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ةّيميظنتميسارم

ةـينازـــيم ىلإ داـمتعا ليوحت نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا2٤٤1 ماع ةّجحلا يذ21 يف خّرؤم392-12 مقر يسائرموسرم
..............................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـييست

دامتعا ليوحتوباب ثادــحإ نــــمضتـي ،12٠2 ةنس ويلوي22قــفاوملا2٤٤1 ماع ةّجحلا يذ21 يف خّرؤم٤92-12  مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رييــــست ةينازيم ىلإ

ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا2٤٤1 ماع ةّجحلا يذ21 يف خّرؤم٥92-12 مقر يسائرموسرم
............................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو رييست

قاحتلالا طورشو ةمئاق ددــحي ،12٠2 ةنس وــيلوي91 قــفاوملا2٤٤1 ماع ةّجحلا يذ9 يف خّرؤم292-12 مقر يذيفنتموسرم
..............................اهب ةقلعتملا ةيلالدتسالا ةدايزلا اذكو اـــهفينصتو ةيئاـبجلا ةرادإلل ةيجراـخلا حـلاصملل اـيلعلا بـصانملاب

ةـــــياــــقولا ماـــــظن رـــــــــيبادت فــييكت نـــمضتي ،12٠2 ةـــنس وــــيلوي٥2قــــفاوملا2٤٤1 ماع ّةجحلا يذ٥1 يف خّرؤـم1٠3-12 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
.......................................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سورــــــــيف ءاـــــبو راــــشتنا نـــــم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

عافدلا ةرازو ىدلٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،12٠2 ةنس ويام61قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش٤ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا /راشبب ةيركسعلا ةمكحملا سيئر ةفصب ،ينطولا

ةيلاملا ةرازو

...........ةيغبتلا داوملاو غبتلا قوس طبض ةـطلس رـــيس دـــعاوق ددــــحي ،12٠2 ةنسويام72قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش٥1 يف خّرؤم رارق

تاذو ديحولا صخشلا تاذ ةسسؤملا دامتعا بحس نمضتي ،12٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم رارق
...................................................................................نيمأتلل ةرسمس ةكرش اهتفصب ،PIRAC"LRUE""بيرك" ةدودحملا ةيلوؤسملا

تاذو ديحولا صخشلا تاذ ةســـــسؤـــملا دامــــتعا بــــــحس نمضتي ،12٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم رارق
اهتفصب،ecnarussA ecivreS gnikorB aireglA" LRUE" "سـناروــــسأ ســـــيـــــفرـــــس غنيــكورــباـــيرـــــجلأ" ةدودــــــحملا ةـــــيـــــلوؤــــــســــملا

....................................................................................................................................................................................نيمأتلل ةرسمس ةكرش

تاذو دــــيحولا صــخشلا تاذ ةـــســـــسؤـــملا داـــمــــتعا نـــمضتي ،12٠2 ةــنس وــينوي٤1 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ3 يف خّرؤـــم رارــق
..................................................................................نيمأتلل ةرسمس ةكرش اهتفصب،PIRAC" LRUE" "بيرك" ةدودحملا ةيلوؤسملا

تاذو دـــــيـــحولا صخشلا تاذ ةســـــسؤـــملا دامــــتعا نمضــــــــتي ،12٠2 ةــنــــس وــينوي٤1 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعقلا يذ3 يف خّرؤــم رارـــق
اهتفصب،ecnarussA ecivreS gnikorB aireglA" LRUE" "سـناروـسأ سـيــــفرـــس غـــنــــيـــــكورــــباـــــــيرـــــــجلأ" ةدودــــــــحملا ةــيــــــلوؤـــســــملا

.............................................................................................................................................................نيمأتلل ةرسمس ةكرش

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

81 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ71 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي71 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم رارق
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو ىدل ةأشنملا نعطلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس تشغ
........................................................................................................................................................................................ةأرملا
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

زايتمالا دوقع دادعإل ةيلمعلا تايفيكلا ددحي ،12٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.............................................تايالو ةدع وأ نيتيالو ىلع دتمت يتلا ةيضرألا عطقلل ةبسنلاب ،ةيراقعلا ةظفاحملاب اهراهشإو

لقنلا ةرازو

صاخشألا نم ةبولطملا اـــــــــيندلا ةـــــيندبلا ةـــــــيلهألا طورــــــش دّدــــــحي ،12٠2 ةــــــنس وــــينوي٤1 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ3 يف خّرؤـــم رارـــق
...................................................................................................هجوملا صاخشألا لقن تاموظنم ةدايق وأ ةقايس وأ ةمالسب نيفلكملا

وــيــنوـــي٠3 قــفاوــملا8٠٤1 ماـــع ةدـــعـقــلا يذ61 يــف خّرؤـــملا رارــــقــلا لدــــعـي ،12٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم رارق
.................................................................................ةيمومعلا لاــــغــشألا تادـــعـــم ىلــع ةـــقــبــطملا ةـــيرادإلا دــــعاوـــقــلا ددــحــي يذـــلا8891 ةــنــس

ويام٥ قــفاوــملا8٠٤1 ماـــعناضمر81 يف خّرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،12٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم رارق
..............................................................ةكرحلا ةيتاذلاتابكرملا ليجست مقرب ةقلعتملا ةـــيرادإلا دــــعاوـــقــلا ددــحــي يذـــلا8891 ةــنــس

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يف لامعلا ةيامحل ةيـــنقـــتلا رـــيـــبادـــتلا حـــضوي ،12٠2 ةنـــس ويـــنوــــي لوأقفاوملا2٤٤1 ماع لاوش٠2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................................................................................................................................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا عاطق
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ةـّيميظنت ميسارم
81 يف خّرؤملا٤٠-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تاـــــعامجلاو ةــــــيلخادلا رــــــيزول ةــــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــــيزوت
بــــــجومب رـــــييستلا ةــــينازيم نـــــم ةـــــينارمعلا ةـــــئيهتلاو ةـــــيلحـملا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
رانيد نويلم رشع ةينامثو ةئامثالثو اراــــيلم رــــــشع ةـــــثالث
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد813.31.٠٠٠.٠٠٠(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“19-73 مقر بابلا يفو

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةداملا
راـــــــــنيد نوــــــــيلم رشع ةينامثو ةــئامثالثو ارايلم رشع ةثالث
ةرازو رــــــــــــييست ةـــــــــينازــــــــيم يف دّيــــــــــــقي )جد813.31.٠٠٠.٠٠٠(
يفو ةــــــــــينارمعلا ةــــــئيهتلاو ةــــــيلحـملا تاـــــــعامجلاو ةــــــــيلخادلا
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو ّفلكي :٣ ةداملا
اذـــــه ذــــيفنتب ،هــــصخي اــــميف لـــــك ،ةــــينارمعلا ةــــــئيهتلاو ةــــــيلحـملا
ةّيروـــــــــــهمجلل ّةيـــــــمسّرلا ةدــــــــيرـــــــــجلا يف رشــــــــــني يذــــــلا موــــــسرـــــملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

22 قـــــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةّجـــحلا يذ21 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع

ماع ّةجحلا يذ٢١ يفخّرؤم٣٩٢-١٢ مقر يسائرموسرم
ليوحـت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويلوي٢٢ قفاوملا٢٤٤١
ةــــــــــيلخادلا ةرازو رـــــــييست ةــــــينازـــيم ىلإ داـــــــمتعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــــتداملا اــــــميس ال ،روــــــتسدــلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماــع لاّوــش8 يف خّرؤـــملا71-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ىداـــمج61 يف خّرؤــملا61-٠2 مــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــــع لاّوـــش72 يف خّرؤـــملا7٠-12 مــــقر رـــــمألا ىـــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
عــــــــيزوـــــت نـــــــــــمــــضتملاو12٠2 ةـــــــنس وـــــــــــينوــــــي71 قــــــــفاوـــــملا2٤٤1
نــم ةــكرــتشملا فــيــلاــكــتــلا ةــيــنازــيمل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

قحلملا لودجلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
يناثلا عرفلا

ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

 ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم -نوفظوملا

.........................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ينطولا نمألا
عــباــط تاذ حــنــم ،بتاورــلا ،نودــقاــعــتملا نوــمدــخــتسملا - ينــطوــلا نــمألا

....................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

9.508.000.000

780.000.000
10.288.000.000
10.288.000.000
10.288.000.000

02-31

03-31
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)عبات( قحلملا لودجلا

يناثلا يئزجلا عرفلا
 ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم -نوفظوملا

،نودقاعتملا نومدختسملا - ينطولا نمألل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.............يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا
 ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
 ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم -نوفظوملا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيندملا ةيامحلا
عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيندملا ةيامحلا

....................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
 ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم -نوفظوملا

نوـــمدـــخـــتسملا - ةـــيـــندملا ةـــياـــمـــحـــلـــل ةـــعـــباــــتــــلا ةــــيزــــكرــــمالــــلا حــــلاصملا
ناــمضلا تاــكارـــتشاو يلئاـــع عـــباـــط تاذ حـــنـــم ،بتاورـــلا ،نودـــقاـــعـــتملا
...............................................................................................يعامتجالا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

10.438.000.000

2.715.100.000

9.000.000

2.724.100.000

2.724.100.000

2.724.100.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

13-31

02-31

03-31

13-31
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)عبات(قحلملا لودجلا

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم -نوفظوملا

عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةينطولا ةدحولا
....................................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم

............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

25.900.000

25.900.000

25.900.000

25.900.000

2.880.000.000

13.318.000.000

23-31

ماع ةّجحلا يذ٢١ يفخّرؤم٤٩٢-١٢ مـقر يــسائر موــسرم
نـــــــمضتـي ،١٢٠٢ ةــــــنس وـــــــيلوــــــــي٢٢قــــــــفاوـــــملا٢٤٤١
رييــــست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـتوباب ثادــحإ

.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــــتداـــمـلا اــــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداــــمج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مـــــقر نوـــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاوــــش72 يف خرؤــــمـلا7٠-12 مــــقر رــــمألا ىـــــضتقمبو –
نوناق  نــمضتملاو12٠2 ةــــنس وــــينوي8 قــــــــفاوملا2٤٤1 ماــــع
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نــمضتملاو12٠2 ةـــنس وـــينوي71 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستــلا ةــيــنازــيــم
12٠2،

81 يف خرؤملا9٠-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
12٠2 ةـــــــنس يـــــــفناج2 قـــــــفاوملا2٤٤1 ماــــــــع ىلوألا ىداــــــمج
نيدهاجملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم قوقحلا يوذو
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري
ةرازو رـــــــــييست ةــــــــينازـــــيم لودــــــــــج يف ثدـــــحي : ىلوألا ةّداملا

تاقفن'' هناونعو9٠-73 همقر باب ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا
.''لالقتسالا ديعل٠6 ىركذلا ميظنتو ريضحتب ةقلعتم

ةئام هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي :٢ ةّداملا
فـــيلاكتلا ةـــينازيم يف دـــــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠1( راــــنيد نوـــــيلم
يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

هردـــق داـــــمتعا12٠2 ةــــــنس ةـــــــينازيمل صصــــــخي :٣ ةّداملا
ةـــــــينازيم يف دــــــيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠1( راـــــنيد نوـــــيلم ةـــــئام
مــــقر باـــــبلا يفو قوـــــقحلا يوذو نـــــيدهاجملا ةرازو رـــــــييست
ديعل٠6 ىرــكذلا مــيظنتو رـــيضحتب ةـــقلعتم تاــــقفن''73-9٠
.''لالقتسالا

يوذو نـــــــيدهاجملا رــــــيزوو ةـــــــيلاملا رـــــيزو فـــــلكي :٤ ةّداملا
رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،قوقحلا

ّةيـــــــــطارقميّدلا ةّيرــــــئازجلا ةّيروـــــــهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف
.ّةيــــبعّشلا

22 قـــــــفاوملا2٤٤1 ماــــــع ةّجــــحلا يذ21 يف رــــــئازجلاب رّرــــــح
 .12٠2 ةنس ويلوي

 نوبت ديجملا دبع



٨٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٥١
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ماع ّةجحلا يذ٢١ يفخّرؤم٥٩٢-١٢ مقر يسائرموسرم
ليوحـت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويلوي٢٢ قفاوملا٢٤٤١
يلاعلا ميلعتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

 .يملعلا ثحبلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــــــتداملا اــــــميس ال ،روـــــتسدـــــلا ىلــــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ىدامج61 يف خّرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماـــــع لاّوــــش72 يف خّرؤـــملا7٠-12 مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
عــــــــــيزوـــــت نـــــــــــمضتملاو12٠2 ةــــــنس وــــــينوــــــي71 قــــــــفاوـــــملا2٤٤1
نـــــــــــــم ةـــــــكرتشملا فـــــيلاكتلا ةــــينازيمل ةـــــصصخملا تاداــــــمتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

81 يف خّرؤملا21-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـــــــنس يــــــفناــــــج2 قــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج
مـيـلـعـتـلا رـيزوـل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يملعلا ثحبلاو يلاعلا
،12٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغـــلي : ىلوألا ةداملا
يف دــــــــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.81( راــــــــنيد نوــــــيلم رـــــــــشع ةـــــينامث
تاقفن“19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

ةينامث هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةداملا
رييست ةينازيم يف ديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.81( رانيد نويلم رشع
2٠-3٤ مــــقر باـــبلا يفو يــــملعلا ثــــحبلاو يلاـــــعلا مــــيلعتلا ةرازو
.”ةيملعلا تاطاشنلا ميمعت يف ةمهاسملا“

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو ةيلاملا ريزو ّفلكي :٣ ةداملا
يف رشني يذلا موسرملا اذـه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يملعلا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

22 قـــــــفاوملا2٤٤1 ماــــــع ةّجــــحلا يذ21 يف رــــــئازجلاب رّرــــــح
 .12٠2 ةنس ويلوي

 نوبت ديجملا دبع

ماع ةّجحلا يذ٩ يفخّرؤم٢٩٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةمئاق ددــحي ،١٢٠٢ ةــــــنس وـــــــيلوي٩١ قـــــــفاوملا٢٤٤١
حــــلاصملل اـــــــيلعلا بــــــصانملاب قاــــــحتلالا طورــــــشو
اذــــــــــكو اـــــــــهفينصتو ةــــــــيئاـبجلا ةرادإلل ةــــــــيجراـخلا
.اهب ةقلعتملا ةيلالدتسالا ةدايزلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةــنس وــيلوي7 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

9 يف خّرؤملا٠21-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذــلا2991 ةــنس سرام٤1 قــفاوملا21٤1 ماــع ناــضمر
ةيئابجلا ةرادإلل ةيلحملا لكايهلا يف ايلعلا بصانملا ةمئاق
،مّمتملاو لّدعملا ،اهيف نييعتلا طورش و اهفينصت و

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥2 يف خّرؤملا723-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا6٠٠2 ةــنس رـــبمتبس81 قــــفاوملا72٤1 ماــــع ناــــبعش
،اـــــــــهتايحالصو ةــــــيئابجلا ةرادإلل ةـــــيجراخلا حـــــلاصملا مـــــيظنت
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا992-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠1٠2 ةنس رــــبمفون92 قـــــفاوملا13٤1 ماـــــع  ةـــــــجحلا  يذ32
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيئابجلا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

11 يف خّرؤــملا٤٠-8٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــضتقمبو –
نـــــــمضتملاو8٠٠2 ةــــنس رـــــياني91 قـــــفاوـــملا92٤1 ماــــــــع مّرــــحم
كالسألل نيمـــــتـــــنملا نيفـــــظوملاـــــب صاخلا يساسألا نوـــــناـــــقـــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا
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: يتأي ام مسري

ةــــــمئاق دـــــيدحت ىلإ موـــــسرــــملا اذــــــه فدــــــهي :ىلوألا ةّداملا
ةـيـجراخلا حـلاصمـلــل اــيــلــعــلا بصاــنملاــب قاــحــتــلالا طورشو
ةـــيـــلالدـــتسالا ةداـــيزـــلا اذـــكو اـــهـــفـــيـــنصتو ةــــيــــئاــــبجلا ةرادإلل
.اهب ةقلعتملا

لوألا لصفلا
ايلعلا بصانملا ةمئاق

مــيظنتب ةــطبترملا اـــيلعلا بــــصانملا ةــــمئاق  ددـــــحت :2 ةّداملا
: يتأي امك ةيئابجلا ةرادإلل  ةيجراخلا حلاصملا

: تاسسؤملا تايربك ةيريدم ناونعب )١

،ضباق–

،ضوفم ليكو–

،بتكم سيئر–

.ةحلصم سيئر–

: بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملا ناونعب )٢

،ريدم بئان–

.بتكم سيئر–

: تاعجارملا و ثاحبألل ةيوهجلا ةحلصملا ناونعب )٣

.مسق سيئر–

: قئاثولاو مالعإلل يوهجلا زكرملا ناونعب )٤

،ريدم بئان–

.بتكم سيئر–

: بئارضلل ةيئالولا تايريدملا ناونعب )٥

،ريدم بئان–

.بتكم سيئر–

: بئارضلا زكارم ناونعب )٦

،بئارضلا زكرم سيئر–

،ضباق–

،يسيئر ةحلصم سيئر–

،ضوفم ليكو–

.ةحلصم سيئر–

: بئارضلل ةيراوجلا زكارملا ناونعب )٧

،بئارضلل يراوجلا زكرملا سيئر–

،ضباق–

،يسيئر ةحلصم سيئر–

،ضوفم ليكو–

 .ةحلصم سيئر–

: ةصصختملا حلاصملا ناونعب )٨

،''ءاعولا'' نامضلا ةيشتفم سيئر–

،''ةباقرلاو تاقيقحتلا''  نامضلا  ةيشتفم سيئر–

،ةرشابملا ريغ بئارضلاو قوقحلا تايشتفم سيئر–

ثــــــــيراوملاو عـــــــباـطلاو لــــــيجستلا ةـــــيــــشتفم ســـــيئر–
،ةيقاطبلاو

،عباطلل يزكرملا ضباقلا–

،عباطلل يوهجلا ضباقلا–

.ةصتخملا تاضابقلاو تايشتفملا ىدل ةحلصم سيئر–

: ةربخلا و ليلحتلا حلاصم ناونعب )٩

،ةحلصم سيئر–

.مسق سيئر–

 يناثلا لصفلا
نييعتلا طورش

تاـــسسؤملا تاـــيربك ةـــيريدمب ضــــباقلا نّيــــــعي :٣ ةّداملا
: نيب نم ،بئارضلا زكارم ءاسؤرو

)3( ثالث نوتبثي نيذلا بئارضلل ءاسؤرلا نيشتفملا )1
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

)7( عــبس نوــــتبثي نـــــيذلا بـــــئارضلل  ماــــسقألا يـــــشتفم )2
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

)9( عست نوتبثي نيذلا بئارضلل نييزكرملا نيشتفملا )3
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

)٠1( رشع نوتبثي نــــيذلا بــــئارضلل نييـسيئرلا نيشتفملا )٤
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

يف نييعتلا صصخي ،هالعأ ةروكذملا طورشلا ىلع ةدايز
تاسسؤملا تاـــيرـــبـــك ةـــيرــــيدمب ضباــــق اــــيــــلــــعــــلا بصاــــنملا

،لقألا ىلع ،نيزئاحلا نيفظوملل بئارضلا زكارم ءاسؤرو
.اهل ةلداعم ةداهش وأ يلاعلا ميلعتلا يف سناسيل ةداهش

تاـــــيربك ةـــــيريدمب نوـــــضّوفملا ءالـــــــكولا نّيــــــعي :٤ ةّداملا
زــــــكارملا ءاسؤرو بئارضلا زــــــكارــــــم وضباــــــقو ،تاسسؤملا
: نيب نم ،بئارضلل ةيراوجلا

)3( ثالث نوتبثي نيذلا بئارضلل ءاسؤرلا نيشتفملا )1
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

)7( عــــبس نوــــتبثي نــــيذلا بــــــئارضلل ماـــسقألا يــــشتفم )2
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

)9( عست نوتبثي نيذلا بئارضلل نييزكرملا نيشتفملا )3
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

رــشع نوــتبثي نــيذلا بــئارضلل نييــسيئرلا نيـــشتفملا )٤
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٠1(
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تاـــــــيربك ةــــــــيريدمب بــــــــتاكملا ءاـــــــسؤر نّيــــــعي :٥ ةّداملا
ةــــــــــيوهجلا حــــــلاصملا ىدـــــــل ماــــــسقألا ءاـــــسؤرو تاــــــسسؤـــملا
: نيب نم تاعجارملاو ثاحبألل

نييـــئاـــبجلا نيلـــّلحملاو بئارضلـــل ءاسؤرــــلا نيشتــــفملا )1
،ةلداعم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملاو ءاسؤرلا

نييـــــئاـــــبجلا نيلـــــلحملاو بئارضلــــــل  ماسقألا يشتــــــفــــــم )2
نــيذــلا ،ةــلداــعــم ةــبــتر ىلإ نيمــتــنملا نيفــظوملاو نييزـــكرملا

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي

نييئابجلا نيللحملاو بئارضلل نييزكرملا نيشتفملا )3
نيذلا ،ةلداعم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملاو نييسيئرلا

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس  )7( عبس نوتبثي

نييئابجلا نيللحملاو بئارضلل نييسيئرلا نيشتفملا )٤
ينامث نوتبثي نيذلا ،ةلداعم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملاو
 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس  )8(

زــــــكارمل نوـــــيسيئرلا  حــــــلاصملا ءاــــــسؤر نيــــــعي :٦ ةّداملا
: نيب نم بئارضلا

نييـــئاـــبجلا نيلـــلحملاو بئارضلـــل ءاسؤرــــلا نيشتــــفملا )1
،ءاسؤرلا

نييــــــئابجلا نيـــــــللحملاو بــــــئارضلل  ماـــــسقألا يــــــشتفم )2
ةـــمدخلا نــــم تاوــــنس )٥( سمـخ نوــتــبــثــي نــيذــلا نييزــكرملا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

نييئابجلا نيللحملاو بئارضلل نييزكرملا نيشتفملا )3
ةــــمدخلا نــــم تاوــــنس )7( عـبس نوـتــبــثــي نــيذــلا نييسيــئرــلا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

نييئابجلا نيللحملاو بئارضلل نييسيئرلا نيشتفملا )٤
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )8( ينامث نوتبثي نيذلا
 .ةفصلا

،بـــــــئارضلل ةــــيراوـجلا زــــكارـــملا وــــضباق نّيــــــعي :٧ ةّداملا
: نيــب نـــم

،بئارضلل ءاسؤرلا نيشتفملا )1

)٥( ســـمخ نوـــتبثي نــــيذلا بــــئارضلل ماــــسقألا يــــشتفم )2
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

)7( عبس نوتبثي نيذلا بئارضلل نييزكرملا نيشتفملا )3
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

ينامث نوتبثي نيذلا بئارضلل نييسيئرلا نيشتفملا )٤
 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )8(

،بــــئارضلا زـــــكارمل نوـــــضوـفملا ءالـــــكولا نّيـــــعي:٨ ةّداملا
: نيب نم

مسق شتفم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نيمتنملا نيفظوملا )1
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ نوتبثي نيذلا بئارضلل
،ةفصلا هذهب

)6( تس نوتبثي نيذلا بئارضلل نييزكرملا نيشتفملا )2
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

)7( عبس نوتبثي نيذلا بئارضلل نيسيئرلا نيشتفملا )3
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

زــــكارملل نوــــيسيئرلا  حــــلاصملا ءاــسؤر نّيـــــعي :٩ ةّداملا
: نيب نم بئارضلل ةيراوجلا

مسق شتفم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نيمتنملا نيفظوملا )1
)٤( عــبرأ نوــتبثي نــيذلا ،يزــكرم يــئابج للـــحمو بـــئارضلل

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

،نييئابجلا نيللحملاو بئارضلل نييزكرملا نيشتفملا )2
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )6( تس نوتبثي نيذلا نييسيئرلا

،ةفصلا هذهب

نييئابجلا نيللحملاو بئارضلل نييسيئرلا نيشتفملا )3
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )7( عبس نوتبثي نيذلا
 .ةفصلا

تاــــــيربك ةـــــيرـــيدــمب حــــــلاصملا ءاــــــسؤر نّيـــــعي :٠١ ةّداملا
ةـــيوـــهجلا ةـــيرـــيدملاـــب نوـــيـــعرـــفــــلا نورــــيدملاو ،تاسسؤملا
مالعإلل يوهجلا زكرملاب نويعرفلا نوريدملاو ،بئارضلل
: نيب نم ،بئارضلا زكارم حلاصم ءاسؤرو قئاثولاو

مسق شتفم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نيمتنملا نيفظوملا )1
نيذلا ،ةلداعم ةبتر وأ يزكرم يئابج للحمو بئارضلل
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )3( ثالث نوتبثي

نييئابجلا نيللحملاو بئارضلل نييزكرملا نيشتفملا )2
نيذلا ،ةلداعم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملاو نييسيئرلا

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي

نييئابجلا نيللحملاو بئارضلل نييسيئرلا نيشتفملا )3
تس نوتبثي نيذلا ،ةلداعم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملاو
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )6(

ةــيراوجلا زـــــكارملل نوــــضّوفملا ءالــــكولا نّيــــعي :١١ ةّداملا
ءاسؤرو ''ءاــــعوــــلا'' ناــــمضلا ةـــــيشتـــــفـــــم ءاسؤرو بئارضلـــــل
ةيشتفم ءاسؤرو ''ةباقرلاو تاقيقحتلا'' ناـــمضلا  ةــــيشتفم
ةــــــيشتــــــفــــــم ءاسؤرو ةرشاــــــبملا رــــــيــــــغ بئارضلاو قوـــــــقحلا
يزكرملا ضباقلاو ةيقاطبلاو ثيراوملاو عباطلاو ليجستلا
: نيب نم ،عباطلل يوهجلا ضباقلاو عباطلل

مسق شتفم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نيمتنملا نيفظوملا )1
ةــــمدخلا نــــم تاوـــــنس )3( ثالــث نوــتــبــثــي نــيذـــلا ،بئارضلـــل
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

سمخ نوتبثي نيذلا بئارضلل نييزكرملا نيشتفملا )2
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥(

)6( تس نوتبثي نيذلا بئارضلل نييسيئرلا نيـــشتفملا )3
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
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ةــــــــيوــــهجلا ةــــــيرـــــــيدــــملاب بــــــتاــكملا ءاــــــــسؤر ّنيـــــــــعي :٢١ ةّداملا
،قئاثولاو مالعإلل يوهجلا زكرملاب بتاكملا ءاسؤرو بئارضلل
ءاسؤرو بئارضلل ةيئالولا ةيريدملاب نويعرفلا نوريدملاو
: نيب نم بئارضلل ةيراوجلا زكارملا حلاصم

مسق شتفم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نيمتنملا نيفظوملا )1
نــيذلا ،ةــلداعم ةــبتر وأ يزـــكرم يـــئابج للـــحمو بـــئارضلل
،فظوم ةفصب  ةيمدقأ تاونس )3( ثالث نوتبثي

نييئابجلا نيللحملاو بئارضلل نييزكرملا نيشتفملا )2
نيلـــلحملاو بئارضلـــل نييسيـــئرـــلا نيشتـــفملاو نييسيــــئرــــلا
نــيذــلا ،ةــلداــعــم ةــبــتر ىلإ نيمــتــنملا نيفــظوملاو نييـــئاـــبجلا

 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي

ةـــــيئالولا ةـــــيريدملاب بـــــتاكملا ءاــــسؤر نّيـــــعي:٣١ ةّداملا
تاــيشتــفملاو تاضاــبــقــلا ىدــل حــلاصملا ءاسؤرو بئارضلـــل
: نيب نم ةصتخملا

مسق شتفم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نيمتنملا نيفظوملا )1
 ،ةلداعم ةبتر وأ يزكرم يئابج للحمو بئارضلل

نييئابجلا نيللحملاو بئارضلل نييزكرملا نيشتفملا )2
نيلـــلحملاو بئارضلـــل نييسيـــئرـــلا نيشتـــفملاو نييسيــــئرــــلا
نــيذــلا ،ةــلداــعــم ةــبــتر ىلإ نيمــتــنملا نيفــظوملاو نييـــئاـــبجلا

 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )3( ثالث نوتبثي

ةرـــــبـــخلاو لـــــــيلـحـتلا حـــــلاــــصم ءاــــــسؤر نيـــــــعي:٤١ ةّداملا
: نيب نم

نيفظوملاو ةنايصلاو ربخملا يف ءاسؤرلا نيسدنهملا )1
،ةلداعم ةبتر ىلإ نيمتنملا

ةــــــناــــــيصلاو رــــــبـــــــخملا يف نييسيـــــــئرـــــــلا نيسدـــــــنـــــــهملا )2
سمخ نوتبثي نيذلا ةلداعم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملاو
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥(

نيفـــظوملاو ةــــناــــيصلاو رــــبــــخملا يف ةــــلود يسدــــنــــهــــم )3
تاونس )7( عبس نوتبثي نيذلا ةلداعم ةبتر ىلإ نيمتنملا

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

رــــــبـــخملا يف2 ىوــــــــتسم نيـــــــسدــــــنهملا نــــــيدــــــعاـــسملا )٤
نــيذــلا ةــلداــعـــم ةـــبـــتر ىلإ نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاو ةـــناـــيصلاو
 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )8( ينامث نوتبثي

ةربخلاو ليلحتلا حلاصم ماسقأ  ءاسؤر نيعي:٥١ ةّداملا
: نيب نم

سدـــنـــهـــم ةـــبـــتر ىلإ ،لـــقألا ىلع ،نيمــــتــــنملا نيفــــظوملا )1
ىلإ نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاو ةـــناـــيصلاو رـــبــــخملا يف يسيــــئر
ةمدخلا نـم تاوـــنس )3( ثالــــث نوــــتبثي نـــــيذلا ةــــلداعم ةــــبتر
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

نيفـــظوملاو ةــــناــــيصلاو رــــبــــخملا يف ةــــلود يسدــــنــــهــــم )2
تاونس )٥( سمخ نوتبثي نيذلا ةلداعم ةبتر ىلإ نيمتنملا

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

ةنايصلاو ربخملا يف2 ىوتسم نيسدنهملا نيدعاسملا )3
)6( تس نوتبثي نيذلا ةلداعم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملاو

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

ثلاثلا لصفلا
بتارلاو فينصتلا

تاسسؤملا تايربك ةيريدمب ضباقلا فنصي :٦١ ةّداملا
ةفيظولا ىلإ ادانتسا مهبتار عفديو بئارضلا زكارم ءاسؤرو
ىلع ةلودلل ةيجراخلا حلاصملا لوؤسمل ةلودلا يف ايلعلا

.ةيالولا ىوتسم

يـــــسائرلا موـــسرملا نـــم3 ةداـــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت:٧١ ةّداملا
92 قــــــــــــــفاوــــــــــملا82٤1 ماــــــــــع ناـــــــــــــضمر71 يف خّرؤــــــــــملا7٠3-7٠ مــــــــــــقر

ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس
:يتآلا لودجلل اقفو ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ايلعلا بصانملل

ايلعلا بصانملا

فينصتلا

ةيلالدتسالا ةدايزلا ىوتسملا

495

405

255

255

195

12

11

9

9

8

تاسسؤملا تايربك ةيريدمب ضّوفم ليكو

 تاسسؤملا تايربك ةيريدمب بتكم سيئر

تاسسؤملا تايربك ةيريدمب ةحلصم سيئر

بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملاب ريدم بئان

 بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملاب بتكم سيئر
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ايلعلا بصانملا
فينصتلا

ةيلالدتسالا ةدايزلا ىوتسملا

405

255

195

195

145

495

405

325

255

495

405

325

255

195

255

255

255

255

255

255

145

405

255

11

9

8

8

7

12

11

10

9

12

11

10

9

8

9

9

9

9

9

9

7

11

9

تاعجارملاو ثاحبألل ةيوهجلا ةحلصملا مسق سيئر

قئاثولاو مالعإلل يوهجلا زكرملاب ريدم بئان

قئاثولاو مالعإلل يوهجلا زكرملاب بتكم سيئر

بئارضلل ةيئالولا ةيريدملاب ريدم بئان

بئارضلل ةيئالولا ةيريدملاب بتكم سيئر

بئارضلا زكرم ضباق

بئارضلا زكرمب يسيئر ةحلصم سيئر

بئارضلا زكرمل ضّوفم ليكو

بئارضلا زكرمب ةحلصم سيئر

بئارضلل يراوجلا زكرملا سيئر

بئارضلل ةيراوجلا زكارملا ضباق

بئارضلل ةيراوجلا زكارملاب يسيئر ةحلصم سيئر

بئارضلل ةيراوجلا زكارملل ضّوفم ليكو

بئارضلل ةيراوجلا زكارملاب ةحلصم سيئر

”ءاعولا“ نامضلا ةيشتفم سيئر

 ”ةباقرلاو تاقيقحتلا'' نامضلا  ةيشتفم سيئر

ةرشابملا ريغ بئارضلاو قوقحلا ةيشتفم سيئر

ةيقاطبلاو ثيراوملاو عباطلاو ليجستلا  ةيشتفم سيئر

عباطلل يزكرملا ضباقلا

عباطلل يوهجلا ضباقلا

ةصتخملا تاضابقلاو تايشتفملا ىدل ةحلصم سيئر

ةربخلاو ليلحتلا ةحلصم سيئر

ةربخلاو ليلحتلا ةحلصمب مسق سيئر

سماخلا لصفلا

ةيلاقتنا ماكحأ

ةينوناق ةفصب نونيعملا نوفظوملا ديفتسي :٠٢ ةّداملا
رشن لبق ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ايلعلا بصانملا يف
نوــــفوتسي ال نــــــيذلا  ،ةـــــيمسرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه

ةددــحملا ةيلالدتسالا تاداــيزلا نــم ،ةدــيدجلا نييــعتلا طورــش
يلاعلا بصنملا يف مهماهم ءاـهنإ ةـياغ ىلإ ،موـسرملا اذــه يف

.لوغشملا

عبارلا لصفلا

نييعتلا تاءارجإ

اهيلع صوصنملا  ايلعلا بـــصانملا لـــــغش مــتي:٨١ ةّداملا
  .ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب موسرملا اذه يف

نوــــلغشي نـــيذلا نوــــفظوملا يــــمتني نأ بـــــجي :٩١ ةّداملا
نوكت بتر ىلإ ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ايلعلا بصانملا

                         .ةينعملا لكايهلا تايحالصل  ةقفاوم اهماهم
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ىداـــــمج72 يف خرؤـــــمـلا8٠-٤٠ مــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو–
قــــــلعتمـلاو٤٠٠2 ةــــــنس تـــــشغ٤1 قــــــفاومـلا٥2٤1 ماـــــــع ةـــــيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىداــــــمج91 يف خرؤـــــــمـلا3٠-6٠ مــــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو–
نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

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

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةـــــحصلاب قـــــلعتمـلاو81٠2 ةــــــنس وــــــــيلوي2 قـــــفاومـلا93٤1
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا392-31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةــــنس وـــيلوي7 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

62 يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر
)91– دــــــــيفوك( انوروـــــــك سورــــــيفءاـــــبو راـــــشتنا نـــــم ةــــــياقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ريبادت فييكت ىلإ موسرمـلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
)91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن
ىلع ظافحلا  ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو

سوريف راشتنال رطخ يأ نم مهتيامحو نينطاومـلا ةحص
.انوروك

،يلزــنملا يــئزجلا رــــجحلا ءارـــــجإ ددـــــميو لدـــــعي :٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع

ةنماثلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
ىلع ،يلاومـلا مويلا حابص نم ةسداسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ اليل
مأو ،طاوغألاو ،راردأ : ةيتآلا )٥3( نيثالثلاو سمخلا تايالولا
،ةدـــيـــلـــبـــلاو ،راشبو ،ةرـــكسبو ،ةـــياـــجـــبو ،ةـــنـــتاــــبو ،يقاوــــبــــلا

،رـــــئازجلاو ،وزو يزـــــيـــــتو ،ناسمـــــلـــــتو ،ةسبـــــتو ،ةرـــــيوـــــبـــــلاو

اهب لوـــمعملا ةـــيساسألا ةــــينوناقلا ماــــكحألا ىـــــقبت:١٢ ةّداملا
موسرملا ماكحأ اهنم اميسالو ،موسرملا اذه رشن خيرات دنع
قفاوملا21٤1 ماع ناضمر9 يف خّرؤملا٠21-29 مقر يذيفنتلا

يف اــــيلعلا بـــصانملا ةـــمئاق ددـــحي يذـــــلا2991 ةــــنس سراـــــم٤1
نييعتلا طورشو اهفينصتو ةيئابجلا ةرادإلل ةيلحملا لكايهلا

بــــــيصنتلا نيــــــح ىلإ لوـــــعفملا ةــــــيراس ،مّمـــــتملاو لّدـــــعملا ،اـــــهيف
.بئارضلل ةيراوجلا زكارملاو بئارضلا زكارمل  يئاهنلا

،موسرملا اذه نم12 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :٢٢ ةّداملا
9 يف خّرؤـــملا٠21-29 مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ماــــكحأ ىــــغلت
ددحي يذلا2991 ةنس سرام٤1 قفاوملا21٤1 ماع ناضمر
ةيئابجلا ةرادإلل ةيلحملا لكايهلا يف ايلعلا بصانملا ةمئاق
.مّمتملاو لّدعملا ،اهيف نييعتلا طورشو اهفينصتو

ةّيــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــــسرملا اذـــــه رــــــشني :٣٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

91 قــــــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةّجــــحلا يذ9 يف رــــــئازجلاب رّرـــــح
 .12٠2 ةنس ويلوي

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ّةجحلا يذ٥١ يفخّرؤـم١٠٣-١٢ مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
فــييكت نـــمضتي ،١٢٠٢ ةـــنس وــــيلوي٥٢قــــفاوملا٢٤٤١
سورــــــــيف ءاـــــبو راــــشتنا نـــــم ةـــــياــــقولا ماـــــظن رـــــــــيبادت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناــــتدامـلا اــــميس ال،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤمـلا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاـــــــــبوقعلا نوــــناق نـــمضتملاو6691 ةــــنس وــــينوي8 قـــــفاوملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــــــياقولاب قــــلعتمـلاو8891ةـــــنس رـــــياني62 قــــــفاوملا8٠٤1 ماــــــع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةــنس وــيـــنوي72 قـــفاومـلا91٤1 ماــــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

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



٨٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٥١
13م١٢٠٢ ةنس ويلوي٥٢

عمجتلا تاءاـــضفو تالـــــفحلا تاـــــعاق ورـــــيسم ضرــــــعتيو
يف هـــيلع صوــــصنملا عــــنملا ءارــــجإ نوـــــفلاخي نــــيذلا ىرــــخألا
ةــــصخرل يـــئاهنلا بـــحسلا ةــــبوقع ىلإ ،هالـــــعأ ىلوألا ةرـــــقفلا

 .طاشنلا ةسرامم

ىلـــــع رـــــهسلا ،ةـــــينمألا حـــــلاصملا اذــــــكو ةالوــــــلا ىلـــــــع نيــــــعتيو
ةرقفلا يف اهيلع صوصنمـلا رظحلا ريبادتل مراصلا قيــــبطتلا
دض ةـيـمـيـظـنـتـلا تاـبوـقـعـلا قـيـبــطــت ىلع لــمــعــلاو ،هالــعأ ىلوألا
هذـــــــــه لـــــبقتست يـــــتلا نــــــكامألا يــــــكلام دــــــض اذــــــكو ،نيــــــفلاخملا
.تاعمجتلا

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :٩ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
اذكو ،ةيامحلاو ةياقولا ريبادتب مازتلالا نم ققحتلل ةصتخملا

دض هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت
.نيفلاخملا

دـــــــــنع يـــــمازلإلا يـــــحصلا رـــــــــجحلا ءارـــــــــجإ عــــــفري :٠١ ةّداملا
موـــــسرملا ماــــكحأ يف هــــيلع صوــــصنملا ،رـــــئازجلا ىلإ لوـــــصولا
٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش81 يف خّرؤملا832–12 مقر يذيفنتلا

دودحلل يئزجلا حتفلا ءارجإ ذيفنتب قلعتملاو12٠2 ةنس ويام
انوروك سوريفءابو نم ةياقولا  ماظن مارتحا لظ يف ةينطولا
.هتحفاكمو )91– ديفوك(

: ةيتآلا طورشلل اعضاخ ىقبي رفاسملا نأ ريغ

هخيرات دوعيRCP-TR رابتخال ةيبلسلا ةجيتنلا ميدقت –
،رفسلا خيرات لبق ةعاس63 نم لقأ ىلإ

،لوصولا دنع91– ديفوك ةينيجلا تاداضملا صحف ءارجإ  –

تاـــــمولعملل ةــــيفوتسملا ةــــيحصلا ةراــــمتسالا ميدــــقت –
  .ةبولطملا

ةـــيامحلاو ةــــياقولا رــــيبادت لـــــك ةــــقبطم ىــــقبت :١١ ةّداملا
سوريف ءابو نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا ىرخألا

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

موــــــــسرملا نـــــم9 ىلإ٥ داوــــــملا ماــــــكحأ ىــــــغلت :٢١ ةّداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش81 يف خّرؤملا832–12 مقر يذيفنتلا

  .هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس ويام٠3

62 نــــم ءادـــــتبا موــــسرمـلا اذـــــه ماـــــكحأ يرـــــست :٣١ ةّداملا
.مايأ )٠1( ةرشع ةدمل ةقبطم ىقبتو12٠2 ةنس ويلوي

ةّيـــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رـــــشني:٤١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥2 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةّجـــحلا يذ٥1 يف رـــــئازــجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس ويلوي

نامحرلا دبع نب نميأ

،ةنيطنسقو ،ةملاقو ،سابعلب يديسو ،فيطسو ،لجيجو
،ضيبلاو ،نارهوو ،ةلقروو ،ركسعمو ،ةليسمـلاو ،مناغتسمو
،ةـــلشنـــخو ،يداوـــلاو ،تلـــيسمسيـــتو ،فودـــنـــتو ،سادرـــموــــبو
،نازيلغو ،تنشومت نيعو ،ةماعنلاو ،ةزابيتو ،سارهأ قوسو
  ،لالج دالوأو

نيرشعلاو ثالثلا تايالولا يلزنملا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ةديعسو ،ةفلجلاو ،ترايتو ،تسغنماتو ،فلشلا : ةيتآلا )32(
،جـــــيرـــــــــيرعوب جرـــــبو ،يزــــــيليإو ،ةــــــيدملاو ،ةــــــبانعو ،ةدـــــــكيكسو
جربو ،نوميميتو ،ةيادرغو ،ىلـــفدلا نيعو ،ةــــليمو ،فراـــطلاو
،ترقوتو ،مازق نإو ،حلاص نإو ،ساـــبع يـــنبو ،راــــتخم يـــــجاب
.ةعينملاو ،ريغملاو ،تناجو

،ةـــصتخملا تاـــطلسلا ةــــقفاوم دـــــعب ،ةالولا نــــكمي :٣ ةّداملا
،ةيالو لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

يـــئزـــج ،يلزـــنم رــجح تاـــقوأ طـــبض وأ ليدعـــت وأ رارـــقإ  اـميس ال
دهشت يتلا ،رثكأ وأ ًايح وأ اًناكم وأ ةيدلب فدهـــتسي ،يلـــك وأ
.ىودعلل اًرؤب

ككسلاب لقنلاو يرضحلا لقنلا تاطاشن قــــلعت :٤ ةّداملا
تايالولا يف ةيعوبسألا لطعلا ةليط نيرفاسملل ةيديدحلا
يف اـــــهيلع صوــــصنملا يلزــــنملا يـــــئزجلا رـــــجحلاب ةــــــينعملا
.هالعأ2 ةداملا

يئزـــــــجلا رـــــجحلاب ةــــينعملا تاــــــيالولا يف قـــــــلغت :٥ ةّداملا
تاــــــــسسؤملا ،هالـــــعأ2 ةداــــملا يف اــــهيلع صوــــصنملا يلزــــنــملا

زـــــــكرمتب ةزــيمتملا ةــــطشنألا اــــهيف سراـــــمت يـــتلا تاءاـــــضفلاو
.ىودعلل ادكؤم ارطخ لكشت نأ اهنأش نم يتلاو ناكسلل فيثك
   : يتأي امب رمألا قلعتيو

،ةلمعتسملا تارايسلا عيب قاوسأ –

،ةضايرلا تاعاقو تاضايرلا ةددعتملا تاعاقلا –

 ،بابشلا رود  –

.ةيفاقثلا زكارملا  –

ةبسنلاب ،طــــقف لوــــمحـملا ىلـــــع عـــــيبلا رـــــصتقي:٦ ةّداملا
عيب تاءاضفو عيرسلا ماعطإلاو ماعطإلاو يهاقملا ةطشنأل
.تاجلثملا

يئزــــــــــجلا رـــــــــجحلاب ةــــــينـــعملا تاــــــيالوــــــــلا يف قـــــــــلغت :٧ ةّداملا
ةيلستلا تاءاضف ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا يلزنملا

.ئطاوشلاو مامجتسالا نكامأو هيفرتلاو

رظحءارجإ،ينطولا بارــــتلا لـــــماك رـــــبع دّدمــــي:٨ ةّداملا
تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب
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ينطولا عافدلا ةرازو

قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش٤ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ٍضاـق بادــتنا دــيدجت نـــمضتي ،١٢٠٢ ةـــنس وــــيام٦١
ةمكحملا سيئر ةفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا / راشبب ةيركسعلا

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

2٤٤1 ماع لاوش٤ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
نيـــــــسح دــــيسلا بادــــتنا ددــــجي ،12٠2 ةـــــنس وـــــيام61 قـــــفاوملا

ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،ديجم
ةـــنس ةدــــمل ،ةــــثلاثلا ةــــيركسعلا ةـــــيحانلا / راـــــشبب ةـــــيركسعلا

.12٠2 ةنس تشغ لوأ نم ءادتبا ،)1( ةدحاو

ةيلاملا ةرازو

ةنسويام٧٢قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش٥١ يفخّرؤم رارق
غبتلا قوس طبض ةـطلس رـــيس دـــعاوق ددــــحي ،١٢٠٢
.ةيغبتلا داوملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ماع ةجحلا يذ71 يف خّرؤملا٤٠1-67 مقر رمألا ىضتقمب –
نوــــــناق نـــــمضتملاو6791 ةـــــــنس رــــــبمتبس9 قــــــفاوــملا6931
ةداملا اـميس ال ،ممـــتملاو لدــــعملا ،ةرــــشابملا رــــيغ بــــئارضلا

،هنم892

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٤ يف خرؤملا133-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر
،اهعيزوتو اهداريتساو ةيغبتلا داوملا عنص تاطاشن ميظنت
،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام رّرقي

موــــــسرــــــملا نــــم٤٤ ةداــــــملا ماــــــكحأل اـــــــــــقيبطت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٤ يف خرؤملا133-٤٠ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارــــقلا اذـــــه فدــــهي ،هالــــعأ روـــــــكذملاو٤٠٠2 ةنس رــــــبوتكأ81
،ةيغبتلا داوملاو غبتلا قوس طبض ةطلس ريس دعاوق ديدحت

.”طبضلا ةطلس“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا

ةرازولاب اهرقم نئاكلا ،طبضلا ةطلس سرامت:2 ةّداملا
صوصنملا اهتايحالص دودح يف اهماهم ،ةيلاملاب ةفلكملا

يف روكذملا يذيفنتلا موسرملا نم رركم٤٤ ةداملا يف اهيلع
.هالعأ ىلوألا ةداملا

ةنامأ بئارضلل ةماعلا ةيريدملا حلاصم ىلوتت:٣ ةّداملا
نيصاخلا نيلـــجسلا كسمب ةـــناـــمألا فـــلـــكـــتو طـــبضلا ةـــطــــلس
لبق نم امهيلع نيرشؤمو نيعّقوم تالوادملابو روضحلاب
.ىرخألا ةنامألا لاغشأب مايقلا اذكو طبضلا ةطلس سيئر

ةطلس سيئر لــبق نـــم تاـــعامتجالا بـــــتاكو ررـــــقم نيــــعي
نم ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،طبضلا

سيئرو ريدم بئان ،بيترتلا ىلع ،يتبترب تاراطإلا نيب
.بتكم

)٤( عبرأ ةيداع تارود يف طبضلا ةطلس عمتجت:٤ ةّداملا
.رهشأ )3( ةثالث لك ةدحاو ةسلج لدعمب ،ةنسلا يف تارم

نم يناثلا فصنلا يف طبضلا ةطلسل ةيداعلا تاسلجلا دقعت
يف ،سيــئرــلا نــكــمــي ،هـــنأ رـــيـــغ ،يثالـــث لـــك نـــم يناـــثـــلا رـــهشلا
.تاعامتجالا خيراوت ةجمرب ليدعت ،ةيئانثتسالا تالاحلا

تناك اذإ ،ةيداع ريغ ةرود يف طبضلا ةطلس عمتجت نأ نكمي
وأ سيئرلا نم ةردابم ىلع ءانب ،ةحلم ةجاح وأ ةرورض كانه
.ءاضعألا يثلث نم بلطب

وضع لك ىلإ اراطخإ طبضلا ةطلس سيئر لسري:٥ ةّداملا
رهشلا نم موي رخآ هاصقأ دعوم يف ،ةريخألا هذه ءاضعأ نم
ةغايصل اهيف مهوعدي ،ءاهتنالا ىلع كشوملا يثالثلا نم ثلاثلا

،ةمعدمو ةللعم نوكت يتلا لئاسملاو عيضاوملا نم مهتاحرتقم
عامتجا لامعأ لودج يف اهجاردإ دصق قئاثوب ،ءاضتقالا دنع
.طبضلا ةطلسل لبقملا يثالثلا

طبضلا ةطلس سيئر ىلإ ءاضعألا تاحرتقم لصت نأ بجي
.ديدج يثالث لك نم لوألا رهشلا نم ريخألا مويلا هاصقأ لجأ يف

دارــــملا ةــــلأسملا اــــهيف يــــستكت يـــتلا تالاــــحلا يف نـــــكمي اــــمك
ةـــــــسلجلا يف كلذب بــــلط ميدـــقت ،اــــيلاجعتسا اــــعباط اــــهتسارد
.عامتجالا لاغشأ حاتتفا دنع ،ةينلعلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ةـــــــطلس تاـــــــــعاـــمتجا تاراــــــطخإ لــــــسرـــــت نأ بـــــــجي :٦ ةّداملا
لبق ،حرتقملا لامعألا لودح ديدحت عم ،ءاضعألا ىلإ طبضلا

نكميو ،اهداقعنا خيرات نــم ،لــــقألا ىلـــع ،اــــموي )٥1( رــــشع ســــمخ
نأ نود ،ةيداعلا ريغ تاعامتجالل ةبسنلاب ةدملا هذه صلقت نأ
.مايأ )8( ةينامث نع لقي

ّالإ ،احيحص طبضلا ةطلس تاعامتجا دقع نوكي نأ نكمي ال
.ءاضعألا )2/3( يثلث روضحب

ةداملا يف روكذملا ،روضحلا لجس يف رضاح وضع لك عقوي
.هالعأ3

ةـــــطلس ســــيئر لــــبق نـــم عاـــمتجالا لاــــمعأ لودــــج ميدقت مــــتي
)2/3( يثلث لبق نم ةينلعلا ةسلجلا يف هرارقإ بوجو عم طبضلا
توص نوكي ،تاوصألا ددع لداعت ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا
.احجرم سيئرلا

دــــــنع ،نيــــعتسي نأ طــــبضلا ةـــــطلس ســـــيئر نـــــكمي :٧ ةّداملا
.اهلاغشأ يف طبضلا ةطلس ةدعاسم هناكمإب ريبخ يأب ،ةجاحلا

طرشب رــيــبــخــب ةــناــعــتسالا حرــتــقـــي نأ وضع يأل زوـــجـــي
.هحارتقا ىلع نيرضاحلا ءاضعألا )2/3( يثلث ةقفاوم

ريرقتب ةقوفرم ،ةينلع ةسلج يف هتسارد ريبخلا مدقي
تالوادـــــــم يف كراشي نأ نود ،طـــــــبضلا ةـــــــطـــــــلس سيـــــــئر ىلإ
.ءاضعألا

ةينلع تاسلج يف تاعامتجالا لاغشأ يرجت :٨ ةّداملا
: يتأي امب يهتنت

،اهبحس وأ تادامتعالا حنم تابلط يف ةقباطملا ءارآلا ءادبإ –

يتلا ةسوردملا ىرخألا تافلملا ءازإ تايصوتلا دامتعا –
.طبضلا ةطلس تايحالص راطإ يف لخدت

)2/3( يثلث ةــــيبلغأب تاـــيصوتلاو ةـــقباطملا ءارآلا داـــمتعا مــــتي
نوــــــكي ،تاوــــــصألا ددــــــع لداــــــعت ةــــلاح يفو .نــــيرــــضاحلا ءاـــــــضعألا

.اّحجرم سيئرلا توص

يف حارـــــــــتقا وأ ةـــــــيصوـــــت وأ يأر يأ داــــــــــمتعا مـــــتي :٩ ةّداملا
.يديألا عفرب تيوصتلاب ةينلعلا ةسلجلا

ةـــــقباطملا ءارآلاو ةــــــينلعلا تاـــــشقانملا نّودــــــت :٠١ ةّداملا
يف عامتجا لك ةياهن يف ةدمتعملا ىرخألا تايصوتلا اذكو
.نيرضاحلا ءاضعألاو طبضلا ةطلس سيئر هعّقوي رضحم

صاــــــخ لــــــجس يف تاـــــعاـــــمتجالا رــــضاـــــحم لــــيجست مـــــتـــــي
.هالعأ3 ةداملا يف روكذملا ،تالوادملاب

فــــــلكملا رــيزولا ىلإ عاــمتجا رــضحم لــك نــم ةــخسن لـــسرت
ينطولا كردلا ةدايقو ةماعلا تايريدملاو تارازولاو ةيلاملاب
.طبضلا ةطلس يف ءاضعألاو

ءاضعأ ىلإ ةّدعملا رضاحملا نم ةخسن لاسرإ كلذك متي
.ةيدرف ةفصب طبضلا ةطلس

تائيهلا ىلإ اهليحت ريراقت دادعإ اضيأ طبضلا ةطلس نكمي
.غبتلا عاطقب ةلصلا تاذ

ةّيـــــمسّرــــــلا ةدــــــيرــــــجلا يف رارــــــــــقلا اذـــــه رـــــشني:١١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام72 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش٥1 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وينوي٤١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣ يفخّرؤم رارق
تاذ ةسسؤملا دامتعا بحس نمضتي ،١٢٠٢ ةنس

"بيرك" ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذو ديحولا صخشلا
"PIRAC" LRUE،نيمأتلل ةرسمس ةكرش اهتفصب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم رارق بجومب
7٠-٥9 مقر رــــــمألا ماكـحأل اقيبطت ،بحسي ،12٠2 ةنس وينوي
٥991 ةنس رياني٥2 قفاوملا٥1٤1 ماع نابعش32 يف خّرؤملا

يذيفنتلا موسرـملاو ،مّمتملاو لّدــعملا ،تانيمأتلاب ّقلعتملاو
قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤملا٠٤3-٥9 مــقر
نيـمأتلا ءاطسو حنم طورـش دّدحي يذلا٥991 ةنس ربوتكأ٠3
مــهــتأــفاـــكــــمو مـــهـــنـــم هـــبـــحسو ةـــيــنــهملا ةـــيــــلـــهألاو داـمــتــعالا

بجومب حونمملا دامتعالا ،مّمـــتملاو لّدــــــعملا ،مـــــهــتــبـــــقارمو
ةنس رياربف6 قفاوملا82٤1 ماع مرحم81 يف خرؤملا رارقلا

صخشلا تاذ ةسسؤملا نيمأتلا ةرسمس ةكرش نم ،7٠٠2
.PIRAC" LRUE" "بيرك" ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذو ديحولا

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

وينوي٤١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣ يفخّرؤم رارق
ةســـــسؤـــملا داـــمــــتـــعا بــــــحس نـــمضتــــي ،١٢٠٢ ةـــنس
ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذو ديحولا صخشلا تاذ
"ســــــــــــــناروــــــــــــسأ ســــــــيــــــــــــــفرـــــــــس غــــــــــنيــــــــــــــكورــــــــــباــــــــــــــيرـــــــــــــــجلأ"
"ecnarussA ecivreS gnikorB aireglA" LRUE،اــــــهـــــتـــــفـــصـــب

.نيمأتلل ةرسمس ةكرش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم رارق بجومب
7٠-٥9 مقر رمألا ماكحأل اـقيبطت بــحــسي ،12٠2 ةـــنس وــــينوي
٥991 ةنس رياني٥2 قفاوملا٥1٤1 ماع نابعش32 يف خّرؤملا

يذيفنتلا موسرـملاو ،مّمتملاو لّدــعملا ،تانيمأتلاب ّقلعتملاو
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،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا .61

،ةينوناقلا ةيامحلا .71

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا .81
،)مهتالقنت لالخ اميس ال

،ةافولا - ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتم تانيمأت .22

،ةلمسرلا .٤2

،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .62

،دامتعالا بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا دحأل ليدعت لك عضخي
.تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ

رــصنع لــك نــع ةــباقرلا ةرادإ غــيلبت بـــجي ،كلذ ىلــع ةداـــــيزو
هاـــصقأ لـــــجأ يف ةرــــــسمسلا بـــتكمل يداـــــعلا رــيـــسلا ســــــمي دـــيدج
.اموي )٥1( رشع ةسمخ

 ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

وينوي٤١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣ يفخّرؤم رارق
تاذ ةســـــسؤـــملا داـــــمــــتـــــعا نـــــمضــــــــتــــــي ،١٢٠٢ ةـــــنــــس

ةدودـــــحملا ةـــــــــــــيــــلوؤسملا تاذو دـــــيـــحوـــــــــــــلا صخشلا
"ســـــــناروـــــــسأ ســـــــــيـــــــــفرـــــس غنــــيـــــــكورباـــيرـــــــــــــــجلأ"
"ecnarussA ecivreS gnikorB aireglA" LRUE،اهتفــصــب

.نيمأتلل ةرسمس ةكرش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم رارق بجومب
7٠-٥9 مقر رمألا ماكحأل اقيبطت ،دمتعت ،12٠2 ةنس وينوي
٥991 ةنس رياني٥2 قفاوملا٥1٤1 ماع نابعش32 يف خّرؤملا

يذيفنتلا موسرـملاو ،مّمتملاو لّدــعملا ،تانيمأتلاب ّقلعتملاو
قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤملا٠٤3-٥9 مــقر
نيـمأتلا ءاطسو حنم طورـش دّدحي يذلا٥991 ةنس ربوتكأ٠3
،مهتــبـقارمو مهتأــفاكــمو مهنم هبحسو ةينــهملا ةيلهألاو دامتــعالا
تاذو دـــــــــيـــحولا صــــخشلا تاذ ةـــــــسسؤـــملا ،مّمـــــتملاو لّدـــــعملا
ســيــفرـــــس غنــــيــكوربايرجلأ" ةاّمسملا ةدودـحملا ةــيـــلوؤسملا
ةرّيسملاو12٠2 ةنس سرام61 خيراتب ةأشنملا "ســـناروـسأ

ةرسمس ةــكرش اــهــتـــفصب ،نسح ناـــبـــعش دـــّيسلا فرـــط نـــم
.نيمأتلل

ةرسمس ةسرامم دصق ةــكرشلا هذـــهـــل داـــمـــتـــعالا اذـــه حـــنـــمـــي
 : ةيتآلا نيمأتلا تايلمع

،ثداوحلا .1

،ضرملا .2

رــبع ةــلمعتسملا رــيغ ىرــخألا( ةــيربلا تاــبرعلا ماــسجأ .3
،)ةيديدحلا ةكسلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥

قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤملا٠٤3-٥9 مــقر
نيـمأتلا ءاطسو حنم طورـش دّدحي يذلا٥991 ةنس ربوتكأ٠3
،مهتــبـقارمو مهتأــفاكــمو مهنم هبحسو ةينــهملا ةيلهألاو دامتــعالا
يف خرؤملا رارقلا بجومب حونمملا دامتعالا ،مّمـتملاو لّدـعملا

ةكرش نم ،3٠٠2ةنس ربمسيد7 قفاوملا٤2٤1 ماع لاوش31
تاذو دـــــــيـــــــحوـــــــلا صخشلا تاذ ةسسؤملا ،نيمأتـــــــــــــــــــــلا ةرسمس

"سناروسأ سيفرس غنيكورب ايرجلأ" ةدودحملا ةيلوؤسملا
"ecnarussA ecivreS gnikorB aireglA" LRUE.

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

وينوي٤١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣ يفخّرؤم رارق
صخشلا تاذ ةســـــسؤـــملا دامــــتعا نمضتي ،١٢٠٢ ةنس

”PIRAC" "بيرك" ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذو ديحولا
LRUE،نيمأتلل ةرسمس ةكرش اهتفصب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم رارق بجومب
7٠-٥9 مـقر رـمألا ماـكـحأل اـقــيــبــطــت دــمــتــعــت ،12٠2 ةـنس وــيــنوــي
٥991 ةنس رياني٥2 قفاوملا٥1٤1 ماع نابعش32 يف خّرؤملا

يذيفنتلا موسرـملاو ،مّمتملاو لّدــعملا ،تانيمأتلاب ّقلعتملاو
٠3 قفاوملا61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤملا٠٤3-٥9 مــقر
نيــمأــتــلا ءاـــطـــسو حــنـــم طورــــش دّدــحــي يذلا٥991 ةــنـــس رــبوــتــكأ
مــــهــــتأــفاــــكــمو مـــهـــــنـــــم هـــــبـــــحسو ةـــــيــنــهملا ةـــــيــــلـــــهألاو داـمــتــعالا

ديحولا صخشلا تاذ ةسسؤملا ،مّمـــتملاو لّدــــــعملا ،مـــــهــتــبـقارمو
خيراتب ةأشنملا "بيرك" ةاّمسملا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذو
ديبع نب ةدّيسلا فرط نــم ةرّيســـملاو12٠2 ةـــنــس رـــياربـــف3
.نيمأتلل ةرسمس ةكرش اهتفصب ،ةزعموب ةجوز ،ةميعن

ةرسمس ةسرامم دصق ةــكرشلا هذـــهـــل داـــمـــتـــعالا اذـــه حـــنـــمـــي
: ةيتآلا نيمأتلا تايلمع

،ثداوحلا .1

،ضرملا .2

ةـــــلمعتسملا رــــــيغ ىرــــــخألا( ةـــيرــــــبلا تاــــبرــــعلا ماــــسجأ .3
،)ةيديدحلا ةــكسلا رــبع

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .6

،ةلوقنملا عئاضبلا .7

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا .8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .9

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠1

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .11

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .21

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .31

،ضورق .٤1

،ةلافكلا .٥1
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،اوضع ،ةيلقعلا ضارمألا )ىتح رييغت نودب( .................–

،اوضع ،ماظعلا يف صتخم بيبط ،فالشح ميرك–

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

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

قفاوملا٢٤٤١ ماع لاّوش٣١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
دادعإل ةيلمعلا تاـــيفيكلا ددـــحي ،١٢٠٢ ةـــنس وــــــيام٥٢
،ةـــــــيراـــقعلا ةـــــــظفاـــحملاب اـــــــهراــــــهشإو زاــــــيتمالا دوـــــــــــقع
وأ نيتيالو ىلع دتمت يتلا ةيضرألا عطقلل ةبسنلاب
.تايالو ةدع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

لوألا عيبر٤2 يف خّرؤملا36-67 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ســـــيسأتب قـــــلعتملاو6791 ةـــــنس سراــــم٥2 قـــــفاوملا6931 ماـــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا لجسلا

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةـــنس رــــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

2 يف خّرؤملا72٤-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

يف خّرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

٤ يف خّرؤملا٥62-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس22 قــفاوملا2٤٤1 ماــــع رــــفص

يضارألاـــــب ةــــــيــــــعاــــــنصلا ةــــــعارزــــــلا ةــــــيــــــمــــــنــــــت ناوــــــيد ءاشنإ
،ةيوارحصلا

قفاوملا21٤1 ماع بجر٥1 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
كالمأ يريدمل ضيوفت حنم نمضتملاو2991 ةنس رياني٠2
ةيراقعلا تاكلتمملا مهت يتلا دوقعلا دادعإل ةيالولا يف ةلودلا
،ةصاخلا ةلودلا كالمأل ةعباتلا

٤3٤1 ماع يناثلا عيبر92 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاظفاحملا نييعت نمضتملاو31٠2 ةنس سرام21 قفاوملا
،اهصاصتخا رئاود ديدحتو ةيراقعلا

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .6

،ةلوقنملا عئاضبلا .7

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنإلاو قيرحلا .8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .9

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠1

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .11

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .21

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .31

،ضورقلا .٤1

،ةلافكلا .٥1

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا .61

،ةينوناقلا ةيامحلا .71

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا .81
،)مهتالقنت لالخ اميس ال

،ةافولا - ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتم تانيمأت .22

،ةلمسرلا .٤2

،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .62

،دامتعالا بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا دحأل ليدعت لك عضخي
.تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ

رصنع لـــك نـــع ةـــباقرلا ةرادإ غـــيلبت بــــجي ،كلذ ىلع ةدايزو
هاصقأ لجأ يف ةرـسمسلا بتكمل يداــعلا رــيسلا ســـمي دـــيدج
.اموي )٥1( رشع ةسمخ

ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

وينوي71 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم رارق
ةجحلا يذ71 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
نمضتملاو9102 ةنس تشغ81 قفاوملا0441 ماع
ىدل ةأشنملا نعطلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةجحلا يذ71 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي
ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس تشغ81 قفاوملا0441
نــماضتــلا ةرازو ىدــل ةأشنملا نــعـــطـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــنـــجـــّلـــلا
:يتأي امك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

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

نيقوعملا صاخشألا ةيامحل ماعلا ريدملا ،لازمأ نب دارم–
،اسيئر ،مهتيقرتو
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زايتمالا ميسرت فلمب ةــقلعتملا ماــــكحألا قـــبطت:٦ ةداملا
يف ةروــــكذملا زاـــيتمالا دـــقع راـــهشإو لـــيجستو دادـــعإ لاـــجآو
يف ةدوـــجوملا ةــيضرألا ةـــعطقلا ىلـــع ،هالـــعأ٥و3و2 داوـــملا

.ةدحاو ةيالو

،هدعأ يذلا زايتمالا دقع ةلودلا كالمأ ريدم لسري:٧ ةداملا
.زايتمالا بحاصل هغيلبت لجأ نم ناويدلا ىلإ

ةّيــــمــــسّرـــلا ةدــــيرــــجلا يف رارــــقـــلا اذـــــه رـــشـــنــــي:٨ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـــيام٥2 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش31 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

لقنلا ةرازو

وــــينوي٤١ قــــفاوملا٢٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ٣ يفخّرؤـــمرارـــق
اـــــــــيندلا ةـــــيندبلا ةـــــــيلهألا طورــــــش دّدــــــحي ،١٢٠٢ ةــــــنس

ةقايس وأ ةمالسب نيفلكملا صاخشألا نم ةبولطملا
.هجوملا صاخشألا لقن تاموظنم ةدايق وأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

9 يف خّرؤـــملا87-12 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
نمضتملاو12٠2 ةنـس ريارــبــف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

32 يف خّرؤملا٠21-39 مقر يذـيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
قـــــلعتملاو3991 ةــــــنس وــــــيام٥1 قــــــفاوملا31٤1 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ
،لمعلا بط ميظنتب

3 يف خّرؤملا72٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٠٠2 ةـــنس رـــــبمسيد7 قـــــفاوملا32٤1 ماـــــع لاوــــش
ناديم يف مهنيوكتو مهمالعإو لامعلا ميلعت ميظنت طورشب
،ةينهملا راطخألا نم ةياقولا

يف خّرؤــملا9٥3-11 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو–
يذلا11٠2 ةـنس رــبوتكأ91 قــــفاوملا23٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ12
،هجوملا صاخشألا لقنب ةقلعتملا ةمالسلا ماكحأ ددحي

يف خّرؤــملا291-12 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
ددـحي يذلا12٠2 ةــنس وــيام6 قفاوملا2٤٤1 ماـع ناـضمر٤2

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

٤3٤1 ماع يناثلا عيبر92 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تايشتفم نييعت نمضتملاو31٠2 ةنس سرام21 قفاوملا
،اهصاصتخا رئاود ديدحتو ةلودلا كالمأ

قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش7 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةيمنت ناويد حنم تاءارجإ ددحي يذلا12٠2 ةنس سرام12
ةعباتلا يضارألا ،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا
،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل

: يتأي ام نارّرقي

موـــــــسرملا نـــــم61 ةداــــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤ يف خّرؤملا٥62-٠2 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس22
اـهراـهشإو زاـيـتـمالا دوـقـع دادـعإل ةـيـلـمـعـلا تاـيـفــيــكــلا دــيدحت

ىلع دتمت يتلا ةيضرألا عطقلل ةبسنلاب ةيراقعلا ةظفاحملاب
.تايالو ةدع وأ نيتيالو

اهب دجوت يتلا ةيالولل ةلودلا كالمأ ريدم موقي:٢ ةداملا
ضرألا زايتما دقع دادعإب ،ةيضرألا ةعطقلا نم ةحاسم ربكأ
لبق نم هيلإ لسرملا زايتمالا فلم ساسأ ىلع ،ةحونمملا
رهسيو ،نيينعملا ةلودلا كالمأ يريدم عم هيضميو ،ناويدلا

ةــيراــقــعــلا تاــظــفاحملا ىدــل هــعادــيإب موــقــيو ،هــلـــيـــجست ىلع
نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف ةينعملا

.فلملا مالتسا خيرات

ناويد لبق نم مّسرملا زايتمالا فلم نمضتي:٣ ةداملا
قـئاـثوـلا ،ةـيوارـحصلا يضارألاـب ةـيـعاـنصلا ةـعارزـلا ةــيــمــنــت
: ةيتآلا

،زايتمالل ليهأتلا ةداهش نم ةخسن–

ًارشؤمو ديفتسملا نم ًاعّقوم طورشلا رتفد نم ةخسن–
،ناويدلا لبق نم هيلع

،داليملا ةداهشو ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–
،نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب

صاــخشألل ةــبسنــلاــب ةـــيساسألا نيناوـــقـــلا نـــم ةـــخسن–
،رّيسملل ةبسنلاب فيرعتلا ةقيثو نم ةخسنو نييونعملا

ةـيضرألا ةــعــطــقــلاــب صاخلا حسملا طــطــخــم نــم ةــخسن–
.ةينعملا

ةيضرألا ةعطقلا دودحو ةحاسم زايتمالا دقع ددحي:٤ ةداملا
.ةينعملا اهتايدلب اذكو ةيالو لك يف ةحونمملا

نييـــنعملا نييراـــــقعلا نيــظفاحملا ىلـــــع نّيــــــعتي:٥ ةداملا
،مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ يف زايتمالا دقع راهشإب مايقلا
.هعاديإ خيرات نم ءادتبا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع
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،لالغتسالا جمانرب مارتحا–

،اينآ ةقايسلا طاشن نوسرامي نيذلا نيمدختسملا غالبإ–
اـــهنوهجاوي يـــتلا تاـــبوعصلاو باطعألاب ةـــّقلعتملا تاـــمولعملا

،راسملا ىلع

،اهنأشب اقبسم لولحلا داجيإو ضراوعلا نم ةياقولا–

مارتحا  عم لالغتسالا ضراوع لحو ميظنتلاو صيخشتلا–
،تاءارجإلاو تاميلعتلا

تاروانملا ةقطنمو كلــسملا ىلــع رـــيسلا ةــــكرح رـــييست–
،تاراشإلا اهيف دجوت ال وأ دجوت يتلا

،دعب نع ةيئابرهكلا ةقاطلا رييست–

ىدـــــل بارـــــطضالا ةـــــلاح يف تاــــمولعملا رــــشنو مــــيظنت–
.نيينعملا نييجراخلا وأ نييلخادلا نيلعافلا عومجمو نئابزلا

ةـــــمالّسلا ةــــمهم يف نّيـــــعي نأ ناــــــك يأل نــــكمي ال:٧ ةداملا
.اهيف الهؤم نكي مل ام

يف اهيلع صوصنملا ةيرادإلا تابوقعلا عّقوت :٨ ةداملا
اذــه ماـكحأل ةـــفلاخم لــــك ىلـــع لالــــغتسالل يلــــخادلا مـــيظنتلا
.رارقلا

يناثلا لصفلا

ةبولطملا ايندلا ةيلقعلاو ةيندبلا ةيلهألا طورش

هجوملا صاخشألا لقن ةموظنم لغتسم ىلع بجي :9 ةداملا
نيـــــــمدـــــــــختسملا يف رـــــــــفوــــــتي يـــــــــكل ةـــــيرورضلا رــــــــيبادتلا ذاـــــــختا
ةيلهألا لاجم يف ةمالّسلا تامهم ةسرامم طورش نيلهؤملا
.ةينهملا فراعملاو ةيلقعلاو ةيندبلا

 : صوصخلا ىلع هيلع نّيعتي ،راطإلا اذه يفو

ةــــيدرفلا ةــــعباتملا لالـــــخ نــــم ،تــــقو لـــــك يف ،ناـــــمض–
تاـــمهم نوـــــسرامي نــــــيذلا نيــــــمدختسملا نأــــــب ،ةـــــمظتنملاو
ةـــــيلقعلاو ةـــــــيندـــــبلا ةـــــيلهألا طورـــــــش نوــــــفوــــتسي ،ةـــــــمالّسلا
،رارقلا اذه يف ةددحملا طورشلا بسح ةبولطملا

تاّمهم نوسرامي نيذلا نيمدختسملا مالعإ ىلع رهسلا–
: لوح ةمالسلا

ةـــــــصاخلا ةـــــيلمعلا تاــــميلعتلاو تاــــــهيجوتلا نييـــــــحت•
،ةمالّسلاب

.ةينهملا راطخألا نم ةياقولا•

نوسرامي نيذلا نومدختسملا عضخي نأ بجي :٠١ ةداملا
ةـــــــيندبلا ةــــــيلهألل يرود يـــــبط صــــــــحف ىلإ ةــــمالسلا تاـــــــــمهم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل  اقفو كلذو ،ةيلقعلاو

: يتأي ام رّرـــقي

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

موـــسرملا نــــم٠٤ ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
23٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ12 يف خّرؤــــملا9٥3-11 مـــقر يذـــيفنتلا
اذه فدـهي ،هالـــعأ روــــكذملاو11٠2 ةـــنس رــــبوتكأ91 قـــفاوملا
نم ةبولطملا ايندلا ةيندبلا ةيلهألا طورش ديدحت ىلإ رارقلا
تاموظنم ةدايق وأ ةـقايس وأ ةـمالسب نيــفلكملا صاــخشألا

يئادتبالا نيوكتلل ايندلا ةّدملا اذكو ،هّجوملا صاخشألا لقن
تاــمهم يف نيــنّيعملا صاــخشألا نــم ةـــبولطملا لـــصاوتملاو
.مهليهأت تايفيكو ةمالسلا

لقنلا ةمظنأ ،هجوملا صاخشألا لقن نمضتي :٢ ةداملا
 : ةيتآلا

،) ال وأ يئاقلت( ورتملا–

،ةفيفخلا ةيئاقلتلا تابكرملا–

،ياومارتلا–

،يسيطانغم ماظنب وأ ةيرصب اريماكب ةهجوملا تالفاحلا–

ةطساوب لقنلا وأ )ةيكيناكيملا دعاصملا( ةامسملا ةزهجألا–
،لباوكلا

.ةكسلا ةيداحألا تاراطقلا–

تاّمهم ةسراممل نوّنيعملا لالغتسالا ومدختسم:٣ ةداملا
نولهؤملا مه هَّجوملا صاخشألا لقن ةموظنم ىلع ةمالسلا
.رارقلا اذه ماكحأل اقفو ،ةدايقلا وأ ةقايّسلا تاطاشنب مايقلل

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي :٤ ةداملا

نوـــــلهؤم نوــمدختسم هـــسرامي طاــشن : ةقايّسلا ةّمهم–
،هجوملا صاخشألا لقن  ةموظنم تابكرم ةقايسب نوّفلكم

نوـــلهؤم نوــمدختسم هــسرامي طاـــشن: ةداـــيقلا ةـــّمهم–
رـــيــيستــلاــب ،يزـــكرملا ةداـيــقــلا زـــكرـــم ىوــتسم ىلـــع ،نوـــفــّـلـــكـــم
.ريسلا ةكرحل يمويلا

ةسراممل نولهؤملا لالغتسالا ومدختسم نمضي :٥ ةداملا
وأ تاــــبرعلا لـــخاد نــــيرفاسملا ةـــمالسو لــــقن ،ةــــقايسلا طاــــشن
يف طابضنالاو ةــحارلا نــم ىـــصقألا دــــحلا ناـــمض عـــم تارــــجحلا
.تيقاوملا مارتحا

ةــيعضوب ةــقلعتملا تاــمولعملا نوـــمدختسملا ءالؤـــه ىـــقلتيو
ىلإ اروـــــــــــفو ماــــــظتناب اـــــهنوــــــــــغلبيو كلاــــــــــسملاو رــــــــيسلا ةـــــــــكرـــــح
.ةدايقلا طاشن نوسرامي نيذلا نيمدختسملا

ةسراممل نولهؤملا لالغتسالا ومدختسم نمضي :٦ ةداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،ةدايقلا طاشن
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تارــــثؤـــــملا لواــــنت الو ،فورـــــــعم يـــــسفن لالـــــتخا يأ –
،ةيلمعلا تالهؤملا ىوتسم ىلع صوصخلابو ،ةيلقعلا

نكمملا نم يذـــــلاو ،مــــهتيصخش ىلـــع رـــــــثؤي لــــــماع يأ –
.ةمالس لكب مهماهم ءادأ لقرعي نأ

: يتأي ام ةيلقعلا ةيلهألا صحف نمضتي:٦١ ةداملا

،ةيفرعملا تالهؤملا –

،ةيسفنلا ةيكرحلا تالهؤملا–

.رتوتلا ةلاح يف وأ ةدقعم ةيعضو يف كولسلا–

دكؤي ةيلقع ةيلهأ ةداهش ملست ،يــــبطلا صــــحفلا ةـــــياهن دـــــنع
هفئاظو ةسراممل ،ةيلهألا مدع وأ ،دويقب ةيلهألاو ةيلهألا اهيف
.ةمالس لكب

يرادإلا فــــــلملا يف ةيلقعلا ةــــيلهألا ةداـــــهش ظـــــفح بــــجي
.ينعملل

ثلاثلا لصفلا
ةمالسلا تامهمل نيسرامملا نيمدختسملا نيوكت

هجوملا صاخشألا لــــقن ةـــموظنم لـــــغتسم ددــــحي :٧١ ةداملا
.لصاوتملاو يئادتبالا نيوكتلا نم هتاجايتحا

نيمدختسملا ليهأت لجأ نم يئادتبالا نيوكتلا مظنتو
ّصنت يتلا ليهأتلا ةـنجل ةــمالسلا تاــمهم نوــسراـــمي نــــيذلا

.هاندأ٥2 ةداملا ماكحأ اهيلع

لــيهأت ةاــــــعإ لـــــــجأ نـــم لـــصاوتملا نـــيوكتلا مـــظني اـــــمك
.اهسفن لاكشألا قفو نيمدختسملا ءالؤه

.نيلهؤم نينوكم لبق نم تانيوكتلا هذه مّدقت

يـــــــعاسلا مــــجحلاو جــــماربلا دادـــــعإو دــــيدحت مــــتي:٨١ ةداملا
ةموظنم لغتسم فرط نم ةمالس ةمهم لكل نيوكتلل ةبسنلاب
.لغتسملا ةمالس ماظن يف ينعملا هجوملا صاخشألا لقن

هــجوملا صاــــخشألا لــــــقن ةـــموظنم لـــــغتسم ىلـــــع نيــــــعتي
تاـــيلمع ،اــــصوصخ ةاــــعارم عـــم نـــيوكتلا جــــمانرب نييــــحت

تالـــيدعتلا اذــــكو ةـــصلختسملا تارــــبخلاو ةـــــقباسلا قــــيقدتلا
ةيدعاقلا ةأشنملا ىلعو تاءارجإلاو دعاوقلا ىلع تلخدأ يتلا

.ايجولونكتلا ىلعو

نــــــــم ّصبرــــــتملل يــــــئادـــــتبالا نــــــيوـــــــــكتلا حــــــــمسي:٩١ ةداملا
لـــــمشيو .ةــــينهملا فراــــــــعملا ثــــــيح نــــم تاــــّبلطتملا ءافيتسا
.يقيبطتلا بناجلاو يرظنلا بــــــــناجلا

قاـــــــــحتلالا لـــــــــــــجأ نــــــم ،صـــــــبرــــتملا ىلــــــــع بـــــــــجي :٠٢ ةداملا
: ةيتآلا ايندلا طورّشلل بيجتسي نأ ،يئادتبالا نيوكتلاب

لوألا مسقلا

ةيندبلا ةيلهألا

نوسرامي نيذلا نومدختسملا نوكي الأ بجي:١١ ةداملا
،مــــهماهمو ضراــــعتي ضرـــم يأـــب نوـــباصم ةــــمالسلا تاــمهم
راثآلا سفن ثدحت نأ اهنأش نم داوم وأ ةيودأ لوانت مدعو
: هاندأ ةددحملا

،يعولل ئجافملا نادقفلا–

،زيكرتلا وأ هابتنالا ةلق–

،ئجافملا زجعلا–

،قيسنتلا وأ نزاوتلا نادقف–

،ةيكرحلا تاردقلا ضافخنا–

،ساوحلا ةردق ضافخنا–

،راصبإلا ةدح ضافخنا –

.ةيسح تابارطضا –

نوسرامي نيذلا نومدختسملا نوــــكيّ الأ بــــجي:٢١ ةداملا
رـــــــيثأت تــــــحت ،لاوــــــحألا نـــــم لاــــــح يأ يف ةــــمالـــــسلا تاــــمهم
.لوحكلا

نوـــــسرامي نــــيذلا نيـــمدختسملا ىلــــع نيــــعتي :٣١ ةداملا
ضرم لكب حيرصتلا ،يبطلا صحفلا لالخ ،ةمالسلا تامهم
.اهنولوانتي يتلا ةيودألا لكبو هنم نوناعي

: يتأي ام ةيندبلا ةيلهألا ةنياعم نمضتت:٤١ ةداملا

،ماع يبط صحف–

ســحلاو عــمسلاو ةــــيؤرلا( ةــــيسحلا فـــــئاظولا صـــــحف–
،)ناولألا كاردإو

،يجولويب  ليلحت–

.ايرورض بيبطلا هاري رخآ صحف لك–

مدـــختسملل بــيبطلا مّلسي ،يـــبطلا صــحفلا ةـــياهن دـــنع
اهيف دكؤي ةيندب ةيلهأ ةداهش ،ةمالسلا تامهم سرامي يذلا
لكب هفئاظو ةسراممل  ةيلهألا مدع وأ دويقب ةيلهألا ،ةيلهألا

.ةمالس

يرادإلا فــلملا يف ةــيــندــبــلا ةـــيـــلـــهألا ةداـــهش ظـــفـــح بجـــي
.ينعملل

يناثلا مسقلا

ةيلقعلا ةيلهألا

نوسرامي نيذلا نومدختسملا نوكي الأ بجي:٥١ ةداملا
: ــل ةضرع ةمالسلا تامهم
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ةّيـــــــمــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــه رـــشـــــني:٧٢ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلاةيروهمجلل

٤1 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدــــعـــــقــــــلا يذ3 يف رـــئازجلاـــــــــــب رّرـــح
.12٠2 ةنس وـــينوي

يرصان لامك
 ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

وينوي٣٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٢١ يفخّرؤم رارق
ةدـــعـقــلا يذ٦١ يــفخّرؤـــملا رارــــقــلا لدــــعـي ،١٢٠٢ ةنس
ددــحــي يذـــلا٨٨٩١ ةــنــس وــيــنوـــي٠٣ قــفاوــملا٨٠٤١ ماـــع
لاــــــــــغــشألا تادـعم ىلع ةقــبــطملا ةيرادإلا دــعاوـقــلا
.ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

ىدامج2 يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلاىــضـتـقمـب –
قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

ىدامج92 يف خّرؤملا٤1-1٠ مقر نوناقلاىــضـتـقمـبو –
قـــــلعتملاو1٠٠2 ةـــــنس تـــــشغ91 قـــــفاوملا22٤1 ماــــعىلوألا

،اــهــنــمأو اــهــتــمالسو قرــطــلا رــبــع رورملا ةــكرــح مــــــيــظــنــتـــب
،ممتملاو لدعملا

خّرؤــملا87-12 مـــقر يـساــئرـــلا موــسرـملاىــضـتـقمـبو –
12٠2 ةــنس رــيارـــبـــف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماــــــــــع بجر9 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا183-٤٠ مقر يذيفنتلا موــسرـملاىضـتـقمـبو –
يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤1 ماع لاّوش٥1 يف

،ممتملاو لدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح ددحي

خّرؤملا٠62-٤1 مقر يذيفنتلا موــسرـــملاىــضـتـقمـبو –
ةــــــــنس رـــــبمتبس22 قـــــفاوملا٥3٤1 ماـــــع ةدــــعقلا يذ72 يف

ةـيـقاـطـبــلا كسم تاــيــفــيــكو طورش دــيدحت نــمضتملاو٤1٠2
،تابكرملا ليجست تاقاطبلةينطولا

خّرؤملا291-12 مقر يذيفنتلا موــسرـــملاىــضـتـقمـبو –
يذلا12٠2 ةنس ويام6 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٤2 يف

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص ددحي

يــــف خّرؤــــمــلا كرــــتــشــملا يرازوــــــلا رارـــقــلاىضـتــقمـبو –
8891 ةـنـس وــيـنوــي٠3 قــفاوــملا8٠٤1 ماــع ةدــعـقـلا يذ61
عضخت يتلا ةيمومعلا لاغشألا تادــعـم ةـمـئاــق ددـحـي يذــلا
،رورملا ةكرحب ةصاخلا ةيرادإلا دعاوقلل

يف ةــنــّيــبملا ةــيــلــقــعــلاو ةــيـــندـــبـــلا طورشلا ءاـــفـــيـــتسا–
،رارقلا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ليهأتلا  تاداهش

لغتسملا فرط نم ددحملا يميلعتلا ىوتسملا هيدل نوكي–
،هل ةلكوملا ةمالّسلا ةمهم بسح ىلع

لغتسم ةسسؤم يف ةلمعتسملا لمعلا ةغل يف مكحتلا –
.هّجوملا صاخشألا لقن ةموظنم

نيوكتلا حاجنب عبات يذلا صبرتملا هيجوت متي:١٢ ةداملا
يـــقيبطت صــبرت ىلإ ،ةـــينيوكتلا هـــتابستكم دـــيكأتل يـــئادتبالا
.نولهؤم نومدختسم هرطؤي ،بصنملا عم فيكتلل

نيـــمدختسملل لـــصاوتملا نـــــيوكتلا حـــمسي :٢٢ ةداملا
 .ةينهملا مهفراعم ىوتسم ثيدحتو ظافحلا بصنملا يف

عبارلا لصفلا

نيمدختسملا ليهأت تايفيك
ةمالسلا تامهمل نيسرامملا

اـهـبـجومب رِّرــقــي يتــلا ةــقــيــثوــلا وــه لــيــهأتــلا:٣٢ ةداملا
يتـلا ةـمالسلا ةـمـهـم ةسراـممل هـيــمدــخــتسم لــيــهأت لــغــتسملا

طورــــشلا مــــهـــئاـــفـــيـــتسا نــــم دــــكأتـــي نأ دـــــعـــب ،اـــهـــيـــلإ نوـــهـــجوــــي
 .رارقلا اذه ماكحأ يف اــــهيلع صوــــصنملا

ةقفاوم دعب ،ليهأتلا ةداهش لغتسملا ملسي:٤٢ ةداملا
،هاــــندأ٥2 ةداــــملا يف اـــــهــــــيــــــلــــــع صوــــصنملا لــــيـــــــهأتـــــــلا ةـــــــنجل

نوبيجتسي نيذلا ةمالسلا تامهمب نيفلكملا نيـــــــمدختسملل
 .رارقلا اذه ماكحأل

صاخشألا لقن ةموظنم لغتسم لك ىدل أشنت :٥٢ ةداملا
نيمدختسملا ليهأت ةنجل ،ةمالسلا تامهم ةسراممل هجوملا

ةداملا ماكحأ يف هيلع صوصنم وه امك ةمالسلا ماهم ةسراممل
ةدعقلا يذ12 يف خرؤملا9٥3-11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠٤
.هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا23٤1 ماع

ماهم ةــسراممل نيـــمدختسملا لــــيهأت ةــنجل ماــــهم ددــــحت
ماــــظـــن يف ،اــــهـــلـــمـــع تاـــيـــفـــيـــك اذــــكو ،اــــهـــلـــيـــكشتو ةـــــمالسلا

.لالغتسالا ةمالس

هــــــجوملا صاـــــخشألا لــــــقن لـــــــــغتسم ىلـــــــع نيـــــعتي :٦٢ ةداملا
تاـــــــموـــلعملا عوـــــمجم ىلـــــع يوـــــتحت تاـــــيطعم ةدــــــــعاـــق ءاـــــشنإ
.ةمالسلا ماهم نوسرامي نيذلا هيمدختسم ليهأتب ةطبترملا

صاــــخشألا لــــقـــــن ةـــموـــــظـــــنـــــم لــــغـــــتسم ىلـــــع نيـــــعـــــتــــــيو
.هالعأ ةروكذملا تايطعملا ةدعاق نييحت هــجوملا

صوصنملا يرادإلا فلملل ةنوكملا قئاثولا ظفحت نأ بجي
نيـــــــمدختسملل يــــنهملا راــــــــسملا ةــــــليط ،رارــــــقلا اذـــــه يف اــــــهيلع
.ةمالسلا تامهمب نيفلكملا
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وينوي٣٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٢١ يفخّرؤم رارق
ناضمر٨١ يفخّرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،١٢٠٢ ةنس
ددــحــي يذـــلا٨٨٩١ ةــنــس ويام٥ قــفاوــملا٨٠٤١ ماـــع
تابكرملا ليجست مقرب ةقلعتملا ةـــيرادإلا دــــعاوـــقــلا
.ةكرحلا ةيتاذلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلاىــضـتـقمـب –
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ىلوألا ىدامج٤1 يف خّرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلاىــضـتـقمـبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤملا31-1٠ مقر نوناقلاىــضـتـقمـبو –
لقنلا هيجوت نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا22٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،هيميظنتو يربلا

ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤملا٤1-1٠ مقر نوناقلاىــضـتـقمـبو –
ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح

يف خّرؤــملا87-12 مـــقر يـساــئرـــلا موــسرـملاىــضـتـقمـبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا183-٤٠ مقر يذيفنتلا موــسرـملاىضـتـقمـبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤1 ماع لاّوش٥1

،ممتملاو لدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق

يف خّرؤملا٠62-٤1 مقر يذيفنتلا موــسرـــملاىــضـتـقمـبو –
٤1٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس22 قـــــفاوملا٥3٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ72
ةينطولا ةيقاطبلا كـسم تاــيفيكو طورـــش ديدـــحت نـــمضتملاو
،تابكرملا ليجست تاقاطبل

يف خّرؤملا291-12 مقر يذيفنتلا موــسرـــملاىــضـتـقمـبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام6 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٤2

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

قفاوملا8٠٤1 ماع ناضمر81 يف خّرؤملا رارقلاىضـتـقمـبو –
ماقرأب ةقلعتملا ةـــيرادإلا دـــعاوقلا ددــــحي يذــــلا8891 ةـــنس وــــيام٥
،لدعملا ،ةكرحلا ةيتاذلا تابكرملا ليجست

قفاوملا8٠٤1 ماع ناضمر81 يف خّرؤملا رارقلاىضـتـقمـبو –
ماقرأب ةقلعتملا ةيرادإلا دـــعاوقلا ددــــحي يذــــلا8891 ةـــنس وـــيام٥
،مّمتملاو لدعملا ،ةكرحلا ةيتاذلا تابكرملا ليجست

8٠٤1 ماــــع ةدـــعقلا يذ61 يف خّرؤـــملا رارـــقلاىـــضـتـقمـبو –
ةــيرادإلا دـــعاوقلا ددـــحي يذـــــلا8891 ةــــنس وـــــينوي٠3 قـــــفاوملا
،لّدعملا ،ةيمومعلا لاغشألا تادعملا ىلع ةقبطملا

: يتأي ام رّرقي

يف خّرؤملا رارقلا نم٥ ةداملا ماكحأ  لدــعـت: ىلوألا ةداملا
ىلع ةقبطملا ةيرادإلا دعاوقلا ددحي يذلا8891 ةنس وينوي٠3
: يتأي امك ررحتو ،ةيمومعلا لاغشألا تادعم

،ةـيـموــمـعلا لاــغـشألا تادـــعــم دوزــت نأ بــجـي :٥ ةداملا“
يف كرتشملا يرازولا رارقلاب قحلملا يف اهتمئاق ةقفرملا

ةزراب ميقرت ةحولب ،هالعأ روكذملاو8891 ةنس وينوي٠3
،اـهـتــلازإ نــكــمــي ال ثيــحــب ةــبــكرملا ةرــخؤم يف اـهـتـيـبــثــت مــتــي
كلام اهيف ميقي يتلا ةيالولا يلاو هحنميليجست مقر لمحتو
.داتعلا

)3( ثالث نم راسيلا ىلإ نيميلا نم ليجستلا مقر لكشتي
نـمـضـتتو ةـطــم اــهـلـصـفت ةـيــبرــعــلا ماـــقرألا نـــم تاـــعوــمــجـم
: يتأي ام

تادعملا ميقرت اهيف مت يتلا ةيالولا ددحي ينايب مسر–
،ةروكذملا

بيترتلا لثمت ماقرأ )٥( ةسمخ نم ةنّوكم ةعومجم–
،ةيالولا هحنمت يذلا ميقرتلل ينمزلا

زمري يذلا )٠( مقرلا نم لكشتت )2( نيمقر نم ةعومجم–
نيبي9و1 نيب حوارتي مقرو ،ةيمومعلا لاغشألا تادعم ىلإ
رارـــــــــقــلاـب ددـــــــحــم وـــــــه اــــــــمــك ةــــــيـموـــــــــمـعلا لاـــــــــغـشألا داـــــــتــع عوـــــــــن
روكذملاو8891 ةنس وينوي٠3 يف خرؤملا كرتشملا يرازوــــــــــــلا
.٤٠-٤2976-61 : الثم .هالعأ

ددــحــي٤٠-٤2976-61 مــقر لــمــحت يـتـلا مــيــقرـــتـلا ةـــحوـــل يف
ددحيف )٠( امأ ،ريس ةلاح يف دوجوملا داـــتـعــلا٤2976 مــقرــلا
ددحي )٤(و ،ةيمومعلا لاغشألا تادعم نم هرابتعاب داتعلا
ةيالو( داتعلا ميقرت ناكم نيبتف )61( اّمأ ،ةئطوت ةادأك داتعلا
.”)رئازجلا

ةّيـــــــمـسّرـلا ةدــــــيرــجلا يــــــف رارـــــــقلا اذـــــــه رـــــــشـني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي32 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ21 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

يرصان لامك
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: يتأي ام رّرقي

رارقلا ماكحأ  ضعب ممتيو رارقلا اذه لدعي: ىلوألا ةداملا
8891 ةنس ويام٥ قفاوملا8٠٤1 ماع ناضمر81 يف خّرؤملا
تابكرملا ليجست ماقرأب ةقلعتملا ةيرادإلا دعاوقلا ددحي يذلا
.ةكرحلا ةيتاذلا

رارقلا نم6و٥ و ىلوألا داوملا ماكحأ ممتتو لدعت :2 ةداملا
8891 ةنس ويام٥ قفاوملا8٠٤1 ماع ناضمر81 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

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

كلامل ملست يتلا ”ميقرتلا ةقاطب“ ىلع مقرلا اذه عضوي
ىلع دعت نأ نكمي يتلاو ةيالولا حلاصم فرط نم ةبكرملا
.”ةينورتكلإ وأ ةيقرو ةماعد

 )ىتح رييغت نودب(.........................................:٥ ةداملا“

: ةيداعلا تالسلسلا : الوأ

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

: نوـــّللا )١

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

،دوسأ : مقرلا بيكرت )٢

: )راسيلا ىلإ نيميلا نم اقالطنا( ليجستلا مقر بكرتي

يف ةنيبم يه امك ليجستلا ةيالو لثمي ينايب مسر )أ
: يتآلا لودجلا

تئشنأ يتــلا رشعــلا تاــيالوــلــل ةــيــناــيــبــلا موسرــلا لــخدـــتس
91٠2 ةنس ربمسيد11 يف خّرؤملا21-91 مقر نوناقلا بجومب

رياربف٤ يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ممتيو لدعي يذلا
ذيفنتلا زيح ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس
.22٠2 ةنس يفناج لوأ نم ةيادب

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

،ريسلا يف اهعضو خيرات فرعي ال يتلا تابكرملل ةبسنلاب
ةــنسلا هذــه ىلع لدــت نأ بجــي يتــلا ةـــيـــبرـــعـــلا ماـــقرألا لدـــبـــتس
.33 ينايبلا مسرلاب

لمحت يتلا ليجستلا تاحولو تاقاطب لدبتست نأ بجي
اذه رشن درجمب ”33“ ينايبلا مسرلاب ”22“ ينايبلا مسرلا
.12٠2 ةنس ربمسيد13 خيرات لبقورارقلا

1٠ ............................. راردأ

2٠ .......................... فلشلا

3٠ ......................... طاوغألا

٤٠ ..................... يقاوبلا مأ

٥٠ ............................ ةنتاب

6٠ ........................... ةياجب

7٠ .......................... ةركسب

8٠ ............................ راشب

9٠ .......................... ةديلبلا

٠1 ......................... ةريوبلا

11 .................... تسغنمات

21 ...........................  ةسبت

31 ........................ ناسملت

٤1 .........................  ترايت

٥1 ...................  وزو يزيت

61 ......................... رئازجلا

71 ..........................  ةفلجلا

81 .......................... لجيج

91 ........................ فيطس

٠2 ......................... ةديعس

12 ....................  ةديكيكس

22 ............ سابعلب يديس

32 ........................... ةبانع

٤2 ............................ ةملاق

٥2 .................... ةنيطنسق

62 ..........................  ةيدملا

72 ...................... مناغتسم

82 ........................ ةليسملا

92 ......................... ركسعم

٠3 ........................... ةلقرو

13 ........................... نارهو

23 .......................... ضيبلا

33 ......................... يزيليإ

٤3 ............  جيريرعوب جرب

٥3 ...................... سادرموب

63 ......................... فراطلا

73 .......................... فودنت

83 .................. تليسمسيت

93 ........................... يداولا

٠٤ .......................... ةلشنخ

1٤ ................. سارهأ قوس

2٤ .........................  ةزابيت

3٤ .............................. ةليم

٤٤ .................... ىلفدلا نيع

٥٤ .......................... ةماعنلا

6٤............... تنشومت نيع

7٤ ...........................ةيادرغ

8٤ .......................... نازيلغ

9٤ ...................... نوميميت

٠٥ ......... راتخم يجاب جرب

1٥ ..................... لالج دالوأ

2٥ ...................  سابع ينب

3٥ ........................ حلاص نإ

٤٥ .......................... مازق نإ

٥٥ ......................... ترقوت

6٥ ............................ تناج

7٥ ........................... ريغملا

8٥ ......................... ةعينملا
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نم ادحاو ارطس لمحـت ةيداع ةليطتسم تاحول )١
: ةباتكلا

،مم٠2٥ ىلإ مم٥٥٤ نم ....................................... ضرعلا –

،مم٠11 ىلإ مم٠٠1 نم .......................................... ولعلا –

،مم٠1 ....................................... بناوجلا ليصوت عاعش –

،مم٥7 ........................................................... ماقرألا ولع –

،مم٠3 ...................................1 مقرلا ريغ ماقرألا ضرع –

،مم٠2 ......................................................1 مقرلا ضرع –

،مم٠1 .......................................... طخلل دحوملا ضرعلا –

،مم٠2 ×٠1 ................................ ةلصافلا ةطملا طخ دعب –

،مم٠1 .............................................. ماقرألا نيب لصافلا –

،مم٥1....... ةلصافلا ةطملاو ماقرأ ةعومجم نيب لصافلا –

.لقألا ىلع مم٥1.......  ةحوللا فرطو ماقرألا نيب لصافلا –

نـــم نـــيرـــطس لـــمـــحـت ةـــيداـــع ةـــلـــيـــطـــتسم تاـــحوـــل )٢
: ةباتكلا

،مم٥72................................................................ضرعلا –

،مم٠٠2.................................................................. ولعلا –

،مم٠1 ....................................... بناوجلا ليصوت عاعش –

،مم٥7 ........................................................... ماقرألا ولع –

،مم٥3 ...................................1 مقرلا ريغ ماقرألا ضرع –

،مم٠2 ......................................................1 مقرلا ضرع –

،مم٠1 .......................................... طخلل دحوملا ضرعلا –

،مم٠2 .............................................. ةلصافلا ةطملا دعب –

،مم٠1 .............................................. ماقرألا نيب لصافلا –

،مم٥1...... ةلصافلا ةطملا وأ ماقرأ ةعومجم نيب لصافلا –

.لقألا ىلع مم٠1 .....  ةحوللا فرطو ماقرألا نيب لصافلا –

تاحول( نيتلجع تاذ تابكرملل ةصصخم تاحول )٣
: )ةيفلخ

،مم٠٤1 .............................................................. ضرعلا –

،مم٠21 .................................................................. ولعلا –

وحنلا ىلع تابكرملا فنص لثمت يتلا ةيبرعلا ماقرألا ددحت
: يتآلا

،1..............................)صاوخلا تابكرم( ةيحايس تارايس –

،2 ............................................................................. تانحاش–

،3 ............................................................... ةريغص تانحاش–

،٤ ..................................... ةريغص تالفاحو ةريبك تالفاح–

،٥ ................................................... قيرطلاب ةصاخ تارارج–

،6 .................................................................... ىرخأ تارارج–

،7 .................................................................. ةصاخ تابكرم–

،8 ............................................. تاروطقم هبشو تاراوطقم–

.9...............................................)رثكأ وأ نيتلجعب( تاجاردلا–

نع اهلصفتو ةيبرع  ماقرأ )6( ةتس نم ةنوكم ةعومجم )ج
يلسلستـلا ماـظـنـلا مــقر نيبــت ةزراــب ةــطــم ةــقــباسلا ةــعوــمــجملا
ةيالولاو ريسلا يف اهعضو ةنسو ،فنصلا يف ةبكرملا ليجستل
يأ ةيبرع ماقرأ )6( ةتس مقرلا اذه نمضتي نأ نكميو ،ةينعملا

.٠78231 -27٤ -1٠ : لاثم .999999 ىلإ1 نم

ةبكرملا لثمت٠78231 -27٤ -1٠ ددعلا لمحت يتلا ةحوللاف
.راردأ ةيالوب2791 ةنس ريسلا يف ةعوضوملا )ةلفاح(٠78231

: ةصاخلا تالسلسلا : ايناث

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

ةــئــفـلا نـم تقؤملا ريـسلا ةـكرـح يف تابكرـــملا : اثلاث
)WوW.W(اقباس:

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

ماقرأب ةيفلخلاو ةيمامألا ةحوللا ىلع مقرلا خسني: نوللا )أ
.ءاضيب ةسكاع ةيفلخ ىلع ءادوس ةيبرع

: مقرلا بيكرت )ب

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

،ليطتسم لكش تابكرملا ليجست تاحولل نوكي :6 ةداملا“
.يقفأ لوطألا هبناجو

يه امك تارتململاب اهماقرأو ليجستلا ةحول داعبأ نوكتو
: يتآلا لاودجلا يف ةّنيبم



٨٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٥١
2525م١٢٠٢ ةنس ويلوي٥٢

ناضـــمر12 يف خرؤــــملا31-38 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ثداوحب قلعـتملاو3891 ةنـــس ويـــلوي2 قــــفاوــــملا3٠٤1 ماـع
،ممتملاو لدعملا ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا

ىدامج7 يف خرؤملا7٠-88 مــقر نوــناــقــلا ىضتــقمبو–
قلعتـــملاو8891 ةنــــس رياـــني62 قـــفاوـــملا8٠٤1 ماعةيناثلا

اميـــــس ال ،لدعملا ،لمعلا بطو نـــمألاو ةيـــحصلا ةياقولاب
،هنم2-٥٤و٥2 ناــــتداـــملا

لاوـش81 يف خرؤــــملا11-81 مقر نوــــناقلا ىضـــتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع
،هنم89و79 ناتداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا٠6-6٠ مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
6٠٠2 ةــنـــس رــيارـــبــف11 قـــفاوـــملا72٤1 ماـــع مرـــــحــــــم21
ةـــمالسلا نأــــشب761 ةيــــقاـــفتالا ىلع قــــيدـــصتلا نمضــتملاو
ةنس وينوي٠2 يف فينجب ةدمتعملا ،ءانبلا يف ةحـــصلاو
8891،

يف خرؤملا87-12 مــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
نمضــتملاو12٠2 ةنـــس رياربـــف12 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماع بــــــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥٠-19 مــقر يذيفنـــتلا موـــسرـــملا ىضتقمبو–
قلعتملاو1991 ةنس رياني91 قفاوملا11٤1 ماع بجر3
ةحــــصلا ظفـــح ىلع قبــــطت يتلا ةيامــــحلل ةماـــعلادعاوقلاب
،لمعلا نكامأ يف نــــمألاو

يف خرؤملا٤81-39 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتــــقمبو–
مظني يذلا3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا٤1٤1 ماع رفـص7
،جيجضلاةراثإ

3 يف خرؤملا٥9-99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو9991 ةــنس لــيرــبأ91 قـــفاوملا٠2٤1 ماــع مرــحــم
،لدعملا ،تنايمألا ةدامب ةلصتملا راطخألا نمةياقولاب

يف خرؤملا2٤3-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو1٠٠2 ةنس ربوتكأ82 قفاوملا22٤1 ماع نابعش11
راــــطــــخألا نم مهـــنـــمأو لامـــعلا ةيامـــحب ةـــصاـــخلا رـــيـــبادـــتلاب
،ةمدختسملا تائيهلا يف ةيئابرهكلا

يف خرؤملا72٤-2٠ مقر يذيفنتلا موـسرـــملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد7 قفاوملا32٤1 ماع لاوش3
يف مـهــنـيوـكـتو مـهـــمالـعإو لاـمــــعـلا مـيـلـعـت مـيــــظــنــتطورشب
،ةينهملا راطخألا نم ةياقولا ناديم

،مم6 ....................................... بناوجلا ليصوت عاعش –

،مم٥٤ ......................................................... ماقرألا ولع –

،مم62 ..................................1 مقرلا ريغ ماقرألا ضرع –

،مم٥1 ....................................................1 مقرلا ضرع –

،مم8 ×٥1 ................................ ةلصافلا ةطملا طخ دعب –

مم٥,6.......................................... طخلل دحوملا ضرعلا

،مم٠1 ............................................ ماقرألا نيب لصافلا –

،مم٥1...... ةلصافلا ةطملاو ماقرأ ةعومجم نيب لصافلا –

.لقألا ىلع مم8........ ةحوللا يفرطو ماقرألا نيب لصافلا –

ةّيــــمـسّرـلا ةدـــــــيرــجلا يـــــف رارـــــــقلا اذـــــــه رـــــــشـني :٣ ةداملا

.ةّيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي32 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ21 يف رئازجلاب رّرح

 .12٠2 ةنس

يرصان لامك

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا

٢٤٤١ ماـــع لاوـــش٠٢ يفخّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارــــق
رـــيـــبادـــتلا حـــضوي ،١٢٠٢ ةنـــس ويـــنوــــي لوأقفاوملا
لاغشألاو ءانبلا عاطق يف لامعلا ةيامحل ةيـــنقـــتلا
.يرلاو ةيمومعلا

––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

،ةيئاملا دراوملا ريزوو
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ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس يفناج8

ءانبلا عاــطق يف لاــمــعلا ةــيامـــحل ةــــينـــقتلا رـــيبادتلا حــــيـــضوت

دحاو ينقت ماظـــــن يف عـــمجت يتلا يرلاو ةيموـــمعلا لاغـشألاو

.رارقلا اذه لصأب قحلي نمألل

ينقـــتلا ماظـــنلا يف ةدراولا رـــــيبادتلا نييـــحت مـــتي :٢ ةداملا

رارق بجومب ،هالـعأ ىلوألا ةداــــملا يف هيـــلع صوصــــنملا نمألل

ةيـــنوـــناقلا ماـــكحألا ليدـــعت ةلاح يف ،لمعلاب فلــــكملا رــــيزولا نم

.نيتينهملا ةحصلاو ةمالسلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو

نم ءادـــــتبا ،ةنـــس دعب رارـــــقلا اذه ماكــــحأ يرــست :٣ ةداملا

ةّيرئازــــجلا ةّيروهمـــجلل ّةيمـــسرلا ةدـــيرـــجلا يف هرـــشــــن خيرات

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

وينوي لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع لاوـــش٠2 يف رئازــــجلاب رّرح

.12٠2 ةنس

72 يف خرؤملا21-٥٠ مقر يذيفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–

قلعتملاو٥٠٠2 ةنـــس رــــياـــــني8 قــــفاوـــملا٥2٤1 ماــــع ةدعـــقلا يذ

تاعاطق يف ةقبطملا نمألاو ةيحصلا ةياقولاب ةصاخلا ريبادتلاب

،هنم٠٤ ةداملا اميس ال ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

9 يف خرؤملا٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ٥1 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر

 ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلاريزو تايحالص

يف خرؤملا981-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

8٠٠2 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72

،ممتملاو لدعملا ،نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤــــملا973-11 مــــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا11٠2 ةنــــس ربــــمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

12 يف خرؤملا88-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا61٠2 ةنـــس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج

،ممتملاو لدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا291-12 مقر يذيـفنـــتلا موـــسرـــملا ىضــــتقمبو–

ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام6 قــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع ناـــضـــمر٤2

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موــسرـــملا نـــم٠٤ ةداــــملا ماكــــحأل اقــيـــبــــــــطت: ىلوألا ةداملا

قفاوملا٥2٤1 ماع ةدعقلا يذ72 يف خرؤملا21-٥٠ مقر يذيفنتلا

ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

بوبعج يمشاهلا

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو
ديزوب نب نامحرلا دبع

لاغشألا ريزو
لقنلاو ةيمومعلا

يرصان لامك

ةيئاملا دراوملا ريزو
يبوهيم لامك ىفطصم

نارمعلاو نكسلا ريزو
ةنيدملاو

يبيرعلب قراط دـمحم

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


