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تارارق

يروتسدلا سلجملا

ممتيو لدعي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارمب قلعتي12٠2 ةنس ليربأ٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر2 يف خرؤم12/ د م.ق/91 مقر رارق
..ةيركسعلا تاشاعملا نوناق نمضتملاو6791 ةنس ربمسيد9 قفاوملا6931 ماع ةجحلا يذ71 يف خرؤملا6٠1-67 مقر رمألا

رماوأ

ةجحلا يذ71 يف خرؤملا6٠1-67 مقر رمألا ممتيو لدعي ،12٠2 ةنس لـيرـبأ81 قفاوـملا2٤٤1 ماـــع ناـضــمر6 يف خّرؤــم٤٠-12 مــقر رـــمأ
.................................................................ةيركسعلا تاشاعملا نوناق نمضتملاو6791 ةنس ربمسيد9قــفاوــملا6931 ماـــع

ةـّيميظنتميسارم

...يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب قلعتي ،12٠2 ةنس ليربأ21قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش92 يف خّرؤم931-12 مقر يسائرموسرم

ةـــــياـــقولا ماــــظن ريـــبادـــت ديدمت نمضتي ،12٠2 ةـنـس ليربأ٥1 قـفاوــملا2٤٤1 ماع ناضمر3 يف خّرؤـــــم٠٤1-12 مقر يذيفنتموــــــسرم
...........................................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشـــــتنا نم

ةّيدرف ميسارم

ةينطولا ةئيهلل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا  نم ةياقولل

....ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

.............................ةاضق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ينطولا دهعملاب تاصبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................ءاضقلل

ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

يمقرلا داصتقالل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................اقباس - ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب

ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................ةيمومعلا ةحصلل

تاساردلاب نيفّلكم نييعت نانمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو

مالعإلا ةجلاعمو قئاثولا مسق سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب

ةئيهلاب تاسارد يتسيئر نييعت نانمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.....................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا

ينطولا سلجملاب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل
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صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب

................لدعلا ةرازوب ريدم يتبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيريدملا يف ريدم يبئان نييعت نانمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
....................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا

...ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم

نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................يملعلا ثحبلاويلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييلاعلا

ةيداصتقالا ةباقرلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................ةراجتلا ةرازوب شغلا عمقو

حالصإو ةحصلا حلاصمل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب تايفشتسملا

...ركسعم ةيالو يف ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةحالفلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................اقباس - يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

حلاصملل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..................................................................................................................................................................نيتيالو يف ةيحالفلا

...تايالولا ضعب يف تاباغلل نيظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيحالفلا حلاصملل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ةيرادإلا ةعطاقملاب

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةراجتلا ةرازوب

...نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب

....تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....ناسملتب ةينطولا ةريظحلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةعانصلا ةرازو

تاسسؤملل ضورقلا نامض قودنص ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي،1202 ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماع بجر9 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................................................................................ةطسوتملاو ةريغصلا

رــــيوطت ةــــلاكو ةرادإ ســـلجم ءاـــضعأ نييــــعت نــــمضتي،1202 ةــــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2441 ماــــع بـــجر9 يف خّرؤــــم رارــــق
................................................................................................................راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو ةرــيغصلا تاـــسسؤملا

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازو

ليربأ91 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،12٠2 ةنس ليربأ٤ قفاوملا2441 ماع نابعش12يف خّرؤم رارــــق
هايملا يف سرامت يتلاو ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا نفسلل ةبسنلاب ءارمحلا ةنوتلا ديص صصحسسؤي يذلا٠1٠2 ةنس

......................................................................................................اهليعفتو اـهـعيزوت تايفيك ددحيو ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا

٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٦
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تارارق
قفاوملا6931 ماع ةجحلا يذ71 يف خرؤملا6٠1-67 مقر رمألا

تاشاــــعملا نوـــــــــــناــــق نـــــــــــمـــضـــتـــملاو6791 ةــــــــنس ربـمــسيد9
نم )2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا ماــــــــكحأل اــــــــقفو ءاـــــــج ،ةيرــــــــكسعلا
.روتسدلا

:عوضوملا يف

:راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف :الوأ

روتسدلا نم3٤١ ةداملا ىلإ دانتسالا صخي اميف–
:راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض

عوضوم ،رمألا تاريشأت نمض راشأ عّرشملا نأ ارابتعا–
اهترقف يف صنت يتلاو ،روتسدلا نم3٤1 ةداملا ىلإ ،راطخإلا
ريزولا نم لكل دوعي نيناوقلاب ةردابملا قح نأ ىلع ىلوألا
ءاضعأو باونلاو ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا

عـيراشم نأ ىلع ةــيــناــثــلا اــهــترــقــف يف رــقــُتو ،ةــمألا سلــجــم
،ةلودلا سلجم يأر دعب ءارزولا سلجم ىلع ضرعت نيناوقلا

،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا اهعدوي مث
،ةمألا سلجم بتكم وأ ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم ىدل

ةداملا هيلع قبطنت ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأ ارابتعاو–
عيرشتلا ةيروهمجلا سيئرل لوخت يتلا روتسدلا نم2٤1
يبعشلا سلجملا روغش ةلاح يف ةلجاعلا لئاسملا يف رماوأب
،ةلودلا سلجم يأر دعب ينطولا

دعت ال روتسدلا نم3٤1 ةداملا نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
اهجاردإ نإف مث نمو ،راطخإلا عوضوم ،رمألل ايروتسد ادنس
.هكرادت نيعتي اوهس دعي هتاريشأت نمض

:راطخإلا عوضوم رمألا داوم صخي اميف :ايناث

ةلدعملا73 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صخي اميف .١
:راطخإلا عوضوم رمألا نم٢ ةداملا بجومب

بجومب ةلدعملا73 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نأ ارابتعا–
ىضاقتي نأ ىلع صنت ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نم2 ةداملا

اشاعم هيبشلا يندملا مدختسملا وأ يركسعلا لوصأ نم لك
،ميظنتلا قيرط نع ددحي

دعاوقلا عضو ةيحالص ،هدحو عرشملل دوعي هنأ ارابتعاو–
اميسال ،روتسدلا نم931 ةداملا بجومب ،تاشاعملل ةماعلا
،اهنم62و81 نيتطقنلا

يروتسدلا سلجملا

٢٤٤١ ماـــع ناــضــمر٢ يــفخرؤــم١٢/د م.ق/٩١ مـــقر رارق
ةبــــقارـــمب قلعـــتي ،١٢٠٢ ةنــــس ليرــــبأ٤١ قـــفاوــــملا
مــــــــقر رــــمألا مـــمــــتيو لدعي يذلا رـــــمألا ةـــيروــــتـــــسد
قفاوملا٦٩3١ ماع ةجحلا يذ7١ يفخرؤملا٦٠١-٦7
تاشاعملا نوناق نمضتملاو٦7٩١ ةنس ربمسيد٩
.ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملاّنإ

ســــــلــــجــــملا ةّيروــــهــــمــــجلا ســـــيــــئر راـــــطـــــخإ ىلــــــع ءاــــنــــب–
،12٠2 ةـــنــــس ليرــــبأ11 يف ةخّرؤــــملا ةلاــــسرلاب ،يروـــتـــسدلا

خــيراـتـب يروـتسدــلا ســلجـملل ةــماـــعــلا ةــناـــمألاــب ةـــلــجـــسملاو
رمألا ةيروتسد ةبقارم دصق ،2٤ مقر تحت12٠2 ةنس ليربأ11
ةجحلا يذ71 يف خرؤملا6٠1-67 مقر رمألا ممتيو لدعي يذلا

نوناق نمضتملاو6791 ةنس ربمسيد9 قفاوملا6931 ماع
،ةيركسعلا تاشاعملا

2٤1و931 داوملا اميـــس ال ،روــــتــــسدـــلا ىلـــــع ءاـــنــــبو–
،هنم٤22و891و )ىلوألا ةرقفلا(791و

٠٤٤1 ماــــــــع ناـــــضــــمر7 يف خّرؤــــملا ماــــظـــنـــلا ىضـــتــــقــــمبو–
سلجملا لمع دعاوقل ددحملا91٠2 ةنس ويام21 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،يروتسدلا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

:لكشلا يف

هلح مت يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا روغشل ارابتعا–
يسائرلا موسرملا بجومب ،12٠2 ةنس سرام لوأ نم ءادتبا

رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف خّرؤملا77-12 مقر
 ،12٠2 ةنس

ىلــــع هــــضرـــــع مت راــــطــــخإلا عوــــضوــــم رــــمألا نأ ارابـــتــــعاو–
سرام12 خيراتب ةدقـــعـــنـــملا هـــتــــســــلــــج يف ءارزوـــــلا ســـلـــجـــم

،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب ،12٠2ةنس

نيتداملل اقفو ءاج ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأ ارابتعاو–
،روتسدلا نم2٤1و931

سـلـــجـــملا ةّيروـــهــــمــــجلا ســــيــــئر راـــــطــــخإ نأ اراـــبـــتــــــــعاو–
مـــمـتـيو لدــعــي يذـــلا رـــمألا ةـــيروـــتــسد ةــبـــقارــــمل يروــــتــسدلا
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قفاوملا6931 ماع ةجحلا يذ71 يف خرؤـملا6٠1-67 مقر رمألا
،ةيركسعلا تاشاعملا نوناق نمضتملاو6791 ةنس ربمسيد9

نم٤22 ةداــملاو )2 ةرـــقـــفلا(2٤1 ةداـــــملا ماــــكــــحأل اقــــيـــــبطت مت
.يروتسد وهف ،روتسدلا

: عوضوملا يف

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف: الوأ

نـــــــــم روـــــــتــــــسدـــــــلا نــــــم3٤1 ةداـــــــملا ىلإ ةراـــــشإلا فذـــــــــح–
.تاريشأتلا

: راطخإلا عوضوم رمألا ماكحأ صخي اميف: ايناث

73 ةداملا نم ريخألا رطشلا يف ”هغلبم “ ةملك ةفاضإ–
.راطخإلا عوضوم رمألا نم2 ةداملا بجومب ةلدعملا

ةلدعملا211 ةداملا يف دراولا ”نعطلا“ حلطصم لدبتسي–
حلطصــمب ،راـــــطـــخإلا عوــــضوــــم رـــــــمألا نـــــم٥ ةداـــــملا بـــــجوـــــمب
 .”ملظت“

مــقر رـــــمألا ممــــتيو لدــــعـــي يذـــــلا رــــمألا ماــــكــــحأ دــــعُت: اثلاث
قــــــــفاوـــــــملا6931 ماــــــــــع ةـــّـجــــــــــحلا يذ71 يف خرؤـــــــــــملا67-6٠1
تاـــشاــعـــــملا نوــــــناــــق نمـــضـــتـــملاو6791 ةنــــس ربــــمــــسيد9
.ةيروتسد ،راطخإلا عوضوم ةيركسعلا

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غلبي : اعبار

ةّيـــــمــــــسرـــــلا ةدـــــيرـــــجلا يف رارـــــقـــلا اذـــــه رـــــشـــــنــــي: اسماخ
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

نيتدقعنملا هيتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
ليربأ٤1و31 قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع ناـــضـــــمر2و لوأ خـــيراـــتــــب

.12٠2 ةنس
يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمـحم

،ةوضع ،يتارسم ةميلس

،ةوضع ،باحر ةيداش

،اوضع ،يوارق رونلا دبع

،ةوضع ،دابع ةجيدخ

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا

،اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ

.اوضع ،يواروب رمع

لاــــــجـــــملا يف جردـــنــــي نوــــناــــقلا قــيـــبــــطـــــت نأ اراـــبـــتـــعاو–
نمو ،روتسدلا نم1٤1 ةداملا نم2 ةرقفلل اقبط يميظنتلا

هذه قيبطت تايفيكو تاشاعملا هذه غلابم ديدحت نإف مث
   ،ميظنتلل دوعي ةداملا

هذه مظنت يتلا دعاوقلا عضو دق عرشملا نأ ارابتعاو–
وأ يرـــكسعــــلا لوصأ نــــم لــــك اــــهاضاــــقــــتــــي يتــــلا تاشاــــعملا
يف هدصق ناك ،73 ةداملا صن يف ،هيبشلا يندملا مدختسملا
ةلاحإ وه ،ةداملا هذـه نــــم ىلوألا ةرـــقــفلا نـــم رـــيـــخألا رـــطــــشلا

ديدحت سيلو ،ميــظــنــتلا قـــيرــــط نــــع شاــــعــملا غــلــبــــم دـــيدــــحت
   ،عرشملا صاصتخال دوعي يذلا ،هتاذ دح يف شاعملا

يف ”هغلبم“ ةملك رـــكذ مدــــع نإــــف ،ةجـــيـــتـــنلاـــب اراـــبـــتـــعاو–
،هالعأ ةروكذملا73 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نم ريخألا رطشلا

.هكرادت نيعتي اوهس دعي

نم5 ةداملا بجومب ةلدعملا٢١١ ةداملا صخي اميف  .٢
:راطخإلا عوضوم رمألا

رمألا نم٥ ةداملا بجومب ةلدعملا211 ةداملا نأ ارابتعا–
بلط ضفر دض نعطلا ةيناكمإ ىلع صنت ،راطخإلا عوضوم
خيرات نم ءادـتبا رهـــشأ ةتـــس نوــــضغ يف هتيفصت وأ شاعملا

،شاعملا حنم ضفر نمضتملا ررقملا غيلبت

تاــهجلا ماــمأ نوـكــي تارارـــقلا يــف نــعـطـلا نأ اراــبــتعاو–
،ةيئاضقلا

دض نعطلا نأ ىلع صيصنتلا يف عرشملا نأ ارابتعاو–
هذه دض ملظتلا هنم دصقي هتيفصتو تاشاعملا بلط ضفر
”نعطلا“ حلطصم مادـخــتـــسا نإــــف ةـــجـــيـــتـــنــــلاــــبو ،تاررــــقـــملا

   .هكرادت نيعتي اوهس ربتعي

بابسألا هذهل

:يتأي ام رّرقي

:لكشلا يف

لدعي يذلا رمألا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نأ :الوأ
6931 ماع ةجحلا يذ71 يف خرؤملا6٠1-67 مقر رمألا ممتيو
تاشاعملا نوناق نمضتملاو6791 ةنــس ربمــــسيد9 قفاوملا
يهف ،روتسدلا نم2٤1 ةداـملل اقيـــبـــطـــت تءاــــج ،ةـــيرـــكـــســـعلا
.ةيروتسد

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ:ايناث
مـــمـتــيو لدـــعــي يذــــلا رــــمألا ةــــيروــتـسد ةـــبـــقارـــم صوـصــخـــب
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رماوأ
يف خرؤملا1٠-39 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو3991 ةنــــس ريانـــي91 قفاوملا31٤1 ماع بـــجر62
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،3991 ةنـــسل ةيلاملا نوناق
 ،هنم٥٤1

ةجحلا يذ91 يف خرؤملا7٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دهاجملاب قلعـتملاو9991 ةنـــس ليربأ٥ قفاوملا91٤1 ماع
،ديهشلاو

ماع مرحم92 يف خرؤملا2٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضـتـــملاو6٠٠2 ةـــنــــس رـــيارـــبــــف82 قـــفاوــــملا72٤1
،ممتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

ماع لاوش31 يف خرؤملا6٠-٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــــمدـــخلاـــب قــــلــــعـــتـــملاو٤1٠2 ةـــــنـــــس تــــشــــغ9 قــــفاوـــملا٥3٤1
،ةينطولا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو –

 :هصن يتآلا رمألا ردصي

ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ رمألا اذه  فدــــهي: ىلوألا ةّداملا
6931 ماع ةجحلا يذ71 يف خرؤملا6٠1–67 مقر رمألا ماكحأ
تاشاعملا نوناق نمضتملاو6791 ةنس ربمسيد9 قفاوملا
.ممتملاو لدعملا ،ةيركسعلا

٤1و31و11و6و٥و3 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةّداملا
36و36و3٤ورركم93و73و٥3و٤3و٠3و12و٠2و61و
دعاقتلا تاشاـعــــم“ هــــناوـــنــــع يذــــلا لوألا باـــتــــكلا نـــــم ررــــكـــم
ةجحلا يذ71 يف خّرؤــملا6٠1–67 مـــــقر رــــمألا نــــم ”ةيركسعلا

ممتملاولدعملا ،6791ةنـــس رــبــمـــسيد9 قــــفاوـــملا6931 ماـــع
 :يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

،رمألا اذه قيبطت دنع ،ارصق اماتيأ ربتعي ال:3 ةداملا“
اوغلبي مل نيذلا نيجوزتملا ريغ ماتيألا نويعرشلا دالوألا ّالإ

دحاو نس مـــهـــغولـــب ىتــــحو،اـــماــــع )81( رـــشــــع ةـــيـــناـــمــــث نـــس
نوعباتــي نيذلا ةبلـــطلل ةبســـنلاب الـــماك اماـــــع )12( نيرــشعو
اماع )٥2( نيرشعو ةســــمـــــخ نس مهــــغولب ىتـــحو ،مهــــتـــــسارد
مهحنمب يضقي نيهمت دقع مهنأشب مربأ نيذلل ةبسنلاب الماك
.نومضملا ىندألا ينطولا رجألا فصن نع لقي ارجأ

،رمألا اذه موهفــم يف ،نييــــعرـــش ادالوأ نوّدـــعـُـي مـــهــــنأ رـــيــــغ
دـــــحأل قــــباـــسلا جاوزلا نــــم نوردـــحــنــــي نــــيذلا رـــّصـــقــــلا دالوألا
يف مه نيذلا رصقلا دالوألاو ،ةايحلا ديق ىلع يقابلا نيجوزلا

قـــفاوـملا٢٤٤١  ماـــع ناــضـمر٦ يـفخّرؤــم٤٠-١٢ مـــقر رــمأ
٦٠١-٦7 مقر رمألا ممتيو لدعي ،١٢٠٢ ةنس ليربأ٨١
قــــــفاوــملا٦٩3١ ماــــــعةـــجحلا يذ7١ يــفخرؤــــملا
تاشاعملا نوناق نمضتملاو٦7٩١ ةنس ربمسيد٩
 .ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٤22و891و2٤1و931 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

ماع رفــص81 يف خّرؤــــملا6٥1-66 مـــــقر رــــمألا ىـــضتقـــــمبو –
نوــناــــق نـــمـــضـــتـــملاو6691 ةــــنــــس وـــيـــنوــــي8 قـــــفاوـــــملا6831
 ،ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا

ماـع رــــفــــص62 يف خّرؤــــملا82-17 مــــقر رــــمألا ىضـــتـــقـــمبو –
ءاضقلا نوناق نمضتملاو1791 ةنس ليربأ22 قفاوملا1931
،ممتملاو لدعملا ،يركسعلا

ةجحلا يذ71 يف خّرؤملا6٠1-67 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو6791 ةنــس ربمــــسيد9 قـــفاوــــملا6931 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيركسعلا تاشاعملا

ةجحلا يذ71 يف خّرؤملا111-67 مقر رمألا ىضتقمبو –
ماهم نمـضـــتملاو6791 ةنـــس ربـــمـــسيد9 قــــفاوـــملا6931 ماــــع
،طايتحالا ميظنتو

ةــجـــحلا يذ71 يف خّرؤــــملا211-67 مــــقر رــــمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6791 ةنس ربمسيد9 قفاوملا6931 ماع
،ممتملاو لدعملا ،طايتحالا طابضل يساسألا

ماع ناضمر12 يف خّرؤملا11-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تانيمأتلاب قـلـــعــتـــملاو3891 ةــــنس وــــيلوـــي2 قـــفاوــــملا3٠٤1
 ،هنم69 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

ماع ناضمر12 يف خّرؤملا21-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا ،دعاقتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1
 ،هنم66 ةداملا اميسال ،ممتملاو

ماع ناضمر12 يف خّرؤملا31-38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لمعلا ثداوحب قلعــــتملاو3891 ةنــــس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1
 ،هنم88 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةينهملا ضارمألاو

ماع ناضمر62 يف خّرؤملا11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1
 ،هنم3 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا
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نوكي امدنع ،هيبشلا يندملا مدختسملا وأ يركسعلا ةلافك
يف ،اضيأ ربتعتو .هتافو لبق مهليعم ،نيتلاحلا يف ،ىفوتملا

ةافو لبق ،تاقلطملا وأ تابزاعلا تانبلا ،رّصقلا دالوألا مكح
رجألا نهلخد قوــــفـــي ال يــــئالــــلا وأ تارـــيــــجألا رـــيــــغ ،ىفوـــتـــملا
.نهنس نكي امهم ،نومضملا ىندألا ينطولا

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

 :شاعملا قحتسي:٥ ةداملا“

نيذلا نوهيبشلا نويندملا نومدختسملاو نويركسعلا-1
ةيركسع وأ/و ةيندم ةمدخ ةنس )٥1( ةرشع سمخ اولمكأ
.ةيلعف

قفاوي بلط ىلع ءانب ّالإ ،دعاقتلا يف لبقي ال ،هنأ ريغ
اوـلـمـكـي مـل نـيذــلا نوــلــماــعــلا فصلا طاــبضو طاــبضلا ،هــيــلــع
،ةيلعف ةيركسع وأ/و ةيندم ةمدخ ةنس )٥2( نيرشعو اسمخ
نس اوغلبي مل نيذلا نوهيبشلا نويندملا نومدختسملاو

وأ ،زجعلا ةيعضو ىلع اولاحي مل نيذلا وأ ،اماع )٠6( نيتس
شيجلا فوفص يف ةيئاهن ةفصب مهتمدخ ءاهنإ مت نيذلا
ءاـــنـــثأ تلصح حورــــج وأ ضارــــمأ ببسب يبــــعشلا ينــــطوــــلا

لمع ةجيتن وأ ،ةيبيردت وأ ةيتاروانم نيرامت وأ تايلمع
.ةمدخلا ةبسانمب وأ ةمدخلا راطإ يف عقو ءادتعا وأ ،يباهرإ

ةــقــباسلا ةرــقــفــلا يف اــهــيـــلـــع صوصنملا طورشلا قـــبـــطـــت
خيرات نم ءادتبا نيهيبشلا نييندملا نيمدختسملاب ةقلعتملا
.32٠2 ةنس يفناج لوأ

نـــيذلانيدـــقاعــــــتملافـــصلاطابــــضصــــخي امــــيف
ةيركسع وأ/وةيندمةمدخ ةنس )91(ةرشع عستاولمكي مـل
سمخ اولمكي مل نيذلا نيدقاعتملا فصلا لاجرو ،ةيلعف
نيذلا وأ ،ةيلعف ةيركسع وأ/و ةيندم ةمدخ ةنس )٥1( ةرشع
مهتمدخ ءاهنإ مت نيذلا وأ ،زجعلا ةيعضو ىلع اولاحي مل
ببسب يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص يف ةيئاهن ةفصب
ةيتاروانم نيرامت وأ تايلمع ءانثأ تلصح حورج وأ ضارمأ
راطإ يف عقو ءادتعا وأ ،يباهرإ لمع ةجيتن وأ ،ةيبيردت وأ
ّالإ دعاقتلا يف نولــبقي ال مهنإف ،ةمدخلا ةبـــــسانـــمب وأ ةمدـــــخلا

.مهدوقع ءاهتنا دعب

ةرشع سمخ ةيدأت دعب ،نيدقاعتملا فصلا لاجر نكمي
ىلع ءاضمإلا ،ةيلعف ةيركسع وأ/و ةيندم ةمدخ ةنس )٥1(
.تاونس )٤( عبرأ ةدمل ديـــــنجتلا ةداــــعإل يئاـــهنو ريـــخأ دقع
دقعلا اذه ءاهتنا دعب ّالإ دعاقتلا يف نولبقي ال ،ةلاحلا هذه يفو
.يئاهنلاو ريخألا

نيهيـبشلا نييـندملا نيمدـخـتسمـلـل ةـبسنـلاـب ،اـيـئاـقـلـت-2
ببسب اوقبأ اذإ الإ ،اماع )٠6( نيتس اوغلب نيذلا روكذلا
ةدمل ةمدخلا يف ءاقبإلل لوبقم بلط ىلع ءانب وأ ،ةمدخلا
،تاونس )٥( سمخ اهاصقأ

نم نيهيبشلا نييندملا نيمدختسملل ةبسنلاب ،ايئاقلت-3
ضّفخت ،ةقباسلا ةرقفلا يف ددحـملا نسلا طرش بسح ،ثانإلا

ءانب وأ ،ةمدخلا ببسب اوقبأ اذإ ّالإ ،تاونس )٥( سمخ هنم
)٥( سمخ اهاصقأ ةدمل ةمدخلا يف ءاقبإلل لوبقم بلط ىلع

ةليط رثكأ وأ ادحاو ادلو نّيبر يتاللا ديفتستو ،تاونس
ةيفاضإ ةدـــــحاو ةنــــس مصــــخ نم ،لقألا ىلع ،تاونـــس )9( عـست
 .تاونس )3( ثالث دودح يف كلذو،دلو لك نع

،.............................)رييغت نودب(................................-٤

،............................)رييغت نودب(.................................-٥

نويندملا نومدختسملاونويركسعلا ،ةدملا طرش نود-6
ءانثأ تلصح حورج وأ ضارمأ ىلإ اوضرعت نيذلا نوهيبشلا

لمع ةجيتن وأ ،ةيبيردت وأ ةيتاروانم نيرامت وأ تايلمع
.ةمدخلا ةبسانمب وأ ةمدخلا راطإ يف عقو ءادتعا وأ ،يباهرإ

.“...................... )رييغت نودب يقابلا( .......................... -7

نويركسعلا ،ةمدخلا نم فرصلا بتار قحتسي:6 ةداملا“
سمخ اولمكي مل نيذلا نوهيبشلا نويندملا نومدختسملاو
نأ طرشب ةيلعف ةيركسع وأ/و ةيندم ةمدخ ةنس )٥1( ةرشع
 :لقألا ىلع اولمكأ دق اونوكي

،ةيلعفلا ةيركسعلا ةمدخلا نم لوألا دينجتلا دقع ةدم-1
،نيدقاعتملا نييركسعلل ةبسنلاب

وأ/وةـــيــــندملا ةــــمدخلا نــــم تاوــــنس )8( يناـــمـــث ةدـــم-2
نيلـــماـــعــــلا نييرــــكسعــــلــــل ةــــبسنــــلاــــب ةــــيــــلــــعــــفــــلا ةــــيرــــكسعــــلا

.“نيهيبشلا نييندملا نيمدختسملاو

)ىتح رييغت نودب( .......................................:11 ةداملا“

بتاورلا نم %٥,3 لدعمب ةيفصتلل لباق طسق لك رجؤيو
شيج يف ةادؤملا تامدخلا شاعم لجأ نم عاطتقالل ةعضاخلا
رـيرـحـتـلا ةـهـبجل ةـيـندملا ةـمـظـنملا وأ/و ينــطوــلا رــيرــحــتــلا
فوفص يف ةادؤملا تامدخلل ةبسنلاب %3 لدعمبو ،ينطولا
نييندملا نيمدختسملا راطإ يف وأ يبعشلا ينطولا شيجلا
  .نيهيبشلا

 :لقي نأ نكمي ال ،هنأ ريغ

قــيرـط نــع ددـحـملا غلبملا نـع يـفاصلا دــعاـــقــتلا شاـــعــم –
،ميظـنـتلا

ىــندألا يـنـطوـلا رــجألا نــع ةــمدــخلا نـم فرصلا بــتار –
. “ نومضملا

شاعملا لدعم زواجتي نأ ،لاح يأب ،نكمي ال:31 ةداملا“
رادقم ،تادايزلا هيف امب ،هالعأ11 ةداملا يف ددحم وه امك
ينطولا ريرـحتلا شـــيج يلـــيلس دارـــفألـــل ةــبــــــســنـــلاـــب ٠٠1%
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%٠9 رادقمو ،ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملا وأ/و
لقي ّالأو ،هاندأ٤1 ةداملا يف ةددحـملا ةيساسألا بتاورلا نم
دارــفأل ةــبسنــلاــب مــيــظــنــتــلا قـــيرـــط نـــع ددحـملا غـــلــــبملا نــــع
.يبعشلا ينطولا شيجلا

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

بـــتاورلا نــــم ةيــــــساـــسألا بتاورلا نوـــــــكتت:٤1 ةداملا“
ةـفـيـظوـلـل قـباـطملا يلالدـتسالا مـقرـلاـب ةـقـلــعــتملا ةــيــلاــمــجإلا

يتـــلا لضفألا تاضيوـــعـــتـــلا اـــهــــيــــف امب ،ةــــجردــــلاو ةــــبــــترــــلاو
.”ةريخألا )٥( سمخلا تاونسلا لالخ اهاضاقت

اجوز صخت ةدايز دعاقتلا شاعم ىلإ فاضت:61 ةداملا“
نم رارق بجومب يرهشلا اهغلبم ددحي ،طقف الوفكم ادحاو
ةيريدم سلجم نم حارتقا ىلع ءانب ينطولا عافدلا ريزو

.”ةيركسعلا تادعاقتلا قودنص

 :شاعملاب اروف عفتني:٠2 ةداملا“

،.............................. )رييغت نودب( .............................. -1

خيراتب ،اولمكأ نيذلا نولماعلا فصلا طابضو طابضلا -2
شيجلا فوفص نم اوبطش وأ ةيئاهن ةفصب مهتمدخ ءاهنإ
ةمدخ ةلماك ةــنس )٥2( نيرشعو اسمخ،يبعشلا ينطولا

اماع )٠6( نيتس نس اوغلب وأ ،ةيلعف ةيركسع وأ/و ةيندم
،نيهيبشلا نييندملا نيمدختسملل ةبسنلاب

،............................ )رييغت نودب( ..................... -3

،............................ )رييغت نودب( ..................... -٤

نيذلا نوهيبشلا نويندملا نومدختسملاو نويركسعلا -٥
ينطولا شيجلا فوفص يف ةيئاهن ةفصب مهتمدخ ءاهنإ مت

وأ تايلمع ءانثأ تلصح حورج وأ ضارمأ ببسب يبعشلا
وأ ،يباهرإ لمع ةجيتن وأ ،ةيبيردت وأ ةيتاروانم نيرامت

 ،ةمدخلا ةبسانمب وأ ةمدخلا راطإ يف عقو ءادتعا

مهيف رفوتت نيذلا نوهيبشلا نويندملا نومدختسملا -6
،هالعأ٥ ةداملا يف ةددحـملا نسلا طورش

نيذلا نوهيبشلا نويندملا نومدختسملاونويركسعلا -7
وأ/و ةيندم ةمدخ ةنس )٥1( ةرشع سمخ ،لقألا ىلع ،اولمكأ

مهقوقح عيمج ذافن دعب ةمدخلا نم اوفرصو ةيلعف ةيركسع
.دمألا ليوط ضرم ةجيتن ةلطعلا يف

صخي اميف ،ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت
نع ،اهلوخت يتلا ضارمألاو دمألا ةليوط ةيضرملا ةلطعلا

،ميظنتلا قيرط

ءاهنإ خيراتب ،اولمكأ نيذلا نودقاعتملا فصلا طابض -8
ةرشع عست ،يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص يف مهتمدخ
لاــجر اذــكو ،ةــيــلــعــف ةــيرــكسع وأ/و ةــيــندــم ةــمدــخ ةــنس )91(

ءاهنإ خيراتب اولمكأ نيذلا ،ةلاحلا بسح ،نودقاعتملا فصلا
سمخ ءاوس ،يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص يف مهتمدخ
وأ/و ةيندم ةمدخ ةنس )91( ةرشع عست وأ ةنس )٥1( ةرشع
٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو ،ةيلعف ةيركسع
.”هالعأ

 :ةيتآلا تالاحلا يف شاعملاب عافتنالا لجؤي:12 ةداملا“

ةبسنلاب ةبترلاب قلعتملا هب لومعملا نسلا دح ىتح–
اسمخ اولمكي مل نيذلا نيلماعلا فصلا طابضو طابضلل
متو ةيلعف ةيركسع وأ/و ةيندم ةمدخ ةنس )٥2( نيرشعو
ينـطوـلا شيجلا فوـفص يف ةـيــئاــهــن ةــفصب مــهــتــمدــخ ءاــهــنإ
.هيلع قفاوي بلط ىلع ءانب ،يبعشلا

دــعاسم ةــبــترــب قــلــعــتملا هــب لوــمـــعملا نسلا دـــح ىـــتـــح–
عست اولمكي مل نيذلا نيدقاعتملا فصلا طابضل ةبسنلاب
اذكو ،ةيــــــلعف ةيركســــع وأ/و ةيـــــندم ةمدخ ةنــــس )91( ةرـــشع
)91( ةرشع عست اولمكي مل نيذلا نودقاعتملا فصلا لاجر

نــيذــلا كئلوأل ،ةـــيـــلـــعـــف ةـــيرـــكسع وأ/و ةـــيـــندـــم ةـــمدـــخ ةـــنس
اـــقــفو ،تاوـنـس )٤( عــبرأ ةدــمل يئاـهن دـــقع رــخآ اوراـتــخا
.هالعأ٥ ةداملا يف ةددحـملا طورــشـلل

ةدايز عم ةبترلاب قلعتملا هب لومعملا نسلا دح ىتح–
نيذلا نييركسعلا نيمدختسملل ةبسنلاب تاونس )٥( سمخ
ةقباسلا تارقفلا يف ةروكذملا ةيلعفلا ةمدخلا ةدم اولمكي مل
ءارــــجإب يبــــعشلا ينـــــطوـــــلا شيجلا فوـــــفص نـــــم اوـــــبـــــطشو
غلبي يذلا خيراتلا عافتنالا ليجأت زواجتي نأ نود ،يبيدأت
.اماع )٠6( نيتس نس نوينعملا هيف

شاعملا ىلع لوصحلا قح مهل لوخت يتلا نسلا ىتح–
٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا نسلا طورش بسح ،ايئاقلت
مل نيذلا نيهيبشلا نييندملا نيمدختسملل ةبسنلاب ،هالعأ
.“اماع )٠6( نيتس نس اوغلبي

ناك وأ ،ةايحلا ديق ىلع يقابلا جوزلا يفوت اذإ:٠3 ةداملا“
ةينوناقلا ةيلهألل ادقاف ناك وأ ،لوبقم ريغ شاعملا يف هبلط
ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف ةددحملا قوقحلا عزوت ،ةيئاضقلا وأ
امك ،ةيواستم طاسقأب رّصقلا ىماتيلا دالوألا نيب ،هالعأ72
بسح ،ماتيألا تاشاعم ىغلتو ،هالعأ3 ةداملا يف ةددحم يه
.باتكلا اذه نم92 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا

.“ رّصقلا ماتيألا نيب شاعملل ةلوليأ ال

مــــــــــهؤاــــــنـــبأ ىفوـــــتي نـــــيذلا تاــــهــــمأللو ءاــــــبآلل:٤3 ةداملا“
نوروكذملا نوهيبشلا نويندملا نومدختسملا وأ نويركسعلا

نأ اوتبثأ اذإ ،لوصألا شاعم يف قحلا ،هالعأ٥ ةداملا يف
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يواست ىدارف ،ىرخأ ةهج نم ،مهيدلرفوتت يتلا دراوملا
ناك ىفوتملا نأو ،نومضملا ىندألا ينطولا رجألا رثكألا ىلع
.هتافو لبق مهب لفكتي

.ميظنتلا قيرط نع ريخألا طرشلا قيبطت تايفيك ددحت

.”لوبقلا مدع ةلاح لوصألا دحأل جاوزلا ةداعإ لكشت ال

طورشلا ةاعارم عم ،لوصألا قوقح قحتست:٥3 ةداملا“
تبثي صخش لكل ،هالعأ٤3 ةداملا ماكحأ بجومب ةددحـملا
لالخ هيلع قافنإلاو دلولا ةيبرتب مألاو بألا ماقم ماق دق هنأ

همأو هدلاو ماقم هوحن ماقو ،لقألا ىلع تاونس )7( عبس ةدم
)61( ةرشع ةسداسلا نس دلولا غولب نيح ىلإ امهدحأ ماقموأ

 .“ةنس

وأ يرــــــكســـعلا لوــــــصأ نــــــم لـــــك ىــــضاـــــقـــــتي:73 ةداملا“
طورشلا مــهــيــف رــفوـــتـــت نـــيذـــلا ،هـــيـــبشلا يندملا مدـــخـــتسملا
قيرط نع هغلبم ددحي اشاعم ،هالعأ٤3 ةداملا يف ةروكذملا
.ميظنتلا

نييندملا نيمدــــــختـــــسملاونييركـــسعلا لوــــصأ ىضاقـــــتي
،ةمدخلا شاعم نم نوديفتسي اوناك نيذلا ،باّزعلا نيهيبشلا
ناك يذلا شاعملا نم %٠٥ يواسي اشاعم ،مهنم دحاو لكل

 .دعاقتلا ىلع ةلاحإلا دنع ىفوتملا هاضاقتيس

رمألا اذه لوعفم نايرس خيرات نم ءادتبا مكحلا اذه دتميو
نيذلا نيهيبشلا نييندملا نيمدختسملاونييركسعلا لوصأل
 .رمألا اذه رودص خيرات لبق لوصألا شاعم نوضاقتي

.“ لوصألا شاعمل ةلوليأ ال

شاعملا بحاص قوقح يوذل صصخت:رركم93 ةداملا“
ىلع يلاـمـجإلا اــهــغــلــبــم ددــحــي يتــلا ةاــفوــلا ةــحــنــم ىــّفوــتملا
ةرشع يتنثا يف ابورضم يرهشلا دعاقتلا شاعم ساسأ
31ةداملا يف ددحـملا ىندألا غلبملا نع لقي نأ نود ،ةرم )21(
.هالعأ

،شاــــــعملا بحاـــص ةاــــفو دــــنع قوقــــــحلا يوذ ددعت ةـــلاح يف
لوصألاو ،جاوزألا نيب ةيواستم طاسقأب ةافولا ةحنم عزوت
موهفم يف ،كلذ ةباثمب نيربتعملا دالوألا وأ رّصقلا ماتيألاو
.“باتكلا اذه نم3 ةداملا

ةيركسعلا دعاقتلا تاشاعم حنمتو ىّفصت:3٤ ةداملا“
ريزو نم ررقم بجومب باتكلا اذه ماكحأل اقفو ةحونمملا
قودنص فرط نم تاشاعملا تاراعشإ دعتو .ينطولا عافدلا
.ةيركسعلا تادعاقتلا

ءادمعلا طابضلا ظفتحي ،باتكلا اذه ماكحأب لالخإلا نود
اذـــكو يـبـعـشـلا يـنـطوـلا شــيــجلا يـف نوــماــســلا طاـــبــضلاو

ضــعـب اوـلـغش نـيذــلا نوــهـيـبـشلا نوـيندــملا نوــمدـخـتـسملا
نم مهقوقح قاقحتسا يف مهلوبق خيرات دنع ايلعلا فئاظولا
اــقــفو كلذو ،مــهــتــمدـــخ بتار لـــماـــكـــب ،ةاـــيحلا ىدـــم ،شاـــعملا
 .ميظنتلا قيرط نع ةددحـملا طورشلاو تايفيكلل

ةدعاق ىلع ءانب ةلوليألا شاعم ،مهتافو دنع ،بسحيو
يف مهلوبق ررقم خيرات دنع ضوبقملا ةمدخلل ريخألا بتارلا
ءادتبا قوقحلا يوذل حنميو ،شاعملا يف مهقوقح قاقحتسا

 .قحلا بحاص ةافو خيرات نم

قتاع ىلع مكحلا اذه قيبطت نع ةمجانلا قراوفلا نوكت
.”ةلودلا

يف ةدعاـــــقك دمتــــعملا بـــتارلا ىلع بـــــترــــتي:36 ةداملا“
بسنــب تاــكارــتشا عــفد ،يرــكسعــلا دــعاــقــتــلا شاـــعـــم باسح
.ميظنتلا قيرط نع ةددحم

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

 )ىتح رييغت نودب (..............................:رركم36 ةداملا“

نكمي ال يتلا تارتفلاو ةيليضفتلا طاقنلا اناجم دمتعتو
اـناـجـم دـمـتـعـت اـمـك ،هالـعأ ةرـقـفـلا ماــكــحأل اــقــفو اــهــب لــفــكــتــلا
يف ةددحـملا ماكحألل اقفو ةينطولا ةمدخلل ةينوناقلا ةرتفلا

.ميظنتلا قيرط نع صوصخلا اذه

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

نم٥7و37و27و17 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:3 ةّداملا
نم ”ةيركسعلا زجعلا تاشاعم“ هناونع يذلا يناثلا باتكلا
قفاوملا6931 ماع ةجحلا يذ71 يف خّرؤملا6٠1-67 مقر رمألا

،هالــعأ روــكذملاو مــمــتملاولدــــعملا ،6791 ةــنس رـــبـــمسيد9
 :يتأي امك ررحتو

اذه قيــبـــطـــت دـــنـــع ،اًرّصــــق اـــماـــتـــيأ رــبــتـــــعــــي ال:17 ةداملا“
مل نيذلا نيجوزتملا ريغ ماتيألا نويعرشلا دالوألا ّالإ ،باتكلا

دحاو نس مهغولب ىتحو،اماع )81( رشع ةينامث نس اوغلبي
نوعباتي نيذلا ةبلطلل ةبسنلاب ةلماك اماع )12( نيرشعو
اماع )٥2( نيرشعوةسمخ نس مهغولب ىتحو ،مهتسارد
مهحنمب يضقي نيهمت دقع مهنأشب مربأ نيذلل ةبسنلاب الماك
.نومضملا ىندألا ينطولا رجألا فصن نع لقي ارجأ

،رمألا اذه موهفم يف ،نييعرش ادالوأ نوربتعي مهنأ ريغ
دحأل قباسلا جاوزلا نم نوردحــنـــي نــــيذـــلا رّصـــــــقلا لاـــفـــطألا
يف مه نيذلا رّصقلا دالوألاو ،ةايحلا ديق ىلع يقابلا نيجوزلا

نوكي امدنع ،هيبشلا يندملا مدختسملا وأ يركسعلا ةلافك
 .هتافو لبق مهلئاع ،نيتلاحلا يف ،ىّفوتملا
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وأ تابزاعلا تانبلا ،رّصقلا دالوألا مكح يف اضيأ ربتعتو
يئاللا وأ تاريــجألا رـــيــــغ ،ىـــّفوـــتـــملا ةاــــفو لـــبـــق تاـــقلـــطــملا

امهـم ،نوــمــضـــملا ىـــندألا يــنـــطولا رـــجألا نــهــلــخد قوـــفي ال
.نهنس نكي

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

 :شاعملا يف قحلا أشني:27 ةداملا“

 ............................... )رييغت نودب( ..............................-1

شيج وليلس نويركسعلا اهب بيصأ يتلا تاهاعلا-2
رـيرـحـتـلا ةـهـبجل ةـيـندملا ةـمـظـنملا وأ/و ينــطوــلا رــيرــحــتــلا
يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص يف نودنجملا وأ ،ينطولا

نوــمدــخــتسملا كلذــكو ،2691 ةــنس وــيــلوـــي لوأ خـــيراـــت دـــعـــب
 :نع ةجتان تاهاعلا هذه تناك اذإ نوهيبشلا نويندملا

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

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

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

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

نيرامت وأ تايلمــع ءانــــثأ تـــلـــصــــح حورـــــج وأ ضارــــمأ )ـه
ءادتعا وأ ،يباهرإ لمع ةجيتن وأ ،ةــيـــبيردــــت وأ ةــــيــــتارواــــنم
ةفص ببسب وأ ةمدـــخلا ةبـــساــــنمب وأ ةــــمدـــــخلا راــــطإ يف عــــقو
؛يبعشلا ينطولا شيجلا ىلإ هئامتنا

وأ برـــــح ثداوـــــح ءاـــــنـــــثأ تـــلــــصـــــح حورــــــج وأ ضارــــمأ )و
،ماغلألا ةلازإ وأ ملسلا ظفح وأ ماعلا ماظنلا ظفح تايلمع

ظفح وأ ةيناسنإ ةمهم ءانثأ تعقو حورج وأ ضارمأ )ز
ةدحتملا ممألا ةمظنم ءاول تحت ينطولا بارتلا جراخ مالسلا

،ةيبرعلا لودلا ةعماج وأ/و يقيرفإلا داحتالا وأ/و

.كلذ ةباثمب ربتعي لمع لك وأ عاجش لمع )ح

.“ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

،.......................... )رييغت نودب( ...................:37 ةداملا“

،......................... )رييغت نودب( .................................. -1

اذه ةنياعم نوكت نأو ضرمب اقلعتم رمألا نوكي نأ -2
ةيلعفلا ةمدخلا نم اموي )٠9( نيعـســت دــــعــــب تــــمت دـــــق ضرـــملا

عم ،يركسعلا حيرست يلت يـتلا اـــموـــي )٠9( نيعـــســــتلا لــــبـــقو
تمت دق ةئبوألاوةيدعملا ضارمألا ةنياعم نوكت نأ ةاعارم
،يركسعلا حيرست يلت يتلا اموي )٠3( نيثالثلا لبق

......................... )رييغت نودب( ................................. -3

)٠9(نيعست قوفت ةدمل ةـمدــــخلا نـــــع عاـــطـــقـــنالا ةـــلاــــح يفو
حرجلا وأ ضرملا ةبســن ةنيرـــــقب لـــمـــعــــي ال هــــنإــــف ،اـــــموــــي
مويلا نم اموي )٠9( نيعست دعب ّالإ ةمدخلا ىلإ بوسنملا
.ةيلعفلا ةمدخلا فانئتسال يلاوملا

وأ ضرملا ةبسن ةنيرق نم ديفتسي نأ نكمي ،هنأ ريغ
نولقــتـــعــــملاو برــــحلا ىرـــــسأ ،ةمدـــخلا ىلإ بوسنملا حرـــجلا

دق مهضارمأ وأ مهحورج نوكت نأ طرشب كلذو جراخلا يف
)3( ةـثالـثـلا لالـخ ،ةـيـبــط ةــنجل ،نوــناــقــلا بسحــب ،اــهــتــنــياــع
.نطولا ضرأ ىلإ مهعوجرل ةيلاوملا رهشأ

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةنجللا رضحم خيراــتب شاــــعــــملا ةــــيادــــب ددــــحت:٥7 ةداملا“
عم ،ةمدخلا ةيبوسنمو زجعلا ةبسن يف تبلاب تماق يتلا

قبسي نأ ،لاح يأب ،نكمي الو،هالعأ62 ةداملا ماكحأ ةاعارم
وأ ةيئاهن ةفصب ةمدخلا ءاهنإ خيرات زجعلا شاعمب عتمتلا
.“ يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص نم بطشلا

يذ71 يف خرؤــــملا6٠1-67 مــــقر رــــمألا مــمـــتـــي:٤ ةّداملا
لدـــعملا ،6791 ةنـــس رـــبمـــســـيد9 قـــــفاوــــملا6931ماـــــع ةّجــــحلا

 :يتأي امك ررحت رركم87 ةدامب،هالعأ روكذملاو ممتملاو

نيمدختسملل يليمكـت شاــــعــــم حـــنــــمـــــــي:رركم87 ةداملا“
ةمدخلا يوـــعدـــملو نيدـــقاــــعــــتمــــللو ،نيــــلــــماــــعلا نييرــــكـــســــعلا
نييندملا نيمدختسملل اذكو مهؤاعدتسا داعمللو ةينطولا
،باتكلا اذه ناونعب ،طقف زجعلا شاعم باحـصأ نيهيبشلا

 .هالعأ٥ ةداملا يف ةددحـملا طورشلا اوفوتسي مل نيذلاو

ةغيـــصلا ســــفــــنــــبقوــــــقـــــحلا يوذ ىلإ شاــــعــــملا اذـــــه لوؤــــي
 .يركسعلا زجعلا شاعمل ةبسنلاب

هصيصخت تايفـــيكو يليـــمـــكــــتلا شاــــعــــملا غـــلــــبــــم ددــــحـــي
.“ يسائر موسرم بجومب

٥9وررــــكــم39و٥8 داوـــملا ماــكــحأ مــمــتــتو لدـــعت:5 ةّداملا
نم٤21و٠21و811و211و8٠1و3٠1و2٠1و99و89و79و
نم ”ةيركسعلا زجعلا تاشاعم“،هناونع يذلا  يناثلا باتكلا
قفاوملا6931 ماع ةجحلا يذ71 يف خرؤملا6٠1-67 مقر رـــمألا

،هالعأ روكذملاو مــمـــتـــملاولّدــــعـــملا ،6791 ةـــنــــس رــــبمـــســــيد9
 :يتأي امك ررحتو

ديق ىلع يقابلا جوزلا شاــــعم يف قـــحلا لوــخي:٥8 ةداملا“
 :ةايحلا

نيـــيرـــكـــســـعلا جاوزأ نــــم ةاــــيــــحلا دـــيــــق ىلـــــع يــــقــــب نـــمل-1
ةمدخ يف نيـــفوــتــملا نيــهـــيـــبـــشلا نيــيــندـــملا نيـــمدـــختـــســـملاو
اهب فرتعم ةمدخلل ةبوسنم تاهاع ببســـب وأ ،اـــهـــب رومأــــم
.ةيركسعلا ةحصلل ةربخلل ةيبطلا ةنجللا فرط نم

ةبسن ساسأ ىلع شاعملا غلبم بسحـي ،ةـــلاـــحلا هذـــه يفو
.%٠٠1 يواست زجع

.“....................... )رييغت نودب يقابلا( .........................-2



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٦
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 )ىتح رييغت نودب( .............................:رركم39 ةداملا“

شــــيــــج ليــــلــــس ىّفوـــتــــملا بوـــطــــعـــملا قوــــقــــح ووذ ددـــحـــي
ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمـــظـــنـــملا وأ /و ينــــطولا رــــيرـــحـــتلا
نيدهاجملا ةرازو يف هب لومعملا ميظنــتـــلل اـــقـــفو ،يـــنــــطوـــلا

.”قوقحلا يوذو

 )ىتح رييغت نودب( ........................................:٥9 ةداملا“

يندـملا مدـــخـــتـــســـملا وأ يرـــكـــســـعلا لــــمارأ ددـــعـــت ةـــلاــــح يف
وأ/وينطولا ريرحتلا شيج وضع ،زجعلا بحاص هيبشلا
لك ديفتست ،ينـطوـــلا ريرـــحـــتلا ةهـــبـــجل ةـــيـــندـــملا ةمــظـــنـــملا

يف هب لومعملا ميظنتلا قفو ددحم شاعم نم نهنم ةدحاو
.“ قوقحلا يوذونيدهاجملا ةرازو

اذه ماكحأ نم نوديفتسي نيذلا لوصألا دقف اذإ:79 ةداملا“
قحلا اهبجومب مهل لّوخي نأ نكمي فورظ يف دالوأ ةدع بابلا

اذه ماكـحأل اقـــبـــط كـــلذو دالوألا نـــم دـــحاو لــــك نـــع شاـــعملا يف
،زجعلل تاشاعمةدع نيب عمجلا يف قحلا مهيدلف ،باتكلا

.“ دح نودب

اذإ وأ ،ةايحلا ديق ىلع يقابلا جوزلا يّفوت اذإ:89 ةداملا“
وأ ،لوبقم ريغ ةلوليألا شاعمب ةصاخلا قوقحلا يف هبلط ناك
قوقـحلا عزوــــت ،ةـــيئاـــضقلا وأ ةيـــنوـــناـــقلا ةيـــلـــهألا ميدــــع ناـــك
دالوألا نيـــب ،هالــــعأ٥8 ةداــــملا نــــم ىلوألا ةرـــقــــفلا يف ةددـــحـملا
،هالعأ17 ةداملا ماكـحأل اـــقـــفو ،ةيواـــســـتــــم طاــــســـقأــــب رـــصــــقلا

،يناثلا دلولا نم ءادتبا مهل صصخ يذلا %٠1 شاعم ىغـــلـــيو
وأ حونمملا شاعملا غلبمب لثمملا ىصقألا دحلا نمض كلذو
بحاــصـــل وأ شاـــعـــملا بـــحاـــصــــل حـــنـــمـــي نأ نـــكـــمـــي ناــــك يذلا
 .شاعملا يف قوقحلا

.“ رّصقلا لافطألا نيب شاعملل ةلوليأ ال

 )ىتح رييغت نودب( ........................................:99 ةداملا“

دعب الإ ةيتقولا تاــــشاــــعـــملا هذـــهـــب ةـــبــــلاــــطملا نـــكـــمـــي الو
.نادقفلا موي نــم ءادـــتـــبا ،لـــــقألا ىلــــــع ،ةدحاو )1( ةنس ءاضـــقنا

نأ ىلع ،لجألا لولـح دـــنـــع ،اـــيرـــهــش تاـــشاـــعـــملا هذـــه عــفدـــتو
يلاتلا مويلاب ةددـحــم قوـــقـــحلا نـــم ةداـــفـــتـــسالا ةـــيادـــب نوـــكـــت
حنمب ةيتقولا تاشاعملا هذه يهتنتو .فوفصلا نم بطـــشلل
دوجو اهيف دكأتي يتلا ةنسلا يثالث ءاهتناب وأ يئاهن شاـعـــم
.ةايحلا ديق ىلع دوقفملا

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

ةداعإل وأ شاعـملا يف قــــح بــــلاـــط لـــك نـــكـــمـــي:2٠1 ةداملا“
،هفلمب ةقحلملا ةيبطلا تاداهشلا مدقي نأ هـــشاـــعـــم يف رـــظــنـــلا

ةنجل رضحم يف زاجـــيإــب ،ءاـــضـــتـــقالا دـــنــــع ،شـــقانـــت يـــتـــلاو
ةحـصلل ةرـــبـــخلل ةـــيـــبـــطلا ةـــنــجــلــلا وأ ةــــمدــــخلا نــــم فرــــصلا
.“ ةيركسعلا

ةيركسعلا زجـــعلا تاـــشاــعـــم حـــنـــمتو ىفـــصـــت:3٠1 ةداملا“
عافدلا ريزو نم ررقم بجوـــمب ،باــــتـــــكلا اذـــــه ماـــــكــــحأل اــــقــــفو
.ينطولا

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

 )ىتح رييغت نودب( ....................................:8٠1 ةداملا“

.“ قاقحتسالا لجأ ءاضقنا دنع ايرهش زجعلا شاعم عفدي

بــــلــط ضـــفر دـــض مّلــــظـــت لــــك ميدـــقــــت بــــجـــــي:211 ةداملا“
نم ءادتبا ،رهـشأ )6( ةـــتــــس فرــــظ يف ،هــــتيفـــصت وأ شاـــعــــملا

حنم نمضتملا وأ ضـفرلاــــب رداـــصلا ررـــقـــملا غيـــلــبــــت خــــيراـــت
،لوصولاب راعشإلا عم ةنّمضم ةلاسر بجومب كلذوشاعملا
.”كلذ يف قحلا نادقفةلئاط تحت ،ةينورتكلإ ةليسو يأ وأ

عـــــــــفد مـــــــتــــــــي نأ ،لاـــــــح ّيأ يـــــــــف ،نــــكـــمــــي ال:811 ةداملا“
خيراتلا ىلع ةقباس )1( ةدحاو ةنس نم رثكأل تاقاقحتسا
يتلا ةيضرفلا ءانثتساب كلذو ،شاعملا بلط هيف مدق يذلا

ةداعإ وأ ةيفصتلا بلط ميدقت يف رخأتلا اهيف نوكي نأ نكمي
.”ايصخش شاعملا بحاص لعف ىلإ بوسنم ريغ ،رظنلا

ميتي يشاعم نيـــب عـــمـــجــــي نأ دــــلوــــلا نــــكـــمــــي:٠21 ةداملا“
.“ نيفلتخم شاعم يبحاص نع ،باتكلا اذه بجومب

ناــــــمــــضــــلا نـــــم ةداـــفـــتــــسالا لوــــمــــش دـــــــتـــمــــي:٤21 ةداملا“
 :يعامتجالا

ّالأ ةطيرش ،طقف يرــكـــــســـــع زـــــجـــــع شاــــــعــــم باــــحــــصأل -1
 ،مهجاوزأ اذكو ينهم طاشن يأ اولوازي

 )ىتح رييغت نودب( ..................................................... -2

ةبسنب ةبـستحـملا يعاــــمتجالا ناـــمضلا تاـــعاطتقا نوكــت
.ةلودلا قتاع ىلع ،نومضملا ىندألا ينطولا رجألا نم 7%

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

.“ ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

اميسال ،رمألا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:٦ ةّداملا
رمألا نم32 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلاو ،٥ ةداملا نم8 ةطقنلا

قفاوـملا6931 ماــــــع ةــــجــــحلا يذ71 يــف خّرؤــــملا6٠1-67 مــــقر
،ةيركسعلا تاشاعملا نوناق نمضتملاو6791 ةنس ربمسيد9
.ممتملاو لدعملا

ةّيـــــمــــسّرلا ةدــــــــيرــــجلا يف رــــــمألا اذــــــه رـــــشــــــنــــــــي:7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ81 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر6 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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م١٢٠٢ ةنس ليربأ٨١ 12121212

ةـّيميظنتميسارم
ليلحتلاو حارــتــقالاو رواـــشـــتلاو راوـــحـــلـــل راــــطإ دـــــصرــــملا

يندملا عمتجملاب ةقلعتملا لـئاــــســـملا لــــك يف فارـــشـــتـــسالاو
.هئادأ ةيقرتو

ةــــيوـــنـــعـــملا ةـــيـــصـــخـــشـــلاــــب دــــصرــــملا عـــتــــمـــتـــي:3 ةّداملا
.يلاملا لالقتسالاو

.رئازجلا ةنيدم يف هّرقم ددحيو

 يناثلا لصفلا

دصرملا ماهم

ةينطوــلا مـــيـــقلا ةـــيــــقرــــت يف دـــــصرــــملا مــــهاـــســـي:٤ ةّداملا
تاسسؤملا عم كراشيو ةنطاوملاو ةيـطارقـميدـلا ةسرامملاو
ءارآ مدـــقـــيو ،ةينطولا ةيمنـتلا فادــــهأ قـــيـــقــــحت يف ىرــــخألا

يندملا عمتـجــملا ةــيــعــضو نأــشــب تاــحارــتـــــقاو تاــيـــــصوـــــتو
.ةماعلا ةايحلا يف هرود زيزعت تايلآو هتالاغشناو

 :ةيتآلا ماهملا ىّلوتي امك

ءوـــض ىلــع هرــيوــطــتو يــندـــملا عــمــتــجــملا ءادأ مــيـــيــــــقــــــت–
روصت حارتقاو ةحاتملا تايناكـمإلاو عــمــتــجــملا تاــجاـيــتــحا

تالالتخالا دصرو ةمادتسملا ةينطولا ةيمنتلا يف هرودل ماع
راطخإو ،ةماعلا ةايحلا يف ةلاعفلا هتكراشم نود لوحت يتلا
ةيقرت هنأش نم لمع لكب مايقلاو كلذب ةصتخملا تاهجلا

 ،هطاشن

ةيقرت لاجم يف تاحارتقالاو تايصوتلاو يأرلا ءادبإ–
ةــيــموــمــعلا تاــسايــسلا عــضو يف يــندــملا عمــتـــجملا ةكراشم
ةيطارقميد ةبراقم قفو تايوتسملا عيمج ىلع اهذيفنتو
تاـــيـــلاـــعـــف فـــلـــتـــخـــم ةدـــئاـــفـــل ةروشملا ميدـــقـــتو ةــــيــــكراشت
لمعلا لاجم يف ةيتاذلا اهتاردق معد فدهب يندملا عمتجملا
،يناديملا

تايلاعف لك نيب رواشتلل سسأ ءاسرإ يف ةمهاسملا –
عمتجملا لعج دصق ،ةيمومعلا تاطلسلاو يندملا عمتجملا
،ةــمادــتسملا ةــيــنــطوــلا ةــيــمــنــتــلا يف الاــعـــف اـــمـــهاسم يندملا

تاــــئيــــهــــلا اــــهــــب رداـــــبـــــت يتـــــلا لاـــــمـــــعألا لـــــك يف ةـــــكراشملاو
،يندملا عمتجملا طاشنب ةلصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

ةينطولا ةيلاجلا ةمهاسم ريوطتو كارشإ لبس ةسارد–
عمتجملاب ةقلعتملا تاطاشنلاو جماربلا فلتخم يف جراخلاب
راــســم نــمــض اــهــجاــمدإو ،يـنـطوـلا ىوـتـسملا ىلــع يـندــملا
،اهعم لاصتالاو مالعإلا ريوطتو ةينطولا ةيمنتلا

٢٤٤١ ماع نابعش٩٢ يفخّرؤم٩3١-١٢ مقر يسائرموسرم
دـــصرـــملاـب قــلـعـتـي ،١٢٠٢ ةـنــس لــيرـــبأ٢١قـــفاوــملا
.يندملا عمتجملل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و7-19و3٥ داوــــملا اــــمـــيس ال ،روـــتـــسدلا ىلـــــع ءاـــنــــب–
،هنم312و )ىلوألا ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥-٥7 مــقر رــــمألا ىضـــتــقـــمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس رـبمـــتـــبـــس62 قــــفاوــــملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

ةدعقلا يذ9 يف خّرؤملا٤1-٠9 مقر نوـــناـــقلا ىـــضـــتـــقـــمبو–
تايفيكب قلعتملاو٠991 ةنس ويـــنوــــي2 قــــفاوـــملا٠1٤1 ماــــع

،ممتملاو لدعملا ،يباقنلا قحلا ةسرامم

ماع مرحم٤2 يف خّرؤملا12-٠9 مــقر نوــــناــــقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنــــس تــــشـــــغ٥1 قـــــفاوــــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع رـفــص91 يف خّرؤـــملا٠2-٥9 مــــقر رــــمألا ىــــضـــتــــقــــمبو–
سلـــجـــمب قلـــعــتـــملاو٥991 ةـــنــــس وـــــيـــــلوـــــي71 قــــفاوــــملا61٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةبساحـملا

ماع رفص81 يف خّرؤملا6٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1

ماع ناضمر٥2 يف خّرؤملا7٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحـب قــلـــعـــتـــملاو81٠2 ةــــنــــس وــــيــــنوــــي٠1 قــــفاوــــملا93٤1
تاــــيــطــعــملا ةــجلاــعــم لاـــجـــم يف نيــيـــعـــيـــبــــطلا صاــــخـــشألا
،يصخشلا عباطلا تاذ

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ةليكشت دـــيدـــحت ىلإ موــــسرـــملا اذــــه فدـــهــي: ىلوألا ةّداملا
هميـــظنتو هماــهــمو يـــندـــملا عـــمـــتـــجـــمـــلل يـــنـــطوــــلا دــــصرـــملا

.“دصرملا“ صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،هريسو

ســـــيـــــئر ىدـــــل ةــــيراـــشـــــتــــسا ةــــئــــيــــه دــــصرــــملا:٢ ةّداملا
.ةيروهمجلا
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تاــــيـــلآلا حارـــتـــقاو ةـــيـــنطوــلا ئداـــبـــملاو مــيـــقـــلا رـــشـــن–
يف ماعلا حلاصلل لمعلاو يعوطتلا لمعلا عيجشتل ةيساسألا

زــيزــعــتو ءاــمـــتـــنالا حور ةـــيـــمـــنـــتو يندملا عـــمـــتـــجملا طاشن
،مهنيب اميف لصاوتلا ىلع دارفألا تاردق

ةيقرت ىلإ فدهت ةسارد يأ يفةمهاسملا وأ ةردابملا –
عيمج يف يندملا عمتجملا تايلاعففلتخم رودليعفتو
،تالاجملا

ةينيوكتلا تارودلاو ةيساردلا مايألاو تارمتؤملا ميظنت –
يندملا عمتجملل ةيلحـملاو ةينطولا تاسلجلاو تاودنلاو
 ،هماهمب ةقالع هل يسيسحت وأ يمالعإ لمع لكو

ةــيــــعــــيرــــــشــتــــلا صوـــصــنــلا عــــيراـــشــــم يف يأرــــلا ءادـــبإ –
 ،اهيف هيأر بلطي يتلاو هماهمب ةلصلا تاذ ةيـميظنتـلاو

ةلثامملا ةيبنجألا تائيهلا عم نواعتلاو رواشتلا ةيقرت–
.ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا حلاصم عم قيسنتلاب

ةلأســم لــك لوــح ءارآلا رــبــس ىلإ أــجــلــي نأ دــصرــملا نــكــمــي
.هماهم نمض جردنت

ثلاثلا لصفلا

هئاضعأ نييعت تايفيكو دصرملا ةليكشت

تاءاـــــفـــكـــلا نيـــب نـــم دــــصرـــملا ســـيــــئر نّيــــعـــي:5 ةّداملا
بـســح هــماــهـم ىــهـنتو .يساــئر موــسرــم بــجوــمب ةــيـنـطوـلا
.اهسفن لاكشألا

)٠٥( نيسـمــخو ســيــئرــلا نــم دــصرــملا لــكــشــتــي:٦ ةّداملا
 :يتأي امك نوعزوتيو ،ءاسنلاو لاجرلا نيب ةفصانم ،اوضع

)٠1( ةرشع مهنيب نم ،تايعمجلا نم اوضع )٠3( نوثالث -1
تايعمجلا نم )2( ناوضعو ،ةينطولا تايعمجلا نم ءاضعأ
،ةيمومعلا ةعفنملا عباطب اهل فرتعملا

عمتجملل ةينطولا تاءافكلا نم ءاضعأ )8(ةينامث -2
ةينطولا ةيلاجلا نم ءاضعأ )٤( ةعبرأ مهنيب نم ،يندملا

يوذ نيب نـــــم ةـــــيروـــــهـــــمجلا سيـــــئر مـــــهراـــــتـــــخـــــي جراخلاـــــب
 ،دصرملا لمع لاجم يف صاصتخالا

تامظنملاو تاباقنلا نولثمي اوضع )21( رشع انثا-3
.ىرخألا ةيندملا تاسسؤملاو تامظنملاو ةينهملاو ةينطولا

1 نيتلاحلا يف نيروكذملا ءاضعألا رايتخا متي:7 ةّداملا
 :نم لكشتت ةصاخ ةنجل لبق نم ،هالعأ6 ةداملا نم3و

،اسيئر ،دصرملا سيئر –

،هلثمم وأ ىلعألا يمالسإلا سلجملا سيئر–

يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر–
،هلثمم وأ

لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولل ماعلا ريدملا –
،هلثمم وأ ةيمنتلاو نماضتلا

ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا –
،هلثمم وأ ةلماشلا

،هلثمم وأ ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا سيئر –

.هلثمم وأ ةلوفطلا ةيامحل ينطولا ضّوفملا –

ةصتخملا تاهجلا نم بلطت نأ اهتمهم ءادأل ةنجللا نكمي
.ةديفم تارواـشـم يأب موقت نأو ةقيثو وأ ةمولعم يأ

ىلإ ةجاحلا تعد امّلك اهسيئر نم ةردابمب ةنجللا عمتجت
.كلذ

هذــه يف نــيروــكذملا ءاضعألا راــيــتــخا يف ةــنــجـــلـــلا يعارـــت
ةيطغتو يناديملا طاشنلاو طاشنلا تالاجم فلتخم ،ةداملا
نم ةئف لك يف بابشلا عم ةفصانملاو هّلك ينطولا ميلقإلا
.ةيوضعلا ىلع لوادتلاو دصرملل ةلّكشملا تائفلا

زواجتي مل نم لك ،موسرملا اذه موهفم يف ،اباش ربتعي
.ةنس )٠٤( نيعبرأ هنس

ةيعمجلا سفن نم دحاو صخش نم رثكأ رايتخا نكمي ال
رايتخا نكمي ال اــمــك .ةــســسؤـــملا وأ ةــمــظــنــملا وأ ةــباــقــنــلا وأ
تايعمـجلا نيــب نـــم ،نيــتــيــلاــتــتـــم نيـــتدــهــعــل ددـــجلا ءاـــضـــعألا
ةدهع تهتنا يتلا تاسسؤملا وأ تامظــنــملا وأ تاــباــقــنــلا وأ

.دصرملا يف اهيلثمم

نع الضف ةيفاضإ ريياعم دامتعا ةصاخلا ةنجللا نكمي
.ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا كلت

)٤( عبرأ اهــتدــم ةدــهــعــل دـــصرـــملا ءاــضـــعأ نّيـــعــي:٨ ةّداملا
سيــئر نــم ررــقــم بجومب دــيدـــجـــتـــلـــل ةـــلـــباـــق رـــيـــغ تاوـــنس

.ةيمسرلا ةديرجلا يف رشني دصرملا

نــم ةــئف لــكـــل ةـــبسنـــلاـــب دصرملا ةـــلـــيـــكشت فصن ددـــجـــي
اقفو )2( نيتنس لك ،هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا تائفلا
،دصرملل يلخادلاماظــنلا يفةددحملا تايفـــيكلاو طورــشلل
7و6نيتداملا يف اهيلع صوصنملا رايتخالا ريياعم ةاعارم عم
.هالعأ

:ةيتآلا تالاحلا يف دصرملا يف وضعلا ةفص دقفت:٩ ةّداملا

،ةدهعلا ءاهتنا  – أ

،ةلاقتسالا – ب
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،يلاعلا ميــلــعـتلاو ،ةــيــنـــطوـلا ةــيــبرــتــلاو ،ةــيــنـــيدـــلا نوؤـــشلاو
،ةحصلاو ،ينطولا نماضتلاو ،ةضايرلاو بابشلاو ،ةفاقثلاو
نودبو ةيراشتسا ةفصب دصرملا لاغشأ ،ةئيبلاو ،لمعلاو

يـــتـــلا تارادإلا لــبــق نـــم مـــهــحارــتـــقا مـــتـــيو يلوادــــت توــــص
نيـــفورــعــملا ةرــبــخلا يوذ صاـــخــشألا نيـــب نـــم ،اــهـــنوــعــبــتـــي
.يندملا عمتجملل هنولوي يذلا مامتهالاب

،هـــلاــغــشأ روــضــحل وــعدــي نأ دــصرــملا نــكــمــي:٦١ ةّداملا
يندملا عـمـتـجملا تاــيــلاــعــف ،ظــحالــمــك وأ ةــيراشتسا ةــفصب
لكو ةصاخ وأ ةيمومع ةسسؤم وأ ةيمومع ةرادإ يأ لثممو

.هماهم ءادأ يف هتدعاسم هنكمي لهؤم صخـش

نأ ،هماهم ةسرامم راــطإ يف ،دــــصرـــملا نـــكــمـــي:7١ ةّداملا
تامولعم ةـصاخ وأ ةيمومع ةسـسؤم وأ ةئيـه يأ نم بلطي
هتالسارم ىلع درلا اهيلع نيعتيو ،ةديفم تاحيضوت يأ وأ

.اموي )٠6( نوتس هاصقأ لجأ يف

هذه يف اهيلع صوصنملا تامولعملا لامعتسا نكمي ال
.اهلجأ نم تبلط يتلا ضارغألا ريغ يف ةداملا

بجاوب مازتلالا دصرــملا ءاــضـــعأ ىلــــع نّيــعـــتــــي:٨١ ةّداملا
فقوم يأ ذاختا نع عانتمالاو تالوادملا ةيرسبو ظفحتلا
.مهل ةلكوملا ماهملاو ىفانتي فرصت يأب مايقلا وأ

لــــــك هؤاـــضـــــعأو دـــصرـــملا ســـيـــــئر دـــــيــــــفــتـــســـي:٩١ ةّداملا
لـكـب مـهـئارآ نـع نورـبـعــيو ،مــهــماــهــم ةسراــممل تالــيــهستــلا

.هلكايهو دصرملا لاغشأ لالخ ةيرح

نــم ةــلودــلا ةـياـمـح هؤاــضـعأو دــصرـملا سـيــئر دـيـفـتـســي
وأ فذـــقــلا وأ تاــناـــهإلا وأ تادــيدــهـتلا وأ طوـغـضـلا عـيـمج
ءاـنــثأ اــهل نوـضرـعـتي دــق يتلا ،اـهــعوــن ناــك امهم ،تاءادـتعالا

.اهتبسانمب وأ مهماهم مهتسرامم

 .ةيناجم دصرملا يف ةيوضعلا:٠٢ ةّداملا

مهلقنو مهماعطإو هئاضعأ ءاويإ تاقفنب دصرملا لفكتي
يتلا لمعلا تاسلجو ناجللا لاغشأ وأ/و تارودلا ةدم لالخ
نع تاضيوعت ،كلذ نع الضف ،نوديفتسيو .اهيلإ نوعدتسي
دصرملا سيئر نم فيلكتب اهيف نوكراشي يــــتلا تامهملا

.هب لومعملا ميظنتلل اقفو

ةيروهمجلا سيئر ىلإ دصرملا ســـيـــئر عـــفرـــي:١٢ ةّداملا
مييقتو ،دصرملا تاطاشن ةليصح نمضتي ايونس اريرقت
هتايصوتو هتاحارتـقا هنّمضُيو ،يندملا عمتجملا ةيعضو
.هتيقرتو يندملا عمتجملا طاشن زيزعتل

قلعتي اينطو ايتامولعم اماظن دصرملا عضي:٢٢ ةّداملا
فــلــتــخــمو هــطاشنو يندملا عـــمـــتـــجملا ةـــيـــعضوـــب اصوصخ
عمتجملا تايلاعف فلتخم عم قيسنتلاب ،هلخدت تالاجم
.ةينعملا تائيهلاو تارادإلاو يندملا

نع ،عورشم ببـس نودب بايغلا ببسب ءاصقإلا – ج
دصرملا تارود نم ةيلاتتم تاعامتجا )3( ةثالث نم رثكأ

،ناجللا لاغشأ نع ةيلاتتم تاعامتجا )٥( ةسمخو

،دصرملا يف اهبجومب نّيع يتلا ةفصلا نادقف – د

ماهمو ىفانتت ةيدمع ةحنج وأ ةيانج لجأ نم ةنادإلا – ـه
،دصرملا

 ،ةافولا –و

تامازتلاو ىفانتي رـيـطـخ فرـصـت وأ لمـع يأـب ماـيـقـلا –ز
.دصرملا يف ةيوضعلا

نـع )ز(و )ـه(و )ج( تالاحلا يف ةفصلا نادقف رارق ردصي
.هئاضعأل ةقلطملا ةيبلغألاب دصرملا سلجم

عـــم دـــصرــــملا يـــــف ةــيوــــضـــعــلا ةـــفـــص ىفاــنـــــتــــت:٠١ ةّداملا
ةزهجألا يف ةفيظو وأ ةموكحلا يف وضع ةفيظو ةسرامم

ةيبعشلا سلاجملا يف ةيوضعلا وأ يسايس بزحل ةيدايقلا
.دصرملا يف ةفصلا نادقف اهيلع بترتيو ،ةبختنملا

يـف وـضــعلا ةــفــص ءاضعألا دحأ نادــقـف ةــلاح يف:١١ ةّداملا
بسح ،ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدمـلل ،هفالختسا متي ،دصرملا
.اهبجومب هنييعت مت يتلا اهسفن طورشلاو لاكشألا

عبارلا لصفلا

دصرملا ريس

،ةيروهمجلا سيئر لبق نم دصرملا رطخي:٢١ ةّداملا
،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا لبق نم رطخي نأ نكمي امك
.ةلاحلا بسح

وأ تايصوت وأ تاحارتقاب ايئاقلت ةردابملا هنكمي امك
.هماهم نمض جردنت تاسارد

هيأر دصرملا اهيف مّلسي يتلا ةدملا راطخإلا ةطلس ددحت
ةاعارم عم ،اموي )٠3( نيثالث نع لقت ّالأ ىلع ،هتايصوت وأ

.راطخإلا بلط يف اهنع هّونملا لاجعتسالا تالاح

دــنــــع ،هتاــعاـــمــتـــجا دـــــقــــعـــي نأ دــــصرـــملا نـــكــمــي:3١ ةّداملا
.ةيدلب وأ ةيالو يأ ىوتسم ىلع ،ةجاحلا

تايلاعف فلتخم تالاغــشــنا دـــصرــملا ىقــلــتــي:٤١ ةّداملا
عـمـتـجملا رود لـيـعـفـت لوـح مـهـتاــحارــتــقاو يندملا عــمــتــجملا
ةــــيــــنــــطوــــلا مــــيــــقــــلا ةــــيــــقرــــت تالاــــجـــــم يف اصوصخ ،يندملا

ةــيــمــنــتــلا قــيــقحتو ةــنــطاوملاو ةـــيـــطارـــقـــمـــيدـــلا ةسراـــمملاو
.ةمادتسملا ةينطولا

نوؤشلاب ةفلـكــملا تارازوـــلا وـــلــثــمم رــــضـــحــــي:5١ ةّداملا
،ةيلاـملاو ،ةــيــلـــحــملا تاـــــعاــمـــجلاو ةــــيـــــلـــخادـــــلاو ،ةـــيــــجراــخلا
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نيـــــمـــئادـــلا نيـــمدـــخـــتـــســـملا دــــصرــــملا فـــظوـــي:3٢ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو طورشلل اقفو نيدقاعتملاو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

هيلع قداصيو يلخادـــلا هـــماـــظــن دـــصرـــملا دـــعــــي:٤٢ ةّداملا
.ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو

سماخلا لصفلا
دصرملا ميظنت

 :ةيتآلا لكايهلا نم دصرملا لكشتي:5٢ ةّداملا

،سيئرلا–

،سلجملا–

.بتكملا–

ناــــجل وأ ناـــــجل لـــيـــكـــشـــت دــــصرـــملا نــكــمــي:٦٢ ةّداملا
ماـظـنـلا يف اـهـيـلـع صوصنملا ماــكــحألل اــقــبــط ،ةــيــتاــعوضوــم
.دصرملل يلخادلا

ةـناـــمأ دـــصرــملا ســـيـــئر ةــطــلــس تـــحت عـــضوـــت:7٢ ةّداملا
ةـيــنــقــتــلا ةدــعاسملاو بتــكملا لاــمــعأ مــيــظــنــت ّىلوــتــت ةــمــئاد
يف اهريس تايفيكو ىرخألا اهماهم ددحت ،دصرملا لاغشأل
.دصرملل يلخادلا ماظنلا

تحت عضوت ةيرادإ حلاصمب دصرملا دوزي:٨٢ ةّداملا
.ماع نيمأ دصرملا ةرادإ ىّلوتيو .هسيئر ةطلس

ىلع ايلعلا فئاظولا باحصأ عومجمو ماعلا نيمألا نّيعي
.يسائر موسرم بجومب دصرملا ىوتسم

صن بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
.صاخ

لوألا مسقلا
سيئرلا

قيسنتو دصرملا رـــيــيـــــســـت ســـيـــئرـــلا ّىلوــتــــي:٩٢ ةّداملا
هليثمت ىلوتيو ،همساب يمـسرلا قطانـلا وهو ،هلكايه لمع
.يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلـع

 :يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،ةفصلا هذهب ّىلوتيو

مامأو ةيندملا ةايحلا لاــمــعأ عــيــمــج يف دـــصرــملا لــيــثــمت–
،ءاضقلا

،دصرملا بتكم لاغشأ ةرادإ–

،اهرييستو بتكملا تاعامتجا لامعأ لودج طبض–

ىرـخأ ةـقــيرــط ررــقــتــت مــل نــيذــلا نيمدــخــتسملا نييــعــت–
،مهنييعتل

،بتكملا ةطشنأب ةقلعتملا ريراقتلا فلتخم دادعإ–

،دصرملا لمع جمانربو ةينازيملا عورشم دادعإ –

،يلخادلا ماظنلا عورشم دادعإ–

يمدــخــتسم عوــمــجــم ىلع ةــيــمـــّلسلا ةـــطـــلسلا ةسرامم–
،دصرملا

،ةيرورض اهاري ةلأسم لكب دصرملا بتكم راطخإ–

سيــــئر ىلإ دصرملا ءارآو رــــيراــــقــــتو تاــــيصوـــــت عـــــفر–
،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولاو ةيروهمجلا

ةقالع اهل يتلا دوــقــعلاو تاــيــقاــفــتالاو تاـــقاـــفـــتالا مارــــبإ–
.دصرملا ماهمب

.هتينازيم فرصب رمآلا وه دصرملا سيئر

يناثلا مسقلا
 سلجملا

،دصرمــلــل ةــيـــلوادـــتـــلا ةـــئـــيـــهـــلا ســـلــجـــملا دــعــي:٠3 ةّداملا
)3( ةثالث لك عمتجيو .دصرملا ءاضعأ عيمج نم لكشتيو
 :يتأي ام ىلع ةقداصملا ىّلوتيو ،سيئرلا نم بلطب رهشأ

،هتايصوتو دصرملا ءارأ –

،يلخادلا ماظنلا–

،دصرملا سيئرو بتكملا اهّدعي يتلا ةيرودلا ريراقتلا–

،هطاشن ةليصحو دصرملا لمع جمانرب –

،يبدألاو يلاملا يونسلا ريرقتلا–

ســــيـــئر ىلإ دـــصرــملا هـــعـــفرـــي يذـــلا يوــنـــســـلا رـــيرـــقــتـــلا –
،ةيروهمجلا

،ةيتاعوضوملا ناجللا وأ ناجللا ءاشنإ –

،ناجللا ريراقت –

،اياصولاو تابهلا لوبق –

،دصرملا ةينازيم عورشم–

.دصرملا سيئر هيلع اهضرعي يتلا لئاسملا–

ريغ تارود يف عــمــتـــجــي نأ ســـلـــجـــملا نـــكـــمـــي:١3 ةّداملا
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم وأ هسيئر نم بلطب ةيداع

)1/2( فصـن روضحب ّالإ سلجملا تاـعاـمتجا حصـت ال
ديدج عامتجا دقعي ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو ،هئاضعأ

حصتو .اــــــموــــــي )٥1( رشع ةسمـــــخ ىدـــــعـــــتـــــت ال ةرـــــتـــــف لالــــــخ
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئدنع ،تالوادملا

يفو .تاوصألا ةيبلغأب سلجملا تارارق ذختت:٢3 ةّداملا
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح
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ثلاثلا مسقلا
بتكملا

،اسيئر ،دصرملا سيئر نم بتــكــملا لــكــشــتـي:33 ةّداملا
ةددحـملا طورشلا قفو سلجملا مهبختني ءاضعأ )٤( ةعبرأو

.دصرملل يلخادلا ماظنلا يف

غرفتلا هئاضـعأو بــتــكــملا ســيــئر ىلـــع بــجــي:٤3 ةّداملا
ماــظــنــلاو رــجألا نــم نودــيــفــتسيو مــهــماــهـــم ةسراـــممل ماـــتـــلا
.صاخ صن بجومب ناددحي نيذللا يضيوعتلا

 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع بتكملا فلكي:53 ةّداملا

،اهلمع ةعباتمو ناجللا ةطشنأ قيسنت–

،دصرملا لمعب قلعتت ةلأسم لك ةسارد–

،تايصوتلاو ريراقتلا دادعإو دصرملا طاشن مييقت–

،دصرملا لمع نيسحتل ةبسانملا تايلآلاو رطألا عضو–

،دصرملا ةينازيم عورشم ةسارد–

،دصرملل يلخادلا ماظنلا عورشم ةسارد –

يتلا دوقعلاو تايقافتالاو تاقافتالا ماربإ ىلع ةقفاوملا–
،دصرملا ماهمب ةقالع اهل

.دصرملا سيئر هيلع اهضرعي يتلا لئاسملا لك ةسارد–

سداسلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتناو ةيلام ماكحأ

:يتأي ام ىلع دصرملا ةينازيم لمتشت:٦3 ةّداملا

:تاداريإلا باب يف

 ،ةلودلا ةينازيم تاصصخم–

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط اياصولاو تابهلا –

:تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن–

.زيهجتلا تاقفن–

دعاوق ىلإ دــصرــمــلل يلاــملا رــيــيــســتلا عــضــخــي:73 ةّداملا
.ةيمومعلا ةبساحـملا

دراوـملا دــصرــملا فرــصــت تـــحت ةـــلودــــلا عــضـــت:٨3 ةّداملا
.هريسل ةمزاللا ةيداملاو ةيلاملا لئاسولاو ةيرشبلا

يف مهفالختسا بجاوـلا ءاـــضـــعألا ةــمــئاــق ددــحت:٩3 ةّداملا
يتـلا ةـعرـقـلا قــيرــط نــع ،دصرملا ةــلــيــكشتــل لوألا دــيدــجــتــلا

نم رهشأ )3( ةثالث لبــق ،ةــماــع ةــســلــج يف دــصرــملا اــهــيرــجــي
يلخادلا ماظنلا يف ةددحـملا تايفيكلل اقفو ،ديدجتلا خيرات
.دصرملل

ةّيمـسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــنـــي:٠٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ21 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش92 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع ناضمر3 يفخّرؤـم٠٤١-١٢ مقر يذيـفـنتموـسرم
ديدمت نــمـضـتي ،١٢٠٢ ةــنــس لــيرــبأ5١ قــفاوــملا
سوريف ءابو راشـــــتنا نم ةـــــياـــقولا ماــــظن ريـــبادـــت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

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

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

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا7٠-88 مقر نوناقلا ىضـــتقمبو–
ةياقولاب قلعــتـــمـلاو8891ةنــــس رــــيانـــي62 قـــفاوـــملا8٠٤1 ماـــع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

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

ىلوألا ىداـــمـج71 يف خرؤـمـلا31-1٠ مـقر نوناقلا ىضتــقمبو–
هيجوت نمضتملاو1٠٠2 ةنـــــس تشـــغ7 قــــفاوـــمـلا22٤1 ماـــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعــــتــــمـلاو٤٠٠2 ةنــــس تشـــغ٤1 قــــفاوـــمـلا٥2٤1 ماــــع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا
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ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مــقر نوـــناـــقلا ىضـــتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

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

93٤1 ماع لاوش81يف خرؤــمـلا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ممتملاو لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا

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

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

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خرؤـــملا87-12 مـــــقر يـــساــئرلا موــسرـملا ىضتــقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنـس رــيارـبـف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر9
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذــيـفـنـتلا موـسرــمـلا ىـضــتـقـــمبو–
قلعتـملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قـفاومـلا1٤٤1 ماع بجر62
اـــنوروـــك سورـــيـــفءاـــبو راـــشتــــــنا نـــم ةـــياــــــقوــلا رـيـبادـــتـــــــب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )91– ديــــفوك(

: يتأي ام مسري

ريـــــــــبادـــــت ديدمت ىلإ موــــسرـــمـلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
انوروــــــــــك سورــــــــــيـــف ءاـــــــبو راــــــــشــــتنا نــــم ةــــياـــــقوـــــلا ماـــــــظــــن
ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
رطـــخ يأ نم مــــهـــــتياـــمــــحو نينـــطاوـــمـــــلا ةحــــــص ىلــــــع ظافـــــحلا

.انوروك سوريف راـــشـــتنال

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

ةيداحلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
،يلاومـلا مويلا حابص نم ةعبارلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ًءاسم رشع
،ةسبتو ،ةديلبلاو ،ةركسبو ،ةنتاب : ةيتآلا )9( عستلا تايالولا ىلع
،نارهوو ،سابعلب يديسو ،لجيجو ،رئازجلاو ،وزو يزيتو

عستلا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،يقاوـــبـــلا مأو ،طاوغألاو ،فلـشـــلاو ،راردأ : ةيتآلا )9٤( نيعبرألاو
،ترايتو ،ناسملتو  ،تسغنماتو ،ةريوبلاو ،راشبو ،ةياجبو
،ةملاقو ،ةبانعو ،ةدكيكسو ،ةديعسو ،فيطسو ،ةفلجلاو

،ةلقروو ،ركسعمو ،ةليسمـلاو ،مناغتسمو ،ةيدملاو ،ةنيطنسقو
،فراطلاو ،سادرـــموبو ،جيريرعوب جربو ،يزيليإو ،ضيبلاو
،سارــــهأ قوــــسو ،ةلشنخو ،يداولاو ،تليسمسيتو ،فودنتو
،تنشومت نيعو ،ةماعـــنلاو ،ىلــــفدلا نيـــعو ،ةليـــمو ،ةزابـــيتو
دالوأو ،راتخم يجاب جربو ،نوميميتو ،نازيلغو ،ةيادرغو
،تناجو ،ترقوتو ،مازق نإو ،حلاص نإو ،سابع ينبو ،لالج
.ةعينملاو ،ريغملاو

،ةصتخملا تاطلــسلا ةقفاوم دـعب ،ةالولا نكمي :3 ةّداملا
لكل ةيحــصلا ةيـــعــــضولا اهيضتــــقت يتلا ريبادــــتلا لك ذاختا

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

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

.تازانجلا ةبسانمب

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

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :5 ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
،ةيامحلاو ةياـــقولا ريـــبادـــــتب مازـــتلالا نم ققــــحــــتلل ةصتخملا

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

ةــياـــمـــحلاو ةـــياــــقولا رــــيـــبادــــت لــــك ةقـــــبـــطم ىقـــبــــت :٦ ةّداملا
سورـــيف ءاـــبو نـــم ةياـــقولا ماـــظـــن راــــطإ يف ةذـــــخـــتمـلا ىرخألا

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

ليربأ61 نـــــم ءادـتبا موسرملا اذه ماكحأ يرست :7 ةّداملا
.12٠2 ةنس

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

ليربأ٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر3 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةـّيدرفميسارم
قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم

نيمألا ماهـم ءاــهــنإ نــمــضــتــي ،1202 ةـــنـــس سراــــم92
داـــسـفــلا نــم ةـــياــقوــلــــــــــــل ةـيـنــطوــلا ةـــئـيــهـلــــــــــــل ماــعــلا

.هتـحـفاـكـمو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قازرلا دبعدّيسلا ماــهــمىـــهنت ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا

نم ةـياـقوـلـل ةـيـنـطوـلا ةـئيـهـلـل اـماـع اـنـيـمأ هـــتــــفصب ،قاقبس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،هتحفاكمو داسفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
بئان ماـهــم ءاــهــنإ نــمــضـــتـــي ،1202 ةـــنـــس سراـــم92
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
مـيـــلـــسدّيـــســـلا ماـــهـــمىهـــنـــت ،1202 ةـــنــس سراـــم92 قـــفاوـــملا

ةـيـــجـيــــتارـتسالا ةــموــلـعـمـلــــل رــيدــم بـئاـــن هــتـــفـصب ،ينارــقم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
لصنق ماهم ءاــهــنإ نــمــضــتــي ،1202 ةـــنــس سراـــم92
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربمتبس61 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا

الــصــنــق هتــفــصب ،نوــلــع نــيدــلا ردــبدّيسلا ماــهــم ،0202 ةــنـــس
ةصفــقــب ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمـــجـــلـــل
.)ةيسنوتلا ةيروهمجلا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاــــهــنإ ناـنــمـــضتـي ،1202 ةـــنـــس سراـــم92 قـــفاوـــملا

.ةاـــضــق ماـــهــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،حياس كلاملا دبع–

،ينايهب ميهاربا–

،يرمح دوليم–

،يظوفحم دمـحم–

،عردالا يبرعلا–

،ةينيور ورمع–

،ةديمح كرابم–

،يولع يندم–

،دباع رهاطلا دمـحم–

،ينه جاح دمـحما–

،ىده ميركلا دبع–

،فيرشلا دمـحم ميهاربا–

،يالوم رداقلا دبع–

،يغلز دمـحم–

،جيلس فيرش–

،ةرب ديمحلا دبع–

،ةليخموب كوربم–

،زعلب حلاص–

،دواد يبرعلا–

،مادخ رينم–

،ةرابج رمع–

،شاطق ديشر–

،يناكرب تاحرف–

،نودرق نيسح–

،دباعلب رودق–

،ةبوشيع يلع–

،يحافس دمـحم–

،دويعس باهولا دبع–

،جودق ريشب–

،هـللا عاط ينوع–

،يطام دولوم–

،هـللا قزر نب ليعامسا–

،ةدنورق ةعمجوب–

،نوتيز يحي–
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،ينوهرز ةخيلوز–

،يح دمحأ–

،قوقرب دمـحم–

،ملعم سينول–

،يفخملب بيطلا–

،ةرب ةليمج–

،يديعس دمـحم–

،زياج شوشيع–

،بيبح دمحأ–

،مازروب دمحأ–

،موخمخ فسوي–

،ةنباعش نيسح–

،رودم ىسيع–

،نيمطوب ديمحلا دبع–

.فيرشلا نب جاحلا–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربمتبس21 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا

ببسب ،ايضاق هتفصب ،يبايد سيدابّديسلا ماهم ،0202 ةنس
.ةافولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنــس سراــم92
.ءاضقلل ينطولا دهعملاب تاصبرتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يداوع رمعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا

ةداعإل ،ءاضقلل ينطولا دهعملاب تاصبرتلل اريدم هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةريدم ماهـم ءاــهــنإ نــمــضــتــي ،1202 ةـــنــس سراـــم92
.ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةبيسح ةدّيسلا ماهمىهـنـت ،1202 ةنـس سراـم92 قـفاوـملا

ةرازوب ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولل ةريدم اهتفصب ،افص نب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل  ،ةيلاملا

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام92
دــيرـبــلا ةرازوــب يــمــــــــــــــــــقرــلا داـصـتــقالـــــــــــــــــــل ةــماـــعــلا

تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيــكـلـسـلا تالـصاوــملاو
.اقباس - ةنمقرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وــيــلوـــي6 نــم ءادــتــبا ىهــنت ،1202 ةــنس سراــم92 قـــفاوــملا

ةريدم اهتفصب ،ربزموب ةنيربص ةدّيسلا ماــهــم ،0202 ةـنـس
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب يمقرلا داصتقالل ةماع
ءاغلإ ببسب ،اقباس - ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو
.لكيهلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاــهــنإ نــمــضــتــي ،1202 ةــنــس سراـــم92
.ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
سايلادـّيسلا ماـهــمىهنت ،1202 ةــــنس سراــــم92 قــــفاوملا

،ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل اماع اريدم هتفصب ،لاحر
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف ناــخّرؤــم ناــيــساــئر ناموــسرــم
نييعت نانـمــضــتـــي ،1202 ةـــنـــس سراـــم92 قـــفاوــملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب نيّفلكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يسابعدمـحمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا
ةـساـــئرــب صيــخـــــــلـتــلاو تاــساردـــلاــب نيــــفــــــــّلـــكــم ،مـــهؤاــــمــسأ
: ةّيروهمجلا

،يلع دمحأ ةنيربص–

،دباعدمـحم–

.ينارقم ميلس–
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قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
مسق سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92
تاساردلل ينطولا دهعملاب مالعإلا ةجلاعمو قئاثولا
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،موغرد ظوفحمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا

ينــطوــلا دــهــعملاــب مالــعإلا ةجلاــعـــمو قـــئاـــثوـــلا مسقـــل اسيـــئر
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نييعــت ناــنــمــضــتــي ،1202 ةــنــس سراــم92 قــفاوــملا

نم ةياقولل ةينطولا ةئـيــهــلاــب تاــسارد يتــســيــئر
.هتحفاكمو داسفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناـبـعش51 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـمب
،بــڤرــڤ ناـنـح ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام92 قفاوــملا

داـــسـفـلا نــم ةـــياــقوــلل ةـيـنطوـلا ةـئـيـهلاب تاساردــلل ةـسـيئر
.هتحفاكمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ءارهزلا ةمطاف ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا

نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب تاساردلل ةسيئر ،يوازمح
.هتحفاكمو داسفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــــيدـــم نيـــيـــعـــت نــــمـــضــتـــي ،1202 ةـــــنــــس سراــــم92
يــمــلــعــلا ثــــحـبــلل يـنـطوـــلا ســلـجــملاــب تاـــسارد
.تايجولونكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يداــــهـــلادّيــــســــلا نــّيـــــــعــــــي ،1202 ةـــــــنـــــــس سراـــــــم92 قــــــفاوـــــملا

ثحبلل ينطولا سلجـملاب تاـــساردـــلـــل ارـــيدـــم ،فــــسوـــي نـــب
.تايجولونكتلاو يملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
فّلكم نيـــيـــعـــت نــــمـــضــتـــي ،1202 ةـــــنــــس سراــــم92
.لدعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناـبـعـش51 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بـــجوــمب
يساــــق فوؤرّديـــســـلا نـــّيـــعـــي ،1202 ةــــنـــس سراــــم92 قـــفاوــملا

.لدعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم،هلـلا دبع

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم يتبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92
.لدعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يــــتآلا ناــــتدّيـــسلا نّيــــــعـــــت ،1202 ةــــنــــس سراـــــم92 قــــفاوـــملا
: لدعلا ةرازوب ريدم يتبئان ،امهامسا

ينهملا راسملا رييستل ريدم ةبئان ،طيربوب ةيماس–
،ةاضقلل

.تادهاعملا ةساردل ريدم ةبئان ،لاسك ايليل–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانـمــضــتـــي ،1202 ةـــنـــس سراـــم92 قـــفاوــملا
نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم يبئان
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ومح دلو دمـحما دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا

ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ةيدعاقلا تآشنملل ريدم بئان
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،تورزات قيدص دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا

ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92
.ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قازرلا دـــبــعدّيـــسلا نّيـــعــي ،1202 ةـــنـــس سراــــم92 قــــفاوـــملا

.ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلل اماع اريدم ،قاقبس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92
يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل

.يملعلا ثحبلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يناديعس مالعوبدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل اماع اريدم
.يملعلا ثحبلا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٦
21م١٢٠٢ ةنس ليربأ٨١

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رياربف91 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

حلاصملل اريدم هتفصب ،ريبوز دمحأدّيسلا ماهم ،9102 ةنس
.ةلقرو ةيالو يف ةيحالفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.تايالولا ضعب يف تاباغلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداـســـلا ماـــهـــمىـــهــنـــت ،1202 ةـــنــــس سراـــم03 قـــفاوــــملا
،ةيتآلا تايالولا يف تاباغلل نيظفاحم مهتفصب ،مهؤامسأ

: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل

،ناسملت ةيالو يف ،يناث يزاق ديعس دمـحم يديس–

،سادرموب ةيالو يف ،شودامح نيسح–

،ةليم ةيالو يف ،يدـمحم فيرش دمحأ–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،يديعس لامج–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدـم ماـهـم ءاـهــنإ نــمـضتـي ،1202 ةـنــس سراــم03
ةــيرادإلا ةـعـطاــقملاب ةـيــحالـفــلا حــلاـصـمـلل بدـتـنم
.ةيادرغ ةيالو يف ةـعـينملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـمحمدّيــــســلا ماـهــمىــهـــنـــت ،1202 ةــــنــــس سراــــم03 قـــفاوـــملا

ةعطاقملاب ةيحالفلا حلاصملل ابدتنم اريدم هتفصب ،زيزعاب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ةيرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام92
.ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمـحمدّيـــسلا ماـــهـــمىـــهـــنـــت ،1202 ةـــنــــس سراــــم92 قـــفاوـــملا
ةرازوــب صيخلتلاو تاساردــلاب اــفّلــكم هـتـفـصب ،ةــيدــياــحوــل
.ىرــخأ ةـفـيظوـب هفـيـلـكتل ،ةراـجتلا

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92
.ةراجتلا ةرازوب شغلا عمقو ةيداصتقالا ةباقرلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةيدياحول دمـحمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا

.ةراجتلا ةرازوب شغلا عمقو ةيداصتقالا ةباقرلل اماع اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام92

ةرازوــب تاـيــفـشـتـسملا حالــصإو ةــحـصلا حــلاــصـمل
.تايفشتسملا حالـصإو ناــكـسلاو ةـحــصـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لاـــحر ساـــيلادّيــــسلا نّيعـــي ،1202 ةـــنـــس سراـــم92 قـــفاوــملا

ةرازوب تايفشتسملا حالصإو ةحصلا حلاصمل اماع اريدم
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاـهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنـس سراــم03
.ركسعم ةيالو يف ةفاقثلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمـحمدّيـــسلا ماـــهــمىـــهــنـــت ،1202 ةـــنـــس سراـــم03 قــــفاوـــملا

.ركسعم ةيالو يف ةفاقثلل اريدم هتفصب ،نونحس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بــئاــن ماــهـم ءاــهــنإ نمـضـتي ،1202 ةـنـس سراـم03
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ريدم
.اقباس - يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لامجدّيسلا ماـــهــمىـــهــنـــت ،1202 ةـــنـــس سراـــم03 قــــفاوـــملا

ةرازوب ةيرشبلا دراوملا نيمثتل ريدم بئان هتفصب ،يدامح
هتلاحإل ،اقباس - يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

.دعاقتلا ىلع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،1202 ةــــنس سراــــم03 قــــفاوملا

.نيتيالو يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرــم بــجوــمب
يحي دمـحمأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا
.ترايت ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب ،دمـحمأ
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قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم بــئاــن نييـعـت نــمـضتي ،1202 ةـنـس سراــم03
.تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ناكيإ تيان دولومّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

.تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب درجلاو ةئيهتلل ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــــيدـــم نيـــيـــعـــت نـــمــــضــــتــــي ،1202 ةــــنــــس سراـــــم03
.ناسملتب ةينطولا ةريظحلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يناموم دـمحمدّيسلا نّيعي ،1202 ةـــنـــس سراـم03 قــفاوـملا

.ناسملتب ةينطولا ةريظحلل اريدم

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــــيدـــم نيـــيـــعـــت نـــمــــضــــتــــي ،1202 ةــــنــــس سراـــــم03
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب تاسارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،عبس يلع ديس دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب تاساردلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلـــــكــم نيـــيـــعـــت نـــمــــضــــتــــي ،1202 ةــــنــــس سراـــــم03
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ناــبـعش61 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرــم بــجوــمب
،ريربي ليعامسدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم

ةــــيمنتلاو ةـــحالفلا رــــيزو لــــثمم ،نــــيدلا نـــيز يواــــيحي–
،اوضع ،ةيفيرلا

تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو ةلثمم ،ةليضف يديرس–
،اوضع ،ةيديصلا

ةــــعانصلاو ةــــحايسلا رــــيزو لــــثمم ،نيـــمل دــــمـحم يبرغ–
،اوضع ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم ،ليعامسا حبارب–
،اوضع ،ةيكلساللاو

،اوضع ،ةقاطلا ريزو ةلثمم ،ةيجن قالعل–

رـــــــيوطتل ةـــــينطولا ةـــــلاـــكولا لـــــثمم ،لاـــــمج يــــــميهارب–
،اوضع ،رامثتسالا

تاسسؤملا رـــيوطت ةـــلاكول ماــــعلا رـــيدملا ،دادــــقم نوــــقع–
،اوضع ،راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا

كوـــــنبلا ةــــيعمجل ماـــــعلا ضوـــــــفملا ،مالـــــعوب ناـــــشورـــبا–
،اوضع ،ةيلاملا تاسسؤملاو

ةراـــــجتلل ةــــيرئازجلا ةــــفرغلا لــــثمم ،دــــمـحم يــــسيوس–
.اوضع ،ةعانصلاو

قفاوملا9341 ماع رفص لّوأ يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ربوتكأ12

،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ضورقلا نامض قودنص
.لّدعملا

ةعانصلا ةرازو

رـــيارـبــف12 قـــفاوــملا2441 ماــع بـــجر9 يــفخّرؤـــم رارــق
ةرادإ ســلــجـم ءاــضــعأ نييــعت نـمـضـتـي،1202 ةـنـس
ةرـيـغـصلا تاــســسؤــمـلل ضورــقــلا ناـمــض قودــنـص
.ةطسوتملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رياربف12 قفاوملا2441 ماع بجر9 يف خّرؤم رارق بجومب
ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي،1202 ةنس

يـف خّرؤــملا391-71 مـــقر يذــيـفــنـتلا موــسرـــملا نـــم21 ةداــملا
نمضتملاو7102 ةــــنـــس وــينوي11 قفاوملا8341 ماع ناضمر61
تاسسؤملل ضورقلا نامض قودنصل يساسألا نوناقلا ليدعت
ناــمـض قودـنـص ةرادإ ســلــجم يــف ،ةطسوتملاو ةرــيغـصلا
: ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ضورقلا

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لثمم ،نيدلا زع ةباص–

،اوضع ،ةعانصلا ريزو ةلثمم ،لامأ مالع–

ةــــيريدملا( ةــــيلاملا رـــيزو لــــثمم ،ميركلا دـــبع يلاـــتحم–
،اوضع ،)ةنيزخلل ةماعلا

ةــــماعلا ةــــيريدملا( ةـــيلاملا رــــيزو لــــثمم ،دارــــم ناوــــلع–
،اوضع ،)ةينازيملل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٦
23م١٢٠٢ ةنس ليربأ٨١

رـــياربف12 قـــفاوملا2441 ماــــع بـــجر9 يفخّرؤــــم رارــــق
ةرادإ ســـلجم ءاـــضعأ نييــــعت نــــمضتي،1202 ةــــنس
ةطسوتملاو ةرــيغصلا تاـــسسؤملا رــــيوطت ةــــلاكو
.راكتبالا ةيقرتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رياربف12 قفاوملا2441 ماع بجر9 يف خّرؤم رارق بجومب
ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي،1202 ةنس

يـف خّرؤـــملا071-81 مـــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا نــم11 ةداـمـلا
دّدحي يذلا8102 ةنس وينوي62 قفاوملا9341 ماع لاوـش21
ةــطـسوـتـملاو ةرـيـغـصلا تاـــسـسؤـملا رــيوـــطت ةــلاـــكو ماــهــم
يف ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو راكتبالا ةيقرتو
ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةـلاـكو ةرادإ سلجم
: راكتبالا ةيقرتو

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لثمم ،يدهملا دمـحم يفيرش–

،اوضع ،ةعانصلا ريزو لثمم ،نيدلا زع ةباص–

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،دارم ناولع–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،ديمحلا دبع ونأ–
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

نم رواشتلل ينطولا سلجملا سيئر ،لداع يساس نب–
،اوضع ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت لجأ

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،فيرشلا دمـحم دوعوب–
،اوضع ،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل

ةلاكولل ةماعلا ةريدملا ،ىوجن ،يسنوم ةجوز ،شومد–
،ةـيـجوـلوـنـكـتـلا ةـيـمـنـتـلاو ثحـبـلا جئاـتـن نيمـثـتـل ةــيــنــطوــلا

،اوضع

ةيرئازجلا ةفرغلل ةماعلا ةريدملا ،ةبيهو لولهب ينادوس–
،اوضع ،ةعانصلاو ةراجتلل

ةينطولا ةفرغلل ةماعلا ةريدملا ،ةليلد يناسملت نب–
،اوضع ،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل

كوـنـبلا ةــيـعـمجل ماـعــلا ضوــفملا ،مالــعوــب ناـشورــبإ–
.اوضع ،ةيلاملا تاسسؤملاو

0441 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا رارقلا ماــكـــحأ ىغـــلـــت
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس رياربف9 قفاوملا
ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةلاكو ةرادإ
.راكتبالا

يرحبلا ديصلا ةرازو
ةيديصلا تاجتنملاو

ليربأ٤ قفاوملا2441 ماع نابعش١٢يفخّرؤم رارــــق
ىلوألا ىدامج٤يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،١٢٠٢ ةنس
سسؤي يذلا٠١٠٢ ةنس ليربأ٩١ قفاوملا١3٤١ ماع
يتلا نفسلل ةبسنلاب ءارمحلا ةنوتلا ديص صصح
هايملا يف سرامت يتلاو ةينطولا ةيارلا لمحـت
اهعيزوت تايفيك ددحيو ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا

.اهليعفتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا883-٠٠٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا12٤1 ماع ناضمر2
كاـمسأ ىلع ةـظـفاـحــمــلــل ةــيــلودــلا ةــيــقاــفــتالا ىلع قــيدصتــلا
يــف ورــيناـجــيد وــيرــب ةـعـّـقوــملا ،يســلـطألا طـيحملاـب ةـــنوــتلا

موي دمتعملا سيراب لوكوتربب ةـلدـــعملا ،6691 ةـنس وــياــم٤1
وينوي٥ موي دمتعملا ديردم لوكوترببو ،٤891 ةنس ويلوي٠1

،2991 ةنس

يف خّرؤملا87-12 مقر يساــئرــلا موـــسرــملا ىـضـتــقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

رفص82 خّرؤملا٥31-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضـــتـــملاو1٠٠2 ةـــنـــس وـــياـــم22 قـــفاوـــملا22٤1 ماــــع
تايالولا يف ةيدــيــصلا دراوــملاو يرــحــبلا دــيــصلل تاــيرـــيدـــم
،اهريسو اهميظنتو

خّرؤملا18٤-3٠مقر يذيـفـنـتلا موـــسرـــملا ىـــضــتــقـــمبو–
يذلا3٠٠2 ةنس ربمسيد31 قفاوملا٤2٤1 ماع لاوش91
،اهتايفيكو يرحبلا ديصلا ةسرامم طورش ددحي

يف خّرؤملا181-8٠مـــقر يذــيـفـنـتلا موسرــملا ىـــضـتقمبو–
8٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ

يف خّرؤملا28–02 مقر يذيـفـنتلا موــسرـملا ىــضــتــقـمبو–
ددحي يذلا0202 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا1441 ماع نابعش7

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

13٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ديص صصح سسؤي يذلا٠1٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا
ةينطولا ةيارلا لمحت يتلا نفسلل ةبسنلاب ءارمحلا ةنوتلا

ددحيو ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا يف سرامت يتلاو
،ممتملاو لدعملا ،اهليعفتو اهعيزوت تايفيك
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لوألا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

ءارمحلا ةنوتلا ديص ةصخر
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يرـــحبلا دــيصـــلا ريدــــم
ةيديصلا دراوملاو

ـه٢٤٤١ ماع ناضمر٩٢٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ليربأ٨١ 24

فرط نم ةحونمملا يرحبلا ديصلا ةصخر ىلع لوصحلل
،ايميلقإ صتخملا ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا ريدم
.”رارقلا ادهب لوألا قحلملا يف ددحملا جذومنلل اقفو

ةّيــــــــمسرلا ةدـــــــيرجلا يف رارــــــقــــلا اذــــــه رــــــشنــــــي:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٤ قفاوملا2441 ماعنابعش12يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

يخورف دمحأ ديس

: يتأي ام ّررقي

يف خّرؤملا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ لّدعُت : ىلوألا ةداملا
،٠1٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

يذيفنتلا موسرملا نم٥1 ةداملا ماكحأل اقفو :2 ةداملا“
ربمسيد31 قفاوملا٤2٤1 ماع لاوش91 يف خّرؤملا18٤-3٠ مقر

ءارمـحلا ةـــنوــتلا دــيــص عـــضـــخـــي ،هالـــعأ روــكذـــملاو3٠٠2 ةنس


