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ثراوكلا قودنص ميظنت نـــمضتملاو٠991 ةــنس رـــبمسيد٥1 قفاوملا11٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج82يف خّرؤــملا2٠٤-٠9 مــقر
..........................................................................................................................................هريسو ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا

ةلداعم ماظن ريس تاــــيفيك ددـــــحي ،12٠2 ةــــنس وـــــينوي31قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدعقلا يذ2 يف خّرؤم6٥2-12 مقر يذيفنتموسرم
.......................................................ةيطفنلا تاـجتنملا نيزخت تآــشنم لامعتسا دــعاوقو ةيطفنلا تاجتنملا لقن تافيرعت

ىلع لوصحلا ءارجإو تاــيفيك ددحي ،12٠2 ةنس وـــينوي31قــفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف خّرؤم7٥2-12 مقر يذيفنتموسرم
.....................................تاقورحملا تاطاشنل ةـعباتلا لـكايهلاو تآـشنملل رتوتلاب ليصوتلاو جاتنإلا يف عورشلا صيخرت

لاـمعتسالا أدــبم طــبض تايفيك ددـحي ،12٠2 ةنس وينوي31قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف خّرؤم8٥2-12 مقر يذيفنتموسرم
.........................................................................................بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن تآشنمل رــيغلا فرـــط نم رــحلا

اهباسح ةيجهنمو ةفيرعتلا ددــحي ،12٠2 ةنس وينوي31قفاوــملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف خّرؤم9٥2-12 مقر يذيفنتموسرم
........................................................................................................................بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن صخي اميف

مقر يذـيفنتلا موــــسرملا مــمتيو لدـعي ،12٠2 ةنس وـــينوي31قــفاوــملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف خّرؤم٠62-12 مقر يذيفنتموسرم
لاــمعتسا ةصخر حنم تايـفيك ددحي يذلا8٠٠2 ةــــنس ويام12 قفاوملا92٤1 ماــع ىلوألا ىدامج٥1 يف خرؤـملا8٤1-8٠
..........................................................................................................................................................................ةيئاملا دراوملا

ةياقولا ماظن ريبادت فييكت نمضتي،12٠2 ةنس وينوي٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ9 يف خّرؤم٠72-12 مقر يذيفنتموسرم
................................................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم

ةّيدرفميسارم

...يداولا ةيالو يف ةعماج ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يسائر موسرم

مالعإلا تايجوــــلوـــنكتل ماـــعلا رــــيدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام71 قفاوملا2441 ماع لاوــــش5 يف خّرؤــــم يسائر موسرم
...........................................اقباس - ةنمقرلاو تاــيجولونكتلاو ةيــكلساللاو ةـــيكلسلا تالــــصاوملاو دـيربلا ةرازوب لاصتالاو

ةـــــــــلاكوـــلل ماـــــعلا رــــيدملا ماـــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس وــــيام71 قــــفاوملا2441 ماــــع لاوــــش5 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
.....................................................................................................................................................................تابذبذلل ةينطولا

ةأرملا اياضقو ةرــسألل ماــــعلا رـــيدملا ماـــهم ءاــهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب يعامتجالا محالتلاو

نارمعلاو نكسلا ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يـــسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

........يرطيبلا بطلل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يسائر موسرم

.............ةبساحملا سلجمب تاــساردلل نيريدم نييــعت نـمضتي ،1202 ةنس وــيام71 قـفاوملا2441 ماــع لاوــش5 يف خّرؤــم يــسائر موسرم

................ةبساحملا سلجمب ةفرغ سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يسائر موسرم

..........1 رئازجلا ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........يداولا ةيالو يف ينهملا نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف ةضايرلاو باـــبشلا رــيدم ماـــهم ءاهـــنإ نـــمضتي ،1202 ةـنس وــيام92 قـفاوملا2441 ماـع لاوــش71 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم
.............................................................................................................................................................................ةركسب ةيالو

ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٤٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس وينوي٠٢ 2

سرهف

4

5

9

12

15

18

20

22

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23



٨٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٩
3م١٢٠٢ ةنس وينوي٠٢

يف مجانملاو ةعانصلا رـــــيدم ماـــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس وــــيام92 قفاوملا2441 ماـع لاوـــش71 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موــــسرم
..........................................................................................................................................................................مناغتسم ةيالو

........ةراجتلا ةرازوب ريدم يتبئان ماــهم ءاــهــنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا2441 ماـع لاوش71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييـــعت نمضتي ،1202 ةنس وـيام92 قفاوملا2441 ماع لاوـــش71 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

...................................ناسملت ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........1 رئازجلا ةعماجب ريدم يبئان نييعت نــمـضـتـي ،1202 ةـنـس وــــيام92 قفاوملا2441 ماع لاوـش71 يف خّرؤـــم يذــــيــفنت موــــسرم

................................2 رئازجلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...............................3 رئازجلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........ةيدملا ةعماجب مولعلا ةيلك ديمع نييـعت نمضتي ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يذـــيفنت موسرم

...............فراطلا ةعماجب رــيدم بــئان نييـــعت نـمضتي ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا2441 ماع لاوـش71 يف خّرؤــم يذـــيفنت موسرم

.....................ةراجتلا ةرازوب نييـــعتلا نانمضتي ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

.......تايالولا ضعب يف ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

سيئر ةزئاــــجل“ ميكحتلا ةنجل ةـليــكشت ددــحي ،12٠2 ةنس وـيام2 قـفاوـملا2٤٤1 ماــع ناــضمر٠2 يف خّرؤـــم كرــتشم يرازو رارـــق
.......................................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلا يف ”ةــيروهمجلا

ةعانصلا ةرازو

91 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف خرؤم رارق
ةقلعتملا تافلملا ةعباتمو ةساردب ةفلكملا ةكرتشملا ةيرازولا ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ

...............................................................................................اهريسو اهميظنتو ،ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممب

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ربوتكأ لّوأ قفاوملا2441 ماــــع رـــفص31 يف خّرؤـــملا رارـــقلا لّدــــعي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم رارق
..................................................................هايملل ةيرئازجلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس

)عبات( سرهف

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

25

25

26

26



ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٤٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس وينوي٠٢ 4

ةـّيميظنت ميسارم
ماــــع ةدــــعقلا يذ٢ يفخّرؤـــم٥٥٢-١٢ مــــقر يذـــيفنتموــــسرم

مـمـــــــتيو لدــــــــعــي ،١٢٠٢ ةــــنس وــــينوي٣١قـــــفاوـــملا٢٤٤١
٨٢يفخّرؤـــــــملا٢٠٤-٠٩ مــــــــقر يذــــــيفـــــنتلا موــــــــــسرــــــــملا

ةــــــنس رــــبمسيد٥١ قــــفاوملا١١٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
ةيعيبطلا ثراوكلا قودنص ميظنت نـــمضتملاو٠٩٩١
.هريسو ىربكلا راطخألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةــيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاــــنب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

1٤1و٥-211 ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش32 يف خّرؤملا7٠-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تانيمأتلاب قــــلعتملاو٥991 ةــــنس رـــــياني٥2 قـــــفاوملا٥1٤1
،ممتملاو لّدعملا

ةدعقلا يذ31 يف خّرؤملا٠2-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤1 ماع
ةيمنتلا راـــــطإ يف ثراوـــــكلا رـــــييستو ىرــــبكلا راـــــطـخألا نـــــم
،ةمادتسملا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا81-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،هنم88 ةداملا اميس ال ،61٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةـنس رــبمسيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خّرؤــملا87-12 مــقر يسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةـــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤـملا2٠٤-09  مـــقر يذــــيفنتلا موسرملا ىـــضتقمبو –
0991 ةــنس رــبمسيد٥1 قـــفاوملا11٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمج82
راـــطخألاو ةـــيعيبطلا ثراوـــكلا قودــــنص مـــيظنت نــــمضتملاو
،ممتملاو لّدعملا ،هريسو ىربكلا

: يتأي ام مسري

ميـــمتتو لـــيدعت ىلإ موـــسرــــملا اذـــه فدــــهي : ىلوألا ةّداملا
82 يف خّرؤملا2٠٤-09  مقر يذـيفنتلا موـــسرملا ماـــكحأ ضــــعب
0991 ةـــــنس رــــــبمسيد٥1 قـــــــفاوملا11٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج
راــطخألاو ةـــيعيبطلا ثراوـــــكلا قودــــنص مــــيظنت نــــمضتملاو
.هريسو ىربكلا

نم٥1و٥و4و2 داوــــــــملا ماــــكحأ ممــــتتو لدــــــعت:٢ ةّداملا
ىلوألا ىدامج82 يف خّرؤملا2٠٤-09  مقر يذيفنتلا موسرملا

،هالـــعأ روــكذملاو0991 ةـنس رــبمسيد٥1 قـــفاوملا11٤1 ماـــع
: يتأي امك

صــيصخت باــسح ةنيزخلا تاباسح يف حــتفي :2 ةّداملا”
ةيعيبطلا ثراوكلا قودنص'' هناونعو2٠3-2٤٠ هـــمقر صاـــخ
.''ىربكلا رطاخملاو

فلكملا ريزولا وه باسحلا اذهل يسيئرلا فرصلاب رمآلا
.ةيلحملا تاعامجلاب

: باسحلا اذه لجسي

: تاداريإلا باب يف –

،ةلودلا ةينازيم تاصصخم –

أــشنملا نــماضتلل يــنوناقلا يـــطايتحالا نـــم ةـــمهاسم –
٠3 يف خرؤــــملا٤1-28 مــــقر نوـــناقلا نـــم261 ةداـــملا بـــجومب
،3891 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو2891 ةـنس رــبمسيد

ةينوناقلا تابجاولا مارتحا مدعل ةقبطملا تامارغلا لصاوح –
،تارايسلا ىلع نيمأتلا ءانثتساب نيمأتلل

.تاناعإلا وأ تامهاسملا وأ ىرخألا دراوملا عيمج –

: تاقفنلا باب يف –

،ررضتملا ثاثألا نيوكت ةداعإل ةهجوملا تاناعإلا –

،نيبوكنملل راجيإلا تاناعإ –

تانكسلا ميمرت ةداعإل نيبوكنملل عفدت يتلا تاناعإلا –
،ةررضتملا

تاـــنكسلا ءاــنب ةداــعإل نيبوــكنملل عــفدت يــتلا تاــناعإلا –
،حيلصتلل ةلباق ريغ رارضأل تضرعت يتلا وأ ةراهنملا

ةيضرألا عطقلا يف يتاذ نكسم ءانبل ةهجوملا تاناعإلا –
،نيبوكنملل ةصصخملا

نم ةحرتقملا ىربكلا راطخألا ةساردب ةصاخلا تاقفنلا –
ةينطولا ةيبودنملا لبق نم وأ ةينعملا ةيرازولا رئاودلا لبق
،ىربكلا راطخألل
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ةــــــــينقتوـــيجلا تاــــــساردلا ىلــــــع ةـــــبترـــــتملا فــــــيلاكتلا –
،نارمعلل

ةــباقرلاو ةــعباتملاو ةــساردلا ىلــع ةــبترتملا فـــيلاكتلا –
،ةررضتملا تانكسلا ليهأت ةداعإ لجأ نم

،نيبوكنملا تافلمو قودنصلا رييست فيلاكت –

ةــــــــثاغإلل ةـــــيمومعلا حــــــلاصملا اــــــهقفنت يــــــتلا تاــــــقفنلا –
،ىربكلا رطاخملاو ةيعيبطلا ثراوكلا اياحضل ةيلاجعتسالا

ةذفنملا تاقفنلا ،يرئازجلا رمحألا لالهلا حلاصل فرص –
حلاصل ةموكحلا اهررقت يتلا ةيناسنإلا تادعاسملا راطإ يف

.''ثراوكلا نم ةررضتملا ةيبنجألا لودلا

فـــــــــــلكملا رــــــــــــيزوــــــــــــلا نيـــــب كرـــــــــــتشم رارـــــــــــق ددـــــــــحي :٤ ةّداملا”
تاداريإلا ةمئاق ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةيلحملا تاعامجلاب
2٠3-2٤٠ مقر صاخلا صيصختلا باسحب ةقلعتملا تاقفنلاو
. ''ىربكلا رطاخملاو ةيعيبطلا ثراوكلا قودنص'' هناونع يذلا

باـــــــــسح مـــــــييقتو ةــــــعباــــــتم تاــــــيفيك حــــــــّضوت:٥ ةّداملا”
قودــــنص'' هـــــناونع يذـــــلا2٠3-2٤٠ مـــــقر صاــــخلا صيــــصختلا
كرتشم رارق بجومب ''ىربكلا رطاخملاو ةيعيبطلا ثراوكلا

فلكملا ريزولاو ةيلحملا تاــعامجلاب فـــلكملا رـــــيزولا نيب
.”ةيلاملاب

رارــــــــقلا عــــــيقوت روــــــف قودــــــنصلا لــــــخدت مـــــــتي:٥1 ةّداملا”
مقر يذــــيفنتلا موـــسرملا نــــم7 ةداـــــملا يف هـــــيلع صوــــصنملا

٥1 قــــفاوملا11٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمج82 يف خّرؤــــملا09-2٠٤
.هالعأ روكذملاو0991 ةنس ربمسيد

ثودــــــــح روـــــف مــــتي نأ نــــــكمي تاـــــقفنلاب مازــــــتلالا نأ رـــــيغ
ةبسنلاب ةبوكنملا ةقطنملا نالعإ ىلإ ءوجللا نودو ةثراكلا

: يتأي امل

ةـــــثاـــــغإلل ةــــــــــيموـــــــمعلا حـــــــــلاصملا اـــــــــــهقفنت يــــــتلا تاــــــــقفنلا –
،ىربكلا رطاخملاو ةيعيبطلا ثراوكلا اياحضل ةيلاجعتسالا

،ررضتملا ثاثألا نيوكت ةداعإل ةهجوملا تاناعإلا –

.''نيبوكنملل عفدت يتلا راجيإلا تاناعإ –

يذــــيفنتلا موـسرملا نــم3 ةداـــملا ماـــكحأ ىـــغلت :٣ ةّداملا
قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا ىدامج82 يف خّرؤملا2٠٤-09 مقر
ثراوكلا قودنص مـيظنت نـمضتملاو0991 ةـنس رــبمسيد٥1
.ممتملاو لّدعملا ،هريسو ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ماــــع ةدـــعقلا يذ٢ يفخّرؤـــم٦٥٢-١٢ مــــقر يذـــيفنتموـــسرم
تاــــيفيك ددــــــــحي ،١٢٠٢ ةـــنس وـــينوي٣١قـــــفاوـملا٢٤٤١

ةيطفنلا تاجتنملا لقن تافيرعت ةلداعم ماظن ريس
تاــــــــــجتنملا نــــــيزــــــخت تآــــــــــشنم لاــــــمعتسا دــــــــــعاوـــــقو
.ةيطفنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

عــــــيبر٤1 يف خرؤـــــمـلا31-91 مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قـفاوملا1٤٤1 ماـــع يناثلا

،هنم٠٤1و21-٤٤ ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤمـلا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةــنس رــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠92-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةـــــــنس رـــــبمتبس٠2 قـــــفاوـــــــملا92٤1 ماـــــع ناــــضمر٠2
تايفيكبو نيزختلا تآشنم لامعتسا ةفيرعتب قلعتملاو

تاجتنملا لقن تافيرعت ضيوعتو ةلداعم قودنص ريس
،ةيلورتبلا

يف خرؤملا362-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤1٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ72
ةــطساوب لــقنلا تآــشنم لاـــمعتساب ةـــقلعتملا دـــعاوقلا ددــــحي
،ةيلورتبلا تاجتنملا نيزخت تآشنمو بيبانألا

82 يف خرؤملا36-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا12٠2 ةنس رياربف11 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
لورــتبلا تازاـغو دوـقولا عيب راــعسأ باـسح ةـيجهنم ددــحي
،ةينطولا قوسلا يف ةعيمملا

يف خرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لوألا بابلا

ةماـــــــع ماــــــــكحأ

)21 ةّـطـــــملا(٤٤ نيــــتداـــملا ماــــكحأل اـــــقــيبطت: ىلوألا ةّداملا
ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم٠٤1و
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''دوـــــقو'' ةــــيــساسألا تآــــشنملا: ةــــيساسألا تآـــــشنملا –
يه املثم ''ةعيمملا لورتبلا تازاغ'' ةيساسألا تآشنملاو
 .هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحم

اــــقفو ةددــــحملا نــــيزختلا تآـــــشنم : نيزختلا تآشنم –
.هب لومعملا ميظنتلل

نكمي يتلا نيزختلا ةأشنم نم ءزج: نيزختلا لكيه –
: نوكت نأ

،دوقولا نيزخت ةيواح •

– عـيمملا لورــتبلا زاـــغ وأ ناــتوبلا وأ ناـبوربلا نازــخ •
.دوقو

قـــــــحلا: ةــــــــــيساـــسألا تآــــــــــشنملل رـــــــــحلا لاـــــــــمعتسالا –
مهتاجتنم نحش لجأ نم ،ةصخر يلماح نيعزوملل حونمملا
لامعتسا ةفيرعت عفد لباقم ةيساسألا ةأشنملا نم اقالطنا

.ةلداعم

حونمملا قحلا : نـيزختلا تآـــشنمل رـــحلا لاـــمعتسالا –
لكيه وأ نيزخت ةأشنم لامعتسال ةصخر يلـماح نيـــعزوملل
نم ةــلمعتسم رــيغو لــيغشت ةـــلاح يف نـــيزخت ةأـــشنمل عـــبات

.ةيزييمت ريغ نيزخت ةفيرعت عفد لباقم ،اهلغتسم فرط

اــــــــهــعفدي ،ةــــلداــــــعم لـــــــقن ةــــــــفيرـــــعت : لاــــمعتسالا ةــــــفيرــــــعت –
– ت ن ش م'' ـل ةعيمملا لورتبلا تازاغ وعزومو دوقولا وعزوم
روــبع لـباقم ،''ةــّعيمملا لورــتبلا تازاـــغ– ت ن ش م'' و ''دوقو
.ةيساسألا تآشنملا نم مهتاجتنم

نيــــــــب اــــــهيلع ضواــــــفتلا مـــــتي ةـــــــفيرـــعت: نيزختلا ةفيرعت –
بلط نع ربعي ،ةصخر لماح عزوم لكو نيزخت ةأشنم لغتسم
ةأشنمل عباتلا لكيهلا وأ ةينعملا نـــيزـختلا ةأــــــــشنم لاــــمعتسا
بجي يتلا ،ةفيرعتلا  هذه نمضتت نأ نكميو .ةينعملا نيزختلا
نــــــــحشلاو غـــــيرفتلاو نـــــيزختلاو مالـــــتسالا ءاــــبعأ لــــــك لـــــمشت نأ
ةأشنم نم اقالطنا لقنلا تاقفن ،لغتسملا فرط نم ةلمحتملا
.ةيساسأ

يناثلا بابلا
لامعتسا ةفيرعت ةلداعم ماظنو روبعلا

ةيساسألا تآشنملا

تآشنملاو ''دوـــقو'' ةـــــيساسألا تآــــشنملا ددـــــحت:٤ ةّداملا
نــــــم رارـــــق بـــــجومب ''ةـــــعيمملا لورــــتبلا تازاـــــغ'' ةــــــيساسألا
.تاقورحملاب فلكملا ريزولا

نــيزخت تاـــطاشن سراــــمي عزوـــم لــــكل نـــــمضي :٥ ةّداملا
،هالـــــعأ2 ةداـــــملا يف ةروــــكذملا ةــيطفنلا تاـــجتنملا عــــيزوتو
ةفيرعت عفد لـباقم ،ةــقفاوملا ةـــيساسألا تآـــشنملا لاـــمعتسا
 .ةلداعم لامعتسا

تاــــطاشن مـــــظني يذــــــلا91٠2 ةــــــنس رــــــبمسيد11 قــــــفاوملا1٤٤1
ماظن ريس تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،تاقورحملا

لاـــــمعتسا دـــــعاوقو ةــــيطفنلا تاـــــجتنملا لــــــقن تاـــــفيرعت ةــــلداعم
.ةيطفنلا تاجتنملا نيزخت تآشنم

: يه موسرملا اذهب ةينعملا ةيطفنلا تاجتنملا:٢ ةّداملا

 : قارتحالل ةلباقلا ةلئاسلا تاجتنملاو دوقولا –

لــــــيوـــــحتلاو رـــــيرــــكتلا تاـــــيلمع نـــــع جتاــــنلا : نيزنبلا •
يــــتلا تاراـــــيسلا تاــــــكرحم يف دوـــــقوـــــك اـــــساسأ لـــــمعتسملا

ةـيرئازجلا رــــيياعملا وأ تاـــــفصاوملل اـــقفو ةرارـــــشب لـــــعتشت
،اهب لومعملا

لــــــــيوـــــــحتلاو رـــــيرـــــــــكتلا تاــــــيلمع نــــــــــع جتاــــــنلا: توزاــــملا •
،طغضلاب لعتشت يتلا تاكرحملا يف دوقوك اساسأ لمعتسملا

ىلــــع عــــيبلا طاــــقن ءاــــنثتساب ،ةـــــيرحبلا تاـــطاشنلا يف ادـــــــع اـــــم
ةــــــيرــــــئازجلا رــــــــيياعملا وأ تاـــــــفصاوملل اـــــقفو ،ئـــــناوملا ةــــفصرأ
.اهب لومعملا

: ةعيمملا لورتبلا تازاغ –

ناـــــتوبلا : اــبئاس يراــــجتلا عـــيمملا لورــــتبلا زاـــــغ •
ناذللا ةلئاسلا اــمهتلحرم يف يراــجتلا ناــبوربلاو يراـــجتلا

رـــيركتلا تاــيلمع نـــع ناـــجتانلاو ،نيـــبئاس اــــمهقيوست مــــتي
ةــــــيرـــئازـــجلا رــــــيياــــعملا وأ تاــــــفصاوملل اـــــــــقفو ،لـــــيوـــــحتلاو
.اهب لومعملا

يف يراـــجتلا ناــتوبلا: أـــبعملا عـــيمملا لورــــتبلا زاـــغ •
غك31 نزوب تاروراق يف هقيوست متي يذلا ةلئاسلا هتلحرم
يذلا ةــلئاسلا هــتلحرم يف يراـــجتلا ناــــبوربلاو ىــــصقأ دــــحك
،ىــــــصقأ دـــــحك غــــــك٥3 نزوـــــب تاروراـــــق يف هــــــقيوـــــست مـــــــتي
.ةئبعتلا تايلمع قيرط نع امهيلع لصحتملا

نابوربلا نــم طـــيلخ : دوـــــقو - عـــــيمملا لورـــــتبلا زاـــــغ •
ةــــــلئاسلا اــــــمهـــتلحرــــــم يف يراــــــجتلا ناـــــــتوــــبلاو يراــــــجتلا
ةيرئازجلا رــــيياعملا وأ تاــفصاوملل اـقفو دوـقوك لــمعتسملا
.اهب لومعملا

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :٣ ةّداملا

ةأشنم لامعتسا بلطي يذلا عزوملا : بلطلا بحاص –
ةـــلاح يف نــــيزخت ةأــــشنمل عــــبات نـــــيزخت لــــــكيه وأ نــــيزخت
 .اهلغتسم فرط نم ةلمعتسم ريغو ليغشت

ةاـــــّمسملا ،دوــــــقوـــــلا نـــــيزــــــختو لـــــــقن ةــــــكبش رـــــّيسم –
رّيستو لــــــغتست يتلا ،لاــطفن ةـــكرـــش : دوـــقو – ت ن ش م
.اهكلمت يتلا ''دوقو'' ةيساسألا تآـــــشنملا لـــــــك

،ةعيمملا لورتبلا تازاغ نيزختو لقن ةكبش ّريسم –
ةــــــكرش: ةـــعيمملا لورــــتبلا تازاــــغ – ت ن ش م ةاـــــّمسملا
ةـــــــيساسألا تآــــــشنملا لــــــك رــــــيستو لــــــغتست يـــــتلا ،لاــــــطفن
.اهكلمت يتلا  ''ةعّيمملا لورتبلا تازاغ''
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 لوألا لصفلا
ةيساسألا ةأشنملا نم روبعلا

نيــــعتي ،ةـــيساسألا ةأـــشنملا نم تاـــجتنملا روـــبعل :٦ ةّداملا
ةكبش ريسمو دوقولا نيزختو لقن ةكبش ريسم نم لك ىلع
: امربي نأ ،ةعيمملا لورتبلا تازاغ نيزختو لقن

،عزوم لك عم ةيساسألا ةأشنملا نم روبع دقع –

لكو ررــكم لـــك عـــم ةـــيساسألا ةاــــشنملا نــــم روـــــبع دـــــقع –
.لوحم

بجومب اهماربإ طورشو ،هالعأ ةروكذملا دوقعلا ماكحأ ددحت
.تاقورحملاب فلكملا ريزولا نم رارق

تازاغ – ت ن ش م'' و ''دوقو - ت ن ش م'' لمحتي:٧ ةّداملا
راطإ يف جوتنملا - قفدتلا رييست ةيلوؤسم ،''ةعيمملا لورتبلا
مـظــتــنــم نــيومت ناــمض ضرــغــب مــهــتآشنمل لــثــمألا لاــمــعــتسالا
 .ةيطفنلا تاجتنملاب نيعزوملل

ريبخب ةناعتسالا تاقورحملا طبض ةطلس نكمي:٨ ةّداملا
تادهعتلل يضُرملا ذيفنتلا نم دكأتلا يف هتمهم لثمتت لقتسم
ىلوــــــتيو .هالـــــعأ6 ةداـــــملا يف ةروــــــكذملا دوـــــقعلا يف ةــــــنمضتملا

يزــــــييمتلا رــــيغ لاــــمعتسالا ذــــيفنت ىلـــــع فارــــشإلا اـــــصوـــــــصخ
  .نيعزوملا لبق نم ةيساسألا تآشنملل

يناثلا لصفلا
لامعتسالا ةفيرعت

موــــــــــسر نودــــــب ،لاـــــمعتسالا ةـــــفيرعت بــــــسحت :٩ ةّداملا
اقالطنا ن ةـنس لــكل ،هالــعأ٥ ةداــملا يف ةروــكذملا ،كالـــهتسالا

: ةيتآلا ةيريدقتلا ريياعملا نم

لك اهلمحتي يتلا ةيريدقتلا ءابعألاو ليغشتلا فيلاكت .1
لقن ةكبش ريسمو دوقولا نيزختو لقن ةكبش ريسم نم
لقنلا فيلاكت كلذ يف امب ،ةعيمملا لورتبلا تازاغ نيزختو
)كبسلا( لالغتسالا رئاسخو ،تاقرطلا ربع لقنلاو نفسلاب
ةــــــطبترملا ءاـــــبعألاو ةـــــنهملا يف ةــــــــلوبقملا دودــــــــحلا يف كلذو
لورــتبلا تازاــغ تاوــــبع راـــــبتخا ةداـــــعإو ةـــــنايصلا رـــــيفوتب
 ،ةعيمملا

نيزختلل ةيرورضلا ةيطفنلا تاجتنملا ليومت فيلاكت .2
 ،لالغتسالاب ةصاخلا

: تاكالتهالا .3

تازاـــغ تاوـــبع كلذ يف اــــمب ،ةدوــــجوملا تاراــــمثتسالا )أ
،ةعيمملا لورتبلا

،تاطاشنلا ةيرارمتسال ةيرورضلا ديدجتلا تارامثتسا )ب
،ةعيمملا لورتبلا تازاغ تاوبع كلذ يف امب

تازاـــــــغ تاوـــــبع كلذ يف اــــــمب ،ةدـــــيدجلا تاراــــــمثتسالا )ج
.ةعّيمملا لورتبلا

وأ ةـــــميدــــــــــقلا لــــــكاــــــيهلا قـــــــــلغب ةـــــــــطــــــــبترـــــــملا ءاـــــبعألا .٤
ىدــــملا ىلــــــع رـــــطسملا ةــــــيمنتلا ططــــــخم اـــــــهنمضتي ال يــــــتلا
،ديعبلا

لورـــــتبلا تازاـــــغ تاوــــبع حالــــصإب ةـــــطبترملا ءاــــبعألا .٥
،ةعيمملا

،ةيلاملا تاقفنلا .6

،تاقورحملا طبض ةطلس اهب فرتعت ىرخأ ةفلكت لك .7

.لوقعم حبر شماه .8

ةـفيرعت دــيدحتب تاـــقورحملا طـــبض ةـــطلس موـــــقت:٠١ ةّداملا
رـــــــيياعملا ساــــسأ ىلــــع ،كالـــــهتسالا موـــسر نودـــــب ،لاــــمعتسالا
يتلا تافلملا يف اــــيمسر ةـــنيبملاو ،هالـعأ9 ةداـــملا يف ةروـــــكذملا

تازاغ – ت ن ش م'' و ''دوقو - ت ن ش م'' اهمدقي نأ بجي
يــــتلاو1-ن ةــنسلا نــم وــيام13 خــيرات لـبق ،''ةــّعيمملا لورــتبلا

: ةيتآلا رصانعلا نمضتت

ةيماتتخالا تاريدقتلاو2-ن ةنسلل جئاتنلا باسح لودج –
 ،1-ن ةنسلل

ددحملا جذومنلل اقفو ن ةنسلا تاريدقتل ءابعألا لودج  –
،تاقورحملا طبض ةطلس فرط نم

.ن ةنسلل جوتنم لكل ةيريدقتلا ةلومحملا تايمكلا  –

باـــسح لـبق تاــقورحملا طــبض ةـــطلس موـــقت:١١ ةّداملا
ةلسرملا تايطعملا ىلع قيدصتلا يف ،لامعتسالا ةفيرعت
لورتبلا تازاغ – ت ن ش م'' و ''دوقو – ت ن ش م'' فرط نم
ةيئارجإلاو ةينوناقلا ماكحألا مارتحا نم دكأتلاو ،''ةعّيمملا
 .ةيلاملا ةمولعملا دادعإ ةيلمع يف ةقبطملا

ةبقارمب ايرود تاقورحملا طبض ةطلس موقت:٢١ ةّداملا
''دوـــقو – ت ن ش م'' ةـيلاعفب ةــطبترملا بـــناوجلاو فــيلاكتلا

تايلمع لالخ نم ،''ةعّيمملا لورتبلا تازاغ – ت ن ش م'' و
.نولقتسم ءاربخ اهب موقي يتلا فيلاكتلاو تاقفنلا ةعجارم
ةعجارملا ريراقت يف ةدراولا تايصوتلا ىلع قيدصتلا دعبو
– ت ن ش م'' و ''دوقو – ت ن ش'' ىلع نّيعتي ،ةيساسألا

 .ريراقتلا هذهل لاثتمالا ''ةعّيمملا لورتبلا تازاغ

ررقم بجومب تاقورحملا طبض ةطلس غلبت :٣١ ةّداملا
،كالـــهتسالا موــسر نودـــب ،جوـــتنم لـــكل لاـــمعتسالا ةــــفيرعت
نــــم وــــينوي٠3 هاـصقأ لـــجأ يف ،ن ةــــنسلل اــــهقيبطت بــــجاولا
 .1-ن ةنسلا

لاــمعتسالا ةـفيرعت عـفد عزوــم لــك ىلــع بـــجي:٤١ ةّداملا
– ت ن ش م'' و ''دوقو – ت ن ش'' ىلإ ،هالعأ٥ ةداملا يف ةروكذملا

دوـــقعلل اـــقبط ،هــتاجتنم نـــحش لبــق ''ةـــّعيمملا لورـــتبلا تازاـــغ
.هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا
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نيثالث لــجأ يف ،نيـــفرطلا نـــكمت مدـــــع ةـــــلاح يف:٨١ ةّداملا
نيزختلا ةأشنم لامعتسا بلط ةغايص خيرات نم اموي )٠3(
ىلع قافتا ىلإ لوصولا نم ،نيزخت ةأشنمل عبات لكيه وأ
،نيزختلا ةفيرعت صـخي اميف اـميسال ،نــيزختلا دــقع ماــكحأ
ينمضلا ضفرلا لثم بعالتلا لامعتساب لغتسملا ماق اذإ وأ
دعاوق بـــلطلا بــــحاص ضـــــفر اذإ وأ ،لاــــمعتسالل حــــيرصلا وأ
دحأ نكمي هنإف ،لـــغتسملا فرـــط نـــم ةــــضورفملا لاــــمعتسالا
يتلا تاقورحملا طبض ةطلس ىدل ةحلاصم بلط نيـــــفرطلا

،ةيعوضوم ريياعم ىلع دامتعالاب ،ايدو عازنلا ةيوستب موقت
: اهنم اميس ال

ةأشنمل عبات لكيه وأ نيزخت ةأشنمل يلعفلا لامعتسالا –
،لغتسملا فرط نم ةينعملا نيزختلا

،لغتسملا اهلمحتي يتلا ءابعألا  –

،قوسلا يف لغتسملا ةصح ىلع ريثأتلا  –

،قوسلا نيومت ىلع ريثأتلا  –

.لامعتسالا طورش  –

لكيه وأ نيزخت ةأشنم لكل تاقورحملا طبض ةطلس سردت
نــــــــــيزـــــختلا ةــــــفيرعتل يزــــــييمتلا رــــــيغ عــــباطلا يــــنعم نــــــيزخت
.ةحرتقملا لامعتسالا طورشو

ةـــــيلوبقم تاـــــقورحملا طــــبض ةـــطلس سردـــــت:٩١ ةّداملا
لصفم ريرقت ساسأ ىلع ،هالعأ81 ةداملا يف روــكذملا بـلطلا

.بلطلا بحاص اهيدل هعدوي

ريياعملل اقفو الوبقم بلطلا راــبتعا ةـــــلاح يف:٠٢ ةّداملا
أدـــــبم تاـــــقورحملا طــــبض ةــــطلس قـــــبطت ،هالـــــعأ ةروـــــكذملا
)12( نـيرشعو ادــــــحاو ىدـــــعتي ال لـــــجأ يفو .رــــحلا لاـــــمعتسالا

تاقورحملا طبض ةطلس غّلبت ،بلطلا عاديإ خيرات نم اموي
 .هتذختا يذلا رارقلاب نيفرطلا

تاطاشنلا مكحي يذلا عيرشتلاب لالخإلا نود:١٢ ةّداملا
ذيفنتب تاقورحملا طبض ةطلس موقت ،ةسفانملاو ةيراجتلا
نوــناقلا نــم722 ةداــملل اــقبط اـــهيلع صوــــصنملا تاـــــبوقعلا

11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر
نم مايأ )٠1( ةرشع دعب ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد
 .هالعأ٠2 ةداملا يف روكذملا رارقلا غيلبت خيرات

عبارلا بابلا
ةيماتخ ماــــــكحأ

اذـــــــــه ماـــكحأ تاــمازتلا صــــــخي اـــميف رــــيصقت لــــــــــك :٢٢ ةّداملا
ةــينطولا قوــسلا نـيومت ةــيرارمتسا ةــلقرع هــنأش نم موـــسرملا

تاقورحملا طبض ةطلس لـخدت يــعدتسي ،ةـيطفنلا تاــجتنملاب
قوسلا نيومت ةــيرارمتسال ةـــيرورضلا رــــيبادتلا لـــــك ذــــختت يـــتلا
.ةيطفنلا تاجتنملاب ةينطولا

ثلاثلا بابلا
ةيطفنلا تاجتنملا نيزخت تآشنمل رحلا لامعتسالا

تآــشنم لـــكل رـــحلا لاــمعتسالا ماــــظن ســــسؤي:٥١ ةّداملا
بارــــتلا ىوــــتسم ىلـــــع ةـــــيلبقتسملا وأ ةدوـــــجوملا نــــــيزختلا
يف ةروـــكذملا طورـــشلا لــظ يف ماـــظنلا اذـــه قـــبطيو .يـــنطولا
.هاندأ61 ةداملا

وأ نيزخت ةأشنم لامعتسا عزوم لكل نمضُي:٦١ ةّداملا
ريغو لــيغشت ةــلاح يف نــيزخت ةأــشنمل عـــبات نــيزخت لـــكيه
.اهلغتسم فرط نم ةلمعتسم

نيزخت ةأشنم لك لغتسملا فرط نم ةلمعتسم ريغ ربتعت
يذـــــــلا جوـــــتنملا مــــــلتست مـــــل ،نــــــيزخت ةأــــشنمل عـــــبات لــــــكيه وأ

ملو ،ةيلاتتم اموي )12( نيرشعو دحاو ةرتف لالخ هل تصصخ
جراخ ،ةيلاتتم اموي )٠9( نيـــعست ىدـــم ىلـــع هــــمالتسال ططــــخُي
  .ةجمربملا ينقتلا فقوتلا تارتف

،يثالث لصف لك ةيادب يف تاقورحملا طبض ةطلس رــشنت
،رحلا لامعتسالل ةلهؤملا نيزختلا تآشنمو لكايهلا ةمئاق
 .ةجاحلا دنع اهنييحتب موقتو

عزوملا همدــقي يذـــلا بـــلطلا لوــبق لــغتسملا ىلـــع نّيــعتي
هنيزخت ةأشنمل عبات لكيه وأ هنيزخت ةأشنم لامعتسال
.ةلمعتسملا ريغ

وأ نــيزختلا ةأـــشنم لاـــمعتسا ناـــمض دنــــتسي :٧١ ةّداملا
متي نيزخت دقع دونب ساسأ ىلع نيزخت ةأشنمل عبات لكيه
بـجي يذــلاو ،بــلطلا بــحاصو لـــغتسملا نيب هــيلع ضواـــفتلا
: ةيتآلا ةيساسألا طورشلا اصوصخ ددحي نأ

دنع تاقفدتلاو ةلمعتسملا تاعسلاو تاجتنملا ةعيبط  –
،جورخلاو لوخدلا

،لامعتسالا لاجآ  –

نأ اـــهنأش نـــم يتلا اهـــيلع ضواــــفتملا نـــيزختلا ةـــــفيرعت  –
،رمثتسملا لاملا سأر ةأفاكم اذكو ةلمحتملا فيلاكتلا سكعت

،غيرفتلاو نحشلاب ةصاخلا ةيولوألا دعاوق  –

لالــــــغتسالا رـــــئاـــــسخل ةــــيدـــحلا بـــــسنلاو دادـــــعــتلا ماــــــظن –
،ةلوبقملا كبسلاو

،ةئيبلا ةيامحو نمألاو ةحصلا دعاوق  –

،ليغشتلا تاءارجإ  –

.تاعزانملا ةيوست تاءارجإ  –

نــــــم نــــيزختلا دـــقعل ةـــيساسألا طورــــشلا غاــــصُت نأ بــــجي
.لامعتسالا بلط هعاديإ ءانثأ ،بلطلا بحاص فرط

لغتسملا نم هيلع عّقوم نيزخت دقع لك لسرُي نأ بجيو
مايأ )٥( ةسمخ هاصقأ لجأ يف تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ

 .هيلع عيقوتلا خيرات نم
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٠92-8٠ مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ماـــكحأ ىغـــــلت:٣٢ ةّداملا
ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا92٤1 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا

نــــــيزـــختلا تآــــــــشنم لاــــــمعتسا ةـــــفيرــــعتب قـــــلعتملاو8٠٠2
لــــقن تاــفيرعت ضــيوعتو ةـــلداعم قودــنص رـــيس تاـــيفيكو
مــقر يذــيــفــنــتــلا موسرملا ماــكــحأو ،ةــيــلورــتــبــلا تاــجـــتـــنملا

22 قـــــــفاوملا٥3٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ72يف خرؤـــــملا٤1-362
لامعتساب ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ربمتبس
نــــيزــــخــــت تآشنــــمو بيــــباــــنألا ةـــــطساوـــــب لـــــقـــــنـــــلا تآشنـــــم
.ةيلورتبلا تاجتنملا

ةّيـمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رــــــشني:٤٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٢ يفخّرؤم٧٥٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
تاــيفيك ددحي ،١٢٠٢ ةنس وـينوي٣١قــــفاوملا٢٤٤١
جاتنإلا يف عورشلا صيخرت ىلع لوصحلا ءارجإو
ةـعباتلا لـكايهلاو تآـــــشنملل رــــتوتلاب لـــــيصوتلاو
.تاقورحملا تاطاشنل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عـيبر٤1 يف خّرؤــملا31-91 مــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةـــنس رــــبمسيد11 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع
،هنم )11 ةطملا(٤٤ ةّداـملا اميسال ،تاقورحملا

يف خّرؤــــملا٠73-91 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس رــبمسيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خّرؤـــملا87-12 مـــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
نـمضتملاو12٠2 ةــنس رــــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤61-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو61٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا73٤1 ماـــع نابعش62
اـــــــــهميظنتو اــــــهماــهمو ةـــــــقاــــطلل ةـــــــيئالو تاـــــيرـــــيدم ءاــــــشنإ

،اهريسو

يف خّرؤـملا932-12 مـقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
ددــحي يذـــلا12٠2 ةنس وـــيام13 قـــفاوـملا2٤٤1 ماـــع لاوـــش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

نم )11 ةطملا(٤٤ ةّداـملا ماـــكحأل اـــــقيبطت:ىلوألا ةّداملا
1٤٤1 ماـــــع يـــناـــثلا عـــــيـــبر٤1 يف خّرؤـــــــــملا31-91 مــــــقر نوــــناـــقلا
تاـــــــــطاــــشـــن مــــــــظــــني يذــــــلا91٠2 ةــــــــنــــس ربـــمــــســــيد11 قــــــفاوـــــملا
ءارـــجإو تاـيفيك دـــيدحت ىلإ موـــسرملا اذـــــــــه فدــــــــهي ،تاــــــقورــحملا
لـــــــــيــــصوـــتـــلاو جاـــــتــــنإلا يف عورــــــــشلا صـــــيــــخرــــــت ىلــــــع لوـــصـــــحلا

 .تاقورحملا تاطاشنل ةعباتلا لـــــــكايهلاو تآـــــشنملل رـــــتوتلاب

وأ ةديدج ةدحو لك ،موسرملا اذه ماكحأل عضخت:٢ ةّداملا
هاندأ ةفرعملا ،تآشنم ةعومجم وأ ةأشنم وأ تادحو ةعومجم
لـــــقنل بــــيبانأ ةـــــعوــــمجم وأ دـــــيدج بوــــبنأ لـــــك وأ ''ةأــــــــــشنملاب''
تآـــــــشنملا كلذ يف اـــــمب ،ةــــــيلورتبلا تاـــــــجتنملا وأ تاـــــــقورحملا
تاــــــــطاشنل )ة( عـــــــبات ،''لــــــكيهلاب'' هاـــــــــندأ ةـــــــــفّرـــــعملا ،ةـــــجمدــــــملا
.تاقورحملا

يتلا لكايهلاو تآشنملا ،موسرملا اذه ماكحأل عضخت امك
وأ اــــهدادتما وأ اــهلّوحت فدــهب لـــيدعت وأ لـــقن عوـــضوم نوــــكت
.تازيهجتلا ليوحت وأ جهنملا يف رييغت

 : يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :٣ ةّداملا

 .ةئيبلاو نمألاو ةحصلا: ب.أ.ص

تاجتنملاو تاقورحملا لاـخدإ ةيلـمع : جاـتنإلا يف عورشلا
ىلـــــــع لــــــيوـــــــــحتلا ةـــــيلمع نـــــع مـــــجان جوــــــتنم يأ وأ/و ةــــــيلورتبلا

.اهريس بيرجت فدهب لكايهلاو تآشنملا ىوتسم

ةــــــيئابرهكلا ةـــــقاطلا لاـــــخدإ ةـــــيلمع : رتوتلاب لــيصوتلا
بــيرجت فدــهب تاــقورحملا لـــكايهو تآـــشنم ىوـــتسم ىلـــع

.اهريس

صيخرت لحي نأ ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،نكمي ال:٤ ةّداملا
لالغتسالا ةصخر لحم رتوتلاب ليصوتلاو جاتنإلا يف عورشلا
،يلاوــتلا ىلــع ،اــمهرادصإ مت نيتللا قـبسملا جاــتنإلا ةـــصخر وأ

٤1 يف خّرؤـــملا31-91 مــقر نوــناقلا نــم٠11و6٥1 نيــتّداملل اــــقبط
روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر
.هالعأ

 لوألا مسقلا

جاتنإلا يف عورشلا صيخرت حنم تاءارجإو تايفيك
تاقورحملا لكايهو تآشنمل رتوتلاب ليصوتلاو

لالغتسا ةصخرل ةعضاخلا

صــــــخر تاـــــقورحملا طـــــبض ةــــطلس حـــــنم عــــــضخي:٥ ةّداملا
تاقورحملا تآــشنمل رـــتوتلاب لــــيصوتلاو جاـــتنإلا يف عورــــشلا

ةـــــــصخرل هـــــــب لوـــــــمعملا مــــــيظنتلل اــــــــــقبط ةـــــــــعضاخلا ،اــــــــــهلكايهو
: يتأي امل ،ةيرازو لالغتسا

لكيهلا وأ ةأشنملا ءاشنإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلع لوصحلا –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط
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ةــــــمظنألا ططـــــخو ةــــــيباسحلا تارــــــكذملاو تاــــــفصاوملا –
،اهب ةطبترملا تازيهجتلاو

يف رــــيثأتلا ةــسارد تاـــجاتنتساب لــــفكتلل لــــمعلا ططــــخ –
 .راطخألا ةساردو ةئيبلا

ةـــحصلاب ةــقلعتملا يلّوألا فـــلملا ىوـــتحم لــــيصافت ددــــحت
ةــطلس اـــهردصت ةــميلعت بـــجومب )ب.أ.ص( ةــــئيبلاو نـــمألاو

.تاقورحملا طبض

اـــــهيأر بـــــلطلا بـــــحاص تاــــقورحملا طــــبض ةــــطلس غــــلبت
هتّدم زواجتت ال لجأ يف ،هالعأ ةروكذملا تافلملا يف ينقتلا

.تافلملا مالتسا خيرات نم اموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ

لكآتلا ةسارد لاسرإ بلطلا بحاص ىلع بجي:٨ ةّداملا
ىلإ ،لكآتلا نم ةيامحلا ةمظنأ فلمو لكيهلا وأ ةأشنملل

.ةقباطملا يف ينقتلا اهيأر ءادبإل ،تاقورحملا طبض ةطلس

: ةقفاوملل مدقي نأ بلطلا بحاص ىلع بجي امك

طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلل يلّوألا ينفلا فلملا –
،ةيئابرهكلا تازيهجتلاو

،بيبانألل ةنّوكملا رصانعلل يلّوألا ينفلا فلملا –

.نيزختلا تاردقل يلّوألا ينفلا فلملا –

اــــهيأرب بــــلطلا بــــحاص تاـــــقورــــحملا طـــــبض ةــــطلس غّلبت
يف ةروــكذملا تاــفلملاو هالــعأ ةروـــكذملا ةــساردلا يف ،يــنقتلا
نيعبرأو ةسمخ هتّدم زواجتت ال لجأ يف ،هالعأ3و2 نيتطملا
.تافلملا مالتسا خيرات نم اًموي )٥٤(

يف ةروــــكذملا تاــــفلملا بــــلطلا بــــحاص لــــسري:٩ ةّداملا
اقفو ،عورشملا مدقت بسح ،تاعفد ىلع ،هالعأ8 و7 نيتداملا
تاقورحملا طبض ةطلس نيب هــيلع قـــفتملا يـــنمزلا لودــــجلل
.بلطلا بحاصو

ةــــــــــيمــيظنتلا براــــــــــجتلا ءارـــــــــجإّ مـــــــــتي نأ بـــــــــــــــجي:٠١ ةّداـــملا
تازـــــــــيهجتلاو طــــــغضلا تـــــحت ةـــــلماعلا تازــــــيهجتلاب ةـــــــقلعتملا
اهلثمم وأ تاقورحملا طبض ةطلس فارشإ تحت ،ةيئابرهكلا
.انوناق ضوفملا

،زاجنإلا ةـــلحرم ءاــنثأ ،زاـــجنإلا عـقوم عـضخي :١١ ةّداملا
طــــــبض ةــــــطلس اـــــــهيرـــــجت ةــــــيدـــــــقفت تاراــــــيزـــــلو ةــــــبقارـــــملل
.تاقورحملا

تـــــحت عــــضي نأ بــــلطلا بــــحاص ىلــــع بـــــجي :٢١ ةّداملا
،انوناق ضوفملا اهلثمم وأ تاقورحملا طبض ةطلس فرصت
،نـــــيزختلا تاردــــقو تازــــيهجتلل ةــــيئاهنلا ةــــينفلا تاــــفلملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط اهيلع ةقفاوملاو اهنم ققحتلل

فرــصت تـــحت عـــضي نأ بــــلطلا بــــحاص ىلـــع بــــجي اــــمك
،اـــــــنوناق ضّوـــــفملا اــــــهلثمم وأ تاــــقورــــحملا طـــــبض ةــــــطلس

نمضتتو .ةقباطملا نم ققحتلل ،زاجنإلاب ةقلعتملا تافلملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع تافلملا هذه

تـــــحت ةــــــلماعلا تازـــــيهجتلل ةـــــينفلا تاـــــفلملا ةــــــقباطم –
يــنقتلا مـــيظنتلل اــــقبط ،ةــــيئابرهكلا تازـــــيهجتلاو طــــغضلا
31-91 مقر نوناقلا نم9-٤٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت ذختملا
ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا

،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس

ةــــئيبلاو نــــمألاو ةـــحصلاب ةــــقلعتملا تاــــفلملا ةـــــقباطم –
 ،هاندأ٥1و7 نيتداملل اقبط )ب.أ.ص(

ةبقارملا لاجم يف ةبقارملاو براجتلل ةيدجملا جئاتنلا –
،ةينقتلا

،زاجنإلاب ةقلعتملا تافلملا ةقباطم –

ةـــــــينمألا ةـــمظنألا ةـــبقارمو براــــجتلل ةــــيضرــملا جـــــئاتنلا –
.)ب.أ.ص( ةئيبلاو نمألاو ةحصلا راطإ يف ةيدقفتلا تارايزلاو

فارــــطألا وأ ةـــينطولا ةـــسسؤملا ىلــــع نّيـــــعتي:٦ ةّداملا
بحاص وأ بصملا لـــماعتم وأ عـــبنملا لــــماعتم وأ ةدــــقاعتملا
،بلطلا بـــحاصب هاــــندأ نيـــفرعملا ،ةــــلاحلا بــــسح ،زاــــيتمالا

ةأشنملا زاجنإ ةلحرم لبق ،تاقورحملا طبض ةطلس ةافاوم
ةــــئيبلاو نـــمألاو ةــــحصلاب قـــــلعتملا ططـــــخملاب ،لـــــكيهلا وأ
.ينقتلا اهيأر ءادبإ ضرغب ،زاجنإلا عقومل )ب.أ.ص(

صخي اميف ،ةقيقد ةيفيكب ططخملا اذه حضوي نأ بجي
: اهذيفنت بجاولا لاغشألا

يف ةدّدــــــــحملا ةـــــيامحلا تاءارـــــجإو ةـــــيئاــقولا تاءارــــــجإلا –
ةيامحو لامعلا نمأو ةحص نامضل عورشملا ميمصت ةلحرم
مـــيظنتو ةـــمدختسملا زاــجنإلا تاـــينقت ةاـــعارم عـــم ،ةــــئيبلا

،زاجنإلا عقوم

نكامأ ةــفاظنو ةــحص ناــمضل اــهل ططـــخملا تاءارــــجإلا –
،لامعلا ةشيعم نكامأو لمعلا

ةـــيلوألا تاـــفاعسإلا ناـــمضل اـــــهل ططــــخملا تاءارـــــجإلا –
دـــــــض تالــــخدتلاو يــــحصلا مـــــهئالجإو ىـــــضرملاو نيــــباصملل
.ثولتلاو قئارحلا

طبض ةطلس ةافاوم بلطلا بحاص ىلع نّيعتي:٧ ةّداملا
ةئيبلاو نمألاو ةحصلاب قلعتملا يلّوألا فلملاب تاقورحملا
لبق كلذو ،ةقباطملا يف ينقتلا اهيأر ءادبإ ضرغب )ب.أ.ص(
.لكيهلا وأ ةأشنملا زاجنإ ةلحرم

نمألاو ةحصلاب قلعتملا يلّوألا فلملا نمضتي نأ بجي
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،)ب.أ.ص( ةئيبلاو

،نيحرتقملا جهنملاو لكيهلا وأ ةأشنملا فصو –

 ،اهعضو بجاولا ريبادتلاو رطاخملا مييقت ةسارد –

نـــــمألاو ةـــــحصلاب ةـــــقلعتملا ةـــــمظنألا مـــيماصت ةـــــفسلف –
،)ب.أ.ص( ةئيبلاو
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تاــــبقارملاو براـــــجتلا جـــــئاتن نوـــــــكت اــــــمدنع :٧١ ةّداملا
تاــــقورحملا طـــبض ةـــطلس حــــنمت ،ةـــــيضرم هالـــــعأ ةروـــــكذملا

لجأ يف رــــتوتلاب لـــــيصوتلاو جاــــتنإلا يف عورــــشلل اــــصيخرت
بــــلط مالـــــتسا خــــيرات نـــم ماـــــيأ )7( ةــــــعبس هــــــتّدم زواــــــجتت ال
.صيخرتلا

ىلــعً ءاـــنب ،تاــــقورحملا طـــــبض ةـــــطلس نـــــكمي:٨١ ةّداملا
عورشلل ةيئزج صخر حنم ،بجاولا وحنلا ىلع رّربم بلط

،لكيه وأ ةأــشنم نـم ءزــجل رـــتوتلاب لـــيصوتلا وأ جاـــتنإلا يف
يف ةنيبملا طورشلا عيمج ءزجلا اذه يفوتسي نأ ةطيرش

.هالعأ٥ ةداملا

 يناثلا مسقلا

جاتنإلا يف عورشلا صيخرت حنم تاءارجإو تايفيك
ةعضاخلا لكايهلاو تآشنملل رتوتلاب ليصوتلاو

ةيئالولا لالغتسالا ةصخرل

اـــــــــيميلقإ صـــــــتخملا ةــــــقاـــطلا رــــــــيدـــم حـــــنم عــــــضخي:٩١ ةّداملا
ةصخرل ةعضاخلا لكايهلاو تآشنملل جاتنإلا يف عورشلا صخر
: يتأي امل ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط يلاولا

تـــــــحت ةـــلماعلا تازــــيهجتلل ةــــــينفلا تاــــفلملا ةــــقباــطم –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةيئابرهكلا تازيهجتلاو طغضلا

ةــــئيبلاو نــــمألاو ةــــحصلاب ةــــقلعتملا تاــــفلملا ةــــقباطم –
،ةصاخلا ةئيهتلا دعاوقل )ب.أ.ص(

لاــــــجم يف ةــــبقارملاو براـــــجتلل ةــــيضرـــــُملا جـــــئاتنلا –
،ةينقتلا ةبقارملا

،زاجنإلاب ةقلعتملا تافلملا ةقباطم –

ةينمألا ةمظنألا ةبقارمو براجتلل ةيضرُملا جئاتنلا –
ةــــــئيبلاو نـــــمألاو ةـــــحصلا راـــــطإ يف ةـــــيدـــــقفتلا تاراـــــيزـــــلاو
.)ب.أ.ص(

ةـــحصلا فـــلم لاـــسرإ بـــلطلا بـــحاص ىلـــع بـــجي:٠٢ ةّداملا
لالغتسالاب صيخرتلا بلط فلم عم )ب.أ.ص( ةئيبلاو نمألاو

ءادـــبإل ،اـــيميلقإ صـــتخملا ةـــقاطلا رــــيدم ىلإ ،تــــقولا ســــفن يف
فــلم نــمضتيو .ةــصاخلا ةـــئيهتلا دـــعاوق عــم ةـــقباطملاب يأرــــلا
: صوصخلا ىلع ةئيبلاو نمألاو ةحصلا

،نيعّقوتملا جهنملاو لكيهلا وأ ةأشنملا فصو –

ةمظنألا تاططخمو ةيباسحلا تاركذملاو تافصاوملا –
.اهب ةطبترملا نمألا تازيهجتو

تــحت ةـلماعلا تازــيهجتلا بـــيجتست نأ بـــجي:١٢ ةّداملا
ةهجوملا نيزختلا تاردقو ةيئابرهكلا تازيهجتلاو طغضلا

ماــكحأل ،مــسقلا اذـه عوــضوم ،لــكيهلا وأ ةأــشنملا يف اـــهجامدإل
.هالعأ8 ةّداملا

،زاجنإلا عقوم ىوتسم ىلع ميحلتلا فلم –

 ،ةيريمدتلا ريغو ةيريمدتلا ةبقارملا فلم –

،ةيسييقتلاو ةيميظنتلا براجتلا رضاحم –

،ةيكيناكيملا لامعألا زاجنإ نع رضاحم –

،لكآتلا دض ةيامحلا ةمظنأو سيياقم تالجس –

،فاضملاو يساسألا ندعملل داوملا تانوكم تاداهش –
.بوبنألل ةنّوكملا رصانعلاو تازيهجتلاب ةقلعتملا

اـــــــضيأ مدـــــــقي نأ بــــــلطلا بــــــحاص ىلــــــع بــــــــجي:٣١ ةّداملا
،اــنوــناــق ضوــفملا اـــهـــلـــثـــممل وأ تاـــقورحملا طـــبض ةـــطـــلسل
ةبقارملا تائيه فلتخم هل اهمّلست يتلا رضاحملا فلتخم
كلت اميس الو ،هلكايهو هتآشنم ةقباطمب ةقلعتملاو ،ةلهؤملا
ةـــتباثلا عـفرلا تازـيهجتو ةـمعادلا لــكايهلا ةــمالسب ةـــقلعتملا
 .ةأشنملا نم اءزج دعت يتلا

لاغشأ ءاهتنا روف ،بلطلا بحاص ىلع بجي :٤١ ةّداملا
تاقورحملا طبض ةطلس ةافاوم ،لكيهلا وأ ةأشنملا زاجنإ
ضرغب ،ةئيبلاو نمألاو ةحصلاب قلعتملا يئاهنلا فلملاب
ىلع فلملا اذه نمضتيو .ةقباطملا يف يأرلا ءادبإو ةساردلا
: صوصخلا

،هالعأ7 ةداملا يف روكذملا يلّوألا فلملا ثيدحت –

،رطاخملا تاساردل ةيماتخلا ريراقتلا –

،ةيكيناكيملا لامعألا مامتإ رضاحم –

ةئيبلاو نمألاو ةحصلا ةمظنأ عضو ءدب زيهجت رضاحم –
،ةمدخلا يف ،)ب.أ.ص(

،ةمدخلا يف عضولا ةلحرمل ةيميظنتلا ططخلا –

ةأشنملا ليغشت قالطنال دادعتسالاب ةقلعتملا رضاحملا –
زــــــهاج( جاـــــتنإلا يف عورــــشلا صـــــيخرت عوـــــضوم ،لــــــكيهلا وأ
.)ءدبلل

ةحصلاب قلعتملا يئاهنلا فلملل لصفملا ىوتحملا ددحي
ةميلعت بــــجومب ،هالـــــعأ روـــــكذملا ،)ب.أ.ص( ةــــئيبلاو نــــمألاو
.تاقورحملا طبض ةطلس اهردصت

،بلطلا بحاص تاقورحملا طبض ةطلس غّلبت:٥١ ةّداملا
ةرقفلا(21 نيتّداملا يف ةروكذملا تافلملا ةقباطم يف اهيأر
اًموي )٥1( رشع ةسمخ هتّدم زواجتت ال لجأ يف ،هالعأ٤1و )2
.اهمالتسا خيرات نم

يف ةروــــــكذملا براــــجتلا ءارــــجإ ّمــــتي نأ بــــجي :٦١ ةّداملا
وأ تاــــقورحملا طــبض ةــــطلس فارــــشإ تــــحت ،هالـــــعأ٥ ةّداــــملا

يف ةروكذملا تافلملا رابتعا درجمب ،انوناق ضّوفملا اهلثمم
ةصتخملا ،ةــقاطلا ةيريدم ىعدتو .ةـــقباطم ،هالــــعأ٤1 ةّداـــملا
.براجتلا هذه روضحل ،ايميلقإ
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ةــــــئيبلاو نـــــمألاو ةــــحصلاب قـــــلعتملا فـــــلملا ةـــــقـباطم –
،هالعأ7 ةداملل اقبط ،ةيحطسلا ةأشنملل )ب.أ.ص(

لاــــــــجم يف تاـــــبقارملاو براــــجتلل ةـــيضرملا جـــئاتنلا –
،ةينقتلا ةبقارملا

،زاجنإلا فلم ةقباطم –

نــمألا ةــمظنأ ةـــبقارمو براــــجتلل ةــــيضرملا جــــئاتنلا –
ةـــــــئيبلاو نــــمألاو ةـــــحصلا لاـــــجم يف ةـــــيدقفتلا تاراـــــيزلاو
.)ب.أ.ص(

92 ةّداملا يف ةروكذملا براجتلا ءارجإ بجي :٠٣ ةّداملا
اهلثمم وأ تاقورحملا طبض ةطلس فارشإ تحت ،هالــــــعأ
.انوناق ضّوفملا

ةـــــــبقارملاو براـــــجـــــتلا جــــئاتن نوـــــكت اــــمدـــــــنع :١٣ ةّداملا
تاــــقورحملا طـــبض ةــــطلس حــــنمت ،ةــــيضرم ،هالــعأ ةروــــكذملا

لجأ يف ،رئبلا ىوتسم ىلــع جاــــتنإلا يف عورـــــشلل اـــــصيخرت
بلط مالتسا خيرات نم ماــيأ )7( ةـــعبس هــــتّدم زواــــجتت ال
.صيخرتلا

ةيماتخ ماــكحأ

ةيريدم ضيوفت تاقورحملا طبض ةطلس نكمي :٢٣ ةّداملا
براــــــجتلل ةــــــــــبسنلاب ،اــــــيميلقإ ةـــــــــــصتخملا ةــــــــيالوــــلل ةـــــــقاــــــطلا

ءوجللا اهنكمي امك .عقوملا يف تابقارملاو ةيدقفتلا تارايزلاو
اقبط ،يلوألا ليهأتلا اهليهأتّ مت يتلا ةصتخملا تائيهلا ىلإ
.هب لومعملا ميظنتلل

ةطبترملا روجألا تاقورحملا طبض ةطلس ددحت :٣٣ ةّداملا
ةــــيريدم وأ اـــهلثمم وأ تاــــقورحملا طــبض ةـــطلس ماــــهم ذـــــيفنتب
.موسرملا اذه بجومب ،ايميلقإ ةصتخملا ةقاطلا

ةّيــــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرـملا اذـــــه رـــشني:٤٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٢ يفخّرؤم٨٥٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
تايفيك ددـحي ،١٢٠٢ ةــنس وــينوي٣١قــفاوملا٢٤٤١

رــــــيغلا فرــــــط نـــــم رــــــحلا لاـــــمعتسالا أدـــــبم طـــــــبض
.بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن تآشنمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتدامـلا اـــــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

بحاص ،ايميلقإ صتخملا ةقاطلا ريدم غّلبي :٢٢ ةّداملا
نـمألاو ةـحصلاـب قــلــعــتملا فــلملا يف ينــقــتــلا هــيأرــب بلــطــلا

لــــــجأ يف ،هالــــــــعأ٠2 ةّداــــملا يف روـــــكذــــملا )ب.أ.ص( ةــــــئيبلاو
عاديإ خيرات نم اموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ هتدم زواجتت ال
.فلملا

ةـــــــلحرم ءاـــــنثأ ،بــــــلطلا بـــــحاص ىلــــــع بــــــجي :٣٢ ةّداملا
ةيامحلا تاءارجإو ةيئاقولا تاءارـجإلا لـــك ذاـــختإ ،زاــــجنإلا
اقبط ،ةئيبلا ةيامح اذكو ،لامعلا ةمالسو ةحص ىلع ظافحلل
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

فرــــط نـــم شـــيتفتلاو ةــــبقارملل زاـــــجنإلا عـــقوم عــــضخي
طـــــبض ةــــطلس نــــكميو .اـــــيميلقإ ةــــصتخملا ةـــــقاطلا ةــــيريدم
يأب مايقلا ،عورشملا لحارم نم ةــلحرم يأ يف ،تاــــقورحملا

.زاجنإلا عقوم ىوتسم ىلع ةيئاجف ةبقارم

تاراـــــــــــــــبـــتــخالا ءارـــــــــــــجإ ّمتــــــــــي نأ بـــــــــــــــــجي :٤٢ ةّداملا
ةـيـمـيـظـنـتـلا ةـيـكـيـناـكـيملا براـجـتـلاو ةــيــكــيــتاــتسوردــيــهــلا

فارشإ تحت ،زاــجــنإلا عــقوــم يف ةــيــئاـــبرـــهـــكـــلا براـــجـــتـــلاو
.ايميلقإ ةصتخملا ةقاطلا ةيريدم

نم ايميلقإ ةصتخملا ةقاطلا ةيريدم ققحتت:٥٢ ةّداملا
ةينفلا تافلملا ىلع ةقفاوملا روف ،زاجنإلا تافلم ةقباطم
زاـجنإ نــم ءاــهتنالاو ،هــب لوــمعملا مــيظنتلل اـــقبط ةـــيئاهنلا
.ةأشنملا

نـــــمألا ةـــــمظنأ براـــجت ءارــــجإ ّمــــتي نأ بـــــجي :٦٢ ةّداملا
فارــشإ تـحت ،هالــعأ91 ةداــملا يف ةروـــكذملا ةئيبلا ةــيامحو
.ايميلقإ ةصتخملا ةقاطلا ةيريدم

هالـعأ ةروــكذملا ةـــبقارملا جـــئاتن نوـــكت اـــمدنع:٧٢ ةّداملا
اصيخرت ،اــيميلقإ صـــتخملا ةـــقاطلا رـــيدم حـــنمي ،ةــــيضرم
زواجتت ال لجأ يف رتوتلاب ليصوتلا وأ جاــتنإلا يف عورـــشلل
بــــــــلط مالــــــتسا خـــــيرات نـــــم اًموـــــي )٥1( رــــــشع ةــــــــسمخ هــــــتّدم
.كلذب تاقورحملا طبض ةطلس مالعإ بجيو .صيخرتلا

ةـــــــصتخملا ةــــــقاــطلا تاــــــيرـــــيدم ىلــــــع بــــــجي :٨٢ ةّداملا
،يسادس لك يف ،تاقورحملا طبض ةطلسل مدقت نأ ،ايميلقإ

صيخرتب ةـصاخلا تاـفلملا ةــجلاعمو عــيراشملا مدــقت ةــــلاح
  .رتوتلاب ليصوتلاو جاتنإلا يف عورشلا

 ثلاثلا مسقلا
رابآلاب ةصاخ ماكحأ

رـــــئب جاــــتنإ يف عورـــــشلل صـــيخرـــــــتلا عــــضخي:٩٢ ةّداملا
طبض ةطلس هحنمت يذلا ،ةيحطسلا هتآشنمو نقاح وأ جتنم
: يتأي ام ىلإ ،تاقورحملا

،هب لومعملا ميظنتلل اقبط رئبلا ةمالس فلم ةقباطم –

تــــــــحت ةــــــلماعلا تازــــــيهجتلل ةـــــينفلا تاـــــفلملا ةـــــقباطم –
تازيهجتلا اذـكو ةــيحطسلا تآـــشنملاو رــئبلا سأرـــل طـــغضلا
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةيئابرهكلا
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ةـــــطساوب تاـــــقورحملا لـــقن تاـــمدخ دـــــقع: لـــــقنلا دـــقع –
،لمعتسملاو زايتمالا بحاص نيب مربملا ،بيبانألا

بحاص عضي ثيح لقنلا ةكبش ةطقن: جورخلا ةطقن  –
،لقن دقعل اقبط ،لمعتسملا فرصت تحت لئاسلا زايتمالا

ةطساوب تاقورحملا لقن ةمظنأ عومجم : لقنلا ةكبش –
،بيبانألا

بــــحاص عــم لـــقن دــــقع مرـــبأ يذــــلا فرــــطلا: لـــــمعتسملا –
.زايتمالا

: لقنلا تاعس نع ّربعُي :٣ ةّداملا

ةـــــــــبسنلاب ةـــــــينمز ةدـــــــــحو لــــــكل )م ط( يرـــــتملا نـــــطلاب –
تازاغو )تافثكملا( يعيبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا لورتبلل
،ةعيمملا لورتبلا

ةــــينمز ةدـــــحو لـــــكل )ق3م( يــــسايقلا بــــعكملا رــــتملاب –
ةرارـــح ةـــجردب هـــسايق مــتي يذــــلا ،يــــعيبطلا زاــــغلل ةــــبسنلاب
هردـــــــق قـــــلطم طــــــغضبو ةـــــيوـــئاـم ةـــــجرد )٥1( ةرــــشع ســـــمخ
.راب1,٥231٠

دودح يف ،ريغلل زايتمالا بحاص حمسي نأ بجي:٤ ةّداملا
ىلوأ لّوألا دـــــــــهعتملا أدـــــبم ساـــــــسأ ىلــــــــعو ةرـــــفوـــتملا تاـــــــعسلا

ةطساوب تاقورحملا لقن تآشنمل رحلا لامعتسالاب ،ةمدخلاب
ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيزييمت ريغ ةفيرعت ديدست لباقم بيبانألا

1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم131
 .هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

يناثلا لصفلا
نايجذومنلا نادقعلاو ةكبشلا نوناق

''ةكبشلا نوناق'' دادعإ زايتمالا بحاص ىلع بجي:٥ ةّداملا
نمضتيو .هيلع ةقفاوملل تاقورحملا طبض ةطلس ىلع هضرعو
: ةيتآلا تامولعملا اصوصخ ''ةكبشلا نوناق''

ةيلمعلا ةــقيرطلا اذــــكو لـــقنلا ةــــكبشل يــــنقتلا فــــصولا –
،اهلالغتسال

 ،تاعسلا صيصختب ةقلعتملا ةيلآلا –

،لقنلا ةكبش لصول ةينقتلا تافصاوملا –

.ةريسلا نسحب ةقلعتملا دعاوقلا –

نوناق'' ،لئاسولا لكب ،زايتمالا بحاص رشني :٦ ةّداملا
نم هيلع ةقفاوملا روف ،هالـــعأ٥ ةداـــملا يف روـكذملاو ''ةـكبشلا

.تاقورحملا طبض ةطلس

لـــكشلا ســفن ىلإ ''ةـــكبشلا نوـــناق'' يف لــــيدعت لــــك عـــضخي
.هرشنلو هيلع ةقفاوملل ررقملا

ةّرـــم ،لــــئاسولا لــــكب ،زاـــــيتمالا بــــحاص رـــــشني :٧ ةّداملا
،اصوصخ نمضتت ةـــــقيثو ،لــــــقألا ىلــــع ،ةـنسلا يف )1( ةدـــــحاو
: ةيتآلا تامولعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم٥-٤31 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خّرؤملا٠73-91  مقر يــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

71 يف خّرؤملا77-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــلا٤1٠2 ةـنس رــياربف71 قـــفاوملا٥3٤1 ماــع يـــناثلا عـــيبر
رــيــغـــلا نـــم رحلا لاـــمـــعـــتسالا أدـــبـــم طـــبض تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي

،بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن تآشنمل

يف خّرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

2 يف خّرؤملا9٥2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
تاـــقورحملا لـقن صـخي اـميف اــهباسح ةـــيجهنمو ةــــفيرعتلا

،بيبانألا ةطساوب

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماـــــــع ماــــــــكحأ

نوناقلا نــــم٥-٤31 ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر
فدهي ،تاقورحملا تاطاشن مّظني يذلا91٠2 ةنس رـبمسيد
رحلا لامعتسالا أدبم طبض تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه
ةـــــطساوـــــب تاـــــقورحملا لـــــقـــــن تآشنمل رـــــيـــــغـــــلا فرـــــط نـــــم
.بيبانألا

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :٢ ةّداملا

يف لمعتسملا اهبتتكي يتلا ةعسلا: ةيدقاعتلا ةعسلا –
،لقن دقع راطإ

رــــيغ ةـــيقيقحلا ةـــعسلا نـــم ةـــصحلا : ةرــــفوتملا ةــــعسلا –
،لقن دوقع راطإ يف ةحونمملا

نأ نـــــكمي يــــتلا ىوــــصقلا ةــــعسلا: ةـــيقيقحلا ةــــعسلا –
ىلإ رـــظنلاب نيــــلمعتسملا ىلـــع زاـــيتمالا بــــحاص اــــهضرعي

،اهلالغتسا تابلطتمو لقنلا ةكبش ةمالس

ةحونمملا ةيقيقحلا ةعسلا نم ةصحلا : ةزوجحملا ةعسلا –
،لقن دوقع راطإ يف
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ثلاثلا لصفلا

ةــعسلا حــنم ةــيلآ

لــــــــــــــــقن تآــــــــــــشنم لاـــــــمــعتسال بـــــــــــــــلط لــــــــــــك لـــــــسرـــــي :٢١ ةّداملا
نمضتيو زايتمالا بحاص ىلإ بيبانألا ةطساوب تاقورحملا

: ةيتآلا تامولعملا ،صوصخلا ىلع

يــنوناقلا لــــكشلاو ةــــكرشلا مــساو بـــلطلا بـــحاص مـــسا –
،بلطلا يضمم ةفص اذكو ةكرشلا رقم ناونعو

،بولطملا تيقوتلاو ةيونسلا ةعسلا –

،هتيعونو هلقن بجاولا لئاسلا ةعيبط –

،نحشلا ةيادبل يريدقتلا خيراتلا –

،جورخلا طاقنو لوخدلا ةطقنو سايقلا ةطقن –

،ديعبلاو طسوتملا نييدملا ىلع قفدتلل ماعلا رهظملا –

،لوخدلا ةطقن يف لئاسلا ةرارح ةجردو طغضلا –

.جورخلا طاقن يف لئاسلا طغض –

،بــــلطلا مالــــتسا روـــف زاــــيتمالا بـــــحاص موـــــقي :٣١ ةّداملا
عالطالل هتوعد عم ،بلطلا بحاصل مالتسالاب راعشإ ميدقتب
بجاولا لئاسلاب قلعتملا لقنلل يجذومنلا دقعلا دونب ىلع
.هالعأ9 ةداملا يف روكذملاو ،هلقن

خيرات نم ءادتبا اموي )٠3( نيثالث لجأ زايتمالا بحاصل
بــــحاص مالـــعإو بـــلطلا ةـــساردل ،مالــــتسالاب راـــعشإلا مــــيلست
.هرارقب بلطلا

،هالعأ ددـحملا لــــجألا ةدــــم لالـــــخ ،زاـيتمالا بـحاص نـــــكميو
.بلطلا بحاص نم ةيليمكت تامولعم بلط

بحاص وعدي ،بــــلطلا ىلــــع ةــــقفاوملا ةـــــلاح يف :٤١ ةّداملا
ّمتي يذلا لقنلا دقع ىلع عيقوتلا ىلإ بلطلا بحاص زايتمالا
9 ةداـــــملا يف روـــــكذملا يــــجذومنلا دقــــعلا دوـــنبل اـــــقبط هدادــــــعإ
.هالعأ

بحاص زاــــيتمالا بـــــحاص غّلبي ،بــــلطلا ضــــفر ةــــــلاح يفو
.ببسلا حيضوت عم هرارقب بلطلا

ةــطلس مالــعإب زاــيتمالا بــحاص موقي ،نيتلاحلا اتلك يفو
.رربملا ضفرلاب وأ ةقفاوملاب هرارقب تاقورحملا طبض

لامعتسا ىلع ةقفاوملا ةـــيناكمإ مدــــع ةــــلاح يف :٥١ ةّداملا
بــــحاص ىلـــع زايتمالا بــــحاص حرتقي ،ةبولطملا ةـــــعسلا لك
هــــملعيو هل اـــهنمضي نأ نــــكمي يـــتلا ةــــعسلا ىوــــتسم بــــلطلا

ةجاحلا هذه جمدُتو .هلمجمب بلطلا ةيبلتل لاجآلاو طورشلاب
.لقنلا ةكبش ةيمنت ططخم يف اروف ةديدجلا

،لقنلا ةكبش فصو –

ةرفوتملا ةعسلاو ةزوجحملا ةعسلاو ةـــيقيقحلا ةــــعسلا –
،بيبانألا ةطساوب لقنلا ةمظنأ نم ماظن لكل

.اهب لومعملا لقنلا تافيرعت –

لقن تامدخ مّدقي نأ زايتمالا بحاص ىلع بجي:٨ ةّداملا
يزــــــييمت رـــيغ ساـــسأ ىلـــع لــــقنلا ةـــكبش يلــــمعتسم عــــيمجل
نـــيدـــقـــعـــلا يف ةددحملاو ةـــئفاـــكملا ةــــيدــــقاــــعــــتــــلا طورشلاــــبو
.لقنلل نييجذومنلا

لقنل يجذومن دقع دادعإب زايتمالا بحاص موقي:٩ ةّداملا
يعيبطلا زاغلا لئاوس ،ماخلا لورتبلا( ةلئاسلا تاقورحملا
لقنل يجذومن دقعو )عيمملا لورتبلا تازاغو ''تافثكملا''
''لـقـنـلا'' ةـمدـخ تاـيـفـيــكو طورش نادّدــحــي ،يعــيــبــطــلا زاــغــلا

.امهيلع ةقفاوملل تاقورحملا طبض ةطلس ىلع امهضرعيو

ىلــــــــع ،لـــــــقنلل ناـــــيجذوــــمنلا نادـــــــــــقعلا ناذـــــــــه نــــــــمضتيو
: يتأي ام ،صوصخلا

عـــــــيمجل ةــــــبسنلاب اـــــــهسفن يــــــهو : ةــــــماعلا طورــــــــشلا –
نيــــــفرطلا تاـــمازتلاو قوـــــقح اصوـــصخ ددــــحت ،نيــــــلمعتسملا

،لقنلا ةمدخ مظنت يتلا ةماعلا ئدابملاو

عــــــــــــــيمجل ةــــــــبسنلاب اـــــــــــــــهسفن يـــــــهو : ةــــــــيلمعلا طورـــــــــشلا –
لــــــــــــيصحتلاو نــــــحشلا جــــمارب اــــــصوــــــصخ دّدــــــــــحت ،نيـــــــلمعتسملا

ديدحت دعاوقو هلقن بجاولا لئاسلا سايقو ةجمربلا تاءارجإو
لالخ ةلجسملا لئاسلا رئاسخ ميسقتو ديدحت ةقيرطو هتايمك
دقع ذيفنتل ةيلمعلا تاءارجإلاو بيبانألا ةطساوب لقنلا ةيلمع
تاـيـطـعملا لـيصوـت لـئاسوو قـيسنـتـلا اـهـنـم اـمــيسالو ،لــقــنــلا

،اهقرطو

،لمعتسم لكب ةصاخلا رصانعلا دّدحت : ةصاخلا طورشلا –
ميقو هتدمو ذيفنتلا زيح دقعلا لوخد خيرات اهنم اميسالو
جورخلا طاقنو لوخدلا ةطقنو سايقلا ةطقنو ةبتتكملا تاعسلا

لـــئاسلا لـــيصوــــت طورشو ةــــيــــعوــــنــــلاــــب ةصاخلا تاــــفصاوملاو
ةــمدخلا ةــيرارــمــتسا صخــي اــمـــيـــف تادـــهـــعـــتـــلاو هـــلـــقـــن بجاوـــلا

.ديدستلاو ةرتْوَفلا تايفيكو

نيدقعلا ،لئاسولا لكب ،زايتمالا بحاص رشني :٠١ ةّداملا
ةقفاوم روف ،هالعأ9 ةداملا يف نيروكذملا ،لقنلل نييجذومنلا

.امهيلع تاقورحملا طبض ةطلس

سفن ىلإ لقنلل نييجذومنلا نيدقعلا يف ليدعت لك عضخي
.امهرشنلو امهيلع ةقفاوملل ررقملا لكشلا

ةطلس مــــلعي نأ زاـيتمالا بــــحاص ىلــــع نيـــــــعتي:١١ ةّداملا
هــــل رــــشن لــــكب ،ماـــيأ )٥( ةـــسمخ لــــجأ يف ،تاــــقورحملا طــــبض
 .موسرملا اذهب ةقالع
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ماـــع ةدـــعقلا يذ٢ يفخّرؤــــم٩٥٢-١٢ مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
ةـــــفيرعتلا ددـــــحي ،١٢٠٢ ةــــنس وـــينوي٣١قـــفاوــملا٢٤٤١
تاـــــــقورحملا لــــــقن صـــــخي اـــــميف اـــــــهباسح ةـــــيجهنمو
.بيبانألا ةطساوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

عـــــيبر٤1 يف خرؤـــــمـلا31-91 مــــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنس رـبمسيد11 قـــفاوملا1٤٤1 ماــع يـــناثلا

،هنم٤-٤31 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤمـلا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةـــنس رــــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

92 يف خرؤملا822-٤1  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــــــــحي يذــــــــلا٤1٠2 ةــــنس تـــــشغ٥2 قـــــفاوـــــملا٥3٤1 ماـــــع لاوـــــش

ةطساوب تاقورحملا لقن ةفيرعت باسح ةيجهنمو ةفيرعتلا
،بيبانألا

يف خرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددــحي يذــلا12٠2 ةـنس وــيام13 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاوــش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

2 يف خرؤـــــــم8٥2-12 مــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا ىــــــضتقمبو –
ددــــحي يذــــلا12٠2 ةــــنس وـــينوي31 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ةدـــــعقلا يذ
تآشنمل ريغلا فرط نم رحلا لامعتسالا أدبم طبض تايفيك
،بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن

: يتأي ام مسري

نوـــناقلا نــم٤-٤31 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤـملا31-91 مــــقر
،تاـــقورـــحملا تاــــــطاشن مـــظني يذــــلا91٠2 ةـــنس رــــبمسيد
اهباسح ةيجهنمو ةفيرعتلا ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
.بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن صخي اميف

: يه موسرملا اذه ماكحأب ةينعملا تاقورحملا:٢ ةّداملا
تازاغو )تافثكملا( يعيبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا لورتبلا
.يعيبطلا زاغلاو ةعيمملا لورتبلا

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:٣ ةّداملا

ةاـــــطغملا تاوــــنسلا ةدّدعـــتم ةرـــتفلا : ةــــفيرعتلا ةرــــتف –
،اهقيبطتو لقنلا ةفيرعت باسحب

لقن تآشنم لاـمعتسا ضـــفر رـــيربت نــــكمي ال:٦١ ةّداملا
: ةيتآلا بابسألل الإ بيبانألا ةطساوب تاقورحملا

،بولطملا خيراتلا يف ةرفوتملا ةعسلل تبثم صقن –

ةــطساوب لـــقنلا ةـــمظنأ ةـــــلاحب قـــــلعتت ةـــــينقت باــــبسأ –
.اهنمأو اهتمالسبو بيبانألا

بحاص در مدع ةلاح يف ،بلطلا بحاص نكمي:٧١ ةّداملا
ةــــــلاح يف وأ ،هالــــعأ31 ةداـــملا يف ددــــحملا لــــجألا يف زاــــيتمالا

طــــبض ةــــطــــلس ىلإ أجــــلــــي نأ ،هــــبــــلــــطــــل يلك وأ يئزـــــج ضفر
ءادتبا ،اـموي )٠3( نيــثالث لـــجأ اــهل رــفوتي يـتلا ،تاــــقورحملا

نيفرـــطـــلا مالـــعإو اـــهـــتساردـــل ةضيرـــعـــلا مالـــتسا خـــيراــــت نــــم
.اهرارقب

تاـــــقورحملا لــــقن تآــــشنم لاـــمعتسا رـــــبتعي :٨١ ةّداملا
،ةدوـــــــجوملا ةـــــيدقاعتلا ةـــــعسلل ةــــبسنلاب بــــيبانألا ةــــطساوب
دنع تآشنملا هذهب مهطبر ّمت دق نيذلا نيلمعتسملل ابستكم
.ةيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات

بـــــــحاص ةاـــــــفاوم نيـــــلمعتسملا ىلــــــــع نيـــــــعتي :٩١ ةّداملا
عـــيمجب ،هـــفرط نـــم ةدّدـــحملا ةــــلوقعملا لاــــجآلا يف ،زاـــيتمالا
لقنلا ةكبش طيطخت دصق اـهيلإ جاــتحي يـــتلا تاـــمولعملا

.اهتنايصو اهلالغتساو

عبارلا لصفلا
ةيلودلا بيبانألاب ةصاــــخ ماــــــكحأ

نم رحلا لامعتسالا أدبم طبض تايفيك دّدحت :٠٢ ةّداملا
بيبانألا صخي اميف لقنلا تازايتمال ةبسنلاب ريغلا فرط

31-91 مــــــقر نوــــناقلا نـــــم231 ةداــــملا يف ةـــــنيبملا ،ةــــــيلودلا
ربمسيد11 قـفاوملا1٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر٤1 يف خّرؤــــــملا

فــــــلكملا رــــــيزوــــــلا رارــــــق يف ،هالـــــــعأ روـــــــكذـــملاو91٠2 ةـــــــنس
ةــــــــطساوب لــــــقنلا زاــــــيتما حـــــنم نـــــــمضتملا تاـــــقورـــحملاب
.بيبانألا

سماخلا لصفلا
ةيماتخ ماـــــــكحأ

77-٤1 مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ماــــكحأ ىــــغلت:١٢ ةّداملا
رـــــــياربف71 قـــــفاوملا٥3٤1 ماــــع يــــناثلا عــــيبر71 يف خرؤــــملا

رحلا لامعتسالا أدبم طبض تايفيك ددحي يذلا٤1٠2 ةنس
.بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن تآشنمل ريغلا نم

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٢٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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بــــــسح ةرـــــبتعم لالـــغتسا ةـــنسل بوــــلطملا لــــخدلا ددــــحي
: ةيتآلا ةغيصلا

أ م + ر ض + م ت + ع ت + ت إ + إ أ = م د

: نوكي ثيح

،ةربتعملا لالغتسالا ةنسل بولطملا لخدلا: م د

كالتهال صصخملا يريدقتلا غلبملا : )كالتهالا ءابعأ( إ أ
،ةربتعملا لالغتسالا ةنسل رمثتسملا لصألا

يلختلا دامتعال يريدقتلا غلبملا: )يلختلا دامتعا( ت إ
لالـــــــــغتسالا ةــــــــنسل ةـــــــــيلصألا اــــــهتلاـــــح ىلإ عــــــقاوــــملا ةداــــــعإو
،ةربتعملا

ةصصخملا ةيريدقتلا ءابعألا : )ةيلمعلا فيلاكتلا( ع ت
كلت ىلإ ادانتسا ،بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن طاشنل
تاــيضرـــف ىلإو ةـــقـــباسلا ةـــيـــلاملا تاوـــنسلا لالـــخ ةـــتـــبـــثملا

،ةربتعملا لالغتسالا ةنسل ءابعألا هذه روطت

صصخملا يريدقتلا غلبملا: )ةيلاملا فيلاكتلا( م ت
،ةربتعملا لالغتسالا ةنسل نيدلا ةفلكتل

بئارضلل يريدقتلا غلبملا: )موسرلاو بئارضلا( ر ض
عيرشتلل اقفو ةددحملا ،ةربتعملا لالغتسالا ةنسل موسرلاو
،هب لومعملا يئابجلا

يرــــــــيدقتلا غـــــــلبملا : )رــــــــمثتسملا لـــــــصألا ةأـــــفاكم( أ م
لالـــــــــغتسالا ةـــــنسل رـــــمثتسملا لـــــــصألا ةأـــــــفاكمل صّصــــــــخملا
.ةربتعملا

نع رمثتسملا لصألا ةأفاكم ىلع لوصحلا متي:٧ ةّداملا
ةنسل رمثتسملا لصألا ةميقب ةأفاكملا ةبسن قيبطت قيرط

: ةيتآلا ةغيصلا بسح ددحيو ،ةربتعملا لالغتسالا

م أ × م ن = أ م

: نوكي ثيح

،رمثتسملا لصألل ةيونسلا ةأفاكملا ةبسن: م ن

لالــــــــغتسالا ةـــــنسل رــــمثتسملا لــــــصألا ةـــــصح ةــــــميق: م أ
.ةربتعملا

لصألل ةيونسلا ةأفاكملا ةبسن نّكمت نأ بجي:٨ ةّداملا
تاقورحملا طبض ةطلس لبق نم اهيلع قفاوملا ،رمثتسملا

نيد فيلاكت لّومت نأ نم ،زايتمالا بحاص حارتقا ىلع ًءانب
نوكت ةيصخشلا لاومألل ةيدودرم هــل نـــمضتو ،رـــيخألا اذـــه

تارامثتسا نم اهيلع لصحتي نأ نكمي يتلا كلتل ةلثامم
.ةلثامم رطاخمب

عومجم ىلع يوتحي يذلا فلملا: ةفيرعتلا حارتقا –
ةرتف يطغت يتلا بيبانألا ةطساوب لقنلا ةمظنأ تافيرعت
ةطلس ةقفاوم ىلع زايتمالا بحاص هضرعي يذلا ،ةفيرعتلا

 ،تاقورحملا طبض

هباسح داعي يذلا ،بولطملا لخدلا: قحتسملا لخدلا –
زايتمالا بحاص فرط نم ةلجسملا تازاجنإلا ساسأ ىلع

،بيبانألا ةطساوب لقن ماظن لكل جئاتنلا تاباسح يف

زايتمالا بحاص هلجسي يذلا لخدلا: ققحملا لخدلا –
،بيــباــنألا ةــطساوــب لــقــن ماــظــن لـــكـــل جئاـــتـــنـــلا تاـــباسح يف

،لقنلا ةفيرعت قيبطت نم دمتسملا

ساسأ ىلع بسحـــُي يذـــلا لـــخدــــلا : بوــلــطملا لـــخدـــلا –
ةيطغت نم زايتمالا بحاص نيكمت اهنأش نم يتلا تاريدقتلا

عــفدو يلخــتــلا تاداــمــتــعا كلذ يف امب ،لالـــغـــتسالا فـــيـــلاـــكـــت
هــــــتاراــــــمــــــثــــــتسا كالــــــتـــــــهاو ،موسرـــــــلاو قوـــــــقحلاو بئارضلا

،ةلوقعم ةيدودرم ةبسن قيقحتو ةيلاملا فيلاكتلاو

ةطساوب تاقورحملا لقن ةمدخ ةأفاكم: لقنلا ةفيرعت –
.بيبانألا

: لقنلا تافيرعت نع ربعي:٤ ةّداملا

ةبسنلاب )م ط / جد( يرتم نط لكل يرئازجلا رانيدلاب –
تازاغو )تافثكملا( يعيبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا لورتبلل
،ةعيمملا لورتبلا

يــــــــسايق بــــــعكم رــــــتم فــــــلأ لــــــكل يرــــــئازجلا راـــــنيدلاب –
هسايق متي يذــلا ،يـــعيبطلا زاـــغلل ةــــبسنلاب )3ق م٠13 / جد(
طـــــــغضبو ةــــيوئام ةـــجرد )٥1( ةرـــشع ســـمخ ةرارـــــح ةــــجردب
.راب٥231٠,1 هردق قلطم

31-91 مقر نوـناقلا نــم331 ةداــملا ماــكحأل اــقبط:٥ ةّداملا
رـــبمسيد11 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر٤1 يف خرؤــــمـلا

لقن ةفيرعت ديدحت ئدابم ذخأت ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس
رــــــيياعملا راــــــبتعالا نيـــــعب بـــــيبانألا ةــــطساوب تاـــــقورــحملا
: ةيتآلا

لــــقنلا تآـــــشنم يلمعتسمل ةـــنكمم ةــــفيرعت ىــــندأ حــــنم –
لوــمعملا مــيظنتلاو عــيرشتلا مارــتحا عــم بــيبانألا ةـــطساوب
،ةمدخلا ةيرارمتسا نامضو امهب

،لالغتسالا فيلاكت ةيطغت نم زايتمالا بحاص نيكمت –
قوــــقحلاو بئارضلا عــــفدو ،يلخــــتــــلا تاداــــمـــــتـــــعا كلذ يف امب
قيقحتو ةيلاملا فيلاكتلاو هتارامثتسا كالتهاو ،موسرلاو
.ةلوقعم ةيدودرم ةبسن

زايتمالا بحاص لقنلا ةفيرعت نكمت نأ بجي:٦ ةّداملا
بولطم لخد ،بيبانألا ةطساوب لقن ماظن لكل ،ريفوت نم
ةطلس اهيلع قفاوت يتلا فيلاكتلا عيمج ةيطغت هنأش نم

ىلع زايتمالا بحاصل ةأفاكم نامض عم تاقورحملا طبض
.ةرمثتسملا لاومألا سوؤر
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ةربتعملا لالغتسالا ةنسل رمثتسملا لصألا ددحي:٩ ةّداملا
: ةيتآلا غيصلا بسح ،هساسأ ىلع ةأفاكملا ددحت يذلا

روـــــــط يف بــــيبانألا ةــــطساوب لــــقنلا ةــــمظنأل ةــــبسنلاب )1
: كالتهالا

م ج إ + ج س إ + ص م ق = م أ

: نوكي ثيح

ةـــــــــنس ةــــيادب يف ةـــــيفاصلا ةـــــيبساحملا ةـــــميقلا: ص م ق
،ةربتعملا لالغتسالا

لالـــغتسالا ةــنس ةــيادب يف ةــيراجلا تاراـــمثتسالا: ج س إ
،ةربتعملا

لالغتسالا ةنس لالخ ةعقوتملا ةديدجلا تارامثتسالا: م ج إ
.ةربتعملا

: ايلك ةكلتهملا بيبانألا ةطساوب لقنلا ةمظنأل ةبسنلاب )2

م ج إ + ج س إ + م أ ق %٠١ = م أ

: نوكي ثيح

مخضتلا ةبسنب ةموقملا ،رامثتسالل ةيلصألا ةميقلا : م أ ق
يــــــنطولا ناوـــــــيدـــــــلا لــــــبق نـــــم ةروــــــشنم يــــــه اــــــمك ،ةـــــــيوـــــنسلا
رخآ ذنم ،الامتحا ،وأ ةمدخلا يف هعضو خيرات ذنم ،تايئاصحإلل
.ةزجنم ةينوناق مييقت ةداعإ

ةربتعملا لالغتسالا ةنسل ليخادملا قراف ددحي:٠١ ةّداملا
: ةيتآلا ةغيصلا بسح

)٠د       – قحتسملا لخدلا( – ققحملا لخدلا =د

: نوكي ثيح

،ةربتعملا لالغتسالا ةنسل ليخادملا قراف :د

عوــمـــجـــم نـــم ةرـــبـــتـــعملا لالـــغـــتسالا ةـــنس ةصح :٠د
.ةقباسلا ةفيرعتلا ةرتفب ةقلعتملا ليخادملا قراوف

ةطساوب لقنلا ماـــظنل لـــــقنلا ةــــــفيرعت لــــــثمتت:١١ ةّداملا
بولطملا لخدلا ةبسن يف ،ةربتعم لالغتسا ةنسل بيبانألا

ةــقلعتملا لـــيخادملا قراوــــف عوــــمجم نـــم ةـــصحلا هـــنم حرــــطت
لئاــــــسلل ةــــعقوتملا ةــــيمكلا ىلــــع ،ةــــقباسلا ةــــفيرعتلا ةرــــتفب
: ةيتآلا ةغيصلا بسح ددحتو ،اهلقن بجاولا

ك / )٠د      - م د( = ت

: نوكي ثيح

،ةربتعملا لالغتسالا ةنسل لقنلا ةفيرعت: ت

لالـــــــغتسالا ةـــنسل اــــهلقن بــــــجاولا ةــــيرــيدقتلا ةــــيمكلا: ك
.ةربتعملا

.تاونس )٥( سمخب ةفيرعتلا ةرتف ددحت:٢١ ةّداملا

رــصانعلا وأ/و رـــيياعملا يف مـــهم رـــيغت ثودــــح ةـــلاح يف
نــــكمي ،لــــقنلا تاـــفيرعت باـــسحل ساـــسأك تـــمدختسا يــتلا
طــــبض ةــــطــــلس لــــبــــق نــــم ةدــــيدــــج ةــــفــــيرــــعـــــت ةرـــــتـــــف قالـــــطإ
.ةيراسلا ةفيرعتلا ةرتف ءاضقنا لبق ،تاقورحملا

ةـــــــــطساوب لــــــقن ماــــــظنل لـــــــــقنلا ةـــــــــفيرــــعت بــــــسحت:٣١ ةّداملا
ةبساحملا يف ةلمعتسملاو ةربتعملا ةفيرعتلا ةرتفل بيبانألا
: ةيتآلا ةغيصلا بسح ،زايتمالا بحاصل ةيليلحتلا

)س( ك      / ])س( كx )س( ت[       =ف ت

: نوكي ثيح

،ةربتعملا ةفيرعتلا ةرتفل لقنلا ةفيرعت: ف ت

،’س‘ لالغتسالا ةنسل لقنلا ةفيرعت : )س( ت

ةـــــنــــســــل اــهـــلــــقــــن بـــــجاوـــــلا ةــــعــــقوـــتـــــملا ةـــيـــمـــكـــلا: )س( ك
،’س‘ لالغتسالا

.ةفيرعتلا ةرتف يف لالغتسا ةنس : س

ةرتف لك يف زايتمالا بحاص ضرعي نأ بجي:٤١ ةّداملا
،تاقورحملا طبض ةطلس ةقفاوم ىلع ةفيرعتلا حارتقا ،ةفيرعت

.ةريخألا هذه هدعت يذلا ءارجإلل اقبط

لقن ماظن لكل ،اذه ةفيرعتلا حارتقا نمضتي نأ بجيو
ىلـــــع ،ةـــــفيرعتلا ةرــــتف نــــم ةـــنس لـــــكلو بـــــيبانألا ةــــــطساوب
: بجاولا وحنلا ىلع ةرربملا ةيتآلا تامولعملا صوصخلا

حارتقا دادعإ يف تمدختسا يتلا ةيساسألا تايطعملا –
،ةفيرعتلا

نم ةنس لكل ةيريدقتلا ةديدجلا تارامثتسالا ةمئاق –
لوصألا ديدجت تارامثتسا نيب زييمتلا عم ،ةفيرعتلا ةرتف
،عاستالا وأ/و دادتمالا تارامثتساو ةتباثلا

،رمثتسملا لصألل ةيونسلا ةأفاكملا ةبسن حارتقا –

،اهترتوف بجاولا تايمكلاو اهلقن بجاولا تايمكلا –

،ةلمعتسملا ةيلكلا ةيداصتقالا ريياعملا –

نـــم ةــنس لـــك لالـــخ ةـــلجسملا لــــيخادملا قراوــــف باـــسح –
،اهليلحتو ةقباسلا ةفيرعتلا ةرتف

.ةيريدقتلا جئاتنلا باسح –

∑ ∑

∆ ∆

∆

∆

∆
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يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم231 ةداملا
يف ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
زايتما حنم نـمضتملا تاــــقورحملاب فـــــلكملا رـــــيزولا رارـــــق
.بيبانألا ةطساوب لقنلا

822-٤1 مــــــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ماــــكحأ ىــــغلت:١٢ ةّداملا
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٥3٤1 ماع لاوش92 يف خرؤملا

تاـــــــقورحملا لـــقن ةــــفيرعت باــــسح ةــــيجهنمو ةـــــفيرعتلا ددـــــحي
.بيبانألا ةطساوب

يناثلا عيبر31 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىقبت:٢٢ ةّداملا
ددـــــــحي يذـــــلا91٠2 ةــــنس رـــــبمسيد٠1 قــــــفاوـــملا1٤٤1 ماـــــع
ةفيرعتلا ةرتفل لئاس لك بسح ةلداعملا لقنلا تافيرعت
ضراعتت مل ام ،ةروكذملا ةرتفلا يف اهب الومعم91٠2-32٠2
بجومب اهيلع صوصنملا لقنلا ةفيرعت باسح ةيجهنم عم
.موسرملا اذه

ةّيـــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رـــــشني:٣٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٢ يفخّرؤم٠٦٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
مــمتيو لدـــعي ،١٢٠٢ ةــنس وينوـــي٣١قـــــفاوــملا٢٤٤١
٥١ يفخرؤــــــملا٨٤١-٨٠ مــــقر يذــــــيفنتلا موــــسرـــــملا

ةــــــنس وـــــيام١٢ قـــــفاوـــملا٩٢٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج
لاـــمعتسا ةــصخر حــنم تاـــيـفيك ددـــحي يذـــلا٨٠٠٢
.ةيئاملا دراوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيئاملا دراوملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا21-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لّدعملا ،هايملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا62٤1 ماع
،ممتملاو

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

بــــــــحاص تاـــــــقورــــــحملا طـــــــــبض ةــــــطلس غّلــــــبت:٥١ ةّداملا
ةفيرعتلا حارتقا ةقلعتملا ةلمتحملا تاظفحتلاب زايتمالا
روكذملا ءارجإلا يف ةدّدحملا لاجآلا يف اهعفر هيلع بجي يتلا

.هالعأ٤1 ةداملا يف

نوـــكي اــمدنع تاـــقورحملا طـــبض ةــــطلس غّلبت:٦١ ةّداملا
ررــــــقم بــــجومب زاـــيتمالا بــحاص ،اـــقباطم ةــــفيرعتلا حارــــتقا

ةـــــــطساوب لــــــقنلا ةـــــمظنأل اــــــهيلع قـــــفاوــملا لــــــقنلا تاـــــفيرعت
.ةربتعملا ةفيرعتلا ةرتفل بيبانألا

تاــــــفيرعت تاـــــقورــحملا طــــبض ةـــــطلس دّدـــــحت:٧١ ةّداملا
لقنلا تافيرعت نم اــقالطنا لـــئاس لــك بــسح ةــلداعملا لـــقنلا
ةرــــــتفل ،بـــــيبانألا ةــــطساوب لـــــقنلا ةــــمظنأل اــــهيلع قــــفاوـــملا
.ةربتعملا ةفيرعتلا

لئاس لك بسح ةلداعملا لقنلا ةفيرعت بسحت:٨١ ةّداملا
تايمكلا ةرتوف لجأ نم ةقبطملا ،ةربتعملا ةفيرعتلا ةرتفل
لوخدلا ةطقن نــم ،نيــلمعتسملل ،رـــبتعملا لــــئاسلل ةـــــلوقنملا
لئاسلا زايتمالا بحاص عضي ثيح لقنلا ةكبش ةطقن ىلإ

: ةيتآلا ةغيصلا بسح ،لمعتسملا فرصت تحت

)ن( ف ف ك       / ])ن( ف كx )ن( ف ت[       =س ف ت

: نوكي ثيح

ةرتفل لئاس لك بسح ةلداعملا لقنلا ةفيرعت : س ف ت
،ةربتعملا ةفيرعتلا

لـــــقن ماــــظنل ةـــفيرعتلا ةرـــتفل لــــقنلا ةـــــفيرعت: )ن( ف ت
،ربتعملا لئاسلل لقان ’ن‘ بيبانألا ةطساوب

ةرتف لالخ اهلقن بجاولا ةعقوتملا تايمكلا: )ن( ف ك
لقان ’ن‘ بيبانألا ةطساوب لقن ماظن قيرط نع ةفيرعتلا
،ربتعملا لئاسلل

لالـــــخ اــهترتوف بـــجاولا ةـــعقوتملا تاـــيمكلا: )ن( ف ف ك
لقان ’ن‘ بيبانألا ةطساوب لقن ماظن قيرط نع ةفيرعتلا ةرتف
قبس يتلا تايمكلا حرط لالخ نم ةددحملاو ،ربتعملا لئاسلل
،بيبانألا ةطساوب لقنلل رخآ ماظن ربع رورملا اهل

.ربتعملا لئاسلل لقان بيبانألا ةطساوب لقن ماظن : ن

لئاس لك بسح ةلداعملا لقنلا تافيرعت دّدحت:٩١ ةّداملا
ةــــــــغيصلل اــــــقفو ةــــــبوسحملا ،ةرـــــــبتعملا ةــــــفيرـــــــعتلا ةرــــــتفل
رــــــــيزولا نــــــم رارــــــق بــــــجومب ،هالــــــعأ81 ةداـــــملا يف ةروـــــكذملا
.تاقورحملاب فلكملا

ةبسنلاب لقنلا ةفيرعت باسح ةيجهنم ددحت:٠٢ ةّداملا
يف ةروكذملا ،ةيلودلا بيبانألا صخي اميف لقنلا تازايتمال

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

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
ةـــنس ربمسيد82 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىدامج لوأ
،لوألا ريزولا نييعت نـــمضتملاو91٠2

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

31 يف خرؤملا781-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ويام62 قفاوملا32٤1 ماع لوألا عيبر
،ممتملاو لّدعملا ،اهلمعو ةيئالولا يرلا تايريدم ميظنت دعاوق

يف خّرؤملا8٤1-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8٠٠2 ةنس ويام12 قــــفاوملا92٤1 ماــــع ىلوألا ىدامج٥1
،ةيئاملا دراوملا لامعتسا ةصخر حنم تايفيك ددحي

12 يف خّرؤملا88-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا61٠2 ةنس سرام لوأ قــــفاوملا73٤1 ماــــع ىلوألا ىدامج
،ممتملاو لّدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

ماـــــكحأ ضـــعب مــمتيو موـــسرملا اذــــه لدـــــعي:ىلوألا ةّداملا
ىلوألا ىدامج٥1 يف خّرؤملا8٤1-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

تايفيك ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ويام12 قــــفاوملا92٤1 ماــــع
.ةيئاملا دراوملا لامعتسا ةصخر حنم

موسرملا نم٤و3و2 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت :٢ ةّداملا
92٤1 ماــــع ىلوألا ىدامج٥1 يف خّرؤملا8٤1-8٠ مقر يذيفنتلا
ررــــــحتو ،هالـــــعأ روـــــــكذملاو8٠٠2 ةـــــنس وــــــيام12 قــــــفاوملا

: يتأي امك

ةيئاملا دراوملا لامعتسا ةصخر بلط هجوي :2 ةّداملا''
قفري نأ بجيو ةيئاملا دراوملاب ةفلكملا ةيالولا ةرادإ ىلإ
: ةيتآلا قئاثولاو تاحيضوتلاب

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

يـــــــــضارألا وأ ضرألا لـــــــغشل ،يـــــمسر دــــــقــعب ،رــــــيربتلا –
هايملا جارختسا لكايه وأ تآشنم ةماقإ عقومل ةصصخملا
.بلطلا بحاص فرط نم ةبقترملا

ةيئاملا دراوملا لامعتسا ةصخر تابلط باحصأ نكمي
كالـمأل ةـعــباــتــلا وأ ةــيدــلــبــلا يضارأ ىلع ةــبــقــترملا ةــيــفوجلا
تآشنم ةماقإ عقومل يضارألا وأ ضرألا لغش ريربت ،ةلودلا

ةـقـيـثو لــك ةــطساوــب ةــبــقــترملا هاــيملا جارــخــتسا لــكاــيــه وأ
ةحالفلا وأ ةيدلبلا حلاصم اهملست لالغتسالاو لغشلا رربت
.ةصتخملا

ةيئاملا دراوملا لامعتسا ةصخر حنمت ال ،ةلاحلا هذه يفو
نيرخآلا قوقحب ساـسملا الو ،يـــــضارألا وأ ضرألا كلـــــمت قـــــح
.لاوحألا نم لاح يأب

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

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

،جرختسيس يذلا هايملا مجح وأ/و بوسنم –

.يئاملا دروملا لامعتسا ةدم –

.''...................... )رييغت نودب يقابلا( .............................

ةيئاملا دراوملا لامعتسا ةصخر بلط عضخي:3 ةّداملا''
ةــفــلــكملا ةــيالوــلا ةرادإ حــلاصم اــهدــعــت ةــيــنــقــت ةــمـــيـــلـــعـــت ىلإ
: يتأي اميف لثمتتو ةيئاملا دراوملاب

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

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

رـيـيستـلاو مـيـيـقـتـلاـب ةـفــلــكملا تاــئيــهــلا يأر ساــمــتــلا –
: يهو ،ةيئاملا دراوملل جمدملا

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولا *

،ةيئاملا دراوملل جمدملا رييستلل ةينطولا ةلاكولا *

.''ةئيبلاو ةحالفلاو يرحبلا ديصلا حلاصم *

بجومب ةيئاملا دراوملا لامعتسا ةصخر حنمت :٤ ةّداملا''
.ةينقتلا ةميلعتلا جئاتن ساسأ ىلع ،يلاولا نم رارق

ةدم يف ةيئاملا دراوملا لامعتسا ةصخر بلط ةجلاعم متت
.فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،ادحاو ارهش ىدعتت ال

تارربملاب ،بلطلا بحاص غيلبت متي ،ضفرلا ةلاح يفو
ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف نعط ميدقت ريخألا اذه نكميو
ةــيــئاملا دراوملا ةـــيرـــيدـــم ىدـــل ضفرـــلا غـــيـــلـــبـــت خـــيراـــت نـــم
.ايميلقإ ةصتخملا

،اموي )٥1( رشع ةسمخ هتدم لجأ ةيئاملا دراوملا ةيريدمل
.''نعطلا يف تبلل

خّرؤملا8٤1-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ممتي:٣ ةّداملا
8٠٠2 ةنس ويام12 قــــفاوملا92٤1 ماــــع ىلوألا ىدامج٥1 يف

: يتأي امك ررحت رركم٤ ةدامب ،هالعأ روكذملاو
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ةدـــــعـقلا يذ٩يــفخّرؤـــم٠٧٢-١٢ مــقر يذـــيـفـنـتموـــــسرـــم
نــمـضـتي ،١٢٠٢ ةـــنـس وـــــيــنوــي٠٢ قــــفاوــملا٢٤٤١ ماـــــع
ءاـــبو راـشـتنا نــم ةــياــقوــلا ماـظــن رـيـبادــت فـيـيـكـت
.هــتـحـفاـكمو )٩١– دـيــفوــك( اــنوروــك سورـيف

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناتداـــمــــلا اـــمـيـس ال،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنـب–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤمـلا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاـبوــقــعـلا نوــناــق نــمـضـتملاو6691 ةـنــس وـيــنوــي8 قــفاوــملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــياــقوــلاــب قـــلعتمـلاو8891ةنــس رــياــنـي62 قــفاوــملا8٠٤1 ماــع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

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

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤمـلا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

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

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

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

بــجر٠2 يــف خرؤــمـــلا٠1-11 مــقر نوـــناــقــلا ىضـتــقـمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1 ماع

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

لاوـــش81يــف خرؤـمـلا11-81 مــقر نوــناــقــلا ىــضـتــقــمبو–
،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةـنـس وــيـلوــي2 قــفاومـلا93٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

ةينامث لاغشألا لــجأ ىدـــــعتي نأ نــــــكمي ال : رركم٤ ةّداملا''
لامعتسا ةصخر غيلبت خيرات نم ءادتبا ،ارهش )81( رشع
.ةيئاملا دراوملا

،ةدحاو ةرم رهشأ )6( ةتس ةدمب لجألا اذه  دّدمي نأ نكميو
.''انوناق ةرربم بابسأل

موسرملا نم7و6و٥ داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤ ةّداملا
92٤1 ماــــع ىلوألا ىدامج٥1 يف خّرؤملا8٤1-8٠ مقر يذيفنتلا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ويام12 قــــفاوملا

لامعتسا ةصخر نمضتملا رارقلا نيبي نأ بجي :٥ ةّداملا''
: يتأي ام ةيئاملا دراوملا

ناونع ،ءاضتقالا دـــنعو ،نـــيوانعلاو ءامـــسألاو باــــقلألا –
،بلطلا بحاصل ةكرشلا

،هجارختسا نكمي يذلا ىصقألا ءاملا مجح وأ بوسنم –

،جرختسيس يذلا ءاملا تالامعتسا وأ لامعتسا –

.ةيئاملا دراوملا لامعتسا ةصخر ةيحالص ةدم –

.''....................... )رييغت نودب يقابلا( .............................

رشعب ةيئاملا دراوملا لامعتسا ةصخر ةدم ددحت :6 ةّداملا''
،ةيفوجلا ةيئاملا دراوملل ةبسنلاب ،ىصقأ دحك ،تاونس )٠1(
.ةيحطسلا ةيئاملا دراوملل ةبسنلاب تاونس )٥( سمخو

ةـــصخرلاب قـفرم بـــلط ساــسأ ىلـــع اـــهديدجت نـــكمي اــــمك
.اهتايحالص ةدم ءاهتنا نم رهشأ )6( ةتس لبق مدقي ،ةيلوألا

.''اهحنم قرط سفنب ّالإ اهليدعت نكمي الو

جارختسا ةصخر ءاغلإ وأ صيلقت وأ ليدعت نكمي:7 ةّداملا''
ماكحأ يف اهيلع صوصنملا تايفيكلا بسحو تالاحلا يف ءاملا
ىدامج82 يف خرؤملا21-٥٠ مقر نوناقلا نم78و68 نيتداملا
ممتملاو لّدعملا ،٥٠٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا62٤1 ماع ةيناثلا

.هالعأ روكذملاو

: ةيتآلا تالاحلا يف اهؤاغلإ نكمي امك

.ةددحملا لاجآلا يف لاغشألا نم ءاهتنالا مدع –

.''......................... )رييغت نودب يقابلا( ...........................

ةّيــــــمسرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــــسرملا اذــــــه رــــــشني:٥ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



٨٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٩
21م١٢٠٢ ةنس وينوي٠٢

يف خرؤملا392-31 مقر يسائرلا موـسرمـلا ىضـتـقــمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينـجـب ةدـمـتـعـمـلا ،)٥٠٠2( ةـيـلودـلا ةيـحـصلا حـئاوـــلـلا رـشـن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

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

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خرؤـــملا87-12 مـــقر يـساــئرــلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا96-٠2 مـقر يذــيفـنتلا موـسرــمــلا ىضـتـقمـبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قــفاوــمـلا1٤٤1 ماــع بــجر62
)91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

رـيــبادــت فيـيــكت ىلإ موــسرـمــلا اذــه فدــهي : ىلوألا ةّداملا
)91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماــظن
ىلع ظافحلا  ىلإ ةيمارلا  ماكـحألاب ديــقتلا لظ يف ،هتـحفاــكمو

سورــيـف راـشـتنال رـطـخ يأ نـم مـهـتياــمـحو نينطاومـلا ةـحـص
.انوروك

ةدمل ددميو ،يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ لدعي :٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،اموي )12( نيرشعو دحاو

ليللا فصتنم نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
تايالولا ىلع ،يلاومـلا مويلا حابص نم ةعبارلا ةعاسلا ةياغ ىلإ
،ةديلبلاو  ،ةياجبو ،ةنتابو ،طاوغألا :ةيتآلا )٤1( ةرشع عبرألا

،سابعلب يديسو ،فيطسو ،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ةسبتو
 ،سادرموبو ،نارهوو ،ةلقروو ،ةليسمـلاو ،ةنيطنسقو

عبرألا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ةركسبو  ،يقاوبلا مأو ،فلشلاو ،راردأ : ةيتآلا )٤٤( نيعبرألاو
،ةفلجلاو ،ترايتو ،ناسملتو ،تسغنماتو ،ةريوبلاو ،راشبو
،ةــــيدملاو ،ةــــملاقو ،ةـــبانعو ،ةدــــكيكسو ،ةدــــيعسو ،لـــجيجو
،جيريرعوب جربو ،يزيليإو ،ضيبلاو ،ركسعمو ،مناغتسمو
قوسو ،ةلشنخو ،يداولاو ،تليسمسيتو ،فودنتو ،فراطلاو
نيعو ،ةـماـعـنـلاو ،ىلـــفدــلا نيعو ،ةــلــيــمو ،ةزاــبــيــتو ،سارــهأ

،راتخم يجاب جربو ،نوميميتو ،نازيلغو ،ةيادرغو ،تنشومت
،ترقوتو ،مازق نإو ، حلاص نإو ،سابع ينبو ،لالج دالوأو
.ةعينملاو ،ريغملاو ،تناجو

،ةصتخملا تاطلسلا ةقفاوم دعب ،ةالولا نكمي :٣ ةّداملا
لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

رـــــــجح تاــــــقوأ طـــــبض وأ لــــيدــــعـــت وأ رارـــــــقإ  اـــــميس ال ،ةــــيالو
وأ اًيح وأ اًناكم وأ ةيدلب فدهـــتسي ،يلـــك وأ يـــئزـــج ،يلزـــنم
.ىودعلل اًرؤب دهشت يتلا ،رثكأ

دعاصملاةطساوب لقنلا طاشن قيلعت ريبدت عفري:٤ ةّداملا
نم هيلع قفاوملا يحصلا لوكوتوربلا مارتحا لظ يف ةيئاوهلا
،)91– دـيفوك( انوروـــــك سورــــــيفءاـــــبو ةـــــعباتمل ةـــــــيملعلا ةـــــنجللا

ذــفانم ىلــع ءاــقبإلا لالــخ نــم تاـــبرعلل ةـــمئادلا ةـــيوهتلا اــــميس ال
ريبادتلاب نيقفترملا ديقت عم ،ةمدخلا ءانثأ ةحوتفم ةيوهتلا
  .ةعناملا

رظح ءارجإ  ،ينطولا بارتلا لماك ربع دّدمي :٥ ةّداملا
تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب

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

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :٦ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
،ةيامحلاو ةياقولا ريبادتب مازتلالا نم ققحتلل ةصتخملا

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

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت لك ةقبطم ىقبت :٧ ةّداملا
انوروـــــك سورــيف ءاـــبو نـــم ةــياقولا ماــظن راــطإ يف ةذــــختمـلا
ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
.هب لومعمـلا

وينوي12 نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرست:٨ ةّداملا
.12٠2 ةنس

ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــمــلا اذــــه رـشـني :٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ9يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٤٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس وينوي٠٢ 22

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام
.يداولا ةيالو يف ةعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ماهم ،1202 ةنس يفناج62 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس ويام71
ةيالو يف ةعماج ةرئادل اسيئر هتفصب ،ليجوق ميلسّديسلا
.ةافولا ببسب ،يداولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قـــــــفاوملا2441 ماـــــع لاوــــش5 يفخّرؤــــم يـــسائر موــــسرم
ماـــعلا رــــيدملا ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس وــــيام
دـــــيربلا ةرازوـــــب لاـــــصتالاو مالـــــعإلا تاــــــيجوــــلوـــنكتل

تاــيجولونكتلاو ةيــكلساللاو ةـــيكلسلا تالــــصاوملاو
.اقباس - ةنمقرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع لاوــــش5 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
،ةريشإ ميكحدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام71 قــفاوملا

ةرازوب لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل اماع اريدم هتفصب
تاــيجولونكتلاو ةــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالـــصاوملاو دــــيربلا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس - ةنمقرلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـعلا رـيدملا ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس وـــيام
.تابذبذلل ةينطولا ةلاكولل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع لاوـــش5 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
دمحأ دـيسدّيــسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةــــنس وــــيام71 قــــفاوملا

.تابذبذلل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب ،حابصم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قــــفاوملا2441 ماــــع لاوـــش5 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــــسرم
ماــــعلا رـــيدملا ماـــهم ءاـــــهنإ نمـــــضتي ،1202 ةــــــنس وـــــيام
ةرازوب يعامتجالا محالتلاو ةأرملا اياضقو ةرــسألل
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يسبع دارم قازرلا دبعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام71
يعامتجالا محالتلاو ةأرملا اياضقو ةرسألل اماع اريدم هتفصب
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يـــسائر موـــسرم
ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هـــتفصب ،ةرمح رــجحوبّديسلا ماهـــمىـــهنت ،1202 ةـــنس وـــيام71
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول اماع اشتفم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قـــــفاوملا2441 ماــــع لاوـــش5 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام
.يرطيبلا بطلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،رودق ميرك يميشاه ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام71
.يرطيبلا بطلل ينطولا دهعملل اماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قـفاوملا2441 ماــع لاوــش5 يفخّرؤــم يــسائر موـــسرم
تاــساردلل نيريدم نييــعت نـمضتي ،1202 ةــنس وــيام

.ةبساحملا سلجمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع لاوــــش5 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ويام71 قفاوملا
: ةبساحملا سلجمب تاساردلل نيريدم ،مهؤامسأ

،وشاعم ةليبن –

،يدومحم دمـحما –

.نيدموب يدهم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجمب ةفرغ سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام
.ةبساحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةفرغ سيئر ،يفانح دمحـم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام71

.ةبساحملا سلجمب

ةّيدرف ميسارم



٨٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٩
23م١٢٠٢ ةنس وينوي٠٢

ةيكلملاو تاــمدخلا ةراــجتل رــيدم ةــبئان ،يـــسانب دـــنه –
،ةيركفلا

.يبوروألا داحتالل ريدم ةبئان ،يراتخم ىليل –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92 قـــفاوملا2441 ماـــع لاوـــش71 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موــــسرم
تاـــساردلاب ّفلكم نييـــعت نــمضتي ،1202 ةـــنس وــــيام
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع لاوـــــش71 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــجومب
نــــــيدلا رـــــصن دّيـــــسلا نّيـــــــعي ،1202 ةــــنس وـــــيام92 قــــــفاوملا

ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو تاـساردلاب افّلكم ،شوـــبح نب
.ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.ناسملت ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش71 يف خّرؤــم يذــيفنت موـــسرم بــــجومب
ةيتآلا ةداــسلاو ةدّيـــسلا نّيـــعت ،1202 ةـــنس وـــيام92 قــــفاوملا
: ناسملت ةعماجب ،مهؤامسأ

 ،اماع انيمأ ،نارقم نب داؤف –

يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،بوجحم قيفوت –
تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروـطلا يف

 ،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاو

ةــعيبطلا موــلع ةــيلكل ةدــــيمع ،ناـــميلس لاــــمأ ةــــميسن –
،نوكلاو ضرألا مولعو ةايحلاو

ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،مغدل نب يحتف –
،رييستلا مولعو

،موـلعلا ةيلكل اديمع ،رارع ريهز –

مولعلاو قوقحلا ةيلكل ادـيمع ،روــفيط نــب نــيدلا رـــصن –
،ةيسايسلا

.تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع ،ينايلم دـمحم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوـش71 يفخّرؤـــم يذــــيــفنت موــــسرم
ريدم يبئان نييعت نــمـضـتـي ،1202 ةـنـس وــــيام92
.1 رئازجلا ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوــش71 يف خّرؤـــم يذيـــفنت موـــسرم بــــجومب
يتآلا دّيـــــسلاو ةدّيـــسلا نّيــــعت ،1202 ةـــنس وـــيام92 قـــفاوملا
:1 رئازجلا ةعماجب ريدم يبئان ،امهامسا

قفاوملا2441 ماع لاوش71 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام92
.1 رئازجلا ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ينغلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا

فارشتسالاو ةـيـمـنـتـلاـب اـفـّلـكــم ،رــيدــم بئاــنهــتــفصب ،ةكع
.1 رئازجلا ةعماجب هيجوتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام
.يداولا ةيالو يف ينهملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــــع لاوــــــش71 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
،يليكسغ مساقلبّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا

.يداولا ةيالو يف ينهملا نيوكتلل اريدم هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92 قـفاوملا2441 ماـع لاوــش71 يفخّرؤــم يذــيفنت موــسرم
باـــبشلا رــيدم ماـــهم ءاهـــنإ نـــمضتي ،1202 ةـنس وــيام
.ةركسب ةيالو يف ةضايرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع لاوـــش71 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــجومب
زـــيزعلا دــبعّديـــسلا ماهـــمىـــهنت ،1202 ةــــنس وــــيام92 قــــفاوملا

.ةركسب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب ،يبروباج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماـع لاوـــش71 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موــــسرم
رـــــيدم ماـــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس وــــيام92
.مناغتسم ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رــــــــــــيشبدّيــــــسلا ماـــــهمىـــــهنت ،1202 ةـــــنس وـــــيام92 قـــــفاوــملا

ةـــــــيالو يف مــــــجاــــنملاو ةــــــعانصلل ارـــــيدم هـــــــتفصب ،ةداــــب نـــــب
.مناغتسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا2441 ماــع لاوــش71 يفخّرؤــم يذـــيفنت موــسرم
يـــتبئان ماــهم ءاــهــنإ نـــمضتي ،1202 ةــــنس وــــيام92
.ةراجتلا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــــع لاوـــــش71 يف خّرؤــــــــــم يذـــــــيــــفنت موـــــــسرم بـــــــــجومب
يتآلا نيــتّديسلا ماــــهـــمىــــهنت ،1202 ةــــنس وــــــيام92 قــــــفاوملا
امهفيلكتل ،ةراجتلا ةرازوب ريدم يتبئان امهتفصب ،امهامسا

: ىرخأ فئاظوب
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روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب ةّفلكم ،ريدم ةبئان ،رفادم ةزياف –
يلاعلا نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا

،جردتلا دعب اميف

ةــــــــــيمنتلاب اــــــفّلكم ،رـــــيدــــم بـــــئان ،يراـــــتخم سراـــــف –
.هيجوتلاو فارشتسالاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.2 رئازجلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع لاوـــش71 يف خّرؤـــم يذيــــفنت موـــسرم بــــجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةـــنس وــيام92 قــــفاوملا

:2 رئازجلا ةعماجب

يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،نوميإ فسوي –
اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا
،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

.ةيعامتجالا مولعلا ةيلكل اديمع ،يرحب ليبن –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.3 رئازجلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوـــش71 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
ةيتآلا نادّيـسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةـــنس وـــيام92 قـــفاوملا
:3 رئازجلا ةعماجب ،مهؤامسأ

فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ،ريدم بئان ،يجان ةرامع –
،هيجوتلاو

ةيجراخلا تاقالعلاب اـفّلكم ،رـيدم بــئان ،نيــسح اــيركز –
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

.لاصتالاو مالعإلا مولع ةيلكل ةديمع ،يوطع ةكيلم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوـــش71 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
ةــــيلك دــــيمع نييــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس وـــــيام92
.ةيدملا ةعماجب مولعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع لاوـــش71 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
،يديدح نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا

.ةيدملا ةعماجب مولعلا ةيلكل اديمع

قفاوملا2441 ماع لاوـش71 يفخّرؤــــم يذـــــيفنت موــــسرم
رــيدم بــئان نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس وــــيام92
.فراطلا ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع لاوـــش71 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
،يــــساس ناـــيفس دّيسلا نّيعي ،1202 ةــنس وـــيام92 قـــفاوملا

طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان
.فراطلا ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع لاوـــش71 يف ناـــخّرؤم ناــــيذيفنت ناـــــموسرم
نييـــعتلا ناــنمضتي ،1202 ةـــنس وــــيام92 قــــفاوملا
.ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع لاوـــش71 يف خّرؤـــم يذــــــيفنت موـــسرم بــــــجومب
ةــيتآلا ةداـسلاو تادّيسلا نّيـعت ،1202 ةــنس وــيام92 قـــفاوملا
: ةراجتلا ةرازوب ،مهؤامسأ

 ،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،رديوق دالوأ ةيام –

 ،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،رومع نب ريمس –

،صـــيخلتلاو تاـــساردلاب اــــفّلكم ،يلــــعب نـــيدلا لاــــمج –
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا لوؤسم

ةـــيراجتلا تاـــقافتالا ةـــعباتمل ةرــــيدم ،يراــــتخم ىلـــيل –
،نواعتلاو ةيوهجلا

ةــيملاعلا ةــمظنملا عــم تاـــقالعلل ةرـــيدم ،يــسانب دـــنه –
،ةراجتلل

،قوسلا نيومت ةعباتمل ريدم ةبئان ،يتوب ماهس –

مالــعإلاو تاــيئاصحإلل رـــيدم ةـــبئان ،رـــيدإ نـــب ةـــينوص –
،يداصتقالا

تارداصلا ةعباتمل ريدم بئان ،يراوهلا فيطللا دبع –
،اهمعدو

،نيوكتلل ريدم بئان ،ريفس ميرك –

قــيثوتلاو تاــعزانملل رــيدم بـــئان ،لاـــحرب روـــنلا دـــبع –
،ةسفانملاب قلعتملا

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،يفرش دمـحم –



٨٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٩
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92 قفاوملا2441 ماع لاوش71 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يف ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام
.تايالولا ضعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوـــش71 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام92 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيريدم

،ةركسب ةيالو يف ،يرامع دمـحم –

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يلياله داؤف –

.فودنت ةيالو يف ،فيعم ميهاربإ –

2441 ماــــع لاوـــش71 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب

ةيتآلا نادّيسلاو ةّديسلا نّيــعت ،1202 ةـــنس وـــيام92 قــــفاوملا

: ةراجتلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ

عـــم ةــيراجتلا تاــقالعلل رــيدم ةــبئان ،يـــقداص ةـــميسن –

 ،ةينيتاللا اكيرمأو ايسآ نادلب

 ،تادراولا ريطأتو ةعباتمل ريدم بئان ،ةورقوب دمحأ –

عـم ةــيراجتلا تاــقالعلل رـــيدم بــئان ،يواـــسوم رــــيهوز –

.ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ نادلب

: ةحصلا مولعو ةيبطلا مولعلا
موـــــلع يف ثـــحبلل ةـــيتاعوضوملا ةـــلاكولا ،لـــيبن نـــفوع –

،ةــحصلا
،1 نارهو ةعماج ،دمـحم ةجقب –
،1 نارهو ةعماج ،ىليل يتوح –
،رئازجلا روتساب دهعم ،فيرش دمـحم يدابع –
،1 نارهو ةعماج ،دمـحم يميهارب –
،1 رئازجلا ةعماج ،اضر كيجيج –
،1 رئازجلا ةعماج ،ميرم ريزات –
،1 ةديلبلا ةعماج ،ليهس ةبيلط –
.1 رئازجلا ةعماج ،ديعلب نادوعسمإ –
: ايجولونكتلاو مولعلا
تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا ،لداع ينارشولب –

،رئازجلاب
يلآلا مالــــــعإلل ايلعلا ةـينطولا ةسردــملا ،نيساي لالــــعش –

،رئازجلاب
،اسنرف - سميار ةعماج ،زيزعلا دبع يوازمح –
،1 ةديلبلا ةعماج ،ديعسلا يانك –
،كارطانوس - ريوطتلاو ثحبلا زكرم ،دمـحم ةجوخ –
،ركسعم ةعماج ،دمحأ ديس دمـحم يراوه –
،لجيج ةعماج ،لداع تيلم –
،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا ،نيدلا زع قيدصوأ –
موــــــــلعلل نـــــيدموب يراوــــه ةــــعماج ،فــــسوي يــــنابيش –

.ايجولونكتلاو
: ةيعامتجالا مولعلا
،2 نارهو ةعماج ،رداقلا دبع ةفرعوب –

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

٢٤٤١ ماـــــــع ناـــــــــضمر٠٢ يفخّرؤــــــــــم كرـــــــــــــتشم يرازو رارــــــــــــق
ةــــــــنجل ةـــــــــــــليــكشت ددـــــــــــحي ،١٢٠٢ ةـــــــــنس وــــــــيام٢ قــــــفاوــــــــــملا
موــــــــلعلا يف ”ةـــــيروـــــــــــــهمجلا ســـــــيئر ةزــــــــــئاــــجل“ مــــــيكحتلا

.ايجولونكتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــــــع ناـــضمر٠2 يف خرؤــــــم كرــتشم يرازو رارـــق بـــــــــجومب
ةيروهمجلا سـيئر ةزــئاجل“ ،12٠2 ةنس ويام2 قـفاوملا2٤٤1

اقيبطت ،ميكحتلا ةنجل ةليكشت ددحت ”ايجولونكتلاو مولعلا يف
يف خرؤـــــملا٤61-98 مقر يسائرــــــلا موسرملا نم6 ةداملا ماكحأل
ئــــــشني يذــــلا9891 ةـــنس تــــشغ92 قـــــفاوــملا٠1٤1 ماـــــع مرـــحم72
لدـــــعملا ،”اـــيجولونكتلاو موــــلعلا يف ةـــيروهمجلا ســـيئر ةزـــئاج“
: يتأي امك ،ممتملاو

: ةيساسألا مولعلا

،يقاوبلا مأ ةعماج ،نايفس ةديصعوب –

،ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج ،دمـحم زازع –

،سابعلب يديس ةعماج ،قفوم ةرهش نب –

،1 ةديلبلا ةعماج ،ىفطصم يلالش –

،سابعلب يديس ةعماج ،ريشب صفحوب –

،وزو يزيت ةعماج ،رمع سورمل –

،ةريوبلا ةعماج ،ميكح يسينول –

ليلاحتلا يف ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم ،نودلخ يراشب –
،ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا

.ةليسملا ةعماج ،نسحل قارزم –

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ةــعــباــتــمو ةساردــب ةــفــلــكملا ةــكرــتشملا ةــيرازوـــلا ةـــيـــنـــقـــتـــلا
ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاـشن ةــسراممب ةـــقلعتملا تاـــــفلملا
قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر2 يف خرؤملا رارقلا يف ةددحملا

ةـــــنجللا ءاــــضعأ نييـــــعت نــــمضتملاو٠2٠2 ةــــنس رـــــبوتكأ91
ةــعــباــتــمو ةساردــب ةــفــلــكملا ةــكرــتشملا ةــيرازوـــلا ةـــيـــنـــقـــتـــلا
،ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممب ةقلعتملا تافلملا

: يتأي امك ،اهريسو اهميظنتو

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

،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،نونز ةبيبح ةديسلا –

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

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يفخّرؤم رارق
2441 ماــــــــــع رـــــــفص31 يفخّرؤــــــــملا رارـــــــقلا لّدــــــــعي ،1202
نييــــعت نـــمضتملاو0202 ةــــنس رـــــبوتكأ لّوأ قــــفاوملا
.هايملل ةيرئازجلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 قـــفاوملا2441 ماــع ناــضمر7 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
2441 ماع رفص31 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ليربأ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس ربوتكأ لّوأ قفاوملا

هسأرت يذلا ،هايملل ةيرئازجلل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم
:يتأي امك ،ةليضف يوادمح ةدّيسلا

............................... )رييغت نودب( .............................. – “
 ............................... )رييغت نودب( ................................. –
 ............................... )رييغت نودب( .................................–
 ............................... )رييغت نودب( ................................. –
،ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دمـحم يليبج دّيسلا–

،اوضع
،ةحالفلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،حلاص يكاوش دّيسلا –

،اوضع
 ................................. )رييغت نودب( ............................... –
 ................................. )رييغت نودب( ............................... –
 ................................. )رييغت نودب( ............................... –
،هاـــيملل ةــيرئازجلل ماـــعلا رــــيدملا ،نيـــسح ريـــعاز دّيـــــسلا –

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

،ةبانع ةعماج ،مالسإلا فيس ةيوش –
،1 رئازجلا ةعماج ،رامع لديج –
،ناسملت ةعماج ،دمـحم نايز نب –
،2 نارهو ةعماج ،ةجلفوب طايغ –
،2 فيطس ةعماج ،ريخ يشق –
،2 ةنيطنسق ةعماج ،ديمح فورخ –
،2 نارهو ةعماج ،صفحوب يكرابم –
.2 ةنيطنسق ةعماج ،ليعامسا يخورز –
: ةيناسنإلا مولعلا
،2 فيطس ةعماج ،فسوي شبيع –
،ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا ،حلاص ديعلب –
،3 ةنيطنسق ةعماج ،ليضف ويلد –
،1 نارهو ةعماج ،وحد رورغف –
،ةعيرزوب - ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا ،ةقيتع ةراق –
،3 ةنيطنسق ةعماج ،يلع ةيرداوق –
،ةراجتلل ايلعلا ةسردملا ،رمع يوالعل –
،2 نارهو ةعماج ،ريدن فورعم –
.2 رئازجلا ةعماج ،رداقلا دبع يجارد –
: ةايحلا مولع
،ةبقلا - ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا ،نيدلا رصن وابس –
،1 نارهو ةعماج ،ةكيلم قانشوب –
مولعلل نيدموب يراوه ةعماج ،ةميطف يرابج ةبارعل –

،ايجولونكتلاو
،ةبانع ةعماج ،ماشه دمـحم ةراق –
،فلشلا ةعماج ،دمـحم ةيحيابص –
موـلعلل نــيدموب يراوــه ةـــعماج ،ةـــيفاش لــــيوط ةــــفقوب –

،ايجولونكتلاو
،ةياجب ةعماج ،ريدوخ يندم –
،ناسملت ةعماج ،ةظيفح قوزرم –
.ةبانع ةعماج ،ةعمجوب يوارمس –

ةعانصلا ةرازو

وينوي٣١ قفاوملا٢٤٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ٢ يفخرؤـــم رارـــق
ماع لوألا عيبر٢ يفخرؤملا رارقلا لدـــعي ،١٢٠٢ ةـــنس
نييعت نمضتملاو٠٢٠٢ ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٢٤٤١
ةـــفلكملا ةــكرتشملا ةــيرازولا ةـــينقتلا ةـــنجللا ءاـــضعأ
طاشن ةسراممب ةقلعتملا تاــفلملا ةــعباتمو ةـــساردب
.اهريسو اهميظنتو ،ةديدجلا تابكرملا ءالكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف خرؤم رارق بجومب
ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا لدعي ،12٠2 ةنس وينوي

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


