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ةـّيميظنتميسارم

ةداـعإل ةيـنطوـلا ةـلاــكولا ءاـــشـنإ نــمضتي ،12٠2 ةنــس وــياــم13 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع لاّوش91 يف خّرؤــم3٤2-12 مــقر يذيــفنتموسرم
....................اهريسو اهميظنتو يرئازجلا بونجلا يف ةيـــسنرــفلا ةـيووـنلا تاريــجفتلاو براجتلل ةـميدقلا عقاوملا ليهأت

تاـــمدـــخ ةــبــقارـــم ذيفنت تايفيك ددحي ،12٠2 ةنس وينوي6 قـفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش٥2 يف خّرؤم3٥2-12 مقر يذيفنتموسرم
................................................................................................................نيلهؤملا صاخشألا فرــط نـم اــهـيـمدــقــمونارــيـطلا

٠٥–٠2 مقر يذيفنتلا موـــسرــملا لدــــعـــي ،12٠2 ةـنـس وــيـنوـــي7 قـفاوــملا2٤٤1 ماع لاّوش62 يف خّرؤم٤٥2-12 مقر يذيفنتموسرم
ةــظفاحم ةرادإ ســلجم ءاــضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةــــنس رياربف91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥2 يف خّرؤملا
...................................................................................................................................ةيوقاطلا ةــيلاعفلاو ةددــجتملا تاــقاطلا

ةـّيدرفميسارم

تاــيــئاــصــحإلا رـــيدـــم ماـــهــم ءاـــهـــنإ نـــمـضـتــي ،1202 ةـنــــس وــــياــــم22 قفاوملا2441 ماـــع لاوــش01 يف خّرؤـــم يـساــئر موـــسرــم
.........................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةــيرــــيدـــملا يــف يوـــهــجلا نزاوــتـلاو

ثــحـبــلاو تاــساردــلا رــيدــم ماــهـــم ءاـــهــنإ نـــمـضـتـي ،1202 ةــنــس وـــياـــم91 قــفاوملا2441 ماــع لاوــش7 يـف خّرؤـــم يساــئر موـــسرــم
................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطوــلا دهـــعـملاــب

........................... تايالو نمأ ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام91 قفاوملا2441 ماع لاوش7 يف خّرؤم يساــئر موسرم

ينطولا دــصرــملا رــيدــم ماــهـــم ءاــهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس وياـــم91 قــفاوــملا2441 ماـــع لاوــش7 يف خّرؤـــم يــساـــئر موـــسرــم
.....................................................................................................................................................................نيوكتلاو ةيبرتلل

...اقباس– ةفاقثلا ةرازول ماعلا شـتـفملا ماــهـم ءاـهــنإ نــمـضـتـي ،1202 ةـنــس وـياـــم91 قــفاوملا2441 ماــع لاوــش7 يف خّرؤــم يــساـــئر موـــسرـــم

......ةـســفاــنـملا سلــجـم ءاـضــعأ ماــهــم ءاــهــنإ نمضتي ،1202 ةـنـس وــياــم91 قفاوملا2441 ماـع لاوــش7 يــف خّرؤـــم يــساـــئر موـــسرـــم

صاصتخالا تاذ ةــفرــغلا ســيئر ماهم ءاهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةــنـس وــياــم91 قـــفاوــــملا2441 ماـع لاوــش7 يف خّرؤــم يـساـئر موـــسرـــم
.......................................................................................................................................ةديلبلاب ةبساحملا سلجمل يميلقإلا

سلجملا سيئر ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام22 قفاوملا2441 ماــع لاوــش01 يف خّرؤــم يــساــئر موــسرـــم
..................................................................................................................................اقباس– يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

صــيخـلـتـلاو تاــساردــلاب فــّلــكــم ماــهــم ءاــهــنإ نـمضتي ،1202 ةنــس وــياــم22 قفاوملا2441 ماع لاوــش01 يف خّرؤم يـساـئر موسرـم
...............................................................................................................................................ةيــبرــعـلا ةـــغــلل ىلــعألا سـلـجـملاـب

يف صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام22 قفاوملا2441 ماع لاوش01 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالل ةماعلا ةيريدملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام22 قفاوملا2441 ماع لاوش01 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ةحلصملا ةلاكول ةريدملا ةنجّللا ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام91 قفاوملا2441 ماع لاوش7 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................رئازجلل ةيجولويجلا

تايجولونكتو مولع يف ايلعلا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام91 قفاوملا2441 ماع لاوش7 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................ةنمقرلاو يلآلا مالعإلا
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روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام91 قفاوملا2441 ماع لاوش7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو خيراتلا لبق ام

ةيمومعلا ةمدخلاو هايملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام22 قفاوملا2441 ماع لاوش01 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................ةيئاملا دراوملا ةرازوب

................ةبساحملا سلجمل ماعلا رظانلا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام91 قفاوملا2441 ماع لاوش7 يف خّرؤم يسائر موسرم

.ةبساحملا سلجمب نيدعاسم نيرظان نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ويام22 قفاوملا2441 ماع لاوش01 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

يداصتقالا ينطولا سلجملاب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام22 قفاوملا2441 ماع لاوش01 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو

ةلاكول ةريدملا ةنجّللاب اوضع ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف  خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................رئازجلل ةيجولويجلا ةحلصملا

.......ناسملت ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام22 قفاوملا2441 ماع لاوش01 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...ةيئاملا دراوملا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام22 قفاوملا2441 ماع لاوش01 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

...............................طاوغألا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........يقاوبلا مأ ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضـتـي ،1202 ةـنـس لـيرـبأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....1ةنتاب ةعماجب نيتيلكل نيديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيناـسـنإلا موــلــعـلا ةــيلــك دـــيـمـع نييعت نمضتي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ41 قــفاوـملا2441 ماــع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موـسرــم
......................................................................................................................................................ةياجب ةعماجب ةيعامتجالاو

...............................ةركسب ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.................................راشب ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.................................ةسبت ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..............ناسملت ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......ةدكيكس ةعماجب مولعلا ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..سابعلب يديس ةعماجب نيتيلك يديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................ةليسملا ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................نييعماج نيزكرمل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................ايلع سرادم يريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر نــيـيعت نمضتي،٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61يف خّرؤم يسائرموسرم
.................................................................................................................................................................................)كاردتسا(
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

يركسعلا فانئتسالا ســــــلجم ةـــــسائر فالـختسا ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس وينوـي لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش٠2 يف خّرؤم رارـق
.........................................................................................................................................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا /نارهوب

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

...”يرئازجلا بابشلا ةكرح“ ىمسملا يسايسلا بزحلا دامتعا نمضتي ،1202 ةنس ويام72 قفاوملا2441 ماع لاوش51 يف خّرؤم رارق

ةيلاملا ةرازو

دامتعالاو طورشلا رتفد باتـتـكا تايـفـيـكو طورــش ددـحـي ،12٠2 ةــنسوـــياـــم٥1 قـــفاوــملا2٤٤1 ماــــع لاوـــش3يف خّرؤـــم رارــــق
......................................................................................................يليثيإلا لوحكلا عيبو داريتساو جاتنإ تاطاشن ةسراممل

مجانملاوةقاطلا ةرازو

فيلاكتو تارامثتسالا ةمئاقو ةعيبط دّدحي ،12٠2 ةنس ويام9 قفاوملا2441 ماـــــع ناــــضمر72 يف خرؤـــــم كرـــتشم يرازو رارــــق
........................................................تاقورحملا لـــــــخد ىلـــع ةـــبيرضلا باــــسح يف راــــبتعالا نيــــعب اهذخأ نيعتي يتلا ليغشتلا

ةئيبلا ةرازو

يلــــخادلا ماــــظنلا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،12٠2 ةنس سرام13 قفاوملا2٤٤1 ماـــــــع ناـــــبعش71 يف خرؤـــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
ةقداصملاو ىلوألا ةئفلا نم ةفنصملا تاــــــــسسؤملاب ةـــصاــخلا رـــطخلا تاـــسارد صـحفب ةــــفلكملا ةـــكرتشملا ةـــيرازولا ةنجلل
.........................................................................................................................................................................................اهيلع
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ةـّيميظنتميسارم
يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا٤1-91 مقر نوناقلاىضتقمبو –

نوناق نمضتملاو91٠2 ةنس ربمســيد11 قــفاوـملا1٤٤1 ماـع
،لّدعملا ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤملا63٤-69 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو6991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا71٤1 ماع بجر٠2
لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحم ءاشنإ

،مّمتملاو

يف خّرؤملا711-٥٠ مقر يسائرلا موسرـــملاىضــتــقـمبو –
قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا62٤1 ماع لّوألا عيبر2
،مّمتملاو لّدعملا ،ةنيؤملا تاعاعشإلا نم ةيامحلا ريبادتب

يـف خّرؤـملا911-٥٠ مــقر يــساــئرـلا موـــسرـملاىضتقمبو –
قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا62٤1 ماع لّوألا عيـبر2
،ةعشملا تايافنلا رييستب

يف خرؤملا٥91-٤1 مـقر يساــئرـلا موــسرــملاىضـتـقــمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي6 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر8
تآشنملل ةيداملا ةيامحلا ىلع ةقبطملا يوونلا نمألا ريبادت
،ةعشملا رداصملا نمأو ةيوونلا داوملاو ةيوونلا

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤــملا93-٠2 مـــقر يساــئرلا موــسرــملاىضــتـقــمبو –
٠2٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا1٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداــمـج8
،مّمتملا ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولاب قلعتملاو

يـف خّرؤــملا87-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرـملاىضــتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2ةنس رــيارـبـف12قــفاوملا2٤٤1ماــع بــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا722-89 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
قلعتملاو8991ةنسويلوي31قفاوملا91٤1ماع لوألا عيبر91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

يف خّرؤملا٠23-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
قلعتملاو٤1٠2ةنسربمفون٠2قفاوملا63٤1ماعمرحم72
،عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلاو عورشملا ىلع فارشإلاب
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا932-12 مـقر يذيـفنـتلا موـسرـملاىضـتـقــمبو –
ددـحــي يذــلا12٠2 ةنـسوــياــم13 قــفاوــملا2٤٤1 ماــعلاّوــش91

،مـجانـملاو ةـقاـطلا رــيزو تايـحالـص

٢44١ ماع لاّوش٩١ يفخّرؤم٣4٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةـــــلاــكوـلا ءاـــــــشنإ نــمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويام١٣ قـفاوملا
براجتلل ةــميدقلا عـــقاوملا لــيهأت ةداــــعإل ةــينطولا

بوــــــــــنجلا يــف ةـــــــــــــيـــسنرــــــفلا ةــــــــــــــيووـــــنلا تارـــــيــــــجفتلاو
.اهريسو اهميظنتو يرئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،مجانملاو ةقاطلاريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناــــتداـــمــلا اـــــمــيــس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
يـف خّرؤــملا٥1-81 مـــقر يوــضــعـلا نوـــناـــقـــلاىـضـتـقـمــبو –

81٠2 ةـــنـس رـــبـمـتـبـس2 قـــفاوـــمـــلا93٤1 ماـــع ةـــجــحلا يذ22
،مّمتملاو لّدـــعملا ،ةــيـلاملا نيناوـــقب قلـــعـتملاو

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥-٥7 مقر رمألاىضتقمبو –
،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج22 يف خّرؤملا1٠-88 مقر نوناقلاىضتقمبو –
نوــناـــقــلا نــمضتملاو8891 ةنس رياـني21 قـفاوملا8٠٤1 ماــع
،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا

ىلوألا ىدامج٤1 يف خّّرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

61٤1 ماع رفص91 يف خّرؤملا٠2-٥9 مقر رمألاىضتقمبو –
،ةبساحملا ســــــلجمب قــــــلعتملاو٥991 ةنس ويلوي71 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا٠1-3٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا

ةدـــعـقلا يذ٥1 يف خّرؤملا11-7٠ مقر نوــناــقــلاىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤1 ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحملا

بـــجر61 يــف خّرؤملا1٠-٠1 مــقر نوــــناــــقــلاىضتــقـمـبو –
نــهــمب قلــعتملاو٠1٠2 ةـنـس وــيـنوــي92 قــفاوــملا13٤1 ماــع
،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا ريبخلا
،مّمتملاو لّدعملا

ةدعقلا يذ٤1 يف خّرؤملا٥٠-91 مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةطشنألاب قلعتملاو91٠2 ةنس وــيلوـــي71 قــفاوملا٠٤٤1 ماـــع
،ةيوونلا
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: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ةـــــــلاكولا ءاـــــــشنإ ىلإ موــــسرملا اذـــــه فدـــهي:ىلوألا ةّداملا
تاريجفتلاو براجتلل ةميدقلا عقاوملا ليهأت ةداعإل ةينطولا
،اهريسو اهميظنتو يرئازجلا بونجلا يف ةيسنرفلا ةيوونلا
.''ةلاكولا'' صنلا بلص يف ىعدت يتلا

يــعانص عباط تاذ ةـيـموــمـع ةـسـسؤــم ةــلاـــكوــلا:2 ةّداملا
،يلاـملا لالــقتسالاو ةــيوـنعملا ةيصـخـشلاب عتمتت ،يراجتو
.ةقاطلاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت عضوتو

اهتاقالــع يف ةرادإلا ىلع ةــقبطملا دــعاوــقلل ةــلاــكولا عضخت
.ريغلا عم اهتاقالع يف ةرجات دعتو ةلودلا عم

 .رئازجلا ةنيدم يف ةلاكولا رقم ددحي:٣ ةّداملا

براجتلل ةميدقلا عقاوملل ةينقتلا ةنجللا لثمت:4 ةّداملا
يـف ىــعدــت يتلاو يرئازجلا بونجلا يف ةيسنرفلا ةـيووــنلا

عم ةلاكولل ةيسيئرلا لاصتالا ةــهــج ،''ةـنـجـلـلا'' صنلا بــلص
.ةلودلا

هذهل ليهأتلا ةداعإ عاطق عم ةلاكولا قسنت ،ةفصلا هذهبو
اـهـجـمارـب زاـجـنإ ةـعـباـتمب ةـلصتملا لـئاسملا عـيــمــج ةــنــجــلــلا

.ليهأتلا ةداعإ لاجم يف اهفادهأو

يناثلا لصفلا

ةــلاــكولا ماهـم

ةداعإ جمارب ذيفنت يف ةلاكولا عوضوم لثمتي:5 ةّداملا
ةـيووـنـلا تارـيـجـفـتـلاو براــجــتــلــل ةــمــيدــقــلا عــقاوملا لــيــهأت
تاسارد يف ددحم وه امك يرئازجلا بونجلا يف ةيسنرفلا

يف ةلجسملاو ،ةنجللا اهتدمتعا يتلا ليهأتلا ةداعإ عاطق
يلكــلا ءاــهــتــنالا ةــياــغ ىلإ كلذو ةــلاــكوــلــل يوــنسلا جماــنرــبــلا

تاعامجلا ىلإ عقاوملا هذه ةداعإو ليهأتلا ةداعإ لاغشأل
.ةينعملا ةيلحملا

: يتأي امـب ،صوصخلا ىلع ،ةلاكولا فلكت ،ةفصلا هذهبو

يتلا تايلـمـعلا ذيـفنـتب ةلصـتملا دوــقـعلا ريــيـستو مارــبإ –
ةـمـيدــقـلا عــقاوــملا لـيــهأـــت ةداعإ لاــغـشأ زاـجــنإ يـف مــهاــسـت
بوــنـجلا يــف ةـيـسـنرـفلا ةيووـنـلا تارـيـجـفـتـلاو براــجـتلل
،يرـئازـجلا

ناـمـض دـصـق ةنجّلل لـيـهأـتــلا ةداــعإ عاـطـق عـم قيـسنـتـلا –
ةداــعإ لاجم يف مـهاوـتـسم نيـســحتو نيمدـخـتـسملا نــيوــكت
.عاعشإلا نم ةيامحلا لامعأو ليهأتلا

ةداعإ عاطق ىلإ ،اهماهم راطإ يف ،ةلاكولا أجلت:6 ةّداملا
ينـقـتـلا عــباــطلا تاذ لــئاــسـملا عـيـمج يـف ةـنـجـلل لـيـهأـتــلا

براجتلل ةميدقلا عقاوملا ليهأت ةداعإ لاغشأب ةطبترملا
يرــئازـجلا بونـجلا يـف ةيــســنرـــفـلا ةــــيووـنــلا تاريـجـفـتلاو
.ةطبترملا تآشنملاو لكايهلا زاـجـنإو

ةدـــعاسملا ىلإ ءوجللا ،اـهـماهـم راطإ يـف ،ةـلاــكوــلا نـــكـمـيو
.ةيلودلا وأ ةينطولا ةينقتلا

ليهأتلا ةداعإ لاغشأو لكايه مالتسا بلطتي نأ بجي
نمو نأــشـلا اذــه يف ةـــلهؤملا تائيهلا نم ةقبسملا ةــقـفاوملا
ةداـــعإ عاـطق لـبـق نـم اــهب ىصوــملا لوــلـحلل اـــًقــفو ةـنـجللا
.ةنـجـللا لـبـق نـم ةدمـتـعملاو لـيـهأـتـلا

عورشملا بحاص ةفصب فرصتلا ةلاكولا نكمي:٧ ةّداملا
يـتـلا تاـيلـمـعلا ذــيـفنت لــجأ نــم ،ةــلودــلا باـســحل بدـتـنـملا

ةـمـيدــقـلا عــقاوــملا لـيـهأــت ةداــعإ لاــغـشأ زاــجـنإ يـف مــهاـــست
بوـنـجلا يــف ةيـسـنرــفـلا ةــيووــنلا تاريجـفـتـلاو براــجتلل
.عورشملا راطإ يف ةلجسملاو ،يرـئازـجلا

ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

.ماع ريدم اهريديو ةرادإ سلجم ةلاكولا ريسي:٨ ةّداملا

سلجم فرط نم ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا ددحي:٩ ةّداملا
ريزولا  ةقفاوم دعبو ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ةرادإلا
.ةقاطلاب فلكملا

لوألا مسقلا

ةرادإلا سلجم

ريزوــلا لثمم ةـساــئرـب ةرادإلا سلـجـم لـــكشتي:٠١ ةّداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،ةقاطلاب فلكملا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم –

ةـئيـهـتلاو ةـيـلحملا تاــعاــمــجلاو ةــيلــخادـــلا رــيزو لــثـمم –
،ةيـنارـمعلا

،ةيلاملا ريزو لثمم –

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو لثمم –

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

.ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحم لثمم –
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روـضـحب الإ ةرادإلا سلــجــم تالوادـــم حصت ال:5١ ةّداملا
.لقألا ىلـع هــئاــضـعأ )2/3( يثــلـث

ةرادإلا سـلـجـم سـيـئر لــسرــي ،باصـنـلا لــمـتـكي مل اذإو
عامتجا دقعل ،ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا لجأ يف ادــيدــج ءاــعدــتسا

سلجم عمتجي ،ةلاحلا هذه يفو .هسفن لامعألا لودج لوح
.نيرضاحلا هئاضعأ ددع نكي امهم ،هتالوادم حصتو ةرادإلا

ءاـضعأل ةـطيسبلا ةـيبلغألاب ةرادإلا ســلجم تارارــق ذــختت
سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا لداعت ةلاح يفو .نيرضاحلا

.احجرم

اهعّقوي رضاحم يف ةرادإلا سلجم تالوادم نّودت:6١ ةّداملا
مقرم صاخ لجس يف لجستو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأو سيئر
.ةرادإلا سلجم سيئر فرط نم هيلع رشؤمو

ةرادإلا سلجم تاسلج نم ةسلج لك لامعأ جئاتن نودت
.لوألا ريزولا ىلإ لسري ريرقت يف

يناثلا مسقلا

ماعلا ريدملا

لومعملا ميظنتلل اقبط ةلاكولل ماعلا ريدملا نيعي:٧١ ةّداملا
 .ةقاطلاب فلكملا ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب هب

ماــعـلا رــيسلا نع لوؤسم ةلاكولل ماعلا ريدملا:٨١ ةّداملا
اــقــفو يلاــملاو يـنـقـتلاو يرادإلا اــهرـيـيسـت ىلوـتـيو ةــلاـــكوــلل
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

: يتأي ام ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

،ةرادإلا سلجم تارارق ذّفني –

،ةرادإلا سلجم ىلع ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا حرتقيو ّدعي –

،ةلاكولل يلخادلا ماظنلا عورشم ّدعي –

،مهماهم يهنيو مهنّيعيو ةلاكولا يمدختسم فظوي –

،ةلاكولا يمدختسم عومجم ىلع ةيملسلا ةطلسلا سرامي –

تاقافتالاو تايقافتالاو دوقعلاو تاقفصلا عقويو مربي –
ةباقرلا تاءارجإو امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

،ةقبطملا

،ةلاكولا تاطاشن جمانرب ّدعي –

،ةلاكولا ةينازيمل عيراشم ّدعي –

ريرقتلاو رييستلا ريرقت ةيـلاـم ةـنس لــك ةــياهن يف ّدــعي –
اهضرعيو جئاتنلا لوادجو لئاصحلاو تاطاشنلا نع يونسلا

،ةلاكولا ةرادإ سلجم ىلع

،ةيندملا ةايحلا لامعأ عيمج يفو ةلادعلا مامأ ةلاكولا لثمي –

،هيدعاسم ىلإ ًايئزج هتايحالص ضوفي نأ نكمي –

.ةلاكولا تاقفن فرصب رمآلا وه  ماعلا ريدملا –

يأب ،هتاطاشن راطإ يف ،ةناــعتسالا ةرادإلا سـلـجـم نـــكمي
  .هلاغشأ يف هدعاسي نأ هنأش نم صخش

ةرادإلا سلجـم تاــعاـمـتجا ةــلاــكوــلل ماــعــلا رــيدــملا رـضـحي
.يراشتسا توصب

نــم رارـق بــجوــمب ةرادإلا سلجم ءاضعأ نيعي:١١ ةّداملا
يتلا تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةقاطلاب فلكملا ريزولا

.ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،اهنوعبتي
فئاظولا يلغاش نيب نم ةيرازوــلا رــئاودــلا وــلـثمم نيــعيو

.ةيزكرملا ةرادإلا يف ،لقألا ىلع ،ريدم ةبترب ايلعلا
مـتـي ،ةرادإلا سلجم ءاـضـعأ دــحأ ةدــهـع عاـطـقنا ةــلاــح يفو

 .ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح هفالختسا
،صوـــــــصـــخلا ىلــــــــع ةرادإلا ســــــــــلــجــم لوادــــــــتــي:٢١ ةّداـملا

: يتأي اميف
،عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا ةيقافتا ذيفنت طورش –
،ةلاكولل تاونسلا ةددعتمو ةيونسلا تاطاشنلا جمارب –
،ةلاكولل ةيونسلا ةينازيملا عورشم –
تاحارتقا اذــكو جئاــتنلا تاــباـسـحو ةــيونسلا لئاصحلا –

،تاباسحلا ظفاحم ريراقتو جئاتنلا عيزوت
نيسحت اهنأش نم ماعلا ريدملا هيلع اهحرطي ةلأسم لك –

،اهماهم قيقحتو ةلاكولا ءادأ
،ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا –
،نيمدختسملل روجألا ماظن –
تاــقاــفـتالاو دوـــقـعلاو تاـقـفـصلا مارــبإل ةــماــعــلا طورــشـلا –

،ةيلودلاو ةينطولا ةــكارشلا تاـيـقاــفـتاو
.اهصيصختو اياصولاو تابهلا لوبق –
ىلع قفاويو يلخادلا هماظن ىلع ةرادإلا سلجم قداصي

.ةلاكولل يلخادلا ماظنلا
نم ءاـعدتسا ىلــع ءاــنــب ةرادإلا ســلجم عمتجي:٣١ ةّداملا

نأ نكميو .ةنسلا يف تارم )٤( عبرأ ةيداع ةرود يف هسيئر
حلاصم يضتقت امدنع ةيداع ريغ ةرود يف سلجملا عمتجي
نم حارتقا وأ هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،كلذ ةلاكولا

.ماعلا ريدملا نم حارتقا وأ هئاضعأ )2/3( يثلث
.تاعامتجالا لامعأ لودج سلجملا سيئر ددحي
.ةرادإلا سلجم ةنامأ ةلاكولا ىلوتت
ءاعدتسا هيجوتب ةرادإلا سلجم سيئر فلكي:4١ ةّداملا

لــبـــق لاـــمـــعألا لودـــج هـــيـــف ددـــحـــي سلـــجملا يف وضع لـــك ىلإ
.عامـتـجالا داقعنا خيرات نم لقألا ىلع اًموي )٥1( رشع ةسمخ

ريغ تارودلل ةبسنلاب ةدملا هذه صيلقت نكمي هنأ ريغ
.مايأ )8( ةينامث نع لقت نأ نود ةيداعلا

ةــقــلعتملا قـئاثولا لـــك ةرادإلا سـلـجـم سـيـئر لــسرــي اــمــك
.عامتجالا لامعأ لودجب
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عــبارــلا لــصـفــلا

ةــيــلاــم ماـكــحأ

،يراجتلا لكشلا بسح ةلاكولا ةبساحم كسمت:٩١ ةّداملا
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو

يفناج لوأ يف ةلاكولل ةيلاملا ةنسلا حتتفت:٠٢ ةّداملا
.ةنس لك نم ربمسيد13 يف لفقتو

: يتأي ام ىلع ةلاكولا ةينازيم لمتشت:١٢ ةّداملا

 : تاداريإلا باب يف

،ةلودلا فرط نم حونمملا يلوألا صيصختلا –

،ةلودلا تاناعإ –

ىلــع بدـتـنملا فارــشإلا ةــمـهـمب ةـــطـبترــملا لــيــخادــملا –
،عورــشـملا

،اهطاشنب ةطبترملا تادارــيإلا –

،ةمربملا تاضارتقالا –

.اياصولاو تابهلا –

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.اهماهم زاجنإل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك –

قيقحت لجأ نم ةلاكولا ةـلودــلا دوزــت نأ نــكمي:٢٢ ةّداملا
ةيرورضلا تآشنملاو ةيداملاو ةيرشبلا دراوملاب ،اهفادهأ

اذه يف امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،اهماهم ءادأل
.لاجملا

سماخلا لصفلا

ةباقرلا

ةباقر تاباسح يظفاحم ةدع وأ ظفاحم ىلوتي:٣٢ ةّداملا
.ةلاكولا تاباسح

سلجم ةلوادم دعب ،ةلاكولل ماعلا ريدملا لسري:4٢ ةّداملا
طاــشـنـلا رــيرــقتو رييستلا ريرقتو ةيـلاـملا ةـيـعضولا ،ةرادإلا
فلكملا ريزولا ىلإ ،تاباسحلا ظفاحم ريرقتب ةقفرم يونسلا

.ةقاطلاب فلكملا ريزولا ىلإو ةيلاملاب

ةّيمسّرلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رـشـنــي:5٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام13 قـفاوـملا2٤٤1 ماـع لاّوــش91  يــف رــئازـــجلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

٢44١ ماع لاّوش5٢ يفخّرؤم٣5٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ذيــفنـت تاـــيـفيـك ددــحي ،١٢٠٢ ةنس وـــينوي6 قــفاوـملا

فرــط نـم اــهـيـمدــقــمونارــيـطلا تاـــمدـــخ ةــبــقارـــم
.نيلهؤملا صاخشألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،لقنلاوةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
141و٥-211 ناـــتداــملا اـــمـيس ال ،روـتـسدــلا ىلـــعءاـــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
سرام5 يف خرؤملا48–36 مقر موـسرــملا ىــضـتـقــمبو–

ةــــيرــــئازـــجلا ةــيروـــهـــمجلا ماــــمـضــنا نــــمـضـتــملاو3691ةــنـس
نارـيـطلاب ةـقــلـعتملا ةــيـقاــفــتالا ىلإ ةـيـبـعـشـــلا ةـيـطارـقـمـيدــلا
،يلودـــلا يــندــملا

لوألا عيبر3 يف خرؤملا60–89 مــقر نوــناـقــلا ىضـتـقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاوملا9141 ماع
اميس ال ،ممتملاولدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا
،هنم8 رركم61و7 رركم61 ناتداملا

يـف خرؤملا073–91 مقر يسائرلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو–
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
يف خرؤــملا87–12 مــقر يــساـــئرــلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–

نمضتملاو1202ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماــع بــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا291–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو5991 ةنس وـيلوـي01 قــفاوملا6141 ماــع رــفــص21
،راطملا وأ ءانيملا نمأل ةظفاحم ءاشنإ

يف خرؤملا34–0002 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـمبو–
يذلا0002 ةنس رياربف62قفاوملا0241 ماع ةدعقلا يذ12
،مّمتملا ،هتايفيكو ةيوجلا تامدخلا لالغتسا طورش ددحي

يف خرؤملا431–30 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضــتـقمبو –
ددحي يذلا3002 ةنس سرام42 قفاوملا4241ماع مّرحم12

اــهــتـباــقر تاـــيـفـيـكو تارــئاــطلا زاــجـتـحا تاـــيـفـيكو طورــش
،ةلودلا نم ةينقتلا

يف خرؤملا801–٤٠ مقر يذيــفنـتلا موــسرــملا ىضـتـقمبو –
ددحي يذلا4002 ةنس ليربأ31 قــفاوــملا5241 ماـــع رــفــص32
ةـحالـملا ةيلباــق ةداـــهـش دــيدــجتو ميـلـسـت طورــشو صــئاـصــخ
لـجـسـلا يـف ةدـــّيــقـملا تارــئاــطـلل ةـيــنطوــلا رورــملا ةــصخرو
،لّدعملا ،ناريطلا ميقرتل يرئازجلا

يف خرؤملا414–40 مقر يذيـفـنـتلا موـسرـــملا ىـضـتـقــمبو –
4002 ةـنــس رـــبــمــســـيد02 قــفاوـــمـــــلا5241ماـــع ةدــــعــقلا يذ8
موــقـي يتلا فئاظولا ةـسراــمم تايـفـيكو طورــشـب قـــلعتملاو
،مّمتملاولّدعملا ،يندملا ناريطلا ومدختسم اهب
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يف خرؤملا361–50 مـقر يذيـفـنتلا موـسرــملا ىضتقـمـبو –
قلعتملاو5002 ةنس ويام3 قفاوملا6241 ماع لوألا عيبر42
،اهتنايصو تارئاطلا ءانب تآشنم دامتعاب

يف خرؤملا521–60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا6002 ةنس سرام72 قفاوملا7241 ماع رفص72
طورش طــبضيو فــقوــتــلا ءاــنــثأ ةــقــحــلملا تاــمدخلا ةــمــئاــق

،اهتسرامم

يف خرؤملا702–90 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
9002 ةنس وــينوـي11 قــفاوـملا0341 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج71
،اهلالغتساو تارئاطلا ةحالم ةيلباقل ةماعلا طورشلا ددحي يذلا

يــف خرؤملا802–90 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
9002 ةـنس وـيـنوــي11 قــفاوـملا0341 ماــع ةـيناـثـلا ىداـمــج71
دـــعاوــقو تارــئاـطلا مادـختسال ةيـنقتلا طورـشـلا ددـحـي يذــلا
،اهنتم ىلع نمألاو ةئيهتلا

يف خرؤملا431–71 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو –
نـمـضتملاو7102 ةـنـس لــيرــبأ6 قــفاوـملا8341 ماــع بــجر9
،يندملا ناريطلا ةمالسل ينطولا جمانربلا دامتعا

يف خرؤملا712–02 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
يذــلا0202 ةـنـس تــشــغ2 قــفاوــملا1441 ماـــع ةـــجحلا يذ21
اهميـظنتويندــملا نارـيـطلل ةيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا ماــهــم ددـحـي
،اهريسو

يف خرؤملا343–02 مقر يذيفنــتلا موـــسرــملا ىضـتــقـمبو –
0202 ةـنــس رـبـمـفوــن22 قــفاوملا2441 ماــع يناــثلا عــيـبر6
،يندملا ناريطلا نمأل ينطولا جمانربلا دامتعا نمضتملاو

: يتأي ام مسري

61و7 رركم61 نيـتداملا ماـــكـــحأل اـــقــيـبـطــت : ىلوألا ةّداملا
لوألا عــيــبر3 يــف خرؤــملا60–89 مـــقر نوـــناــقـــلا نـــم8 ررـــكـم
فدـــهي ،هالــعأ روــكذــملاو8991 ةـنـس وــيــنوي72 قــفاوــملا9141 ماــع
تاــمدــخ ةـبــقارــم ذـيـفـنت تاـــيـفـيـك دــيدـــحت ىلإ موــسرــملا اذــــه
.نيلهؤملا صاخشألا فرط نم اهيمدقمو ناريطلا

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا ةـبـقارــم نــمضـــتت :2 ةّداملا
ناريطلا نمأوةمالس لاجم يف ميظنتلاوعيرشتلا ذيفنتل
: يتأي ام يندملا

،يندملا ناريطلا يمدختسم تازاجإ–

،ناريطلا يف نيوكتلا تائيه–

،ةنايصلا تائيهوتارئاطلا ةحالم–

،تارئاطلل ينقتلا لالغتسالا–

،ةيوجلا ةحالملا تامدخ–

،ةسبايلا ىلع تادعاسملاوتاراطملا–

،تاليهستلاونمألا–

.ةمالسلا رييست تاموظنم–

عـــباـــــت لاـــجــم لــــك لـــمـشـتل ةـبــقارــملا عــسوــت نأ نـــكـمـيو
.يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا تاصاصتخال

تاــمدخلا يمدــقــم ىلــع ةــبــقارــملا هذـــه سراــمـت:3 ةّداملا
: مهركذ يتآلا ةيوجلا

،ةدمتعملا نيوكتلا تائيه–

،تافاوطلا وأتارئاطلا ولغتسم–

تاــمدــخلا نمضت يتلا ةدـمـتـعملا ةــناــيـصلا تاـــسـسؤــم–
،تافاوطلا وأتارئاطلا يلغتسمل

تارئاطلا ءانب وأ عوــن ميمـصـتنــع ةــلوؤــسـملا تائــيهـلا–
.تايحورملا وأ تاكرحـملا وأ

،ةيوجلا ةكرحلا تامدخ ومدقم–

،اهيلع قداصملا ةيوجلا تاطحـملا ولغتسم–

،يندملا ناريطلا نمأوةمالس تالاجم يف لخدتت ةئيه لك–

.يندملا ناريطلاب اهطاشن قلعتي ىرخأ ةئيه لك–

قيرط نع ناريطلا تامدخ يمدقم ةبقارم متت:4 ةّداملا
قــثوم ءارجإل اــعـبت ةــعباتملا تاـيـلـمعوقــيقدـتـلاوشــيـتـفتلا

نأ ،قبسم لكشب ،دكأتلا دصق ةرمتسم ةقيرطب هل ططخمو
،هالـــعأ3 ةداــملا يــف نــيروـــكذــملا نارـيـطـلا تاــمدـــخ يــمدــقــم
،اهب لومعملا ةيميظنتلا طورشلا ،ةمـئاد ةــفـصـب ،نوـفوــتــسـي

يندملا ناريطلا ةمالسل ينطولا جمانربلا طورـش اهـيـف اــمب
.يندملا ناريطلا نمأل ينطولا جمانربلاو

تاــبــقارــملاوةـــمـظـتـنملا تاــبــقارــملا ،ةــبـقارــملا نـــمــضـتت
.ةئجافملا

: مه ةبقارملا هذه ةسراممل نولهؤملا صاخشألا:5 ةّداملا

ناريطلل ةينطولا ةلاكولل نوعباتلا يندملا ناريطلا وشتفم–
،يندملا

ةيـنطوـلا ةــلاـــكوــلا نـــكـمي ،كلذ فورــظلا بلــطتـت اــمدــنــع–
اءزـج وأ ّالك ،اـهـتـيلوؤــسـم تــحت ،ضّوـفــت نأ يــندـملا ناريطلل
نيلهؤم نيينطو نييونعم وأ نييعيبط صاخشأل ةبقارملا نم

.هدعت يذلا طورشلا رتفد يف ةددحـملا طورشلا نمض

رارق بجومب طورشلا رتافد وأ رتفد ىلع ةقداصملا متت
.يندملا ناريطلاب فّلكملا ريزولا نم
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: مه يندملا ناريطلا وشتفم :6 ةّداملا

،يندملا ناريطلا ةمالس وشتفم.1

.تاليهستلاويندملا ناريطلا نمأ وشتفم.2

يندملا ناريطلاةمالس شـتـفم لــهؤــي نأ بـجــي :7 ةّداملا
: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف

،تارئاطلل ينقتلا لالغتسالا –

،يندملا ناريطلا يمدختسم نيوكتوتازاجإ –

،تارئاطلا ةحالم –

،ةيوجلا ةحالملا ةحلصم –

.ةيوجلا تاطحـملا ىلع قيدصتلا –

يــندــملا نارــيـطلا نــمأ شــتـفم لـــهؤــي نأ بــجــي :8 ةّداملا
: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف تاليهستلاو

،يندملا ناريطلا نمأ –

.تاليهستلا –

لحم يـندــملا نارـيـطلا شـتـفـم نوـكــي نأ بــجــي :9 ةّداملا
،ينطولا نمألل ةصتخملا حلاصملا فرط نم يليهأت قيقحت

.ةبقارملا ماهم ةسراممب هل حامسلا دصق

يناثلا لصفلا

ةبقارملا ماهم ةسرامم تايفيك

ماهم ةسرامم دصق نيلهؤملا نيشتفملل حمسي :01 ةّداملا
: يتأي امب مايقلاب ،ةبقارملا

يرئازجلا لجسلا يف ةديقملا ،ةيندملا تارئاطلا لك ةبقارم–
فقوتلاب موقت يتلا ةيبنجألا تارئاطلاو ،ناريطلا ميقرتل
،ةيرئازجلا ةيوجلا تاطحـملا ىوتسم ىلع يراجت ضرغل

لامعتسالا تاذ تالحـملاو ةننقملا قطانملا ىلإ لوخدلا–
تاـــطاشنـــلا سرامت نـــيأ تآشنملاو تازـــيـــهـــجـــتــــلاو ينــــهملا
اهل يتلا اهتعيبط تناك امهم قئاثولا ىلع عالطالاوةّننقملا

،ةبقارملا لحم ةيوجلا ةحالملا تامدخب ةقالع

ةــغاـيصو ةــيـلـعـف ةيـميـظـنت ةـبــقارـم ناــمـضو ةــسراــمم –
،اهقيبطت ةعباتمو ةلصلا تاذ تايصوتلا

امدنع ،ةمّلسملا ةيميظنتلا صيخارتلا بحس وأ قيلعت–
نم رثكأ وأ طرش ينعملا ناريطلا تامدخ مدقم يف رفوتي ال
،قئاثولا هذه ميلستل اهرفوت بجاولا طورشلا

نمأ ددهي رطخ دوــجو لاــح يــف ةيــظـفحت تاءارـــجإ ذاختا –
.يندملا ناريطلا ةمالسو

: يتأي ام بسح ةبقارملا ىرجت :11 ةّداملا

،يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا هيلع قداصت جمانرب –
،قيقدتلاو شيتفتلا تايلمع ددحي

ةلاكولا اهيلع قداصت يتلا ،شيتفتلا تاءارجإ تابيتك –
نيشتفملل ةصاخلا ماهملا ددحت ،يندملا ناريطلل ةينطولا

.صاصتخالا لاجم بسح

ماــــكحألا ةـــقباـطـم مدــــع تالاــح نوــــكــت نأ بــــجي :21 ةّداملا
لاـجـم يف اـهـب لوــمعــملا ريياعملاوةيميظنتلاو ةيـعيرشتلا
،ةبقارملا ماهم ءانـثأ اهتنـياـــعم تــّمت يتلا ،نــمألاوةــمالــسلا

ةـــمدــــخ مدــــقم ىلإ لــــجأ نود لسرــي ،لّصفـم رــيرـقـت عوـضوــم
عــم لــمــع ـطـطخــم هـنـم هـيـف بلــطي يذــلاو ،ينعملا نارـيطلا

.ةبسانملا ةيحيحصتلا ريبادتلا ذيفنتل ينمز لودج

لّوألا مسقلا

تارئاطلا ةحالم ةيلباق ةبقارم

ةحالم ةيلباق شتفمل ةبقارملا ماهم نمضتت :31 ةّداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع تارئاطلا

 ،اهديدجتو يوجلا لقنلا لالغتسا صخر ميلست يف قيقدتلا–

،ةيفاضإلا عونلا ةداهشو عونلا ةداهش مييقتوصحف–

،اهتعباتمو ةنايصلاو ءانبلاو ميمصتلا تائيه ةبقارم–

ولغتسم اهب موقي يتلا ةنايصلا ةبقارم ىلع فارشإلا–
،ةيوجلا تامدخلا

،تارئاطلا ةحالم ةيلباق ىلع ظافحلا رييستةبقارم–

صئاصخلاو تازيهجتلل ايندلا ةمــئاــقــلا مــيـيــقتو صحف–
،ةيتايلمعلا

اهلاخدإ ّمت يتلا تاحيلصتلاو تاليدعتلا مييقتو صحف–
 .تارئاطلا ىلع

يناثلا مسقلا

تارئاطلل ينقتلا لالغتسالا ةبقارم

لالـــــغتسالا شــــتفملةـــــبقارــملا ماـــــهم نـــــمضتت :41 ةّداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع تارئاطلل ينقتلا

 ،اهديدجتو يوجلا لالغتسالا صخر ميلست يف قيقدتلا–

تاــمدــخلا يلــغتـسمل ةـيوــجلا تاـيــلـمـعـلا ىلــع فارــشإلا–
،ةيوجلا

صئاصخلاو تازيهجتلل ايندلا ةمئاقلا مييقتو صحف–
،ةيتايلمعلا

تامدخلا يلغتسمل لالغتسالا تابيتك مييقتو صحف–
،ةيوجلا
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ةرجحل ةيلاجعتسالا تاءارجإلاو تازيهجت مييقتو صحف–
،ةيوجلا تامدخلا يلغتسم ةدايق

،ةسبايلا ىلعو ناريطلا ءانثأ تارئاطلا شيتفت–

تامدخلا يلغتسم نيوكت جماربو تاءارجإ مييقتو صحف–
.ةرطخلا عئاضبلا لقنل ةيوجلا

 ثلاثلا مسقلا

يندملا ناريطلا يمدختسم نيوكتو تازاجإ ةبقارم

نيوكتو تازاجإ شتفمل ةبقارملا ماهم نمضتت :51 ةّداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع يندملا ناريطلا يمدختسم

،اهديدجتو يوجلا لقنلا لالغتسا صخر ميلست يف قيقدتلا–

دامتعا ميلست لجأ نم ةبولطملا قئاثولا مييقتو صحف–
،هديدجتو يندملا ناريطلا يمدختسم نيوكت تائيه

،اهمييقتو نيوكتلا جمارب صحف–

،ناريطلا ءانثأ بيردتلا ةاكاحم ةزهجأ مييقت–

تازاجإلا ميلست لجأ نم ةبولطملا قئاثولا مييقتو صحف–
.اهديدجتو تالهؤملاو

 عبارلا مسقلا

ةيوجلا ةحالملا تامدخ ةبقارم

ةحالملا تامدخ شتفمل ةبقارملا ماهم نمضتت:61 ةّداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ةيوجلا

،ةيوجلا ةكرحلا تامدخ دّروم ىلع فارشإلا–

،ةيوجلا داصرألا تامدخ دّروم ىلع فارشإلا–

رييستو ناريطلا تامولعم تامدخ دّروم ىلع فارشإلا–
،ةمولعملا

،ةبقارملاو ةحالملاو لاصتالا ماظن شيتفت–

تاءارجإو يوجلا لاجملا ميمصت حلاصم ىلع فارشإلا–
،ناريطلا

ذاقنإلاوثحبلا تايلمع قيسنت تاءارجإ ىلع فارشإلا–
ريياعملاوميظنتلل اقبط يندملا ناريطلاب قلعتم ثداحل

.امهب لومعملا

 سماخلا مسقلا

ةيوجلا تاطحـملا قيدصت ةبقارم

ةيوجلا ةطحـملا شتفمل ةبقارملا ماهم نمضتت:71 ةّداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع يندملا ناريطلل اساسأ ةلمعتسملا

،ةيوجلا تاطحـملا قيدصت–

،ةيوجلا تاطحـملا بيتك مييقتو صحف–

ةطحـملا لالغتسا تاءارجإو تازيهجتلاو تآشنملا ةبقارم–
،ةيوجلا

،قئارحلا ةحفاكمو ذاقنإلا ةمدخ–

،ناريطلا تاساردو ةمالسلا ىلع ريثأتلا تاسارد مييقت–

ةطحـملل يئابرهكلا ماظنلاو ةيرصبلا تادعاسملا ةبقارم–
.ةيوجلا

 سداسلا مسقلا

يندملا ناريطلا نمأ ةبقارم

ناريطلا نمأ شتفمل ةبقارملا ماهم نمضتت :81 ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع يندملا

اهيلع صوصنملا ةيميظنتلا ماكحألا عم ةقباطملا ةبقارم–
،يندملا ناريطلا نمأل ينطولا جمانربلا يف

ريبادـت ذـيـفـنـتـب نيفـّلـكملا نيمدـخـتسملا نـيوـكـت مـيـيـقـت–
ينطولا جمانربلا يف اهيلع صوصنملا يندملا ناريطلا نمأ
،يندملا ناريطلا نمأل نيوكتلل

،اهمييقتو يندملا ناريطلا نمأ جمارب صحف–

لجأ نم رئازجلا يف ةلغتسم وأ ةمقرم ةرئاط شيتفت–
،ةقبطملا نمألا تاءارجإ مييقت

يـف ةــلمـعتـسملا هـئازــجأ لــكب يـنـطو راـطم لـــك شيــتفـت–
،يندملا ناريطلا

قيبطت ريبادت ذيفنت وأ/و صئاقنلا عيمجب لفكتلا ةعباتم–
،ةمظنألا

ةــيـنـمألا تاءارــجإلاو تاــسراــمـملا ةــيــلاــعــف نــم قـــقـحتلا–
.اهرابتخاو

عباسلا مسقلا

تاليهستلا ةبقارم

ىلع تاليهستلا شتفمل ةبقارملا ماهم نمضتت :91 ةّداملا
: يتأي ام صوصخلا

يف اــهب ىصوــملا تاسرامملاو ريياـــعملا ذـيفـنت ةبــقارــم –
،تاليهستلا لاجم

ةــكرــح لــيـهسـت لــجأ نـم ةــعوــضوــملا رـيـبادـتـلا ةـبــقارــم –
ديربلاو ةعتمألاو عئاضبلاو باكرلاو مقاطلا ءاضعأوتارئاطلا

اـــقبـط تاراـــطـملا ىوـتسـم ىلــع تارــئاــطلا نتم ىلــع نؤــملاو
،اهب لومعملا ةيميـظـنتلا ماــكحألل

ىلع ءاضقلا ىلإ فدــهت يتلا تاليهستلا تاءارــجإ صـحف –
ةـيـلاــعـفلا ىوـتـسـم عـفرو ةــيرورـضـلا رـيــغ لاــجآلاولـيـقارـــعلا

.يندملا يوجلا لقنلا تامدخ ةيعونو ةيجاتنإلاو
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ثلاثلا لصفلا

ةبقارملا ماهمب نيفّلكملا صاخشألا ليهأت

نــيذـــلا نوــمدـخـتـسملا ،شــــــتـفم ةـــــفـصب نــــيـعي :02 ةّداـملا
:ةيتآلا طورشلا نوفوتسي

تاصصختلا دحأ يف ايلع تاسارد ةداهش ازئاح نوكي نأ –
فـــّـلـــكـملا رــيزوــلا نــم رارــق بــجوـمـب ،اــهــتـمـئاــق ددـــحت يــتلا

،يندملا ناريطلاب
،لقألا ىلع ،تاونس )5(سمخب ردقت ةينهم ةربخ تبثي نأ –

،يندملا ناريطلا لاجم يف
،هلخدت لاجم يف انيوكت تبثي نأ –
ميظنتلاو عيرـشـتلا لاـجم يـف فراــعـم هـيدــل نوـكــت نأ –

.يندملا ناريطلاب نيقلعتملا
يندملا ناريطلا يشتفمل ةبولطملا تالهؤملا ةمئاق ددحت

.موسرملا اذهب لوألا قحلملا يف
يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا نمضت نأ بجي :12 ةّداملا

ةيـنـقـتلا ةءاـــفـكلا ىلع ةظفاحـملا تانيوكتوةـيلوألا تانيوكتلا
.نيوكتلل اهططخم يف ةددحـملا يندملا ناريطلا يشتفمل

عبارلا لصفلا

مهتابجاوو يندملا ناريطلا يشتفم قوقح

،مهماهم راطإ يف يندملا ناريطلا وشتفم عتمتي :22 ةّداملا
لوصولل ةيرورضلا تاطلسلاب ،مهتاصاصتخا دودح يفو
لامعتسالا تاذ تالحـملاو ةننقملا قطانملاو تارئاطلا ىلإ
تاطاشنلا اهيف سرامت يتلا تآشنملاو تازيهجتلاو ينهملا
تــناــك اــمـهـم قــئاــثوــلا ىلــع عالــطالاوةـشـتـفـملا وأ ةـبــقارــملا

وأ ةبقارملا ءارجإ مت يتلا تايلمعلاب ةلص اهل يتلا اهتعـيـبط
.اهيلع شيتفتلا

ةقاطب يندم ناريط شتفم لك زوحي نأ بجي  :32 ةّداملا
.هماهم ءادأ نم هنيكمت دصق ،شتفم

اذــهــب يناــثــلا قــحــلملا يف شتــفملا ةــقاــطــب جذوــمـــن دّدـــحـــي
.موسرملا

نـم صـيـخرـت ىلإ ةـنـنقـملا قــطانملا ىلإ لوــخدــلا عـضـخـي
.عقوملا ةمالسب ةفلكملا ةصتخملا ةطرشلا حلاصم

لـــكـب يـندــملا نارــيـطلا يــشـتـفم مـــعد بـجــي :42 ةّداملا
مــــهـماـــهــم ءادأل ةمزاللا تازـــيـهجـتلاو تاودألاوكيـتـسـيجوـــللا

صوصنملا سيياقملاو تابلطتملا مارـتـحا عــم ةـمـئالــم ةـقـيرــطب
.اهيلع

نع يندملا ناريطلا وشتفم عنتمي نأ بجي :52 ةّداملا
.مهماهم ريسب ساسملا هنأش نم حيرصت وأ لعف لك

تايطعملا صخي اميف ،ينهملا رّسلاب اومزتلي نأ بجي امك
.مهتاطاشن راطإ يف اهيلع نوعلطي يتلا تامولعملاو

يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب ساسملا نود:62 ةّداملا
نارـيـطلل ةيـنطوـلا ةـلاــكوـلا يمدخـتـسمل ةـيساــسألا نيــناوــقلا
يندملا ناريطلا يشتفم نم ليهأتلا بحس نكمي ،يندملا

.هالعأ52 ةداملا يف ةروكذملا تامازتلالاب لالخإلا ةلاح يف

ةــّيـمـسرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـنـي :٧٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويـنوـي6 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع لاّوــش٥2 يــف رــئازـــجلاـب ررـح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا قحلملا

يندملا ناريطلا يشتفم تالهؤم

: يتأي امب ةربخلاو فراعملاو نيوكتلا قلعتي

: تارئاطلل ينقتلا لالغتسالا شتفم–1

،قيقدتلا تاينقت –

،ةيرشبلا لماوعلا –

،هتايلوؤسموشتفملا راودأ –

،ةمالسلا رييست ةمظنأ –

،ةمالسلا لكاشملولح –

،ةيعونلا رييستةمظنأ –

،ةينقتلا ةيزيلجنإلا –

،ةيوجلا تامدخلا يلغتسم قيدصت –

،ةصاخلا تاقفاوملا –

،ناريطلا ءانثأ ةبقارملا –

،ةصاخلا ةيلمعلا –

 .ةرطخلا عئاضبلل يوجلا لقنلا ميظنت –

نارـيـطـلا يـمدــخـتـسـم نـيوــكــتوتازاـــجإ شــتــفم–2
: يــندــملا

،قيقدتلا تاينقت –

،ةيرشبلا لماوعلا –

،هتايلوؤسمو شتفملا راودأ –

،ةمالسلا رييست ةمظنأ –

،ةمالسلا لكاشم لولح –
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،ةيعونلا رييست ةمظنأ –

،ةينقتلا ةيزيلجنإلا –

ناريطلا يمدختسم تالهؤمو تازاــجإلا مـيـلـست تاءارــجإ –
،يندملا

يـمدخـتـسم نـيوـكــت تاـئـيه داــمـتـعا ميــلـسـت تاءارــجإ –
.يندملا ناريطلا

: تارئاطلا ةحالم ةيلباق شتفم–3

،قيقدتلا تاينقت –

،ةيرشبلا لماوعلا –

،هتايلوؤسمو شتفملا راودأ –

،ةمالسلا رييست ةمظنأ –

،ةيعونلا رييست ةمظنأ –

،ةينقتلا ةيزيلجنإلا –

،ةحالملا ةيلباقتاداهش ميلست تاءارجإ –

،تارئاطلا ءانب تآشنموميمصتلا تائيه قيدصت –

،ةنايصلا دوقعو قئاثولا مييقتو ةنايصلا تائيه قيدصت –

،ةحالملا ةيلباق ىلع ظافحلا رييست ميظنت –

،ةصاخلا تاقفاوملا –

.ةنايصلا جمارب ميمصت ةمظنأ ىلإ لخدم –

: ةيوجلا ةحالملا تامدخ شتفم–4

،قيقدتلا تاينقت –

،ةيرشبلا لماوعلا –

،هتايلوؤسمو شتفملا راودأ –

،ةمالسلا رييست ةمظنأ –

،ةيعونلا رييست ةمظنأ –

،ةمالسلا لكاشم لولح –

،ةينقتلا ةيزيلجنإلا –

،ناريطلا تاءارجإو يوجلا لاجملاميمصت –

،ةيوجلا ةكرحلا رييست –

،يوجلا رورملا ةكرح ةبقارم –

،ناريطلا تامولعم رييست –

،ةبقارملاو ةحالملاولاصتالا ةمظنأ –

،ناريطلا طئارخ –

.ذاقنإلاو ثحبلا تايلمع قيسنت –

: ةيوجلا ةطحـملا شتفم–5

،قيقدتلا تاينقت –

،ةيرشبلا لماوعلا –

،هتايلوؤسمو شتفملا راودأ –

،ةمالسلا رييست ةمظنأ –

،ةيعونلا رييست ةمظنأ –

،ةمالسلا لكاشم لولح –

،ةينقتلا ةيزيلجنإلا –

،ةيوجلا تاطحـملا قيدصت –

،قئارحلا ةحفاكمو ذاقنإلا ةمدخ –

،ةيئابرهكلا ةمظنألاو ةيرصبلا تادعاسملا –

،ناريطلا تاساردو ةمالسلا ىلع ريثأتلا تاسارد مييقت –

،ناويحلاو رويطلا رطخ نم ةياقولاو ةئيبلا رييست –

.ةيوجلا تاطحـملل ينقتلا لالغتسالا –

 : يندملا ناريطلا نمأ شتفم–6

،قيقدتلا تاينقت –

،ةيرشبلا لماوعلا –

،ةينقتلا ةيزيلجنإلا –

،هتايلوؤسمو شتفملا راودأ –

،نمألا يف يدعاق نيوكت –

لوح وأ يندملا ناريطلا نمأ يف شتفم / ققدملا نيوكت –
،ةيعونلا ةبقارم تاينقت

.ةمزألا تالاح رييست –

: تاليهستلا شتفم–7

،قيقدتلا تاينقت –

،ةينقتلا ةيزيلجنإلا –

،ةيرشبلا لماوعلا –

،هتايلوؤسمو شتفملا راودأ –

.ةيعونلا ةبقارم تاينقت لوح نيوكت –
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يندملا ناريطلا شتفمل فيرعتلا ةقاطب

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

CARTE D'IDENTIFICATION DE L'INSPECTEUR DE L'AVIATION CIVILE

(IDENTIFICATION CARD OF CIVIL AVIATION INSPECTOR)

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES
TRANSPORTS

AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

لقنلاوةيمومعلالاغشألاةرازو

يندملاناريطللةينطولاةلاكولا

Nom (Name) : ................................................

Prénom (First name) : ....................................

Date de naissance (Date of birth) : .................

Date d'expiration (Date of expiry) : ...............

N° : .................................................................

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

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

............................................ :داليملاخيرات

............................ :ةيحالصلاةياهنخيرات

........................................................... :مقر

Nous attestons que le titulaire de la présente carte portant son nom et sa
photo est un agent officiel à l'emploi de l'autorité chargée de l'aviation civile
algérienne, le titulaire de la présente carte est autorisé à exécuter ou à exercer
les pouvoirs ou fonctions suivantes (This is to certify that the person whose
name and photograph appear on this card is an Algerian civil aviation authority
official and is authorized to exercise or perform such powers, duties or functions
set out in the folowing) : 

Inspecteur exploitation technique des aéronefs (lnspector of operations of
aircraft) 

Inspecteur formation et licences du personnel (lnspector of training and
personnel licensing) 

Inspecteur navigabilité des aéronefs (Airworthiness inspector) 

Inspecteur en vol des aéronefs (Flight operation inspector) 

Inspecteur au sol des aéronefs (Ramp inspector) 

Inspecteur navigation aérienne (Air navigation inspector) 

Inspecteur aérodromes (Aerodromes inspector) 

Inspecteur sûreté et facilitation (Security and facilitation inspector)

Inspecteur marchandises dangereuses (Dangerous Goods inspector)

Signature du directeur général de l'agence nationale de l'aviation civile
(Signature of general diractor of national civil aviation agency) 

Date de délivrance (Date of issue) : 

همسا لمحت يتلا ةقاطبلا هذه لماح نأ دهشن نحن
ناريطلا ةطلس همدختست يمسر ليكو وه هتروصو
هل ضّوفم ةقاطبلا هذه لماح ّنأو ،ةيرئازجلا يندملا

: ةيتآلا فئاظولا وأ تايحالصلا ةسرامم وأ ذيفنت

تارئاطلا تايلمع شتفم

نيمدختسملا تازاجإو بيردتلا شتفم

ناريطلل تارئاطلا ةيحالص شتفم
 ةلحرلا نتم ىلع تارئاطلا شتفم
ضرألا ىلع تارئاطلا شتفم
ةيوجلا ةحالملا شتفم
تاراطملا شتفم
تاليهستلاو نمألا شتفم
ةرطخلا علسلا شتفم

: يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا عيقوت

: ميلستلا خيرات

ةروصلا

Photo

ةقاطبلارهظ

يناثلا قحلملا
يندملا ناريطلا شتفم ةقاطب جذومن

ةقاطبلا هجو
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٢44١ ماع لاّوش6٢ يفخّرؤم45٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موـــسرــملا لدــــعـــي ،١٢٠٢ ةـــنــس وـــــيـــنوـــي٧ قـــفاوــملا
ةيناثلا ىدامج5٢ يفخّرؤملا٠5–٠٢ مقر يذيفنتلا

نمضتملاو٠٢٠٢ ةــــنس رـــياربف٩١ قفاوملا١44١ ماـــع
تاــقاطلا ةـــظــفاــحم ةرادإ ســلـجـم ءاــضـعأ نيـيعــت
.ةيوقاطلا ةــيلاعفلاو ةددــجتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥–211 ناــتداـــمـــلا اــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــب –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠73-91 مــقر يسائرلا موــسرـملا ىـضـتــقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا87-12 مــقر يساـــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قـفاوــملا2٤٤1 ماــع بـــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠82–91 مقر يذيـفنتلا موـسرمـلا ىضــتقــمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع رـفـص12
ةــيوــقاـطـلا ةــيلاــعـفلاو ةددــجتملا تاــقاــطـلل ةــظـفاـحــم ءاــشــنإ

،ممتملاو لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو

يف خرؤملا٠٥-٠2 مـقر يذــيـفنتلا موــسرــمـــلا ىـضـتـقــمبو –
٠2٠2 ةنـس رـيارــبف91 قـــفاوملا1٤٤1 ماــع ةـيناـثـلا ىداــمج٥2
تاــقاـطلا ةـظـفاـحـم ةرادإ سلــجـم ءاــضـعأ نيـيعـت نمضتملاو
،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا

: يتأي ام مسري

ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا لدعت : ىلوألا ةّداملا
صوصنملا ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا ةظفاحم

٠٥-٠2 مـقر يذـيـفنـتلا موـسرــملا نــم ىلوألا ةداـملا يف اــهـيـلـع
رياربف91 قفاوـملا1٤٤1 ماــع ةيناـثـلا ىداــمـج٥2 يــف خرؤــملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس
.............................. )رييغت نودب(................................. –“
،ينطولا عافدلا ةرازو نع لثمم ،يواصفح يفطل ديعس –
................................ )رييغت نودب(............................... –
،ةيلاملاةرازو نع ةلثمم ،نابعش ةديرف –
،مجانملاو ةقاطلاةرازو نع ةلثمم ،ريبك ةليضف –
تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو نع لثمم ،يخيش دارم –

،ةددجتملا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع لثمم ،يناديعس مالعوب –

،يملعلا
،ةعانصلاةرازو نع لثمم ،يليلج ميرك –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو نع لثمم ،دـمحم نب دلاخ –
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو نع لثمم ،ةويرعوب اضر –
،ةراجتلاةرازو نع ةلثمم ،ساماليوس ةدنه –
ةيمومعلا لاغشألاةرازو نع لثمم ،هـللا دبع تيآ ركبوب –

،لقنلاو
،ةئيبلا ةريزو نع لثمم ،اباب ميرك –
يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا نع ةلثمم ،شيلح ةليمج –

.''يئيبلاو
ةّيمـسّرلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشـني :٢ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
وينوــي7 قـفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوـش62  يـف رـئازــجلاــب ررــح

.12٠2 ةنس
دارج زيزعلا دبع

ةـّيدرفميسارم
قفاوملا2441 ماـــع لاوــش01 يفخّرؤـــم يـساــئر موـــسرــم

رـــيدـــم ماـــهــم ءاـــهـــنإ نـــمـضـتــي ،1202 ةـنــــس وــــياــــم22
ةــيرــــيدـــملا يــف يوـــهــجلا نزاوــتـلاو تاــيــئاــصــحإلا
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوش01 يــف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بجوــــمب
بياش ىفطصمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام22 قفاوملا
يــف يوــهجلا نزاوتلاو تايئاـصـحإلل ارــيدــم هــتفـصـب ،عارد
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

قــفاوملا2441 ماــع لاوــش7 يـفخّرؤـــم يساــئر موـــسرــم
رــيدــم ماــهـــم ءاـــهــنإ نـــمـضـتـي ،1202 ةــنــس وـــياـــم91
تاساردلل ينطوــلا دهـــعـملاــب ثــحـبــلاو تاــساردــلا
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش7 يـف خّرؤـــم يــساــئر موــسرــم بـــجوـــمب
رـــيذــــندـــــّيــسـلا ماـــهــــمىــهــنـت ،1202 ةــنـس وــــياــم91 قـــفاوــملا

ينطوـلا دــهعملاب ثحبلاو تاساردلل اريدم هتفصب ،بـيـبش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل
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قــــفاوـــملا2441 ماع لاوــش7 يفخّرؤــم يـساــئر موــسرـــم
نمأ ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام91
.تاـيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش7 يـف خّرؤــم يــساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،مهؤامسأةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام91 قفاوملا

مهبتر يف مهجامدإ ةداعإل ،ةيتآلا تايالولا نمأ ءاسؤر مهتفصب
:ةيلصألا

 ،راردأ ةيالو يف ،يماهت دمحـم–
 ،راشب ةيالو يف ،مدقم ميركلا دبع–
 ،لجيج ةيالو يف ،ناطلسب نيدلا لامج–
 ،مناغتسم ةيالو يف ،ينومح دومحم–
 ،ضيبلا ةيالو يف ،رماع رومع–
 ،ةزابيت ةيالو يف ،سافرت قيفر–
.ةماعنلا ةيالو يف ،شيبعك راتخم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا2441 ماـــع لاوــش7 يفخّرؤـــم يــساـــئر موـــسرــم
رــيدــم ماــهـــم ءاــهــنإ نـمـــضــتي ،1202 ةـنـــس وــياـــم91
.نيوكتلاو ةيبرتلل ينطولا دــصرــملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش7 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
ىـفـطـصمدّيـــسـلا ماــهــمىهــنــت ،1202 ةــنـس وــياــم91 قــفاوــملا

،نيوكتلاو ةيبرتلل ينطولا دصرملل اريدم هتفصب ،يدــهاــجم
.هبلط ىلع ءانب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا2441 ماــع لاوــش7 يفخّرؤــم يــساـــئر موـــسرـــم
شـتـفملا ماــهـم ءاـهــنإ نــمـضـتـي ،1202 ةـنــس وـياـــم91
.اقباس– ةفاقثلا ةرازول ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش7 يــف خّرؤــم يــساــئر موــسرـــم بـــجوــمب
،ميكح دوليمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام91 قفاوملا

ءاــــنـب ،اـــقـباــس– ةـــفاـــقـثـلا ةرازوـــل اـــماــــع اــــشــتـفم هـــتــفــصـــب
.هبلط ىلــع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماـع لاوــش7 يــفخّرؤـــم يــساـــئر موـــسرـــم
ءاـضــعأ ماــهــم ءاــهــنإ نمضتي ،1202 ةـنـس وــياــم91
.ةـســفاــنـملا سلــجـم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــع لاوـش7 يــف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمــب

يـفــناــج51 نــم ءادــتـبا ،ىهنــت ،1202 ةـنـس وــياـــــم91 قــفاوــملا
ءاضعأ مهتفصب ،مــهؤاـمـسأةــيتآلا ةداـســلا ماــهم ،1202 ةـنـس
:ةسفانملا سلجم

،اسيئر ،ينوتيز ةرامع–

،اوضع ،يناميلس يلاليج–

،اوضع ،باهولا دبعلب رينم دمحـم–

،اوضع ،يابلا دحاولا دبع دــمحــم–

.اوضع ،ةرودنقوب ظيفحلا دبع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوــــملا2441 ماـــع لاوــش7 يفخّرؤــم يـساــئر موـــسرـــم
ســيـئر ماـــهم ءاـــهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةــنــس وـــياـــم91
ةبساحملا سلجمل يميلقإلا صاصتخالا تاذ ةــفرــغلا
.ةديلبلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش7 يـف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،خاـبد رـمـعدــّيسلا ماــــهـمىـهنت ،1202 ةنس وــياــم91 قــفاوــملا

سـلـجمل يميـلـقإلا صاصتخالا تاذ ةــفرــغـلل اــســيـئر هـتـفـصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةديلبلاب ةبساحملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوــش01 يفخّرؤــم يــساــئر موــسرـــم
ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام22
– يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر

.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع لاوش01 يــف خّرؤــم يــساــئر موــسرــم بــجوــمـب
دـــمـــحـمدـــّيـســلا ماــــهــمىهـــنـت ،1202 ةـنـس وــــياــــم22 قـــــفاوــملا
ســــلــجـملا سـيـئر ناوــــيدـــل اــــسـيـئر هتـــفــصــب ،يرــفــــعج نيـمألا
ةــفيظوب هـفيـلــكتل ،اـقـباس– يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا
.ىرــخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوــش01 يفخّرؤــم يـساـــئر موـــسرـــم
فــّلــكــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضتي ،1202 ةنــس وــياــم22
ةـــغــلل ىلــعألا سـلـجـملاـب صــيخـلـتـلاو تاــساردــلاب
.ةيــبرــعـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوش01 يف خّرؤــم يـساــئر موـسرــم بــجومـب
رـــبوــتــكأ91 نـــم ءادــتــبا ىــهنت ،1202 ةـنـس وــياــم22 قــفاوــملا

اــفّلــكـم هتـفصـب ،ثــيـغـلـب قازرــلا دـبـعدــّيسـلا ماـهم ،0202 ةنـس
،ةـيـبرــعـلا ةـغــلـل ىلــعألا سـلـجـــملاـب صــيـخـلـتـلاو تاــساردــلاـب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل



64  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع ةدعقلا وذ٢
17م١٢٠٢ ةنسوينوي٣١

قفاوملا2441 ماع لاوـش01 يفخّرؤـــم يـــساـــئر موـــسرـــم
فـــّلـــكــم نـــييــــعت نــــمـضــتــي ،1202 ةـــنــس وــياـــم22
ةــماـــعــلا ةـــيرـــيدــملا يــف صـيـخـلــتـلاو تاــساردــلاـب
.ةّيروهمجلا ةسائرب لاصـتالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع لاوــش01 يــف خّرؤــم يــساــئر موــسرــم بــجوـمـب
،ثيغلب قازرلا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام22 قـفاوـملا

لاصتالل ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
.0202 ةنس ربوتكأ91 نم ءادتبا ،ةّيروهمجلا ةسائرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوــش01 يفخّرؤــم يساــئر موـــسرــم
رـــيدــم بـئاـن نيـيـعت نـمـضــتـي ،1202 ةـنـــس وــــياـــم22
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةــيـلـخادــلا ةرازوــب
.ةينارمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع لاوـش01 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بـــجوــمـــب
،عرقل نــب دــمـحـم دــّيسـلا نّـيـعي ،1202 ةــنـس وــياــم22 قــفاوـملا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلـخادــلا ةرازوــب دــيرــبلل رــيدــم بــئاــن
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا2441 ماــع لاوــش7 يـفخّرؤــم يساـــئر موـــسرــم
ةنجّللا ةسيئر نييـعت نـمضتي ،1202 ةـنـس وــياــم91
.رئازجلل ةيجولويجلا ةحلصملا ةـــلاــكوــل ةرــيدــملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش7 يـف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،رــيــكـب ةـمـيرــك ةدـــّيسلا نّيــعـت ،1202 ةـنــس وــياـــم91 قــفاوــملا

.رئازجلل ةيجولويجلا ةحلصملا ةلاكول ةريدملا ةنجـّـلل ةــسـيـئر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوــش7 يفخّرؤـــم يــساـــئر موــــسرـــم
ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةـنــس وــياـم91
يــلآلا مالـــعإلا تاـيــجوـــلوــنـــــكتو موــــــلــع يــف اــيــلــــعــلا

.ةنـمقرــلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش7 يـف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوــمـب
،يراط لامكلا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وياــم91 قــفاوــملا

يلآلا مالــعإلا تايجولونـكتو موـلع يف اــيـلـعلا ةـسردــملل ارــيدــم
.ةنمقرلاو

قــفاوــملا2441 ماــع لاوــش7 يفخّرؤــم يــساـــئر موـــسرـــم
زـكرـملا رــيدــم نييــعـت نمـضـتي ،1202 ةـنـس وــياـم91
يفو خــيراـتـلا لـبـق اـم روــصع يف ثوحبلل ينطولا

.خيراتلاو ناـسـنإلا مــلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش7 يــف خّرؤــم يساــئر موــسرـــم بـــجوــمــب
،شوبرــخ دــيرــف دــّيــسلا نّيـــعــي ،1202 ةـنــس وــياــم91 قــفاوملا

خيراتلا لـبـق اـم روـصــع يف ثوحبلل يـنطوـلا زــكرـملل ارــيدــم
.خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا2441 ماــع لاوـش01 يفخّرؤــم يــساـــئر موــسرــم
ماــــعــلا رــيدــملا نييـعـت نـمضتي ،1202 ةـنـس وـــياــم22
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب ةيمومعلا ةمدخلاو هايـمـلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش01 يـف خّرؤــم يساــــئر موــسرـــم بــــجوـــمب
فـيـــطـلـلا دـــبــع دــــّيـسلا نــّيــعــي ،1202 ةـنــس وــــياـــم22 قــفاوــملا

ةرازوــب ةـيـموـمـعلا ةــمدـخلاو هاــيـملل اــماـــع ارــيدــم،يرـيـتـسم
.ةيئاملا دراوملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوـملا2441 ماــع لاوــش7 يــف خّرؤــم يــساــئر موـــسرـــم
ماــعـلا رــظاـنلا نييـعــت نــمـضـتي ،1202 ةـنــس وــياـم91
.ةــبــساــحملا ســلـــجمـــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش7 يـف خّرؤــم يــساــئر موــسرــم بـــجوــمب
ارظان ،خابد رمـع دّيسلا نّيــعـي ،1202 ةـنـس وــياــم91 قــفاوــملا

.ةبساحملا سلجمب اماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش01 يف ناــخّرؤـــم ناـيــساـــئر ناــموـــسرـــم
نييـــــعـت ناــنـمـضـتـي ،1202 ةــنـــس وــــياـــم22 قـــفاوــــملا
.ةبساحملا سلجمب نيدعاسم نيرــظاــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوش01 يـف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بـــجوــمب
ارظان ،مدقم ريشب دّيسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام22 قفاوملا

.ةبساحملا سلجمب ادعاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوش01 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
نايزوب دمحـما جاح ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام22 قفاوملا

.ةبساحملا سلجمب ادعاسم ارظان ،ينامحر
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قفاوملا2441 ماع لاوــش01 يفخّرؤـــم يــساـــئر موـــسرـــم
ســـلـجــملاــب نييــعتلا نـــمـضـتــي ،1202 ةــنــس وــياــم22
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطوــلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـــع لاوش01 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب

ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ويام22 قــفاوــملا
يــعاــمــتجالاو يداــصـتقالا يـنــطوــلا ســلجـملاـب ،مــهؤاــــمـسأ

:يئيـبـلاو
،اماع انيمأ ،يرفعج نيمألا دمحـم–
 ،نييعامتجالا كسامتلاو ةيامحلا مسقل اسيئر ،عنام رامع–
،يرشبلا لاملا سأر مسقل اسيئر ،يبد يلع–
،طبضلاو ةمكوحلا مسقل اسيئر ،يرازم نايفس–
،ةمجرتلاو لاصتالل ريدم ةبئان ،يوادبعلا ةميلس–
.تاساردلل ةسيئر ،دادح اينوص–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع لاوـــش5 يـفخّرؤـــم يذــيـفـنت موـــسرـــم

ةرــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نـــمضتي ،1202 ةـنـس وـــياـــم71
ةيـجولويجلا ةحلـصملا ةلاكول ةريدملا ةنجّـلـلاب اوضع
.رئازجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـــع لاوــش5 يف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوـــمب

،ريكب ةميرك ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام71 قفاوملا
ةـحـلصملا ةـلاـكوـل ةرـيدملا ةـنــجــّلــلاــب اوضع ةرــيدــم اـهـتـفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،رئازجلل ةيجولويجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤـم يذـيــفـنت موــسرــم

بــئاــن ماــهـم ءاــهـنإ نـمضـتي ،1202 ةـنــس لــيرــبأ41
.ناسملت ةعماجب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بــجوــمب

مالسلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا
دعب اميف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان هتفصب ،بلاط

،ناسملت ةعماجب يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو جردتلا
.هبلط ىلع ءانب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع لاوش01 يفخّرؤم يذـيـفنت موــسرــم

ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وـيام22
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــع لاوــش01 يف خّرؤــم يذــيــفنـت موــسرــم بـــجوـــمب

،عرقل نب دمحـمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنـس وــيام22 قفاوملا
يعامتجالا طاشنلاو ةيرشبلا دراوملل رــيدــم بــئاــن هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

قفاوملا2441 ماع لاوش01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وياـم22
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــع لاوــش01 يـف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بـــجوـــمب

فيطللا دبعدّيسلا ماهـمىهنت ،1202 ةـنـس وــياــم22 قــفاوملا
ةرازوــب هاــيـملا داــصـتقال رـــيدــــم بــئاــن هتفصب ،يريـتـسـم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيئاملا دراوملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماــع ناــــضــمر2 يفخّرؤـــم يذـــيـفنـت موـــسرـــم

يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41
رــــيوـــطــتـلاو يــمــلـــعـلا ثــحـبــلل ةــماـــعــلا ةــيرـــيدــملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بــجوــمب

،طــبارــم ةزـمـح دــّيسلا نّيــعـي ،1202 ةنس لــــيرــــبأ41 قــفاوــملا
ةـماــعــلا ةـيرـيدــملا يـف ثـحـبلل ةـيلودــلا جمارـبـلل رـــيدــــم بــئاــن
ميــلعتلا ةرازوـب يــجوــلونـكـتلا رــيوــطـتلاو يــملعلا ثـحـبـلل
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةـــعـماـــجــب نــييــعـتلا نــمـضتـي ،1202 ةـنـس لــــيرـــبأ41
.طاوغألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفــنت موــسرــم بــجوــمب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلانّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا
:طاوغألا ةعماجب

ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان ،نوداد دوعسم –
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع ،زيزعلا دبع رهزل –
مولعلاو ةيناسنإلا موـلـعلا ةـيــلكـل اديـمع ،يلالــع دومحم –

،ةراضحلاو ةيمالسإلا
ةسدنهلاو ةيندملا ةسدنهلا ةيلكل اديمع ،يصفق ىفطصم –

.ةيرامعملا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان نييعت نمضـتـي ،1202 ةـنـس لـيرـبأ41
.يقاوبلا مأ ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

بئان ،قوش يزوف ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا
يـناـثـلاو لوألا نيروــطلا يف يلاــعـلا نيوـكتلاب اــفـّلــكـم ،رــيدــم
يــف يلاــعلا نيوـكـتلا اذــكو تاداــهشـلاو لـصاوـتملا نــيوــكـتلاو
.يقاوبلا مأ ةـعماـجـب جردــتلا
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قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـــيدــيــمع نيـيـعـــت نــمـضــتي ،1202 ةـــنـس لـــــيرـــبأ41
.1ةنتاب ةعماجب نيتيـلـكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بــجوــمب

،امهامسايتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا
:1ةنتاب ةعماجب نيتيلكل نيديمع

،ةداملا مولع ةيلك ،هباح هدامح –
ةـيراـجـتـلاو ةـيداصتـقالا موـلـعـلا ةـيـلــك ،نوراــه رــهاــطــلا–

.رييستلا مولعو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيـلـك ديـمـع نييـعـت نــمضتي ،1202 ةنــس لــيرـبأ41
.ةياجب ةعماجب ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرـم بــجوــمب

ناــمـحرـلا دـبـع دـــّيسلا نــّيعي ،1202 ةـنس لـيرــبأ41 قــفاوـملا
ةعماجب ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،ةـيـملاوـس
.ةياجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةــعـماــجـب نييــعـتلا نــمـضـتي ،1202 ةـــنـس لـــيرــبأ41
.ةرــكــسـب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،امهامسايتآلا نادّيسلانّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا
:ةركسب ةعماجب

يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،ريشب كيلملا دبع –
تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف

،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو
.تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع ،يريتك ميهاربإ –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

.راشب ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلانّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا

: راشب ةعماجب
يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،وساب مالسلا دبع –

اذــكو يـمـلـعلا ثحبلاو يــعماـجلا لـيـهأـتـلاو ثــلاثـلا روطلا يف
،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا

.ةقيقدلا مولعلا ةيلكل اديمع ،يزوزعم قحلا دبع –

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.ةسبت ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأةيتآلا ةداسلانّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا

:ةسبت ةعماجب

ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان ،رخينش حلاص –
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،هـللا ظفح ركبوب –

تاطاشنلا تاينقتو مولع دهعمل اريدم ،يمساق لصيف –
،ةيضايرلاو ةيندبلا

.مجانملا دهعمل اريدم ،يملوع ريبوز –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم بـئاـن نييـعـت نـمـضتـي ،1202 ةـنـس لــيرـبأ41
.ناسملت ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤـم يذـيـفنت موـسرـم بــجوــمب
،ريـشـب ناوــضر دــّيسلا نــّيعـي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ41 قــفاوــملا

جردــتلا دـــعب اــمـيف يلاـعـلا نيوــكـتلاب اــفــّلــكــم ،رــيدــم بــئاـــن
.ناسملت ةعماجب يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــيــلــــك ديــمـع نييــعت نـمـضتي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ41
.ةدـكـيـكـس ةــعـماـجــب موـــلعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ناـضمر2 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موسرــم بــجوــمب
،يرـيـمع لاـمـج دــّيـسلا نــّـيـعي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ41 قــفاوــملا

.ةدكيكس ةعماجب مولعلا ةيلكل اديمع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا2441 ماع ناـضـمر2 يفخّرؤم يذيـفـنت موــسرـم
يدـــيـمـع نيــيـعـت نــمـضـتـي ،1202ةـنــس لـــيرـــبأ41
.سابعلب يديس ةعماجب نيتيلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ناـضـمر2 يف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم بــجوــمب
،امهامسايتآلا نادّيسلانّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا

:سابعلب يديس ةعماجب نيتيلكل نيديمع
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،ةقيقدلا مولعلا ةيلكل اديمع ،بيركل ىفطصم–

.بطلا ةيلكل اديمع ،دمحأ اباب قازرلا دبع –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موــسرـــم
ماــعــلا نيـــمألا نيـيـعـت نـمـضتي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ41

.ةليسملا ةعماجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناـضمر2 يف خّرؤــم يذيــفنت موــسرــم بــجوـمب
،ةياعبوب ريشب دـّيـسلا نّيـعـي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ41 قــفاوــملا
.ةليسملا ةعماجل اماع انيمأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نــيرــيدــم نييـعـت نــمـــضتـي ،1202 ةـــنـس لـــيرـــبأ41

.نييعماــج نــيزــكرــمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناـضـمر2 يف خّرؤــم يذـيفـنت موــسرــم بــجوــمب
،امهامسايتآلا نادّيسلانّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا

:نييتآلا نييعماجلا نيزكرملل نيريدم

،)طاوغألا ةيالو( ولفأب ،يراهط ميركلا دبع –

.يزيليإب ،ركبوب ىسوم –

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سرادم يريدم نييعت نـمضـتي ،1202 ةنــس لــيرـــبأ41
 .ايلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناـضـمر2 يف خّرؤم يذيـفـنت موــسرــم بــجوــمب

،مهؤامسأةيتآلا ةداسلانّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا
:ةيتآلا ايلعلا سرادملل نيريدم

مولعلا يف ايلعلا ةسردملل اريدم ،تاسيورطيرشوب–
،ناسملتب ةيقيبطتلا

يــف اـيـلـعـلا ةـيـنطوـلا ةـسردــملل ارــيدــم ،يـفيلخ يداود–
،ةنيطنسقب ايجولونكتويبلا

موــلـعلا يــف اــيــلــعـلا ةــسردـــمـلل ارــــيدــــم ،يدــيــعس لاـــمــج–
.نارهوــب ةـيـجوــلوـيـبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢44١ ماــع ىلوألا ىداــمــج6١يفخّرؤــم يـساــئرموــسرـم

نــيـيــعـت نـمـضتي،٠٢٠٢ ةـنس رـبـمـســيد١٣ قــفاوـملا
 )كاردتسا( .تاـــيالوــلا يف رــئاود ءاــسؤر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناضمر٥1 خـــيراـتب رداصلا13 ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا

.12٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا2٤٤1 ماع
: )31 رطسلا( –يناثلا دومعلا ،32 ةحفصلا–
.”يبحاص دــمحــم“: نم الدب –
.”يبحاص دوــمحـم“: أرقي –
...........................)رييغت نودب يقابلا(............................

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

وينوـي لوأ قـــفاوملا٢44١ ماــــع لاّوش٠٢ يفخّرؤــــم رارــــق
سلجم ةـــــسائر فالــــختسا ءاهنإ نـــــمضتي ،١٢٠٢ ةنس

ةيركسعلا ةيحانلا /نارهوب يركسعلا فانئتسالا
 .ةيناثلا

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

قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع لاّوــش٠2 يــف خرؤــــم رارـــق بــــجوــمــب
ســــلــجـم ةــــساـــئر فالــختسا ىــهني ،12٠2 ةــــنــس وـيــنوــي لوأ
،ةيناثلا ةيركسعلا ةـــــيحانلا / نارهوب يرــــكسعلا فاــــنئتسالا
سلـجـم سيـئر ،ينارـمــع روــنــلا دــبــع دــيسلا اــهــنــمضي يتــلا
،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا
.12٠2 ةنس ويام٠3 نم ءادتبا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

وـــياــم72 قــفاوـــملا2441 ماـــع لاوـــش51 يــفخّرؤــــم رارـــق
يـساـــيــــسلا بزــحــلا داـــمــتـــعا نـــمـضــتـي ،1202 ةــنــس

.”يرــئازـجلا باـبـشـلا ةــكرــح“ ىّـمـسـملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

رفص81 يف خّرؤملا40-21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب–
بازــحألاـب قــلــعتملاو2102 ةنس رــياـنـي21 قــفاوـملا3341 ماـع
،هنم23و13و03و92و82و72 داوملا اميس ال ،ةيسايسلا
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يـف خرؤملا87-12 مــقر يــساـــئرــلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
نمضتملاو1202 ةنس رياربف12 قــفاوـملا2441 ماــع بــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا401-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
4102 ةـنـس سراــم21 قــفاوــملا5341 ماــع ىلوألا ىداــمـج01
ةـــيــلــخادـــلا ةرازوــــل ةـــيزـــكرــملا ةرادإلا مـيــظـنت نـــمـضـتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

يف خّرؤـملا133-81 مــقر يذـيـفنـتلا موـسرــملا ىضـتـقـمبو–
8102 ةــنـس ربـمـسـيد22 قــفاوملا0441 ماــع يـناــثـلا عــيبر41
ةـيـلحملا تاــعاـمـجلاو ةيـلـخادــلا رــيزو تاــيحالـص دّدــحي يذــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

0202 ةنس ربــمسيد8 يــف خّرؤـملا رارــقـلا ىلع عالــطالا دــــعبو–
بزــحـلل يسـيسأـتـلا رــمتؤــملا دـــقـعــب صـيخرـتــلا نــمضتـملاو
،”يرئازجلا بابشلا ةكرح“ ىّمسملا يسايسلا

: يتأي ام رّرقي

ةكرح“ ىّمسملا يسايسلا بزحلا دمتعي: ىلوألا ةداملا
دــمحـم لــيــحارب جــهن ،30 “ ـب هرقـم نئاكلا ”يرئازجلا بابشلا
.”)ناسملت( نوطرحلا

ةـــّيــــــمـسّرــلا ةدــــــيرــــــجلا يــف رارــــقـلا اذـــــــه رـــــــشــنـي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهـمجـلل

وـياــم72 قـفاوـملا2441 ماـــع لاوــش51 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نع
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ماعلا نيمألا
 يجنم هـــلـلا دبع

ةيلاملا ةرازو

وـــياـــم5١ قـــفاوــملا٢44١ ماــــع لاوـــش٣يفخّرؤـــم رارــــق
رتفد باتـتـكا تايـفـيـكو طورــش ددـحـي ،١٢٠٢ ةــنس

جاـــتــنإ تاــطاــشـــن ةــــسراــمــمل داـــمـتـعالاو طورــــشلا
.يليثيإلا لوحكلا عـيــبودارـيـتساو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو نإ

ةجحلا يذ71 يف خرؤملا٤٠1–67 مقر رمألا ىضـتــقــمب–
نوناـق نمضتملاو6791 ةنس رــبـمـســيد9 قــفاوـملا6931 ماـع
لدــعملا ،هنــم37 ةداـملا اــمــيـس ال ،ةرــشاـــبــملا رــيــغ بــئارـضــلا

، مـمـتـملاو

71٤1 ماــع رــفـص32 يف خرؤــملا22–69 مــقر رـمألا ىضـتـقــمبو–
عيرشتلا ةـفــلاخم عمقـب قــلــعتملاو6991 ةـنس وــيلوــي9 قــفاوملا

ىلإو نــم لاومألا سوؤر ةـــكرــحو فرصلاـب نيصاخلا ميـظـنتلاو
،ممتملاو لدعملا ،جراخلا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا٠1–3٠ مـقر نوــناـقــلا ىضـتـقـمبو–
ةئيبلا ةيامحب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف

ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا2٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دــــعاوــقــلا ددـحــي يذــلا٤٠٠2 ةـنـس وـيــنوـــي32 قــفاوــملا٥2٤1 ماــــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلعةقبطملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،هنم7٤ ةداملا اميسال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤملا87–12 مـــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىضــتـقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس يرفيف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىضتــقمبو–
يذــلا٥991 ةــنـس رـــيارـبــف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماــع ناضـمر٥1
،ةـيـلاملا رــيزو تاـيـحالـص ددـحـي

يف خرؤملا2٥٤–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتــقمبو–
ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٤2٤1 ماع لاوش7
،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنب ةقلعتملا ةصاخلا طورشـلا

يف خرؤملا1٥٤–3٠ مقر يذيفـنـتلا موسرــملا ىضـتـقـمبو–
يذلا3٠٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٤2٤1 ماع لاوش7
ةــلـصـتملا تاـطاـشـنلا ىلــع قـبـطت يتلا نمألا دعاوــق ددحي
زاــغــلا ةـيــعوأو ةرــطخلا ةـيـئاـيــمـيـكلا تاــجوتـنـملاو داوــملاب
،ممتملاو لدعملا ،ةطوغضملا

يف خرؤملا891–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا يدامج٤
ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا طبضي
،ةئيبلا

يف خرؤـملا٤32–٥1 مـقر يذيفـنـتلا موـسرــملا ىـضــتـقـمبو–
يذلا٥1٠2 ةنس تشغ92 قفاوملا63٤1 ماـع ةدــعـقــلا يذ٤1
ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تاــيـفـيكو طورــش ددـحـي
،ممـتــملاو لدــعـملا ،يراجتـلا لــجسـلا يـف ليـجسـتلل ةــعـضاخلا

،هنم٤ ةداملا امــيسال

: يتأي ام ررـــقي

نوـــناـــق نــم37 ةداـــملا ماـــكــحأل اــقـيـبـطــت : ىلوألا ةداملا
طورش ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةرشابملا ريغ بــئارـضـلا

طاشن ةسراممل دامتعالاو طورشلا رتفد باتتكا تايفيكو
.يليثيإلا لوحكلا عيبو داريتساو جاتنإ
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صاخشألا وأ نييعيبطلا صاخشألا دامتعا نكمي :٢ ةداملا
جــتـنـم ةــفـصــب ،يراـــجـتلا لــجــسـلا يــف نيدـــيقـملا نييوـنعملا

دــنــب تــحت فـنـصـملا ،يلــيـثيإلا لوـــحكلل عئاــبو دروـتـسمو
: ةيكرمجلا ةـفيرــعتلا

يلوحكلا هرايع لقي ال لوحم ريغ يليثيإ لوحك :٧٠.٢٢ •
لوــحــم يلـيـثـيإ لوـحـك،اـــمـجــح رـثــكأ وأ %٠8 نــع يـمـجحلا

.ةيلوحكلا اهتجرد تناك امهم ةلوحم ةايـحلا هاــيـمو
عــيـبو داريتساو جاـتـنإ طاـشــن ةـسراــمم عضخت :٣ ةداملا

رـتــفدــل حـشرـتملا فرــط نــم باــتـتكالل ،يلـيـثيإلا لوـحـكــلا
دامتعا  حنمو ،رارقلا اذهل لوألا قحلملا يف جردـملا طورـشـلا

جذامنلا دحأ بسح دعملا ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا فرط نم
. رارقلا اذهب قحالملا  يف ةقفرملا،عبارلاو ثلاثلاو يناثلا

عيـبو داريـتساو جاـتـنإ طاــشـن ةــسراــمم عضخت:4 ةداملا
ىوـتــسـم ىلــع ،فــلمل قـبسـملا عادــيإلل ،يليــــثــــيإلا لوــــحـــــكـــــلا

: ةيتآلا قئاثولا نمضتي ،بئارضلل ةماعلا ةيريدــملا حــلاـصـم
،بولطملا دامتعالا ةعيبط هيف نيبي بلط •
،بلطلا بحاص فرط نم ابوجو عقوم طورشلا رتفد •

ةــماــعــلا ةــيرــيدــملل يـنورـتـكلالا عــقوــملا نــم هــلــيــمحت مــتــي
، بئارضلل ةيئالولا تايريدملا  ىدل بحسي وأ بئارـضلل

،ةلاحلا بسح ،حنمت يتلا ،”عدوتسم“ ةصخر نم ةـخـسـن •
يــئالوــلا رــيدــملا وأ تاـســسؤـملا تاــيرــبـك رــيدــم فرـط نــم
٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ،ايميلقإ صتخملا بئارضلل
،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم

داريتسا وأ ءانتقا ةصخر نم ةخسن ،نيجتنملل ةبسنلاب •
٤6 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ،لوحكلا ةعانصب ةصاخ ةزهجأ

نم ،ةلاحلابسح ،ةّملسملا ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم
بئارضلل يئالولا ريدملا وأ تاسسؤملا تايربك ريدم فرط

،ايميلقإ صتخملا
حــلاـصملا نــع ةرداــص ،لالــغـتسالا ةـصــخر نــم ةـخــسـن •

اقــفو ةدــعملا ،ةيـلـخادـلاب ةـفــلـكملا ةرازوــلل ةــعـباـتــلا ةـصتـخملا
ةعبارلا وأ ،ةثلاثلا وأ ،ةيناثلا وأ ،ىلوألا ةـئـفلا يف فينصتـلل
،ةينعملا ةسسؤملل

ةرازولا فرط نم ةمّلسملا نيلماعتملا دامتعا نم ةخسن •
رارــقـلا نـم سـماــخلا قــحــلـملاــب ةــقــــفرــملا ،ةـــقاــطـلاــب ةــفــلــكـملا
قــــفاوــملا٥3٤1 ناــضــمر٠1 يــف خرؤــملا كرـتـشـملا يرازوـــلا

ميـلـست تاـيـفـيـكو طورـش ددـحـي يذــلا٤1٠2 ةـنـس وـيــلوــي8
بلـطـتت يتـلا تاـطاـشـنلا ةـسراـممل نيـلماــعـتـملل داـمـتـعالا
زاغلا ةيعوأو ةرطخلا ةيوايميكلا تاجتنملاو داوملا لامعـتـسا
.ةطوغضملا

دـــيدحـت وأ ظـــفـحت نودــب طورـشلا رـتــفد بــتــتكي :5 ةداملا
.هــيـف ةدراوــلا دوـنـبـلل

،دامـتعالا بلـط فـلم عادــيإ دنع ،لاحلا يف مـّلـسـي :6 ةداملا
لمتحملا كـلتو ةمدــقملا قــئاــثوـلا نمضـتـي يصـيخـلـت فـشــك
.سماخلا قحلملاب قفرملا جذومنلل اقفو ادعم ،اهناصقن

.مالتسا لصو ةباثمب ةقيثولا هذه دعت
ىدــعتي ال لــجأ يف هــلاـمكـتـسا بوجـتـسـي صـقاــن فـلـم لــك

فشكلا ميلست خيرات نم ءادتبا بستحي ،اموي )٠3( نيثالــث
. هالعأ روكذملا يصيخلتلا

بــلـطـلا بــحاــص راـــعشإ مـتــيو فـلـملا ضفري ،كلذ فالخو
 . ذخـتـملا رارـقـلاـب

ةقباطملل قبسم قيقحت ىلإ دامتعالا حنم عضخي:٧ ةداملا
،بئارضلل ةماعلا ةيريدملل ةعباتلا  ةلهؤملا حلاصملا فرط نم
تاحيرصتل اهمدع نم ةقباطملا دكؤي يقيقحت ريرقتب جوتي
طورشلا رتفد يف ةبتتكملا تامازتلالا صوصخب ،بلاطلا

.دوصقملا طاشنلاب ةقلعتملاو
،اموي )٠3( نيثالث لجأ يف دامتعالا حنمي ،قباطتلا ةلاح يف

 .ةقباطملا ةداهش دادعإ خيرات نم ءادتبا
قبسملا قيقحتلا لالخ نم نيبت اذإ ام ةلاح يف:٨ ةداملا

ةاــعارــم مدـــع وأ ةبتـتـكملا تاــمازــتلالا مارـتـحا مدــع ،ةـقـباـطـملل
ينعملا  راطخإ متي ،رارقلا اذه بجومب ةددحملا طورشلا دحأ
ةبتتكملا تامازتلالل لاثتمالل ،مالتساب راعشإ لباقم ،ةلاسرب
نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف طورشلارتفدب
.ةبتتكملا تامازتلالا مارتحا مدع تابثخيرات

بجومب ،مدقملا بلطلا فلم ضفري ،لجألا اذه ءاضقنا دعب
.بلاطلل هغيلبت عم ،ررقم

اهيلع صوصنملا  دونبلا دحأ ةاعارم مدع يدؤي:٩ ةداملا
.دامتعالا بحس ىلإ طورشلا رتفد يف

يليصفت ريرقت ساسأ ىلع ّالإ دامتعالا بحس نكمي ال
ينـعملا راـعـشإ دــعـبو ،بئارضلل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا حــلاصمل
.طورشلا رـتــفد ماـكحأب مازتلالل ماــيأ )8( ةيناـمث لـــجأ يف راذـــعإب
 .بحسلا ررقمب ينعملا راعشإ متي ،لجألا اذه زواجت اذإو

لالغتسالا ةصخر بحس ةلاح يف كلذك دامتعالا بحس متي
.ةصتخملا ةطلسلا فرط نم ةفنصملا ةسسؤملل

امهيلع صوصنملا نيتلاحلا يف دامتعالا بحسي :٠١ ةداملا
 .ةيلاملاب فلكملا ريزولا ررقم ىلع ءانب ،هالعأ9 ةداملا يف

.ينعملا لماعتملا ىلا بحسلا ررقم غّلبي
نييوـنـعملا وأ نييعــيبـطلا صاــخـشألا ىلــع بــجـي:١١ ةداملا

لاثتمالا ،يليثيإلا لوحكلا ةعانص طاشن نوـسراـمـي نيذــلا
خيرات نم ارابتعا ،ةدحاو )1( ةنس لجأ يف رارقلا اذه ماكحأل
 .ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشن

ةــــيـــمـسرـــلا ةدـــيرــجلا يــف رارــــقــــلا اذـــه رـــشــنـي :٢١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرــئازــجلا ةــيروـــهـمـجلل

وـــياــم٥1 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع لاوــش3 يــف رــئازــجلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس

 نامحرلا دبع نب نميأ
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: ةفصب دامتعالا بلطأ

.يليثيإلا لوحكلا جـتنم

:لوحكلا دروتسم

.يعانصلا لامعتسالل ةهجوم ةيلوأ ةدامك ،صاخلا باسحلل يليثيإلا لوحكلا دروتسم •

.هتلاح ىلع هعيب ةداعإل هجوم صاخلا لوحكلا دروتسم •

.يليثيالا لوحكلا عئاب

: ةيتآلا دونبلل مراصلا مارتحالاب مزتلأو

ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا يف ةنمضتملا ماكحألا ىلع هعالطا ، يداصتقالا لماعتملا حّرصي: ىلوألا ةداملا
نوناق نمضتملاو6791 ةنس ربمسيد9 قفاوملا6931 ماع ةجحلا يذ71 يف خرؤملا٤٠1-67 مقر رمألا اميس ال ،لوعفملا
طورش ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش3 يف خرؤملا رارقلاو ،ممتملاو لدعملا ،ةرشابملا ريغ بئارضلا

.يليثيإلا لوحكلا عيبو داريتساو جاتنإ تاطاشن ةسراممل دامتعالاو طورشلا رتفد باتتكا تايفيكو
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نأ بجي امك .هطاشن ةلوازم هل حمست يتلا تازيهجتلاو تآشنملا ةزايح يداصتقالا لماعتملا ىلع طرتشي :٢ ةداملا
.دامتعالا بلط عوضوم طاشنلا ةسراممل ةبولطملا ةينوناقلا صيخارتلا ىلع رفوتي

نامألا لئاسوب ةزهجم ،نيزختلا نكامأو دامتعالا بلط عوضوم طاشنلا ةماقإ عقاومو ةيساسألا تآشنملا نوكت نأ بجي
.دوصقملا طاشنلا ةسراممل امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا بسح ةضورفملا

ةددحملا تاميظنتلا بسح ةفنصم ةسسؤم هيدل رفوتت نأ ،هطاشن ناك امهم يداصتقالا لماعتملا ىلع بجي :٣ ةداملا
.ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع ةقبطملا دعاوقلل

.ةفنصملا ةسسؤملا هذه لخاد ةدجاوتم ،لوحكلا نيزخت تاحاسمو تاعدوتسملا نوكت نأ بجي

نيزخت لاجم يف ةددحملا ريياعملل ةقباطم ،لوحكلاب لاصتا يف ةعوضوملا اهتاقحلمو نيزختلا ضاوحأ نوكت نأ بجي
.ةرطخلاو لاعتشالل ةلباقلا تاجتنملا

جيراهصو ضاوحألا ميماصتو تاططخملا ىلع )LMNO( ةينوناقلا سيياقملل ةينطولا ةلاكولا قداصت نأ بجي امك
6991 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا71٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خرؤملا رارقلل اقفو ،سايقلا ةداهش رادصإ لالخ نم نيزختلا
.ةتباثلا نزخلا جيراهص يف لئاوسلا تايوتسم تارشؤم ىلع ةقبطملا ةيسايقلاو ةينقتلا طورشلا ددحي يذلا

.اهب لومعملا ةمالسلا ريياعم يبلت يتلاو اًصيصخ ةزهجم تاعدوتسم يف صاخلا لوحكلا نيزخت بجي :4 ةداملا

،ةرارحلا رداصم نع ةديعب ،ةيوهت تاذ نكامأ يف عضويو ،ماكحإب ةقلغم تايواح يف ،باهتلالا عيرسلا لوحكلا عضوي
.لاجملا اذه يف اهب لومعملا نامألا ريياعم بسح ،°٥2 ىلإ °٥1 نيب حوارتت ةيداع ةرارح ةجرد يف ظفحيو

.يمجح %٠8 نع دروتسملا وأ عّنصملا يليثيإلا لوحكلا ةجرد لقت ال نأ بجي:5 ةداملا

.ةيئايميك-ويزيفلا ليلاحتلل فشكو ةيلصأ ةداهشب ةبوحصم نوكت نأ بجي ،ةدروتسملا تاجتنملل ةبسنلاب

ةيئيبلا ريياعملل اًقفو ةزهجمو ةأيهم ،يليثيإلا لوحكلا عيب وأ  داريتسال ةصصخملا تالحملا نوكت نأ بجي:6 ةداملا
ةيلمع لكو مهتالخدت ةبسانمب ةيئابجلا  ةرادإلا ناوعأ فرط نم ةصاخ ،ةبقارملا تايلمع لهست ثيحب ،ةبولطملا ةيعانصلاو
.ةباقرلا راطإ يف ةلخادلا ،جولوو لوادت

جاتنإلا وأ نكسلل ةصصخملا ىرخألا نكامألا وأ/و ةرواجملا تالحملاو لوحكلا عضو تالحم نيب يلــخاد لاـصـتا لـــك عنميو
.ىرخألا تاجوتنملا وأ علسلا نيزختل ةصصخملا وأ

ةئيهت يف تارييغتلا لكب ،اهل عباتلا ءاعولاب ةفلكملا ةيئابجلا حلاصملا ،اقبسم غّلبي نأ ةبيرضلل عضاخلا ىلع بجي
.اذه طورشلا رتفد بجومب هب حيرصتلا مت امب ةنراقم ،تالحملا

ةمئالملا لقنلا لئاسو هيدل رفوتت نأ ،هسرامي يذلا داريتسالا طاشن ناك امهم يداصتقالا لماعتملا ىلع بجي :٧ ةداملا
.ةضورفملا نمألاو ةمالسلاو ،ةيحصلا ريياعملل ةقباطملاو

نامأ تامامصب ةزهجمو ،أدصلل لباقلا ريغ ذالوفلا نم ةعونصم ،لوحكلا لقنل ةصصخملا جيراهصلا نوكت نأ بجي
.اهب ةصاخلا ةيميظنتلا تافصاوملل ةقباطم
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ةمدقم يف ،لوعفملايراسلا ميظنتلل اقفو لوحكلا لقنل ةصصخملا جيراهصلا تايواحو تانحاشلا لمحت نأ بجي:٨ ةداملا

.لوقنملا جوتنملا هلكشي يذلا رطخلا ةعيبط نايبتل ،ةءورقمو ةيئرم تاقصلم وأ  حئاول ،تابكرملا هذه ةرخؤمو

ةنهملاب احيرصت ،ضرغلا اذهل بتتكيو ،عدوتسم ةلمجلاب رجات ةفص ذختي نأ ،يداصتقالا لماعتملا ىلع نـّيعتي :٩ ةداملا

.ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم٤ ةداملا ماكحأل اقبط

ةلمجلا راجتل ةددحملا ةصاخلا دعاوقلاو ةماعلا تامازتلالل انوناق دمتعملا يداصتقالا لماعتملا اضيأ عضخي :٠١ ةداملا

6791 ةنس ربمسيد9 قفاوملا6931 ماع ةجحلا يذ71 يف خرؤملا٤٠1-67 مقر رمألا ماكحأ يف ددحم وه امك ،نيعدوتسملا

.ممتملاو لدعملا ،ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نمضتملاو

ةكرحلا دنس ،اهلحم لحي رخآ دنتسم يأ وأ عيبلا ريتاوف ىلع ءانب ،ميلست ،يداصتقالا لماعتملا ىلع نـّيـعتي:١١ ةداملا

.اهب لومعملا تاميظنتلاو تاعيرشتلل اًقفو رشؤملاو بسانملا قباطملا

تايلمع ءانثأ مهماهمب مايقلا ةيئابجلا ةرادإلا ناوعأل ليهستو ةباقرلا دعاوقل عوضخلاب يداصتقالا لماعتملا مزتلي :٢١ ةداملا

. ةبقارملاو قيقحتلا

وأ نيعدوتسم ةفصب انوناق نيدمتعملا نييداصتقالا نيلماعتملا نيومت  نامض يداصتقالا لماعتملا ىلع بجي:٣١ةداملا

.صصحلا صيخارت  ىلع نيلصاح

ةئيهلا فرط نم دمتعم يئايميك ليلحت ربخم عم يدقاعت مازتلاب ،تبثي نأ يليثيإلا لوحكلا جتنم ىلع بجي :4١ةداملا

.جوتنملا ةدوج ةبقارم راطإ يف ةيرودلا ليلاحتلا تارابتخا ءارجإل ،)CAREGLA( دامتعالل ةيرئازجلا

تافلخملا ريودت ةداعإب مزتلي نأو ،راطسملاو هايملا ةجلاعمل ةدحو يليثيإلا لوحكلا جتنم ىدل نوكي نأ بجي:5١ةداملا

.ةبلصلا

ةرشابملا ريغ بئارضلاب نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلل لاثتمالا لوحكلا دروتسم ىلع:6١ ةداملا

.كرامجلاو فرصلا ةبقارمو

.................................خيراتب...................................يف
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يناثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةيلاملا ةرازو

)١( دامتعا

 )ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم37 ةداملا (

طورشلا رتفد باتتكا تايفيكو طورش  ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش3 يف  خرؤملا رارقلا(
 )يليثيإلا لوحكلا عيبو داريتساو جاتنإ تاطاشن ةسراممل دامتعالاو

يليثيإلا لوحكلا جاتنإ

................ يفخرؤــم ........................مقر دامتعا

،ةيلاملا ريزو نإ

 : نم مدقملا بلطلا ىلع ءانب–

....................................................................................................................................................:ةكرشلا مسا وأ مسالا بقللا

....................................................................................................................................................................:ةفصب فرصتملا

........................................................................................................................................................... :ناونعلا وأ ةكرشلا رقم

.................................................................................................................................................................................... :ج.ت.ر

،يليثيإلا لوحكلا جتنم ةفصب دامتعالا:بلطي

لاوش3 يف خرؤملا رارقلا بجومب ددحملا طورشلا رتفد باتتكا دعبو بلطلا اذهل ةمعدملاو هفرط نم ةمدقملا ججحللرظن–
جاتنإ تاطاشن ةسراممل دامتعالاو طورشلا رتفد باتتكا تايفيكو طورش ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع
،يليثيإلا لوحكلا عيبو داريتساو

،ةحشرتملا ةسسؤملا طاشن ةسرامم لحم.......ةيريدم حلاصم لبق نم ىرجملا ،ةقباطملل قبسملا قيقحتلا جئاتنل ارظن–

: رّرقي

.يليثيإلا لوحكلل جتنمك )ة( دمتعم،هالعأ )ة(روكذملا ةكرشلا وأ صخشلا: ىلوألا ةداملا

: ىلإ دامتعالا اذه نم ةخسن لسرت:٢ ةداملا

.دمتعملا لماعتملا طاشن لحم بئارضلا ةيريدم–

:ءاضمإلا
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ثلاثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةيلاملا ةرازو

)٢( دامتعا

 )ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم37 ةداملا (

طورشلا رتفد باتتكا تايفيكو طورش  ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش3 يف  خرؤملا رارقلا(
 )يليثيإلا لوحكلا عيبو داريتساو جاتنإ تاطاشن ةسراممل دامتعالاو

يليثيإلا لوحكلا داريتسا

................ يفخرؤــم ........................مقر دامتعا

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 : نم مدقملا بلطلا ىلع ءانب–

.................................................................................................................................................... : ةكرشلا مسا وأ مسالا بقللا

.................................................................................................................................................................... : ةفصب فرصتملا

.......................................................................................................................................................... : ناونعلا وأ ةكرشلا رقم

.................................................................................................................................................................................... : ج.ت.ر

،يليثيإلا لوحكلا دروتسم ةفصب دامتعالا : بلطي

لاوش3 يف  خرؤملا رارقلا بجومب ددحملا طورشلا رتفد باتتكا دعبو بلطلا اذهل ةمعدملاو هفرط نم ةمدقملا ججحلل ارظن–
جاتنإ تاطاشن ةسراممل دامتعالاو طورشلا رتفد باتتكا تايفيكو طورش ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع
،يليثيإلا لوحكلا عيبو داريتساو

،ةحشرتملا ةسسؤملا طاشن ةسرامم لحم.......ةيريدم حلاصم لبق نم ىرجملا ،ةقباطملل قبسملا قيقحتلا جئاتنل ارظن–

: ررقي

*................................................يليثيإلا لوحكلل دروتسمك )ة( دمتعم،هالعأ )ة(روكذملا ةكرشلا وأ صخشلا : ىلوألا ةداملا

: ىلإ دامتعالا اذه نم ةخسن لسرت :٢ ةداملا

،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا–

.دمتعملا لماعتملا طاشن لحم بئارضلا ةيريدم–

: ءاضمإلا

يعانصلا لامعتسالل هجوم ةيلوأ ةدامك همادختسالو صاخلا هباسحل ىليثيإلا لوحكلا دروتسم( دامتعالا عوضوم طاشنلا ةعيبط حيرص لكشب ديدحت *
.)هتلاح ىلع هعيب ةداعإل هجوم ،صاخلا لوحكلا دروتسم وأ
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عبارلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةيلاملا ةرازو

)٣( دامتعا

 )ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم37 ةداملا (

طورشلا رتفد باتتكا تايفيكو طورش  ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش3 يف  خرؤملا رارقلا(
)يليثيإلا لوحكلا عيبو داريتساو جاتنإ تاطاشن ةسراممل دامتعالاو

يليثيإلا لوحكلا عيب

................ يفخرؤــم ........................مقر دامتعا

،ةيلاملا ريزو ّنإ

: نم مدقملا بلطلا ىلع ءانب–

..................................................................................................................................................... : ةكرشلا مسا وأ مسالا بقللا

.................................................................................................................................................................... : ةفصب فرصتملا

............................................................................................................................................................ : ناونعلا وأ ةكرشلارقم

..................................................................................................................................................................................... : ج.ت.ر

،يليثيإلا لوحكلا جتنم ةفصب دامتعالا : بلطي

يــف خرؤــملا رارــقلا بــــجوـــمب ددـــحملا طورـــشلا رتفد باتتكا دــــعبو بلطلا اذهل ةمعدملاو هفرط نــم ةـــمدـــقملا جــجحلل ارظن–
ةسراممل دامتعالاو طورشلا رتفد باتتكا تايفيكو طورش ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوــش3
،يليثيإلا لوحكلا عيبو داريتساو جاتنإ تاطاشن

ةسسؤملا طاشن ةسرامم لحم.............ةيريدم حلاصم لبق نم ىرجملا ،ةقباطملل قبسملا قيقحتلا جئاتنل ارظنو–
،ةحشرتملا

: رّرقي

.يليثيإلا لوحكلل جتنمك )ة( دمتعم ،هالعأ )ة(روكذملا ةكرشلا وأ صخشلا: ىلوألا ةداملا

: ىلا دامتعالا اذه نم ةخسن لسرت :٢ ةداملا

.دمتعملا لماعتملا طاشن لحم بئارضلا ةيريدم–

: ءاضمإلا
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سماخلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

 ةيلاملا ةرازو

بئارضلل ةمعلا ةيريدملا

يصيخلتفشك

رتفد باتتكا تايفيكو طورش ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش3 يف خرؤملا رارقلا نم6 ةداملا(
)يليثيإلا لوحكلا عيبو داريتساو جاتنإ تاطاشن ةسراممل دامتعالاو طورشلا

....................................................................................................................................................:ةكرشلا مسا وأ مسالا بقللا
....................................................................................................................................................................:ةفصب فرصتملا

............................................................................................................................................................:ناونعلا وأ ةكرشلارقم
.......................................................................................................................................................:بولطملا دامتعالا ةعيبط
....................................................................................................................................................................................:ج.ت.ر
: )1( ةيتآلا قئاثولا دامتعالا بلاط مدق

،بولطملا دامتعالا ةعيبط نيبي بلط

بئارضلل يئالولا ريدملا وأ تاسسؤملا تايربك ريدم فرط نم ،ةلاحلا بسح ،حنمت يتلا ،”عدوتسم“ ةصخر نم ةخسن
،ايميلقإ صتخملا

 ،يليثيإلا لوحكلا ةعانصب ةصاخ ةزهجأ داريتسا وأ ،ءانتقا ةصخر نم ةخسن
 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةصتخملا حلاصملا نع ةرداص لالغتسا ةصخر نم ةخسن
.ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ةمّلسملا نيلماعتملا دامتعا نم ةخسن

 . ةبسانملا تاناخلا يف ةمالع عض )1(

 ،لماك ريغ فلم

: هاندأ لودجلا يف ةحضوم ةصقانلا قئاثولا

ىلع لوصحلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نوثالث اهاصقأ ةلهم بتتكملل حنمت ،صقان مدقملا فلملا نأ نيبت اذإ ام ةلاح يف: ةظحالم
.غاصملا دامتعالا بلط  ضفر ىلا ايئاقلت يدؤي ةحونمملا ةلهملا مارتحا مدعو .ةصقانلا قئاثولا لامكتسال اذهو ،فشكلا اذه

مالتسالا لصو
بئارضلا ةيريدم ةريشأت
....../...../.....:خيراتلا

تاظحالملاقئاثولا
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مجانملاوةقاطلا ةرازو

2441 ماـــــع ناــــضمر72 يفخرؤـــــم كرـــتشم يرازو رارــــق
ةـمــئاـقو ةــعـيبط دّدحــي ،١٢٠٢ ةنس وـياــم9 قــفاوـملا
اهذخأ ّنيعتي يتلا ليغشتلا فيلاكتو تارامثتسالا
لـــــــخد ىلــــــــع ةـــبيرــــضـلا باـــــســح يـف راــــبتعالا نيــــــعب
.تاقورحملا

ـــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزوو

يناثلا عيبر41 يف خّرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمب–
تاطاشن مظني يذلا9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماـع
،هنم481 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خّرؤـملا87-12 مـــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو–
نمضتملاو1202 ةنـس رــيارـبـف12 قــفاوــملا2441 ماــع بــــجر9
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤـملا45-59 مــقر يذــيــفنـتلا موــسرــملا ىضتـقمـبو–
يذـــلا5991 ةـنـس رــيارـبـف51 قــفاوــملا5141 ماــع ناــضـمر51
،ةيلاملا ريزو تاـيـحالـص دّدـحي

يف خّرؤملا203-51 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتقـمبو–
دّدحي يذلا5102 ةنس ربـمـسيد2 قــفاوملا7341 ماــع رـفـص02

،مّمتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يــف خّرؤـملا99-12 مــقر يذـــيـفنتلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
دّدــحــي يذـــلا1202 ةـنـس سراـــم11 قــفاوــملا2441 بـــجر72
يتلا ةتقؤملا ةيرهشلا تادـيدـستـلا غــلاـبـم باــسـح تاــيـفيـك
،تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا ىلع تاقيبست ربتعت

: يتأي ام نارّرقي

نوــناــقــلا نـم481 ةداــملا ماــكــحأل اـــقـيــبـــطـت: ىلوألا ةداملا
قــفاوــملا1441 ماـــع يــناـثـلا عــيـبر41 يــف خّرؤــملا31-91 مـــقر
،تاــقورحملا تاــطاـشن مظـني يذـــلا9102 ةـنـس ربــمـــســــيد11
تارامثتسالا ةـمــئاــقو ةــعـيـبـط دــيدــحت ىلإ رارــقــلا اذــه فدـــهـي
يف راــبـتعالا نيــعب اــهذــخأ نّيعـتي يـتـلا لـيـغشـتلا فـيـلاـــكـــــتو
: باــســح

،تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا ءاعو•

لخد ىلع ةبيرضلا ةبسن ديدحتل مدختسملا )ر( لماعلا•
.تاقورحملا

رابتعالا نيعب اهذخأ نيعتي يتلا تارامثتسالا:2 ةداملا
،)ر( لماعلاو تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا ءاعو باسح يف
: يتآلاك يه

:نم نوكتتو ،ثحبلا تارامثتسا-1

عبــنملا زاــيـتما لحم ةعقرلا يف ةزجنملا تاراـمثتسالا •
ايلامتحاّ مت يذلا ثحبلا ططخم يف ةجردملا ،تاقورحملا دقع وأ

دراوــم نيمـثـتل ةـينـطوـلا ةــلاـكوــلا هــيـلع تــقداــصو هــتـعجارــم
،”طفنلأ“ تاقورحملا

عبنملا زايـتما لـحــم ةــعـقرــلا يف ةزــجــنملا تارامثتسالا•
،ءاضتقالا دنعو ،قبسملا جاتنإلا ضرــغـل ،تاــقورحملا دـــقـع وأ

سفنل ةصصخملا ةلصلا تاذ ةكرتشملا تارامثتسالا ةصح
،ةعقرلا

ةزجنملا ،بجاولا وحنلا ىلع ةرّربملا ثحبلا تارامثتسا•
ةدم ءاـضـقـنا دـنـع وأ لـبـق اـيــلــك اــهّدر ــمت يـتـلاو ،اــم ةــعـقر يــف
31-91 مــقر نوـناـقــلا نــم381 ةداملا ماــكـحأل اــقــبـط ،ثـحـبلا
رـبـمسـيد11 قـفاوــملا1441 ماــع يــناـثــلا عـيـبر41 يــف خّرؤــملا

،هالعأ روــكذــملاو9102 ةنـس

ةمربملا دوقعلا راطإ يف ةزجنملا ثحبلا تارامثتسا•
لوألا عــيــبر91 يــف خّرؤـــملا70-50 مـــقر نوـــناــقـــلا بــجوــمــب
،تاقورحملاب قلعتملاو5002 ةنس ليربأ82 قفاوملا6241 ماــع
نم232و132 نيــتداملا يف اهـــيلإ راــــشملاو ،مّمــــتملاو لّدــــعملا
1441 ماــع يــناثلا عــــيبر41 يف خّرؤـــــملا31-91 مـــــقر نوـــــناقلا
طورشلل اقفو ،هالعأ روكذملاو9102 ةنس رــبــمسيد11 قفاوملا

،دانسإلا رارق وأ عبنملا زايتما يف ةددحملا تايفيكلاو

زاــيتما لــحم ةــــعقر يف ةزــــجنملا ثــــحبلا تاراــــمثتسا•
نوناقلا نم57 ةداملا ماكحأل قيبطت عوضوم لح يذلا عبنملا

روـــــكذملاو9102 ةــــنس ربـــمسيد11 يف خّرؤــــــملا31-91 مــــقر
 ،دانسإلا رارق يف ةددحملا طورشلاو تايفيكلا بسح ،هالعأ

دــــقــع لــحـم ةــعـقر يــف ةزـــجنملا ثــحــبلا تاراـــمــثتسا•
نم98 ةداملا يف روكذم وه امك هخسف ّمت يذلا تاقورحملا
1441 ماـــع يـناـثــلا عـيــبر41 يــف خّرؤــملا31-91 مــقر نوــناــقـــلا
ىلإ ىدأ امم ،هالعأ روكذـملاو9102 ةـنــس رــبمسيد11 قفاوملا

تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحب تاطاشن ةـسراــمم لــيوــحت
ةددحملا طورشلاو تايفيكلا بسح ،ةينطولا ةسسؤملا ىلإ

 ،ديدجلا دانسإلا رارق يف وأ ديدجلا عبنملا زايتما يف

دــقـــع لـحــم ةـــعـقر يــف ةزــجنملا ثــحبلا تاراـــمـثتسا•
كيرشو ةــيـــنـــطوـــلا ةسسؤملا نيب اـــم مرـــبملا ،تاـــقورحملا

هـتدـم ءاضقـنا لـبـق هـتـيـحالص تهــتــنا يذــلاو ،دــحاو دــقاــعــتــم
ىلإ دقاعتملا كيرشلا تامازتلاو قوقح عيمج ةلاحإ ةجيتن
نم99 وأ89 وأ79 داوملا ماــكحأل اــقــفو ةيــنطوــلا ةـسـسؤــملا
1441 ماـــع يـناـثــلا عـيـبر41 يــف خّرؤــملا31-91 مـــقر نوــناــقــلا
بــســح ،هالـــعأ روـــكذــملاو9102 ةـنـس رـبــمـــســيد11 قـــفاوــــملا
يف وأ ديدجلا عبنملا زايتما يف ةددحملا طورشلاو تايفـيـكلا

،ديدجلا دانسإلا رارق
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ىلإ دقاعتملا كيرشلا تامازتلاو قوقح عيمج ةلاحإ ةجيتن
نم99 وأ89وأ79 داوملا ماــكــحأل اـــقــــفو ةـيـنطوــلا ةــسسؤــملا
1441 ماـــع يـناـثـلا عــيـبر41 يـف خّرؤــملا31-91 مــقر نوــناــقــلا
بــــســـــح ،هالـــعأ روـــكذــملاو9102 ةـنـس رــبـمـســـيد11 قـــفاوــــملا
يف وأ ديدجلا عبنملا زايتما يف ةددحملا طورشلاو تاـيفـيـكـلا

.ديدجلا دانسإلا رارق

نيـــعب رـــيوطتلاو ثـــــحبلا تاراــــمثتسا ذـــــخؤت :3 ةداملا
،)ر( لـــماعلاو ةــــيونسلا راـــمثتسالا طاـــسقأ دــــيدحتل راــــبتعالا

: ةطيرش كلذو

قحلملا يف ةدّدحملا تارامثتسالا ةمئاق نمض نوكت نأ•
،رارقلا اذهب لّوألا

تاينازيملاو ةيونسلا لامعألا جمارب يف ةجردم نوكت نأ•
نــم ،بــجاوــلا وـحــــــــــــنــــــــــــلا ىلـع ،اــهـيـلـع قداـصملاو ةـلصلا تاذ

،”طـفـنـلأ”فرــط

هذــهــب ةــطـبترـم نوـــكــت نأ وأ ةعقرلا يف ةزجنم نوكـت نأ•
،اهيلع قداصملاو لالغتسالا ةحاسمل صصخت نأو ،ةريخألا

،”طفنلأ“ فرط نم ،بجاولا وحنلا ىلع

لالغتسا ةحاسمل صيصخت عوضوم تلكش دق نوكت ّالأ•
.ىرخأ

ةبيرضلا باسح يف ةمدختسملا تارامثتسالا :4 ةداملا
تادنتسملا يف ةنمضتملا كلت يه ،تاقورحملا لخد ىلع
.ةيلاملا ةنسلا ماتتخا دنع ةيبساحملا

ءاعو باسحل ةجردملا تارامثتسالا نمضتت الأ بجي
فيراصمو ةيلاملا دئاوفلا ،تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا
غلابملا ،تارامثتسالا هذه نمضتت نأ بجي ال امك .رقملا
يحاسملا مسرـلاـب ةـقـلـعـتملاو ،جاــتــنإلا ءدــب لــبــق ،ةــعوــفدملا

قرحب صاخلا مسرلاو قبسملا جاتنإلا ىلع ةيفازجلا ةواتإلاو
 .ةيئاملا ةواتإلا اذكو زاغلا

،)ر( لماعلا باسحل ةجردملا تارامثتسالا رابتعا بجيو
،ةعوفدملا غلابملاو رقملا فيراصمو ةيلاملا دئاوفلا نود
جاتنإلا ىلع ةيفازجلا ةواتإلاب ةقلعتملاو ،جاتنإلا ءدب لبق
.زاغلا قرحب صاخلا مسرلا اذكو قبسملا

نيــعـب اــهذــخأ بـجي يتلا لــيـغـشـتلا فــيـلاـــكـت :5 ةداملا
تاــقورحملا لـخد ىلـع ةبـيرـضـلا ءاــعو باــســح يـف راـبـتعالا

وأ ريوطتلا ططخم ذيفنتب ةـقـلـعتملا كــلت يه )ر( لــماــعـلاو
اـيـلاـمـتـحا ّمت يذـلا كرـتشملا لالـغـتسالاو رـيوـطـتــلا طــطــخــم
لالغتسالا ةحاسمل ،”طفنلأ“ هيلع تقداص يذلاو هتعجارم
.تاقورحم دقع وأ عبنملا زايتما لحم ةينعملا

زاــيـتـما لـحـم ةــعـقرلا يف ةزــجنملا بـيــقنتلا فــيراــصـم •
15و05و94 داوملا ماـكحأل اـــقـبط ،تاــقورـحملا دــقــع وأ عبـنـملا

1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم
قداصـملاو ،هالــعأ روــكذـملاو9102 ةـنـس رـبـمـسيد11 قــفاوــملا

.”طفنلأ“ فرط نم اقبسم اهيلع

دعب ةزجنملا كلت كلذ يف امب،ريوطتلا تارامثتسا-2
: نم نوكتتو ،جاتنإلا ءدب

ريوطتلا ططخم ذيفنت راطإ يف ةزجنملا تارامثتسالا •
ايلامتحاّ مت يذلا ،لالغتسالاو ريوطتلل كرتشملا ططخــملا وأ

نم هيلع قداصملاو ،لالغتسالا ةــحاـسـمب قــلعتملا ،هتـعــجارــم
،”طفنلأ“ فرط

عــبـنـملا تازاـــيـتـما عــم ةـــكرـتـشــملا تاراــمـثـتـسالا ةــصــح•
يف هيـــلا راـشـم دــقــع لـــك وأ ىرـخأ تاــقورـحـم دوــقـع وأ ىرــخأ
يناثلا عيبر41 يف خّرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم032 ةداملا

،هالـــــعأ روــكذملاو9102 ةــــنس رــــبمسيد11 قـــــفاوملا1441 ماـــــع
ةـــــــصح ،ءاـــــضتقالا دــــنعو ،لالــــغتسالا ةــــــحاسمل ةــــصصخملا
،دحوم نمكم ةلاح يف ريوطتلا تارامثتسا

لالـــغـتـسا ةــحاــسم يــف ةزــجنملا رـــيوـــطــتـلا تارامـثـتــسا•
يف خّرؤملا70-50 مـقر نوناـقلا بــجوــمب مرــبـــمــلا دـــقــــعـــلا لــحم
5002 ةـــــنس لـــــيربأ82 قــــــفاوملا6241 ماـــــع لوألا عيبر91
ماــــكحأل اـــقفو ،مّمــــتملاو لدــــعملا ،تاـــــقورحملاب قـــــلعتملاو
يــف خّرؤــمــلا31-91 مــــــقر نوـــناــقـــلا نــم232و132 نيــــتداــمــلا

9102 ةـنـس رــبـمـسـيد11 قــفاوــملا1441 ماـــع يناــثــلا عــيـبر41
زايتما يف ةدّدحملا طورشلاو تايفيكلل اقفو ،هالعأ روكذملاو
 ،دانسإلا رارق وأ عبنملا

لحم لالغتسا ةحاسمل ةصصخملا ريوطتلا تارامثتسا•
نم57 ةداملا ماكحأل قيبطت عوضوم لح يذلا عبنملا زايتما
1441 ماـــع يناـثـلا عـيـبر41 يـف خّرؤـــملا31-91 مــقر نوـناــقــلا
بــــســــح ،هالـــعأ روـــكذــملاو9102 ةـنـس رـــبــمســيد11 قـــفاوــــملا
 ،دانسإلا رارق يف ةددحملا طورشلاو تايفيكلا

لحم لالغتسا ةحاسمل ةصصخملا ريوطتلا تارامثتسا•
98 ةداملا يف روكذم وه امك هخسف ّمت يذلا تاقورحملا دقع
1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم
ىلإ ىدأ امم ،هالعأ روكذملاو9102 ةنس ربـمـسـيد11 قــفاوـملا

،تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحب تاطاشن ةسرامم ليوحت
ةددحملا طورشلاو تايفيكلا بسح ةينطولا ةسسؤملا ىلإ

 ،ديدجلا دانسإلا رارق يف وأ ديدجلا عبنملا زايتما يف

لحم لالغتسا ةحاسمل ةصصخملا ريوطتلا تارامثتسا•
دقاعتمو ةينطولا ةسسؤملا نيب ام مربملا ،تاقورحملا دقع
هتدم ءاضقنا لبق هتيحالص تهتنا يذلاو ،دحاو كرتشم
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فيلاكتلا ،)ر( لماعلا باسح يف رابتعالا نيعب ذخؤت امك
لالغتسا وأ/و ثحب دقع راطإ يف لالغتسالا ةحاسمب ةقلعتملا
232و132 نيـتداـملا ماكحأ يف هـيـلإ راـشـم وه امك تاقورحملا

ماــع يـناـثـلا عيبر41 يـف خّرؤملا31-91 مــقر نوـناــقــلا نم
اقفو ،هالعأ روكذملاو9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
.دانسإلا رارقو عبنملا زايتما يف ةدّدحملا طورشلاو تايفيكلل

فـيـلاــكــتــلا ،)ر( لــماــعــلا باسح يف راــبــتــعالا نيعــب ذــخؤت
تلح يتلا عبنملا زايتما لحم لالغتسا ةحاسمب ةقلعتملا

31-91 مقر نوناقلا نم57 ةداملا ماكحأل قيبطت عوضوم
ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤملا

ةددحملا طورشلاو تايفيكلا بسح ،هالعأ روكذملاو9102 ةنس
 .دانسإلا رارق يف

فيـلاــكـتلا ،)ر( لـماـعــلا باـســح يـف راــبـتـعالا نيعـب ذــخؤــت
ّمت يذلا تاقورحملا دــقـع لحم لالــغتسا ةــحاـســمب ةـقلـعـتملا

31-91 مــقر نوـناـقـلا نم98 ةداملا يــف روــكذم وـه اـمـك هـخـسف
ربمـسـيد11 قــفاوــملا1441 ماــع يـناـثــلا عـيـبر41 يـف خّرؤملا

ةــسراــمم لـــيوــحت ىلإ ىدأ اــمم ،هالــعأ روـــكذــملاو9102 ةـنس
،ةينطولا ةسسؤملا ىلإ تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحب تاطاشن
ديدجلا عبنملا زايتما يف ةددحملا طورشلاو تايفيكلا بـســح
.ديدجلا دانسإلا رارق يف وأ

فيــلاــكتلا ،)ر( لــماــعــلا باـــسح يــف راــبـتعالا نيـــعـب ذـــخؤـــت
مرــبـملا تاــقورـحملا دـقــع لـحـم لالــغـتسا ةــحاـســمب ةــقـلـعـتملا

يذــلاو ،دــحاو كرتـشـم دــقاــعـتمو ةيـنطوـلا ةـســسؤــملا نيـب اـم
قوقح عيمج ةلاحإ ةجيتن هتدم ءاضقنا لبق هتيحالص تهتنا

اقفو ةينطولا ةسسؤملا ىلإ دقاعتملا كيرشلا تامازتلاو
خّرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم99 وأ89 وأ79 داوملا ماكحأل

9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف
زايتما يف ةددحملا طورشلاو تايفيكلا بسح ،هالعأ روكذملاو
.ديدجلا دانسإلا رارق يف وأ ديدجلا عبنملا

يــف راـبـتـعالا نيــعــب لــيــغـشـتلا فـيلاـــكت ذــخؤـــت :6 ةداملا
)ر( لــماـعــلاو تاـقورحملا لـــخد ىلـــع ةـبـيرــضـلا ءاـــعو باـــسح
: ةطيرش

يـف ةدّدحملا ليـغـشـتلا فيلاــكـت ةـمـئاــق نـمض نوــكت نأ•
،رارـقـلا اذــهب يناـثــلا قـحلملا

فيلاكتلا ةصح اهيف امب ،لالغتسالا ةحاسمب طبترت نأ•
تاقورحم دوقع وأ ىرخأ عبنملا تازايتما عم ةكرتشملا
نوـناــقــلا نـم032 ةداــملا يــف هـيــلا راــشــم دــقــع لـــك وأ ىرـــخأ

قــــــفاوملا1441 ماــــع يـــــناثلا عـــيبر41 يـف خّرؤــــملا31-91 مــقر
ةحاسمل ةصصخملاو ،هالعأ روكذملاو9102 ةنس ربمسيد11
،ةينعملا لالغتسالا

تمت يتلا ةيونسلا لامعألا جمارب يف ةــجردـم نوـكـت نأ•
،”طفنلأ“ فرط نم بجاولا وحنلا ىلع اهيلع ةقفاوملا

قداصمو لالغتسالا ةحاسمل ةصصخمو ةزجنم نوكت نأ•
.”طفنلأ“ فرط نم ،بجاولا وحنلا ىلع اهيلع

يف ،لـــــــيغشتلا فـــــيلاكت ةـــــباــثمب اًضــــيأ رـــــبتعت :7 ةداملا
: )ر( لماعلا باسح

عقاوملا نع يلختلا فيلاكت ةهجاومل ةنَّوكملا تادامتعالا•
ةياهن يف اهذيفنت بجي يتلا ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو
،لالغتسالا ةّدم

.عاجرتسالاو جاتنإلا ضرغل زاغلا ءارش ةفلكت•

ساسأ ىلع تامدخلاو تاكلتمملا ةعيبط دّدحت :8 ةداملا
ةـبساـحملا يف نــّيبـم وــه اــمـلـثم ،اــهـل صّصخـت يتلا ةــهــجوـلا
.ةيليلحتلا

يـــــــف ،اـــــــهـتـهـجو بـــــــــسـح ،تاــمدـــــخلاو تاـــــكـلتمملا نّيعـــــُتو
فيلاكت يف وأ ريوطتلا تارامثتسا يف وأ ثحبلا تارامـثـتسا
.ليغشتلا

ةــقـلـعـتملا تاــقــفـنلا ،تاراـمثـتسا ةــباــثــمب ربـتـعـت:9 ةداملا
ةـقـلـعتملا ،رارـقـلا اذـهـب يــناـثـلا قــحـلملا يــف ةدراوــلا دوـنـبلاب
،تازيهجتلا لادبتسال وأ دادتما ةأشنم وأ ةديدج ةأشنم زاجنإب
يـف لــقألا ىلــع دــحاو نـمـكـم اــهـيف لالــغـتسا ةـحاــســمب ةـصاــخلا

.جاتنإلا روط

ةــلاــح رييـغت ىلإ فدـــهت يتلا تاـــقــفـنـلا رـبتعت :01 ةداملا
    .رامـثـتـسا ةـباـثـمب ،اــم رـئـب

وأ ةأشنمب ةقلعتملا تاقفنلا ،تارامثتسا ةباثمب ربتعتو
)ا( هتفيظو رييغتل وأ/و ةَتَبُثملا ةعسلا رييغت لجأ نم زيهجت

ةجمربملا ةنايصلاب ةقلعتملا تاقفنلا كلذكو )ا( هئادأ نيســحــتل وأ
.تاونسلا ةددعتم

ةقلعتملا تاقفنلا ،تارامثتسا ةباثمب ربتعت :11 ةداملا
لبق ةزجنملا ،رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف ةدراولا دونبلا

قداصملا ريوطتلا ططخم عوضوم ،لّوألا نمكملا جاتنإ ءدب
.طفنلأ فرط نم هيلع

ةـــّيــــــمسرــلا ةدــــــيرــجلا يــف رارـــقـــلا اذــــــــه رـــشــني:21 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـــيام9 قــفاوملا2441 ماــع ناـــضمر72 يف رـــئازجلاب رّرــــح
.1202 ةنس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

مجانملاو ةقاطلا ريزو

باقرع دـمحم
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ةــيرادإلا يـناـبـملاو بــتاــكملاو ةـماــقإلا دـعاوــق ءاــــــــنـــــــــب-11
تارــئاـطـلا لوزــن جرادــمو ةـيـعانـصلا دــعاوــقــلاو تارــكـسـعملاو
ثاثألاو تازيهجتلاو داتعلا عيمج ،راطإلا اذه يف ءانتقا اذكو
،تالآلاو

اــهـتلاـح ىلإ اــهـتداــعإو عــقاوملا نــع يلختلا تايلمع-21
ىرــخأ لاــغشأ يأ وأ رـــفـحلا وأ ةيلازلزلا لاغشأ دعب ،ةيلصألا
،ثحب عوضوم حطس يف تيرجأ

،لالغتسالا ةحاسم جاتنإ ءدب لبق ةلمحتملا فيراصملا-31
زايتما يف ةينطولا ةسسؤملا يأ ،عبنملا لماعتم لبق نم
وأ ةــكرـتـشملا ةئـيـهلا وأ ةدــقاــعـتملا فارــطألا دــحأ وأ عــبنملا
ريس ضرغل ،تاقورحملا دقعب رمألا قلعتي امدنع ةعومجملا

روجألاو بتاورلاب قلعتي اميف اميس ال ،رئازجلا يف اهبتاكم
،ةيتسجوللا لئاسولاو بتاكملا راجيإو ةفلتخملا

،لالغتسالا ةحاسم جاتنإ ءدب لبق ةلمحتملا فيلاكتلا-41
ريخألا اذه نوكي امدنع عبنملا لماعتم ةمدخب ةطبترملا

.اثلاث افرط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا قحلملا

نيعب اهذخأ نيعتي يتلا ليغشتلا فيلاكت ةمئاق
تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا باسح يف رابتعالا

رابتعالا نيعب اهذخأ نيعتي يتلا ليغشتلا فيلاكت نمضتت
: ةيتآلا لوصفلا ،تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا باسح يف

: يف ةلمعتسملا تامزلتسملاو داوملا-1

تآشنمو رابآلا ىوتسم ىلع ةرشابملا ليغشتلا تابلطتم–
فرـــصــلا تاوـنـقو عــيزوــتـلاو عيـمـجـتلا تاـــكـبــشو ةـــجلاــــعــملا

بتاكملاو ةماقإلا دعاوق كلذ يف امب ىرخألا ةيحطسلا تآشنملاو
،تاصنملا اذكو قرطلاو تاركسعملاو ةيرادإلا ينابملاو

،زيهجت وأ/و ةأشنم لك حالصإو ةنايصو ظفح تابلطتم–

،ةيوقاطلا داوملاو ةقاطلا يف تاجايتحالا–

.ةيعامتجالا داوملا يف نيمدختسملا تاجايتحا–

: ةنمضتملا تامدخلا-2

 ،حالصإلاو ةنايصلاو ظفحلا–

بيبانألا لثم ،رابآلا ةمالس ىلع ظفحلاو ةنايصلا تايلمع–
،”gnibut delioc“و “enilkcils“ ةفوفلملاو نيالكيلسلا

نم4 ةطقنلا يف اهيلإ راشملا كلت ريغ رابآلا تايلمع–
،رئبلا رابتخا لثم لّوألا قحلملا

لّوألا قحلملا

رابتعالا نيعب اهذخأ نيعتي يتلا تارامثتسالا ةمئاق
تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا باسح يف

رابتعالا نيعب اهذخأ نيعتي يتلا تارامثتسالا نمضتت
: ةيتآلا لوصفلا ،تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا باسح يف

ةداعإو ةجلاعملاو ةيئايزيفويج تايطعم ءانتقا لاغشأ-1
ةيجولويجلا تـايـطـعملا ةــفاــكــل ريسـفـتلا ةداــعإو ريسفـتلاو ةــجلاــعـملا

تاقورحملا تامكارت ديدحتل ةيرورضلا ،ةيئايزيفويجلاو
  ،اهريوطتو اهريدقتو

رباخملابو ةئيبلاو نمألاو ةحصلاب ةقلعتملا تاساردلا-2
تاساردلا ةفاك اذكو رزآتلاو ديحوتلا تاساردو ،نزاخملابو
،هتعجارم ايلامتحا مت يذلا ريوطتلا ططخمب ةطبترملا ىرخألا

راــطإ يف لــخدــت يتــلاو اــهــقــيــقحت مت يتــلا تاــفاشكــتسالاــبو
،رارقلا اذه نم11و9 نيتداملا ماكحأ

يف امب ةلصلا تاذ تامدخلاو تايلمعلا اذكو رابآلا رفح-3
ىلع تاصنملا ءانب اذكو قيمعتلاو فارشإلا ،اميسال كلذ

،رحبلا ضرع يفو ضرألا حطس

يتلا تايلمعلا اهيف امب رابآلا ىوتسم ىلع تايلمعلا-4
“revokrow“ اميس ال ،رارقلا اذه نم9 ةداملا ماكحأ راطإ يف لخدت
،ريسكتلاو ضيمحتلاو رابآلا ةنايصو

حالصإ وأ/و لادبتساو يئزجلا وأ يلكلا ديدجتلا لاغشأ-5
،رارقلا اذه نم9 ةّداملا ماكحأ راطإ يف لخدت يتلا تآشنملا

ءانبلاو تازيهجتلاو داتعلا ءانتقاو ةسدنهلاو ميمصتلا-6
ةقلعتملا ،قالطنالا تايلمعو ليغشتلاو عيمجتلاو بيكرتلاو
عـيزوـتـلاو عـيـمـجـتـلا تاـكـبشو زـيـهـجـتـلاو ةجلاـعملا زـكارمب
كلذ يف امب ،ةصاخلا تآشنملا نم اهريغو فرصلا تاونقو
،رحبلا ضرع يف اهؤانب ّمت يتلا زاغلا عييمت تآشنم

ةصاخلا ةسطاغلاو ةمئاعلا تازيهجتلاو داتعلاو تآشنملا-7
،رحبلا ضرع يف عبنملا تاطاشنب

لـــــقــــن داـــتـــع اذـــكو تازـــيهجتلا نــحشو لـــــقــنلا داـــتــع-8
،نيمدختـسملا

ةيتامولعملا تازيهجتلا اذكو ايجولونكتلا وأ/و صيخارتلا-9
،تايجمربلاو

راــبآلاو ةــعقرلا نم جورخلاو ىلإ لوـخدــلا قرــط ءاـنـب-01
ةيرورضلا تآشنملا نم اهريغو عيمجتلا زكارمو تآشنملاو
،لالغتسالا ةحاسمب ةقلعتملا تايلمعلا ذيفنتل
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،رحبلا ضرع يفو رحبلا حطس يف لئاوسلا ةجلاعم تايلمع–

ةمالسلاو ةفاظنلاو فيظنتلاو ةسارحلاو ناكسإلاو ماعطإلا–
،ةئيبلاو

تاكلتممـلـل يكرـمجلا صيـلـخـتـلاـب ةـقـلـعـتملا تاـمدخلا–
،عبنملا تاطاشنل ةصصخملا تازيهجتلاو

ةدعاسملاو ةروشملاو ةيبساحملا ةربخلاب ةقلعتملا تامدخلا–
،ةينوناقلا ةدعاسملا اهيف امب اهعاونأ عيمجب

ىرخأ ةليسو ةيأو لكايهلاو تالآلاو تازيهجتلا راجئتسا–
،عبنملا تايلمع ءارجإل ةيرورض

،تادعملاو علسلاو تامزلتسملاو داوملاو تاكلتمملا لقن–

،نيمدختسملا لقن–

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا–

،رشنلاو قيثوتلا–

،لابقتسالا–

،تانيمأتلا–

.مالعإلا تايجولونكت تامدخ–

تاـــقورـحملا ةــجلاــعــم تاـيـلمــعب ةــقــلـعـتملا تاـــمدــخلا-3
بيباـنألا ةـطـساوـب لـقنلا ماـظـن ةــكبش ىلإ اــهــلـقــنو اهـنـيزختو
،لالغــتسالا ةحاسم جراــخ ةعقاولا ،رــثكأ وأ ةدـــحاو ةأشــنم وحن

،لالغـــتسالا ةحاسم جاتنإ ءدب دعب ةلمحتملا فيلاكتلا-4
ريخألا اذه نوكي امدنع عبنملا لماعتم ةمدخب ةقلعتملاو
،اًثلاث اًفرط

راطإ يف متت يتلا كلت ءانثتساب ،ةعباتملاو تاساردلا-5
،رارقلا اذه نم01و9 نيتداملا يف اهيلإ راشملا تارامثتسالا

روــجألا ،اــمــيسال ،كلذ يف امب نيمدــخــتسملا فــيــلاـــكـــت-6
لقنتلا فيلاكتو ةثعبلا فيلاكتو تاضيوعتلاو تآفاكملاو
،ةيحصلا ةياعرلا فيلاكت اذكو

،ةيفرصملا دئاوفلاب ةقلعتملا كلت ريغ ةيلاملا فيلاكتلا-7

يمدختسمو ةينطولا ةيرشبلا دراوملا نيوكت فيلاكت-8
وأ دحاو فرط نم ريخألا اذه نوكتي امدنع عبـنملا لــماــعتـــم
لماعتملا رود ذيفنت متي امدنع وأ ،تاقورحملا دقع يف رثكأ

،عبنملا زايتما يف ةينطولا ةسسؤملا فرط نم

اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا فيراصم-9
نم ءزج وأ لكيه وأ رئب مادختسا فقوت ةلاح يف ،ةيلصألا
.لالغتسالا ةحاسم جاتنإ يف ،ةأشنملا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

دوجلب لامك

ةئيبلا ةريزو

ةعمجوب ةليلد

ةئيبلا ةرازو

٢44١ ماـــــــع ناـــــبعش٧١ يفخرؤـــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
ىلع ةـقفاوملا نمضتي ،١٢٠٢ ةنس سرام١٣ قفاوملا
ةــــفلكملا ةـــكرتشملا ةـــيرازولا ةنجلل يلــــخادلا ماــــظنلا
تاــــــــــسسؤــمــلاـــب ةــــــصاـــــخلا رـــــــــطخلا تاــــــسارد صـــــــحــــفــب
.اهيلع ةقداصملاو ىلوألا ةئفلا نم ةفنصملا

––––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةئيبلا ةريزوو

يـف خرؤــملا87-12 مــــقر يــساــئرــلا موـــسرــملا ىـضــتـقـمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قـفاوــملا2٤٤1 ماــع بـــجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا891-6٠ مـــقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىضتــقــمبو–
يذــلا6٠٠2 ةـنس وــيام13 قــفاوملا72٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمج٤
ةــيامـحل ةــفنـصملا تاـسـسؤـملا ىلع قبطملا ميـظنـتلا طبضـي
،ةئيبلا

يف خرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةــنس رــــبمـســيد22 قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع يـناثلا عــيبر٤1
ةـيلحملا تاــعامجلاو ةــيلخادلا رـــيزو تاــــيحالص ددـــحي يذـــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يف خرؤملا7٥3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنـس ربـمـــفوـن٠3 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع يــناـثــلا عــيــبر٤1
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يــف خرؤـــمــلا كرـــتــشــملا يرازوـــلا رارـــقـــلا ىضــتــــقـــمـــبو–
يذلا٤1٠2 ةنس ربمتبس٤1 قفاوملا٥3٤1 ماـع ةدــعــقـلا يذ91
،اــهـيـلـع ةــقداـصملاو رــطخلا تاــسارد صــحف تاـــيـفـيـك ددــحي

: يتأي ام ناررقي

ماظنلا ىلع ةــقفاوملا ىلإ رارـقلا اذــه فدــهي : ىلوألا ةداملا
تاسارد صحفب ةفلكملا ةكرتشملا ةيرازولا ةنجلل يلخادلا
ىلوألا ةــئـفـلا نـم ةــفـنـصملا تاـسـسؤـملاب ةــصاــخلا رــطخلا

.رارقلا اذهب قحلملا ،اهيلع ةقداصملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام13قفاوملا2٤٤1ماـعناــبـعش71 يفرــئازـجلاب رّرــح
.12٠2ةنس
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تاساردل ةقباطملا عاـمـتجالا رــضاـحـم نــم خـسـن لاـسرإ –
ىلإ ،ىلوألا ةئفلا نم ةـفـنصملا تاـسـسؤـملاب ةــصاــخلا رـطخلا
ةــــــماعلا ةــــيريدملاو ةـــيلخادلا ةرازوـــــب ةـــــصتخملا حـــــلاصملا
،ةيندملا ةيامحلل

،)2( نيتخسن يف اهيلع قداصملا رطخلا ةسارد لاسرإ –
صرــق لــكـش يف ةـينورــتــكلإ ةـخـسنو ةــنوــلم ةـيــقرو ةـخـســن
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا ىلإ طوغضم

،ةمئاد ةنامأ ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا مضت :4 ةداملا
: يتأي امب فّلكتو

اهنم ،خسن )7( عبس يف رطخلا تاسارد ليجستو يقلت –
)٥( سمخو ناوـلألاـب يــقرو لــكش يف )2( نيـتـيـلصأ نيــتخــسـن
)2( نيتساردب نيقفرم ضيبألاو دوسألاب يقرو لكش يف خسن
ةـيـليـمـكت قـئاــثو لــكو )طوــغــضم صرــق( يـمــقر لـــكش يـف
،ىرخأ

ماـــــكـحأل اــــقـبــط ،رـــطخلا ةـــسارد ةــقــباــطـم نــم قــــقــحتلا –
خرؤــملا891-6٠ مـقر يذـيـفنـتلا موـسرــملا نــم٤1و8 نيتداملا

6٠٠2 ةـنـس وــياــم13 قــفاوــملا72٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج٤ يـف
،هالــعأ روــكذــملاو

،لئاسولا لكب ةجمربملا رطخلا تاسارد ةمئاق لاسرإ –
اموي )٥1( رشع ةسمخ ،ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا ءاضعأل
،عامتجالا داقعنا خيرات لبق

ةنجللا ءاضعأ ىلإ لامعألا لودجو تاءاعدتسالا لاسرإ –
،ةكرتشملا ةيرازولا

ةـكرتشملا ةـــــيرازولا ةــــنجللا تاــــعامتجا رـــــضاحم دادــــعإ –
.ءاضعألا ىلإ اهلاسرإو

يناثلا لصفلا

ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا ريس

.ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولا رقمب ةنجللا عمتجت :5 ةداملا

لئاسولا لكب ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا دوزت :6 ةداملا
اميس ال ،اهماهمب مايقلاو نسحلا ريسلا نامضل ةيتسيجوللا

.ةمئادلا ةنامألل بتكمو تاعامتجا ةعاق

ةرود يف ةـــــكرتشملا ةــــيرازولا ةـــنجللا عــــمتجت :٧ ةداملا
رطخلا تاسارد صـــحفل ،عوـــبسألا يف ةدــــحاو )1( ةرـــم ةــــيداع
.اهيلع ةقداصملاو لوألا فنصلا نم

رـيـغ تاـعاـمـتـجا دـقـع ةـكرـتشملا ةـيرازوـلا ةـنـجـلــلا نــكــمــي
.اهئاضعأ )2/3( يثلث وأ اهسيئر نم بلط ىلع ءانب ،ةيداع

نوضغ يف ناث عامتجا دقع متي ،باصنلا لمتكي مل اذإ
تالوادملا نوكت ةلاحلا هذه يف ،ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا

.نيرضاحلا ءاضعألا ددع ناك امهم ةحيحص

قلحملا

ةفلكملا ةكرتشملا ةيرازولا ةنجلل يلخادلا ماظنلا
ةفنصملا تاسسؤملاب ةصاخلا رطخلا تاسارد صحفب

اهيلع ةقداصملاو ىلوألا ةئفلا نم

ماهم دــيدحت ىلإ اذــه يلــخادلا ماــظنلا فدـــهي : ىلوألا ةداملا
صــحفب ةــفلكملا ةــكرتشملا ةــيرازولا ةــنجللا رـــيس تاـــيفيكو
ةـــئفلا نــــم ةــــفنصملا تاــــسسؤملاب ةــــصاخلا رــــطخلا تاــــسارد
ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلاو اهيلع ةقداصملاو ىلوألا
.”ةكرتشملا ةيرازولا

لوألا لصفلا

ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا ماهم

: يتأي امب ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا فلكت:٢ ةداملا

،اهمييقتو ىلوألا ةئفلا نم رطخلا تاسارد صحف–

تاظفحتلا ىلع يوتحت يتلا ةيليمكتلا تامولعملا صحف–
،اهمييقتو ىلوألا ةئفلا نم رطخلا تاسارد صحف ءانثأ ةادبملا

،نيلماعتملا فرط نم ةمدقملا نوعطلا صحف–

،رمألا ىضتقا اذإ ةيناديم تاجرخ ميظنت –

وأ ىلوألا ةـــــــئفلا نـــــم رـــــطخلا تاــــسارد ىلــــع ةـــــــقداصملا –
.اهضفر

ةــــــكرتشملا ةـــيرازوــــلا ةـــــنجللا ســــــيئر فــــــلكي :٣ ةداملا
: يتأي امب

،باصنلا نم ققحتلا –

،تاعامتجالا طابضناو تاشاقنلل نسحلا ريسلا نامض –

ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا ءاضعأ عيمج نأ ىلع رهسلا –
،تاعامتجالا يف ايصخش نوكراشي

لسرت يتلا ىلوألا ةئفلا نم رطخلا تاسارد ةمئاق دادعإ –
،ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا ءاضعأ ىلإ

رواشتلاب ةــكرـتـشملا ةــيرازوــلا ةـنجـللا لاــمعأ لودـــج دــيدــحت –
يتلا تاساردلا نيوانعو ددع ركذ عم كلذو اهئاضعأ عــم

،ةلسج لك يف اهصحف متيس

تاسارد ضرــــعو صحـــــفـــــب نيفـــــلـــــكملا ءاضعألا نييـــــعـــــت –
صخلمب نيدوزم ،ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا ىلع رطخلا

،ةساردلا صحف

ةنجللا ةسـلـج عـفرو تاـعاــمـتجالا رــضاحـم ىلع عـيقوتلا –
،ةكرتشملا ةيرازولا
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نعط ميدقت لماعتملل نكمي ،ضفرلا ةلاح يف:4١ ةداملا
رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف ةئيبلاب فلكملا ريزولا ىدل
.ضفرلا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1(

صـــــــحفل ارـــــهش ىدـــــعتي ال لــــــجأ ةـــــنجللا ىدــــــل :5١ ةداملا
.اهمالتسا خيرات نم ءادتبا ،نوعطلا يف لصفلاو

مــــيظنت ةـــــكرتشملا ةـــــيرازولا ةــــنجللا نـــــكمي :6١ ةداملا
: ةيتآلا تالاحلا بسح ةيناديم تاجرخ

ىلع ةريبك راطخأ لكشت تاعسوت وأ ةدوجوم تآشنم –
،رواجملا طيحملا

.ةيالولل ةفنصملا تاسسؤملا ةبقارم ةنجل نم بلط –

ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا ءاضعأ ىلع نيعتي :٧١ ةداملا
فرظ يأ تـــــحت ،مـــهيلع بـــجيو .ظـــفحتلا بـــــجاوب مازــــتلالا

نوــــعّلطيس يـــتلا تاـــمولعملا نــــع فـــشكلا مدع ،فورــــظلا نم
.مهتفص مكحب اهيلع

ةــــلاــسرب ءاـــضعألا تاــــباـــيغ ررــــبت نأ بـــــجي:٨١ ةداملا
لـــــك غـــلبيو ،ةــــكرتشملا ةــــيرازولا ةـــنجللا ســــيئر ىلإ هـــــجوت
زوجيو .وضعلا تنيع يتلا ةطلسلا ملع ىلإ رّربم ريغ بايغ
تابايغ )3( ثالث دعب ،ينعملا وضعلا لادبتسا بلط سيئرلل
.ةرربم ريغ ةيلاتتم

ءاـــــــــضعألا وأ ّنيــــــــــعملا وــــضعلا رـــــــيصقت ةـــــلاـــح يف :٩١ ةداملا
ةــــــــــــسارد صــــــــحفل ةـــــــــكرـــتشملا ةــــيرازوـــــــــلا ةـــــــنــــجللا يف نيــــــّنيعملا
ىلـــــــــع ةـــــــــــــــكرـــتشملا ةـــــيرازوـــــلا ةــــــنجللا ســـــــــيئر حرـــــتقي ،رـــــــــــطخلا
ءاــــــــــضعألا وأ وـــــــضعلا ةــــبانإ وأ لادـــــــــبتسا ةـــــــــــــصتخملا ةــــــــــــطلسلا
.نـــــيرّصقملا

ةـــــكرتشملا ةـــيرازولا ةـــنجللا تالوادـــم حــــصت :٨ ةداملا
ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألل ةطيسبلا ةيبلغألا تيوصتب
 .احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست

ةــــــيرازولا ةـــنجـلـلا يــف وـــضع لــــك ىلــــــع بـــــجي :٩ ةداملا
ةسارد نع تاصخلم وأ /و صخلم ميدقتو صحف ةكرتشملا

.هيلإ تدنسأ يتلا رطخلا تاسارد وأ /و

ةــيرازوـــلا ةــنـجـلـلا ءاــضــعأ ةــيــبـلـغأ ىلــع بــجــي :٠١ ةداملا
اــهـصحـف مـتـي رــطخ ةــسارد لــك يــف مــهـيأر ءادـــبإ ةـــكرـتـشملا

: ةيتآلا تالاحلا بـسـح

،رطخلا ةسارد ىلع ةقداصملا –

ميظنتلا ماكحأل اقيبطت ،رطخلا ةساردل رربملا ضفرلا –
،هب لومعملا

.ةيليمكتلا تامولعملا بلط –

ةـــــساردل ةـــيليمكتلا تاــــمولعملا صــــحف مــــتي:١١ ةداملا
.ظفحتلا عفر لوصو دعب ةرشابم رطخلا

)3( ثالث دعب ظفحتلا عفر مدع ةلاح يف ةساردلا لجؤت
.تارم

بتكم ةوعد ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا نكمي :٢١ ةداملا
ضورـــــع ميدـــــــقتل عورــــشملا بـــــحاص قــــــيرط نــــــــع تاـــــــساردـــلا

.رمألا ىضتقا اذإ ،ةلمتحم

يف لجسم عامتجا رــضحمب ةـــسلج لـــك جوـــتت:٣١ ةداملا
نأ بـــجي يذـــلاو ،هــيلع رـــشؤملاو مـــقرملا تالوادــــملا لــــجس
.ةادبملا تاظفحتلاو ءارآلاو تارارقلا لك هيف نودت

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


