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ةّيميظنتميسارم

مقر يسائرلا موسرملا ممتيو لدعي ،12٠2 ةنس ويلوي31قفاوملا2٤٤1 ماع ةّجحلا يذ3يف خّرؤم٤82-12 مقر يسائر موسرم
ةيئاضقلا ةطرشلل ةيزكرم ةحلصم ثادحإ نمضتملاو91٠2 ةنس وينوي81 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش٥1 يف خرؤملا971–91
...............................................................................................................................................اهميظنتو اهماهمو شيجلا نمأل

تاموظنمل ريسملا ماعلا راطإلا ددحي ،12٠2 ةنس ويلوي31قفاوملا2٤٤1 ماع ةّجحلا يذ3 يف خّرؤم٥82-12 مقر يسائرموسرم
................................................................................................................................................نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا

ىركذلا ةبسانمب وفعتاءارجإ نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةّجحلا يذ٤ يف خّرؤم782-12 مقر يسائرموسرم
......................................................................................................................بابشلاو لالقتسالاديعل )9٥( نيسمخلاو ةعساتلا

ةّيدرفميسارم

......كرامجلل نييوهج نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................ىلفدلا نيع ةيالو يف نيينهملا

نيوكتلا دهاعمل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................تايالولا ضعب يف نيينهملا ميلعتلاو

- ةفاقثلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................اقباس

ديربلا ةرازوب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................اقباس - ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................اقباس - مجانملاو ةعانصلا

ةعانصلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................اقباس - مجانملاو

ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................ةياجب ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

يف نكسلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

تاقيقحتلاو نواعتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................ةراجتلا ةرازوب ةيصوصخلا

.......................لاصتالا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

تاساردلا لئاسو ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةكارشلاو زاجنإلاو

ـه٢٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٦٥٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٦٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٨
3م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨١

ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................وزو يزيت

ةيئاملا دراوملل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................سابع ينبب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةئيبلاو

جرب ةيالو يف ةئيبلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................جيريرعوب

دراوملاو يرحبلا ديصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................مناغتسم ةيالو يف ةيديصلا

ىدل بدتنملا يلاولا ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................ةتوت رئبب رئازجلا ةيالو يلاو

يف صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو

لاقتنالا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

فارشتسالاو طيطختلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

...........................فلشلا ةعماجل نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةـعـماــجــب رــيدــم بئاــن نييــعــت نــمضتــي ،1202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا2441 ماـــع ةدـــعـــقـــلا يذ21 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنـــت موسرــــم
....................................................................................................................................................................................2 نارهو

ةــعــماجل ماــعـــلا نيمألا نييـــعـــت نـــمضتـــي ،1202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا2441 ماـــع ةدـــعـــقـــلا يذ21 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم
.......................................................................................................................................................................................نازيلغ

نيوكتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................نارهو ةيالو يف

...............نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف ةفاقثلل نيريدم نييعت نانمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو
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ةنمقرلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................ةعانصلا ةرازوب

..........ةعانصلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.................ةراجتلا ةرازوب ةشتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيئاملا دراوملل نيريدم نييعت نانمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

يئافشتسالا زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................فيطس ةنيدم يف يعماجلا

تاقالعلا ةرازوب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ناملربلا عم

تاقالعلا ةرازوب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ناملربلا عم

ةـــــعانصلا ةرازوـــب ةــشتفم نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةــنس وـــينوي32 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ21 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
................................................................................................................................................................................ةينالديصلا

ةـــعانصلا ةرازوــب رــيدم ةــبئان نييــعت نــمضتي ،1202 ةــنس وــينوي32 قــفاوملا2441 ماـــع ةدـــعقلا يذ21 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
................................................................................................................................................................................ةينالديصلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

ريذحتلاو ةيتاينازيملا رـــــــطاخملا مـــييقتل اـــيلعلا ةـــنجللا ماـــــهم ددـــــحي ،12٠2 ةنسوينوي8قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤـــم رارق
..................................................................................................................................................................................اهميظنتو

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

ظفحل مئادلا ططخملا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،12٠2 ةنسوينوي لوأ قفاوملا2٤٤1 ماعلاوش٠2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................ةليمل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا عاطقلا حالصتساو

ظفحل مئادلا ططخملا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،12٠2 ةنسوينوي لوأ قفاوملا2٤٤1 ماعلاوش٠2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...................................................................................................................سنتل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا عاطقلا حالصتساو
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ةضايرلاو بابشلا ةرازو

22 يف خرؤـــملا كرــتــشـملايرازولا رارقلا ممتي ،12٠2 ةنسوينوي22 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ11يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
باـــــبشلل ةينطولا تاــناـــجرهـــملاب ةــيــنـــعملاتاـــيالولا ددــــحــــي يذـــــلا81٠2ةــــــنــــس رــــبـــــمــــــســــيـــد13 قـــــفاوــــملا٠٤٤1 ماـــع يــناــثــلا عـيــبر
......................................................................................................................................................................اهتدمو اهتعيــبــطو

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ةـــقطنمل ةـــيحايسلا ةــئيهتلا ططـــخم دادــــــعإ ريرقت نـــمضتي ،12٠2 ةنسوــينوي3قـــفاوملا2٤٤1ماـــعلاّوـــش22 يفخّرؤـــمرارـــق
..............................................................................................................................)لجيج ةيالو( ”يلع ناودع“ يــــحايسلا عــــقوملاو عـــسوـتلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةنودم ددحي ،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمكرتشم يرازورارق
..........................................”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3-1٥1 مقر صاخلا

صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي ،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمكرتشم يرازورارق
..........................................”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3–1٥1 مقر صاخلا

معد لامعأ ذيفنتب فلكملا يلاملا طيسولا نّيعي ،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمكرتشم يرازورارق
قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3-1٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح يف ةدّيقملا تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةيمنتل ةلودلا
.......................................................................................................................”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا
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ـه٢٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٦٥٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨١ 6

ةـّيميظنت ميسارم
ةيئاضقلا ةطرشلل ةيزكرملا ةحلصملا علطضت:3 ةداملا“

يتــلا مــئارجلا عــيــمــج نــع يرــحــتــلاو ثحــبــلاــب شيجلا نــمأل
،ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلل اهيف رظنلا صاصتخا دوعي
يف ةررقملا مئارجلا نع يرحتلاو ثحبلا ةمهم اهب طاني امك
ةيئاضقلا تاهجلا صاصتخا نم يه يتلا تابوقعلا نوناق
شيجلاو ينطولا نمألاب سمت يتلا ماعلا نوناقلل ةعباتلا
: اهنم اميس ال ،يبعشلا ينطولا

،ةلودلا نمأب ةساملا مئارجلا –

،ةيبيرخت وأ ةيباهرإ لاعفأب ةفوصوملا مئارجلا –

،ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملاب راجتالا مئارج –

ادـيدهت لــــكشت يتلا بــــيرهتلاو ةـــــحلسألا بـــــيرهت مئارج –
،اريطخ

،نيرجاهملا بيرهت مئارج –

تاــــــيطعمل ةــيلآلا ةـــجلاــــعملا ةــــمظنأب ساــــسملا مـــــئارــج –
وأ/و ّسمت يتلا ىرخألا مئارجلا لكو يبعشلا ينطولا شيجلا
.يبعشلا ينطولا شيجلاب اررض قحلت يتلا

ةيئاضقلا ةطرشلل ةيزكرملا ةحلصملا نإف ،ةفصلا هذهبو
رشاــبــتو ىواــكشلاو تاــغالــبــلا يقـــلـــتـــل لـــهؤت شيجلا نـــمأل
ةليآلا مئارجلا نع ةلدألا عمجب لهؤت امك ،اهنأشب تاقيقحتلا

اهنأشب حتفي مل ماد ام اهيبكترم نع ثحبلاو اهصاصتخال
.يئاضق قيقحت

ذـــفـــنـــت اـــهـــّنإف ،يئاضق قـــيـــقحت حـــتـــتـــفا اذإ اــــم ةــــلاــــح يفو
.”اهتابلط ةيبلتو قيقحتلا تاهج تاضيوفت

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رـــــــشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

31 قـــــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةّجـــحلا يذ3 يف رــــــئازجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

ماع ةّجحلا يذ٣ يفخّرؤم٥٨٢-١٢ مقر يسائرموسرم
راطإلا ددــــحي ،١٢٠٢ ةـــــنس وـــــيلوي٣١قــــــفاوملا٢٤٤١
رايط نودب تارئاطلا تاموظنمل رّيسملا ماعلا

.نتملا ىلع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ماع ةّجحلا يذ٣يفخّرؤم٤٨٢-١٢ مقر يسائر موسرم
ممـــتيو لدــــعي ،١٢٠٢ ةــــنس وــــيلوي٣١قــــفاوملا٢٤٤١
٥١ يفخرؤــــــملا٩٧١-٩١ مــــقر يـــــسائرلا موــــسرــــملا

٩١٠٢ ةــــــنس وــــينوي٨١ قـــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع لاّوـــــش
ةــــطرشلــــل ةــــيزــــكرــــم ةــــحــــلصم ثادــــحإ نــــمضتملاو
.اهميظنتو اهماهمو شيجلا نمأل ةيئاضقلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و )7و1(19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارــــــــجإلا نوـــــناق نــــــمضتملاو6691 ةـــــنس وـــــينوي8 قــــــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تاـــــــبوقعلا نوــــــناق نـــــمضتملاو6691 ةــــنس وـــــينوي8 قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ماـــــع رـــــفص62 يف خرؤــــــملا82-17 مـــــقر رـــــمألا ىــــضتقمبو –
ءاضقلا نوناق نمضتملاو1791 ةنس ليربأ22 قفاوملا1931
،مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا

ماـــع مرـــحم92 يف خرؤــــملا2٠-6٠ مـــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
نوـــــناقلا نــــمضتملاو6٠٠2 ةـــــنس رــــياربف82 قـــــفاوملا72٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

يف خرؤملا971-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس وينوي81 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش٥1
شـــيجلا نـــمأل ةـــيئاضقلا ةـــطرشلل ةـــيزكرم ةـــحلصم ثادــــحإ

 ،اهميظنتو اهماهمو

ةقّبطملا ةيميظنتلا ماكحألا عيمج ىلع عالطالا دعبو –
،ينطولا عافدلا ةرازوب

: يتأي ام مسري

موسرملا نم3 ةداملا ماــــكحأ ممــــتتو لدـــعت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش٥1 يف خرؤملا971-91 مقر يسائرلا

ةــيزكرم ةــحلصم ثادــحإ نــمضتملاو91٠2 ةــنس وـــينوي81
ررحتو ،اهميظنتو اهماهمو شيجلا نمأل ةيئاضقلا ةطرشلل
 : يتأي امك
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ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا

يندملا ناريطلاب ةقلعتملا وغاكيش ةيقافـتا ىــضــتــقــمبو –
قداصملا اهتاليدعتو٤٤91 ةنس ربمسيد7 موي ةعقوملا يلودلا

ةنس سرام٥ يف خرؤملا٤8-36 مقر موسرملا بجومب اهيلع
3691،

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاـــــــــبوقعلا نوــــــناق نــــــمضتملاو6691 ةـــــــنس وــــــينوي8 قــــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٠3 يف خرؤملا٤2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٥991 ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا61٤1 ماع
 ،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

ماع ناضمر21 يف خرؤملا6٠-79 مقر رمألا ىضتقمبو–
يبرحلا داتعلاب قلعتملاو7991 ةنس رياني12 قفاوملا71٤1
،ةريخذلاو ةحلسألاو

لوألا عيبر3 يف خرؤملا6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاوملا91٤1 ماع
اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا
،هنم٥7و6 ناتداملا

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددـحي يذلا81٠2 ةــــنس وـــيام٠1 قــــفاوملا93٤1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا7٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامـحـب قـلـعـتملاو81٠2 ةــنس وــيـــنوـــي٠1 قـــــفاوملا93٤1
تاذ تاــيــطــعملا ةجلاــعــم لاــجــم يف نييــعــيــبــطــلا صاـــخشألا
،يصخشلا عباطلا

ماع نابعش٥ يف خرؤملا٤٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تالاصتالاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا1٤٤1
،ةيويدارلا

عيبر92 يف خرؤملا٥83-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤891 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٥٠٤1 ماع لوألا
تآشنملاو تاــــبــــيــــكرــــتـــــلا ةـــــياـــــمحل ةصصخملا رـــــيـــــبادـــــتـــــلا

،هنم7 ةداملا اميس ال ،لئاسولاو

عيبر92 يف خرؤملا683-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤891 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٥٠٤1 ماع لوألا
ديدحتو ةساسحلا طقنلا فينصتل ةينطولا ةنجللا ثادحإ

،اهماهم

21 يف خرؤملا69-٤9 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤991 ةنس ليربأ32 قفاوملا٤1٤1 ماع ةدعقلا يذ
شيــجــلــل دــعــب نــع فـــشكـــلاو اـــيـــفارـــغـــجـــلـــل ةـــحـــلصم ثادـــحإ
،هـنم7 ةداملا اميس ال ،اهماهم ددحيو يبعشلا ينطولا

يف خرؤملا383-11 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربمفون32 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ72
داــــــتــــــعــــــلا رــــــيدصت مــــــكحت يتـــــــلا تاءارـــــــجإلاو دـعاوـقـلا ددـــــــحـي
،ةساسحلا تاجوتنملاو تازيهجتلاو

٥ يف خرؤملا٠72-٥1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
سسؤـي يذلا٥1٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا73٤1 ماع مرحم
تاـــماـــقإلاو ةـــيروـــهــــمجلا ةساــــئر رـقـمل ةــياـمـحلا تاــطـيــحــــم
اميس ال ،اهيلع ةقبطملا ةينمألا دعاوقلا ددحيو ةيسائرلا
،هنم21 ةداملا

يف خرؤملا٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا9٠٠2 ةنس ربمسيد٠1 قفاوملا٠3٤1 ماع ةجحلا يذ32
ىلع ةبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا نمألا دعاوق ددحي
،ممتملاو لدعملا ،ةساسحلا تازيهجتلا

: يتأي ام مسري

ماعلا راطإلا ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
.نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنمل رّيسملا

لوألا لصفلا
قيبطتلا لاجمو ةماع ماكحأ

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

ىلع مقاط نودــب ةرـــئاط لـــك:نتملا ىلع رايط نودب ةرئاط
وأ يكيتاموتوألا طمنلاب ريطت وأ دعب نع اهيف مكحتي نتملا
 ،يتاذلا

رايط نودب ةرئاطلا ةموظنم يه:ةيجذومنلا ةرئاطلا
وأ/وهــــــيفرــــتلا ضارــــــــغأل ايرـــــــصح مدـــــــختست ،نتــملا ىلــــــع
،ةظحل لك يف ،هنكمي ،دعب نع رايط لبق نم ةسفانملل
تارئاطلاو قئاوعلا بنجت دصق اهراسملةرشابملا ةبقارملا
،ىرخألا

ةــــــعوـــمجم وأ زاـــــــهج وأ ةـــــموظــنم يه:ةعفانلا ةلومحلا
وأ نتملا ىلع رايط نودبةرئاط نتم ىلع نوكتةزهجأ

اهب ةطبترم وأ ،ام ةمهم ةفيظو ءادأل لمعتست ،اهب ةطبترم
،قيلحتلل ةيساسأ تسيل اهنكل

نودـب ةرـــئاط ةــــموظنمل لـــــيجست ةــــيلمع يه:ليجستلا
،ةصتخم ةطلس ىدل نتملا ىلع رايط

ىلع رايط نودب ةرئاطلا ةموظنم نأ تابثإ:ةقداصملا
قيرط نع ةددحـملا صئاصخلاو تابلطتملل ةقباطم نتملا
،ميظنتلا

ةلاح يف نتملا ىلع رايط نودــب ةرــــئاط قـــــلحت:سامغنالا
نودب رايطلا فرط نم دعب نع اهيف مكحتلا ناك اذإ ،سامغنا

ةرئاطلا نم روص لاسرإ زاهج مادختسابو ةرشابم ةيؤر
،نتملا ىلع رايط نودب
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تانوكم نع تامولعم ةعومجم ةباتك ةيلمع يه:ريشأتلا
مقر اهنم اميس ال ،نتملا ىلع رايط نودب ةرئاطلا ةموظنم
،اهتيوه نالثمي ناذللا زمرلا وأ ليجستلا

ةرــــــئاط عالــــقإ دـــــنع ىوـــصقلا ةـــــلتكلا يــــه:ةرئاطلا ةلتك
،ةعفانلا ةلومحلا ةلتك اهيف امب ،نتملا ىلع رايط نودب

ىلع رايط نودــــب ةرــــئاط قـيــــلحت:يكيتاموتوألا طمنلا
ةــيادب لــبق ةــجمربلا تــمت اذإ يــكيتاموتوألا طــمنلاب نتــملا
نود متي ناريطلا نم ءزج وأ لك ناك اذإو ،هءانثأ وأ ناريطلا

،ئراوطلا طمن ليغشت دنع ادع ام ،دعب نع رايطلا لخدت

نتملا ىلعرايط نودب ةرــئاطلا قــــيلحت:يتاذلا طمنلا
الوةــــيكيتاموتوأ ةـــقيرطب قــــلحت اـــمدنع ،يــتاذلا طـــمنلاب
،اهراسم يف لخدتلا دعب نع رايط يأ نكمي

نتــــــملا ىلــع راـيط نودــــب ةرــئاط قــيلحت:يوديلا طمنلا
،ةظحل لك يف ،اجتان اهراسم نوكي امدنع ،يوديلا طمنلاب
تقولا يف دعب نع رايط فرط نم ةلسرملا تاهيجوتلا نع
 ،ينآلا

نودب ةرئاطلا ةموظنم نم رصنع:دعب نع مكحتلا زكرم
ىلع رايط نودب ةرئاطلا هيجوت ءازجأ عمجي نتملا ىلع رايط

 ،نتملا

نم يرئازجلا ميلقإلل يوجلا لاجملا لامعتسا:قيلحتلا
،نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا فرط

ةرئاطلا يه:نتملا ىلع رايط نودب ةرئاط ةموظنم
دعب نع مكحتلا زكارم وأ زكرم وأ نتملا ىلع رايط نودب
يأو ،ةيرورضلا ةبقارملاو مكحتلا تالصوو ،اهل ةقفاوملا

،دمتعملا عونلا ميمصت يف ددحم رخآ رصنع

عنمب حمست ةموظنم يه:ةيفارغجلا ةظقيلا ةموظنم
ةرئاطلا لبق نم يوجلا لاجملا دودــحل لمــتحـملا قارــــتخالا

لـــجسملا قارـــتـــخالا نــــع فشكــــلا وأ نتملا ىلع راــــيــــط نودــــب
هذه مارتحا فدهب فرصتلا دصق ،دعب نع نيرايطلا ريذحتو
،دودحلا

نـــكمي ةــموظنم يــه:يــنورتكلإلا فـــيرعتلا ةــــموظنم
لوح تامولعم ىلع لوصحلاب حمست ،دعب نع اهباوجتسا
،يدام لخدت يأ نود ،نتملا ىلع رايط نودب ةرئاطلا

ةيرورض ماـــهمب فـــلكملا صــخشلا وـــه:دـــعب نـــع راـــيطلا
ليغشتب موقي يذلا ،نتملا ىلع رايط نودب ةرئاط لامعتسال
،ناريطلا لحارم لك لالخ ،ةجاحلا بسح ،ناريطلا رماوأ

ةلودلا هــيف سراــمت يذـــلا مـيلقإلا وــــه:يرـــئازجلا مـيلقإلا
هاــيملاو ةــيرــبــلا قــطاــنملا نــمضتــيو ،اــهـــتداـــيس ةـــيرـــئازجلا
،اهل عباتلا يوجلا لاجملا اذكو ةمخاتملا ةيميلقإلا

هلالخ ظفاحي ناريط وه:ةرشابملا ةيؤرلاب ناريطلا
نيعـــلاـــب ةرشاـــبـــم ةـــيؤر ىلع ظـــحالملا وأ دـــعـــب نـــع راــــيــــطــــلا
.ةدعاسم نود نتملا ىلع رايط نودب ةرئاطلل ةدرجملا

عــــينصتلا تاـــيلمع ىلــــع موــــسرملا اذـــــه قــــبطي:٣ ةّداملا
ةزايحلاو لزانتلاو عيبلاو ريدصتلاو داريتسالاو ءانتقالاو
ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنمل لامعتسالاو فالتإلاو
.نتملا

تاــــموظنم لـــــك موـــسرملا اذــــه ماــــكحأل عــــضخت:٤ ةّداملا
تاياغل ةهجوملا كلت ادع ام نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا
.ينطولا عافدلا

نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا فانصأ ددحت:٥ ةّداملا
 :يتأي امك

 ،هيواست وأ ،مارغوليك2 نم لقأ ةلتك تاذ:١ فنصلا–

نم لقأو مارغوليك2 امازلإ قوفت ةلتك تاذ:٢ فنصلا–
 ،اهيواست وأ ،امارغوليك٥2

لقأو امارغوليك٥2 امازلإ قوفت ةلتك تاذ:٣ فنصلا–
 ،اهيواست وأ ،مارغوليك٠٥1  نم

 .مارغوليك٠٥1 امازلإ قوفت ةلتك تاذ:٤ فنصلا–

نــم رارـق بـجومب ،هالـعأ ةددـحـملا فاــنصألا نييــحت نـــكمي
.ينطولا عافدلا ريزو

ىلـع راـــيط نودــــب تارــــئاطلا تاــــموظنم هـــــجوت:٦ ةّداملا
اذـــــكو تاسفاـــــنملا وأ هـــــيــــــفرــــــتــــــلا تاــــــطاشن ضارــــــغأل نتملا
تاراـــبـــتـــخالـــل وأ ،ةصاـــخ وأ ةـــيـــنـــهــــم ضارــــغأل لاــــمــــعــــتسالا
.براجتلا وأ ةـيبيرجتلا

يناثلا لـصفلا
رايط نودب تارئاطلا تاموظنم ةطشنأ

 اهمادختسا طورشو نتملا ىلع

 لوألا مسقلا
نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم
تاسفانملاو هيفرتلا ضارغأل ةمدختسملا

راـــيط نودــب تارــئاطلا تاــموظنم ىلـــع بــجــي:٧ ةّداملا
 :تاسفانملا وأ هيفرتلا ضارغأل ةمدختسملا نتملا ىلع

اذه نم٥ ةداملا يف ددحـملا1 فنصلا ىلإ يمتنت نأ–
،موسرملا

ةموظنمو ةيفارغجلا ةظقيلل ةموظنمب ةدوزم نوكت نأ–
.ينورتكلإلا فيرعتلل

نودب تارئاطلا تاموظنم يفوتست نأ بجي:٨ ةّداملا
،تاسفانملاو هيفرتلا ضارغأل ةمدختسملا نتملا ىلع رايط

: ةيتآلا طورشلا
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ةــــّنمؤملاو ةـــهجوملاو ةــــصخرملا قـــــطانملا يف طـــــــقف قـــــلحت–
،هاندأ ةروكذملا ةداملا ماكحأل اقبط ،اقبسم ةددحـملاو

،ضرألا نع دح ىصقأك رتم٠21 عافترا ىلع قلحت–

ةبكرم نتم ىلع دعب نع رايطلا نوكي نأ نود اهتدايق متت–
،ةكرح يف ىرخأ ةليسو وأ

طمن لامعتسا نود ةرشابم ةيؤربو راهنلا يف قلحت–
.سامغنالا

ضارـــــــــغأل ةـــــصخرـــــملا قـــــيلحتلا قــــــطانم ددــــــحت:٩ ةّداملا
ناريط ميظنت تايفيكو طورش اذكو تاسفانملا وأ هيفرتلا
،نتـملا ىلـع راــيط نودــب تارــئاطلا تاــموظنمل تاـــسفانملا

ءارزوـــلاو يــنطولا عاـــفدلا رـــيزو نيب كرـــتشم رارـــق بــــجومب
 .ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو لقنلاو ةيلخادلاب نيفّلكملا

يناثلا مسقلا

نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم
 ةصاخ وأ ةينهم ضارغأل ةمدختسملا

،ةصاخلا وأ ةينهملا تاطاشنلاب ةينعم نوكت:٠١ ةّداملا
ةـمدـخـتسملا نتملا ىلع راــيــط نودــب تارــئاــطــلا تاــموــظــنــم
 : يتأي امل ةبسنلاب اهريغ وأ ةيراجت ضارغأل

يفارغـــجلا مالـــعإلا تاـــــجاــــيــــتـــــحال ةــــــيوــــــج روــــــص زاــــجـــنإ–
تايطعملا عمجل ىرخألا لاكشألا لك وأ امنيسلاو نويزفلتلاو
،ةيوجلا تابقارملاو تاشيتفتلاو تامييقتلاو تاظحالملاو

،ةــــصاخلا وأ ةـــــينهملا تاـــــطاشنلل ىرـــــخألا لاــــكشألا لـــــك–
تاموظنم اهذفنت يتلا ،ةمدخلل وأ ةيملعلا اهنم اميس ال
 .نتملا ىلع رايط نودب تارئاط

نّيــــعتي ،مادــــختسالاصــــيخارت نـــع رـــظنلا ضــــغب:١١ ةّداملا
ةمدختسملا نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم ىلع
 :ةصاخ وأ ةينهم ضارغأل

فيرعتلاو ةيفارغجلا ةظقيلل ةموظنمب ةدوزم نوكت نأ –
،ةيئوض ةراشإبو ينورتكلإلا

،ريشأتلا دعاوقل ةعضاخ نوكت نأ –

٥ ةداملا يف ةروكذملا3 وأ2 وأ1 فانصألل يمتنت نأ –
،هالعأ

رتم٠21 عافترا ىلع ،يئانثتسا صيخرتب ّالإ ،ريطت نأ –
.ضرألا نع دح ىصقأك

ةقلعتملا ةـــصاخلا وأ ةــــينهملا تاــــطاشنلا مــــتت:٢١ ةّداملا
عـــمجل ىرـــخألا لاـــكشألا لـــكو يوجلا رــــيوصتــــلا ةــــيــــطــــغــــتــــب
ههايمو ينطولا بارتلل ةيداملا ةئيبلاب ةقلعتملا تايطعملا
ةطساوب ،ةيبنجأ تائيه عم وأ لبق نم ةذفنملا ،ةيميلقإلا

موسرملا ماكحأل اقبط ،نتملا ىلع رايط نودب ةرئاط ةموظنم
٤1٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ21 يف خرؤـــــملا69–٤9 مــــقر يــــسائرلا
.هالعأ روكذملاو٤991 ةنس ليربأ32 قفاوملا

ثلاثلا مسقلا
ةهجوملا نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم
تارابتخالاو تارابتخالا مزلتست يتلا تاطاشنلل

براجتلا وأ ةيبيرجتلا

تارابتخالا مزلتست يــتلا تاــــطاشنلا عـــــضخت:٣١ ةّداملا
تارئاطلا تاموظنمل براجتلا وأ ةيبيرجتلا تارابتخالاو
لــــبــــق نــــم ةزــــجــــنملاو ةـــــمـــــمصملا ،نتملا ىلع راـــــيـــــط نودـــــب
يتـلا براــجــتــلا طورشل ،نييوــنــعــم وأ نييــعــيــبــط صاــخشأ
.تاطاشنلا هذهب ةلصلا تاذ راطخألاو بسانتت

رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
نيفــّلــكملا نــيرــيزوـــلاو ينـــطوـــلا عاـــفدـــلا رـــيزو نيب كرـــتشم
.ةعانصلاو يملعلا ثحبلاب

ثلاثلا لصفلا
تاموظنم ىلع ةقداصملاو ريشأتلاو ليجستلا دعاوق

نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا

ىلع رايط نودــــب ةرـــئاط لـــك عـــضخت نأ بــــجي:٤١ ةّداملا
.ليجستلل نتملا

يتلا نتــملا ىلـع راــيط نودــب تارـــئاطلا تاـــموظنم ددـــحت
اذـه ماـكـحأل اـقـفو ينورـتـكـلإلا فـيرـعــتــلاو رــيشأتــلــل عضخــت
.موسرملا

رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
.ينطولا عافدلا ريزو نم

نودب تارئاط تاموظنم لك عضخت نأ بجي:٥١ ةّداملا
 .ةقداصملل نتملا ىلع رايط

رارـق بـجومب ةداـملا هذــه قــيبطت تاــيفيكو طورـــش ددـــحت
نيفــلــكملا نــيرــيزوـــلاو ينـــطوـــلا عاـــفدـــلا رـــيزو نيب كرـــتشم
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو لقنلاب

عبارلا لـــصفلا
تاموظنمل ينطولا زكرملا

نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا

زــكرم يـــنطولاعاـــفدلا ةرازو ىدـــــل ثدـــحي:٦١ ةّداملا
ىعدي ،نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلاتاموظنمل ينطو

.”ينطولا زكرملا“ صنلا بلص يف

عباط تاذ ةيمومع ةــسسؤم يــــنطولا زـــــكرملا:٧١ ةّداملا
ةــيصخشلاــب عــتــمـــتـــي ،كرـــتشم يعاـــطـــق صاصتـــخاو يرادإ
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا
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ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو ،رئازجلا ةنيدم يف هرقم ددحيو
.يسائر موسرم بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ

زكرملل عورف وأ تاقحلم ،ةجاحلا دنع ،ثدحت نأ نكميو
ريزو نم رارق بجومب ،هتاطاشن ةقفارم لجأ نم ينطولا
.ينطولا عافدلا

،صوـــصــــخلا ىلــــع ،يـنــــطوـــــلا زـــــكرـــملا فّلــــكـــي:٨١ ةّداملا
 :يتأي امب

فلتخمب ةقلعتملا صيخرتلاو دامتعالا تابلط ةجلاعم –
،نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم تاطاشن

فــــــلتخمب ةـــــــقلعتملا صــــــيخارتلاو تاداــــــمتعالا مـــــيلست –
نتملا ىلع راـــيـــط نودـــب تارـــئاـــطـــلا تاــــموــــظــــنــــم تاــــطاشن
،نمألا حلاصمل قباطم يأر دعب ،موسرملا اذه يف ةددحـملا

ةــــــــقلعتملا ســــــيياقملاو رـــــيياـــعملا دادـــــعإ يف ةــــــكراشملا –
،نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنمب

ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم ىلع ةقداصملا –
،نتملا

ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم ةبقارم نامض –
،اهتعباتمو نتملا

تانيوكتو تاليهأتب ةقلعتملا طورشلاو دعاوقلا فيرعت –
،دعب نع نيرايطلا

يــــتلا ،مـــيظنتلا قـــــيرط نــــع ةددــــحـملا ،قـــــئاثولا مــــيلست –
،دعب نع نيرايطلا تاليهأت تبثت

تاموظنم لاجم يف ةيجولونكتلا ةظقيلا ىلع رهسلا –
،نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا

ةمزاللا ةعباتملاب حمست ةينطو تايطعم ةدعاق عضو –
نودب تارئاطلا تاموظنم لاجمب ةقلعتملا تايلمعلا عيمجل
،نتملا ىلع رايط

تاـــــــــفلاــــــخملاب ةــــــــــــقلعتملا تاــــــيطعملا لــــــــــك لـــــيلــــحتو عـــــمج –
تارئاطلا تاموظنم لامعتساب ةطبترملا ثداوحلاو ثادحألاو
،نتملا ىلع رايط نودب

تاموظنم ريسي يذلا ماعلا راطإلاب نيلمعتسملا مالعإ –
ربع اميس ال ،ةليسو لكب ،نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا
 ،اهريغ وأ ةينورتكلإ ةقيرطب ةيمالعإ تاركذم وأ/و لئالد

نـــــــــــع ةــــــمجانلا راـــــطخألاب ةــــــقلعتملا ةــــــينمألا رـــــيبادتلا دادــــــعإ –
،اهذيفنتو ،نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم لامعتسا

ىرــخألا ةـينوناقلاو ةــــيرادإلاو ةــــينقتلا لـــــئاسملا عــــيمج –
 .نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنمب ةقلعتملا

بجومب هتايحالصو هريسو ينطولا زكرملا ميظنت ددحي
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق

سماخلا لصفلا
تاطاشن فلتخمب ةقلعتملا صيخارتلاو تادامتعالا

نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم

لوألا مسقلا
صيخارتلاو تادامتعالا

ريدصتلاو داريتسالاو ءانتقالاو جاتنإلا عضخي:٩١ ةّداملا
فرصلاو لزانتلاو ، ةمدخلا ميدقتو راجيإلاو ةنايصلاو عيبلاو
،نتملا ىلع راـــيـــط نودـــب تارـــئاـــطـــلا تاـــموـــظــــنمل ةــــمدخلا نــــم
هــــّملسي ،ةـــــلاحلا بــــسح ،صـــيخرت وأ/و داــــمتعا ىلـــع لوــــصحلل
ةّفلكملا تارازولل ةلهؤملا حلاصملا يأر دعب ،ينطولا زكرملا

 .ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو لقنلاو ةيلاملاو ةيلخادلاب

رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
نيفــــّلــــكملا ءارزوـــــلاو ينـــــطوـــــلا عاـــــفدـــــلا رـــــيزو نيب كرـــــتشم
 .ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو لقنلاو ةيلاملاو ةيلخادلاب

اذكو ريدصتلا ةداعإو تقؤملا لوخدلا عضخي:٠٢ ةّداملا
تارـئاطلا تاــموظنمل دارـــيتسالا ةداـــعإو تــــقؤملا رــــيدصتلا

قبسم صيخرتل ينطولا بارتلا يف نتملا ىلع رايط نودب
.ينطولا زكرملا هملسي

رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
نيفــــّلــــكملا ءارزوـــــلاو ينـــــطوـــــلا عاـــــفدـــــلا رـــــيزو نيب كرـــــتشم
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو لقنلاو ةيلاملاو ةيلخادلاب

يناثلا مسقلا
مادختسالا صيخارت

بارــــــتلا قوــــــــف قـــــــيلحت ةــــــيلــــمع لــــــــك عـــــــضخت:١٢ ةّداملا
لوصحلا ىلإ ،نتملا ىلع راـــيـــط نودـــب ةرــــئاــــطــــلــــل يرــــئازجلا
ام ،ينطولا زكرملا همّلسي مادختسا صيخرت ىلع قبسملا

ةهجوملا نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم ادع
تالحرب موقت يتلا كلت وأ تاسفانملا وأ هيفرتلا ضارغأل
 .موسرملا اذه ماكحأل اقبط ،ةيلود

يـــتلا نتـــملا ىلــــع راـــيط نودـبتارـئاطلا تاموظنم عضخت
عيرشتلا هددــحـــي صاـــخصــــــيـــخرـــــتـــــــل ةـــيـــــلود تالـــــحرـــــب موـــــقـــــت
 .امهب لومعملا ميظنتلاو

مادـــــختسالا صيـــــخرت بــــلط مدــــــقي نأ بـــــجي:٢٢ ةّداملا
بـــحاص لـــبق نـــم ،نتـــملا ىلـــع راـــيط نودــــب ةرئاط ةـــموظنمل

.ينطولا زكرملا ىدل بلطلا



٦٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٨
11م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨١

نم مادختسالا صيخرت تابلط جلاعتو سردت:٣٢ ةّداملا
نم ةعومجم مضي فلم ساسأ ىلع ،ينطولا زكرملا فرط

.قئاثولاو تامولعملا
رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت

.ينطولا عافدلا ريزو نم

بسح مادختسالا صيخرت ةيحالص ةدم ددحت:٤٢ ةّداملا
هذه ديدمت وأ صيلقت نكميو .اهب مايقلا دارملا ةيلمعلا نمز
.ينطولا زكرملا فرط نم ةدملا

ىدحإ ىلـــع أرــــطي رـــييغت لـــــك  غــــّـلبي نأ بـــــجي:٥٢ ةّداملا
،هالعأ32 ةداملا يف روكذملا فلملا يف ةنمضتملا تامولعملا

 .ينطولا زكرملا ملع ىلإ ،مادختسالا ةيلمع أدب لبق

لبق مادختسالا صيخرت بلط عدوي نأ بجي:٦٢ ةّداملا
.ةبقترملا ةيلمعلا ذــيفنتخــــيرات نــــم اــــموي )٠٤(نيـــــعبرأ

بـــلطلا بـــحاصغـــيلبت مــتي ،مادـــــختسالا بــــلط لوـــبق ةـــلاحيفو
.ةبقترملا لاغشألاذيفنتخيرات نماموي )٠2(نيرشع لبق

ارربم رارقلا غيلبت متي ،مادختسالا بلط ضفر ةلاح يفو
ذيفنت خيرات نم اموي )٠2( نيرشع لبق بلطلا بحاصل
عــيرشتــلــل اــقــبــط نــعــطــلا قــح هـــل يذـــلاو ةـــبـــقـــترملا لاـــغشألا
.هب لومعملا

بلط ضفر يف قحلاب ينطولا زكرملا ظفتحي:٧٢ ةّداملا
 :ةيتآلا تالاحلا يف ،اصوصخ ،مادختسالا صيخرت

حـــــلاصمب ساـــسملا قــــيلحتلا ةــــعيبط نــــم نوـــــكي اـــــمدنع –
ةصاخلا ةايحلاب اذكو ماعلا ماظنلاو ينطولا نمألاو عافدلا
،نينطاوملل

نم ةساسحلا طقنلاو قطانملا قيلحتلا ّصخي امدنع –
صــــــخي اـــمدنع وأ ،قــــيلحتلا نـــم ةــــعونمملا يـــنطولا بارــــتلا
.قيلحتلا نم اتقؤم ةعونمم قطانم قيلحتلا

زكرملا ددحي ،مادختسالا بلط لوبق ةلاح يف:٨٢ ةّداملا
.قيلحتلا تابلطتم ينطولا

ةصخر ءاغلإ وأ قيلعت ينطولا زكرملا نكمي:٩٢ ةّداملا
عاودـــــل نتــملا ىلــع راــيط نودــــب ةرـــئاط ةـــموظنمل مادــــختسالا

ساسملا وأ/و ماــعـــلا ماـــظـــنـــلا وأ/و ينـــطوـــلا نـــمألاـــب قـــلـــعـــتـــت
.ريغلاب

.مادختسالا ةصخر ءاغلإ وأ قيلعت ررقمب لمعتسملا غّلبي

راــيط نودـــب ةرـــئاط ةــــموظنم لــــك ىلــــع بــــجي:٠٣ ةّداملا
بارـــــــــتلا قوــــــف تاـــــقيلحت ءارـــــجإ اــــــــهل صــــخرم نتـــملا ىلــــع
.طقف قيلحتلا عوضوم طاشنلاب موقت نأ ،يرئازجلا

مادختسالا صخر غيلبت ينطولا زكرملا ىلوتي:١٣ ةّداملا
ةطلسللو بلطلا باحصأل موسرملا اذه راطإ يف ةحونمملا
 .يندملا ناريطلاب ةّفلكملا

نودب تارئاطلا تاــــموظنم وــــلمعتسم مزــــتلي:٢٣ ةّداملا
تاــبذــبذــلا مزــح مادــخــتسا دــعاوــق مارــتـــحاـــب نتملا ىلع راـــيـــط
مـيـظـنـتـلاو عـيرشتــلــل اــقــبــط اــهــب صخرملا لاسرإلا تاردــقو
.امهب لومعملا

دــــعب نــــع نــــيرايطلا وأ راــــيطلا ةــــيوه نّودـــــت:٣٣ ةّداملا
ىلع ،مهتاليهأتو نتملا ىلع رايط نودب ةرئاطلا ةموظنمل
دــعــب نــع نــيراــيــطــلا وأ راــيــطــلا نــكــمــيو .مادــخــتسالا ةصخر
ناريط عضو ،مهريغ نود ،ساسألا اذه ىلع مهل صخرملا

ةــصخر تــناك اــملاط ،نتــملا ىلـــع راــــيط نودـــب ةرــــئاطلا هذــــه
.لوعفملا ةيراس مادختسالا

انيوكت عباتي نأ دعب نع رايط لك ىلع بجي:٤٣ ةّداملا
لهؤم ريخألا اذه نأ تبثت ةقيثوب جوتي ايقيبطتو ايرظن
.نتملا ىلع رايط نودب ةرئاط لالغتسال

رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
.لقنلاب ّفلكملا ريزولاو ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشم

ثلاثلا مسقلا
قيلحتل ةيئانثتسالا صيخارتلاو تاعونمملا

نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم

نــــم نتــملا ىلـــع راـــيط نودــــب تارــــئاطلا عــــنمت:٥٣ ةّداملا
:يتأي اميف قيلحتلا

،ينمألا اهطيحم يف وأ ةيركسعلا تآشنملاو قطانملا–

يف وأ ساسحلا عباطلا تاذ طاقنلاو تايانبلاو عقاوملا–
،ينمألا اهطيحم

ةأـــــــشنمليــــنوناقلا ةــــيامحلا طــــيحم يف وأ راـــــطملا لــــخاد–
ةــعباتلا تاءاــضفلاب وأ عالـــقإلل وأ طوــــبهللةـــصصخم ةـــيدعاق
،اهل

ةرطخلاو ةمظنملا قطانملاو بقارملا يوجلا لاجملا–
.ةعونمملاو

رايط نودب ةرئاط قيلحت نم اتاب اعنم عنمي:٦٣ ةّداملا
ناريطلا لكشي امدنع ،ةرشابملا ةيؤرلا نع اديعب نتملا ىلع
.يوجلا نمألا ىلع ارطخ

رايط نودب ةرئاط قيلحت نم اتاب اعنم عنمي:٧٣ ةّداملا
ةصاخلا ةاــيحلابو نــمألاب طاـــشنلا ســــمي اـــمدنع ،نتـــملا ىلـــع
.صاخشألل



ـه٢٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٦٥٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨١ 12

نــــم نتـــملا ىلــــع راــــيط نودــــــبتارـــــئاطلا عـــــنمت:٨٣ ةّداملا
،يـــــنطولا زــــــكرملا هــــحنمييئاــــــنثتسا صيـــــخرتب ّالإقــــــيلحتلا

 :قوف
،ةيدودحلا قطانملا–
،ةيعانصلا عقاوملا–
،ةيرضحلا قطانملاو يناكسلا عمجتلا نكامأ–
 .صاخشألا تاعمجت–

نـــم نتــــملا ىلـــع راـــيط نودــــب تارــــئاطلا عنــــمت:٩٣ ةّداملا
 :ينطولا زكرملا هحنمي يئانثتسا صيخرتب ّالإ قيلحتلا

،ةيئوض تازيهجتب ةدوزم تناك ولو ىتح ،ليللا يف–
،ةئيس ةيوج فورظ يف–
طغضلا تاذ ةيئابرهكلا طوطخلا تاكبش نم برقلاب–

.عفترملاو يلاعلا

سداسلا لــصفلا
تابوقعلاو ةبقارملا

قيلحتلا عقاومو ةزهجألاو نولمعتسملا عضخي:٠٤ ةّداملا
حلاصم ةبقارم ىلإ نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنمل

.ّةينعملا نمألا

نعةــمجانلاتاــــبوقعلا نـــــعرــــظنلا ضـــــغب:١٤ ةّداملا
اهيلع صوصنملا ،نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا مادختسا

داريتساو ءانتقاو عينصت يدؤي ،هب لومعملا عيرشتلا يف
عــيبو لزاــنتلاو ةـــمدخلا ميدـــقتو راـــجيإو ةــــنايصو رــــيدصتو
نودب نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم مادختساو
،موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا صيخارتلا وأ دامتعالا
تاجتنملا اذكو ةعفانلا اهتلومحو تازيهجتلا هذه عضو ىلإ
،اهتيعضو ةيوست ةياغ ىلإ نمأم يف اهلامعتسا نع ةلصاحلا

.يمومعلا نمألا ىلع ظافحلا فدهب كلذو

ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم ظفح تايفيك ددحت
نع ةلصاحلا تاجــتــنـــملا اذــــكو ةـــيـــعـــفــنلا اـــهــتـــلوــــمــــحو نتـــملا
نيب كرتشم رارق بجومب ،نمأم يف ةعوضوملا ،اهلامعتسا

ةيلاملاو ةيلخادلاب نيفّلكملا ءارزولاو ينطولا عافدلا ريزو
.لدعلاو

ىلــــع فـــــلكت تاـــــعاطقلا ةددــــــعتم ةـــــنجل أـــــشنت:٢٤ ةّداملا
 :يتأي امب صوصخلا

ءاـــــــغلإلا وأ تـــــقؤــــــملا قـــــيلعتلا تاررـــــقــم يف لــــــصفلا–
،صيخارتلا وأ/و تادامتعالل

اذــه نـــم هالـــعأ62 ةداـــملا يف ةروــــكذملا نوـــعطلا ةــــسارد–
.موسرملا

اهريسو اهميظنتو تاعاطقلا ةددعتملا ةنجللا ماهم ددحت
نيريزولاو ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب

.لقنلاو ةيلخادلاب نيفلكملا

اذه ماــكحأ مارــتحا مدـــع ىلـــع بـــترتي نأ نــكــــمي:٣٤ ةّداملا
ءاـــــغـــــلإ وأ تقؤملا قـــــيـــــلـــــعـــــتـــــلا ىلإ ،ةـــــلاحلا بسح ،موسرملا
ررقم بجومب ،اقبسم ةمّلسملا صيخارتلا وأ/و تادامتعالا

2٤ ةداــملا بــجومب ةأــشنملا تاــعاطقلا ةددــعتملا ةـــنجللا نـــم
.هالعأ

عباسلا لــصفلا
ةـصاخ ماكحأ

ىلع موسرملا اذه نم12 ةداملا ماكحأ قبطت ال:٤٤ ةّداملا
ةلودلل ةعباتلا نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم
ام اذإ ،اهلبق نم ةرجأتسملا وأ اهفرصت تحت ةعوضوملا
ماــهــمو نــمألا حــلاصم لــخدــت تاــيــلـــمـــع راـــطإ يف تلـــمـــعـــتسا
 .تاباغلا قئارح ةحفاكم ماهمو ذاقنإلاو فاعسإلا

كرــتشم رارــق بــجومب قــيسنتلاولاـــمعتسالا دـــعاوق ددــــحت
.ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولاو ينطولا عافدلا ريزو نيب

ةقلعتملا تاـطاشنلاب ،ايرصح ،ةـلودلا ظفتحت:٥٤ ةّداملا
ىلإ ةيمتنملا نتــملا ىلــع راــيط نودـــب تارـــئاطلا تاـــموظنمب

 .موسرملا اذه نم٥ ةداملا يف ددحـملا ،٤ فنصلا

نماثلا لـــصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنإ ماكحأ

نوـــــيوـنعملا وأ نوــــــيعيبطلا صاـــــخشألا مزــــــلي:٦٤ ةّداملا
،نتملا ىلع راــيـــط نودـــب تارـــئاـــطـــلا تاـــموـــظـــنـــم نوزـــئاحلا

ىدعتي ال لجأ يف ،ينطولا زكرملا ىدل مهتزهجأب حيرصتلاب
موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا ،اًرهش )21( رشع ينثا

.ةيمسرلا ةديرجلا يف

يتلا نتملا ىلع رايط نودب تارئاطلا تاموظنم عضوت
حلاصم لبق نم نمأم يف ،ةددحـملا لاجآلا يف اهب حرصي مل
.نمألا

موــــسرملا يف اـــــهيلع صوــــــصنملا ماــــكحألا ىــــقبت:٧٤ ةّداملا
٠3٤1 ماــــــــع ةـــــجحلا يذ32 يف خرؤــــــملا٠1٤-9٠ مـــــقر يذيفنتلا
لوعفملا ةيراس ،هالعأ روكذملا9٠٠2 ةنس ربمسيد٠1 قـــفاوملا
.موسرملا اذهل ةيقيبطتلا صوصنلا رودص ةياغ ىلإ

ةّيــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رـــشني:٨٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

31 قــــــفاوملا2٤٤1 ماــــــع ةّجـــحلا يذ3 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع
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ةّيدرف ميسارم
قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

نـــــــيريدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32
ضـــــــــــــعب يف نييــــــــنهملا مـــــــــــيلعتلاو نـــــــيوـــــــكتلا دـــــــــــــهاعمل

.تايالولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــــــيتآلا ةداـــسلا ماـــــهمىـــــهنت ،1202 ةـــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا
مـيـلـعـتـلاو نـيوـكـتــلا دــهاــعمل نــيرــيدــم مــهــتـــفصب ،مـــهؤاـــمسأ
: ةيتآلا تايالولا يف نيينهملا

،رئازجلا ةيالو يف ،مداخ رئبب ،يفسوي دمحأ–
،ةبانع ةيالو يف ،ةيدياوز قيفوت–
.ةلقرو ةيالو يف ،يرحڤلب ديلو–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع ةدـــــــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــم يذــــيفنت موــــسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةــنس وـــينوي32 قـــفاوملا
.اقباس - ةفاقثلا ةرازوب ريدم ةبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــــليبن ةدّيــــسلا ماــــهمىـــــهنت ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32 قــــفاوملا

عضوو ينــفــلا عادــبإلا مــعدــل رـــيدـــم ةـــبـــئاـــن اـــهـــتــــفصب ،قيازر
.اقباس - ةفاقثلا ةرازوب نينانفلا

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـــــــيريدم ماــــــهم ءاـــــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32
.كرامجلل نييوهج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـيــتآلا ةداسلا ماــهــمىهنت ،1202 ةـنس وــيــنوــي32 قـــفاوملا
ةداــــــعإل ،كراـمـجـلـل نييوـهــج نــيرــيدــم مــهــتـــفصب ،مـــهؤاـــمسأ
: ةيلصألا مهتبتر يف مهجامدإ

،فلشلاب ،شورك ديشر–
،ةسبتب ،سوسنم ميرك–
.ءانيم - رئازجلاب ،ةبوروب نيسحلا–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــــــــيدم ماــــــهم ءاـــــــــهنإ نــــــمضتي ،1202 ةــــــنس وــــــــــينوي32
.ىلفدلا نيع ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نـــيدلا روـــنّديسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس وـــينوي32 قـــفاوملا

ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ارـيدـم هتفصب ،راميع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ىلفدلا نيع

صاــــــــــخشألا ،ةــــــبوـــــــــــقعلا نـــــم اــــيلك اوــــــــــــفع دــــــــــيــفتسي:٢ ةّداملا
ةلواحم وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا نوسوبحـملا
يقاب يواسي نيذلاو هاندأ اهيلع صوصنملا مئارجلا مهباكترا

: اهنع لقي وأ ارهش )21( رشع ينثا مهتبوقع

،اـــــهيلع ضيرـــحتلا وأ حـــــلسملا رـــيغ رــــهمجتلا مــئارــــج –
٠٠1و89و79 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا
،تابوقعلا نوناق نم )ىلوألا ةرقفلا(

،رـــطخللةـــيدسجلاهـــتمالسو رـــيغلا ةاـــيحضــــيرعت مــــئارج –
نمرركم٠92 ةداملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا

.تابوقعلا نوناق

نيذلا صاخشألا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت ال:٣ ةّداملا
.ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا مهيلع تمكح

ةّيــــــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤1 قــــــفاوملا2٤٤1 ماــــــع ةّجـــحلا يذ٤ يف رـــــــئازــــجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع

ماع ةّجحلا يذ٤ يفخّرؤم٧٨٢-١٢ مقر يسائرموسرم
تاءارجإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويلوي٤١ قفاوملا٢٤٤١
ديعل )٩٥( نيسمخلاو ةعساتلا ىركذلا ةبسانمب وفع
.بابشلاو لالقتسالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
281و )8و7(19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،هنم
6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو–

،تاــــــــــبوقعلا نوــــــناق نــــــمضتملاو6691 ةـــــــنس وـــــينوي8 قــــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ىلعألا سلجملا هادبأ يذلا يراشتسالا يأرلا ىلع ءانبو –
،روتسدلا نم281 ةداملا ماكحأل اقبط ءاضقلل

: يتأي ام مسري

موــــــكحـملا نوــــسوبحـملا صاـــــخشألا دــــيفتسي: ىلوألا ةّداملا
،وفع تاءارجإ نم ،موسرملا اذه ءاضمإ خيرات دنع ايئاهن مهيلع
لالـــــــقتسالا دـــــيعل )9٥( نيـــــسمخلاو ةـــــعساتلا ىرـــــكذلا ةـــــبسانمب
 .موسرملا اذه ماكحأل اقبط ،بابشلاو
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2441 ماــــــع ةدــــــــــعقلا يذ21 يفخّرؤـــــم يذــــــيفنت موـــــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةــنس وـــينوي32 قـــــفاوملا

تالصاوملاو دـــــيرـــــبـــــلا ةرازوــــــب تاسارد ةرــــــيدــــــم
- ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

.اقباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
عماج لاون ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

داصتقالل ةماعلا ةيريدملاب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،ريبك
ةـيـكـلسالـلاو ةـيــكــلسلا تالصاوملاو دــيرــبــلا ةرازوــب يمــقرــلا

ةـفـيـظوـب اـهـفـيـلـكــتــل ،اـقـباس - ةـنـمـقرـلاو تاــيــجوــلوــنــكــتــلاو
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ21 يفخّرؤم يذـيــفــنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـــنس وـــينوي32 قــــفاوملا

- مـــــجاـــــنملاو ةـــــعاـــــنصلا ةرازوـــــب تاسارد سيــــــئر
.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رـــــهاطدّيــــسلا ماـــــهمىـــــهنت ،1202 ةـــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا

ىــنــبــلا رــيوــطــت مسقـــب تاساردـــلـــل اسيـــئر هــــــتــــــفصب ،ظيفح
ةـيـعاـنصلا باـطـقألاو ةــيــتسيــجوــلــلاو ةــيــعاــنصلا ةــيــتــحــتــلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع ةدـــــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـــنس وـــينوي32 قــــفاوملا
.اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
قــــــيدصدّيــــسلا ماــــهمىـــهنت ،1202 ةــــنس وـــينوي32 قــــفاوملا

ةـعاــنصلا ةرازوــب تاــعزاــنــمــلــل رــيدــم بئاــن هـــــتـــــفصب ،يمع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - مجانملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع ةدـــــــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــم يذـــــــــيفنت موــــــــسرم
ماهم ءاـهنإ نمــضتي ،1202 ةــنس وــينوي32 قـــفاوملا
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا

.ةياجب ةيالو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دادح دمـحمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب
.ةياجب ةيالو

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

.نيتيالو يف نكسلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رــــمعمدّيـــــسلا ماــــهمىـــــهنت ،1202 ةــــــنس وـــــينوي32 قـــــفاوملا

ىلع هتلاحإل ،ةبانع ةيالو يف نكسلل اريدم هتفصب ،ةفلاخوب
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رـــيتخدّيــسلا ماــــهمىـــــهنت ،1202 ةــــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا

ءانب ،تنشومت نيع ةيالو يف نكسلل اريدم هتفصب ،ينادملب
.هبلط ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

ةرازوب ةيصوصخلا تاقيقحتلاو نواعتلا ةريدم
.ةراجتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يساق ايند ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

ةيصوصخلا تاقيقحتلاو نواعتلل ةريدم اهتفصب ،شواش
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةدــــــــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــم يذـــــــيفنت موـــــسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنس وــــينوي32 قـــــفاوملا
.لاصتالا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دّيسلاو ةدّيــسلا ماـــهمىـــــهنت ،1202 ةــنس وـــــــينوي32 قــــفاوملا
: لاصتالا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

،مالعإلا لئاسول ةريدم اهتفصب ،بياش ةيموس–

،نواـعـتــلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،رــكاش ناــمــحرــلا دــبــع–
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل



٦٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٨
15م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨١

2441 ماــــــــع ةدـــــــعقلا يذ21 يفخّرؤـــــــم يذــــــيــــفنت موـــــــــسرـم
ماهم ءاـهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس وــينوي32 قـــفاوملا

ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا ريدم
.مناغتسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
قـيفوتدّيــــسلا ماـــــهمىـــــهنت ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا

ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلل اريدم هتفصب ،ينامحر
.مناغتسم ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــــع ةدـــــــعقلا يذ21 يفخّرؤـــــــم يذــــــيفنت موــــــــسرم
نييـــــــــعت نــــــمضتي ،1202 ةــــــنس وـــــينوي32 قـــــفاوملا

ةــــيالو يلاو ىدــــل بدــــتــــنملا يلاوــــلا ناوــــيد سيـــــئر
.ةتوت رئبب رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديس لصيف دـّيـسـلا نـّيـعـي ،1202 ةـنـس وـيـنوـي32 قـفاوـمـلا

ةــــيالو يلاو ىدــــل بدــــتــــنملا يلاوــــلا ناوــــيدــــل اسيــــئر ،ىسيـــــع
.ةتوت رئبب رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــع ةدــــــعقلا يذ21 يفخّرؤـــــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
نييــــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم
ـــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةرارروب ةديرف ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــــع ةدــــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
نييــــــعت نـــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32 قـــــفاوملا
تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ريدم يبئان
.ةددجتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

: ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ريدم يبئان

،ةيرشبلا دراوملل ريدم بئان ،يجانوأ لصيف دمـحم–

تاــــــــــساردــلاو مـــــــيظنتلل رـــــيدم بـــــئان ،يدوـــــع هـللا دــــــبع–
.ةينوناقلا

2441 ماــــــــع ةدـــــــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــم يذــــــيفنت موـــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـــنس وـــينوي32 قــــفاوملا

ةـــــكارشلاو زاـــــجـــــنإلاو تاساردـــــلا لـــــئاسو رــــــيدــــــم
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
حـــــــلاصدّيـــــسلا ماـــــهمىـــــهنت ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا

زاـــــجنإلاو تاـــساردلا لــــئاسول ارــــيدم هـــــتفصب ،فــــيصول نب
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةكارشلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــــع ةدـــــــــعقلا يذ21 يفخّرؤـــــــم يذــــــيفنت موــــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـــنس وـــينوي32 قــــفاوملا

.وزو يزيت ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـــــيشردّيــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا

،وزو يزيت ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب ،قماح
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع ةدـــــــــعقلا يذ21 يفخّرؤـــــــــم يذـــــــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نـمضتي ،1202 ةــنس وـــينوي32 قــــفاوملا

ةعطاقملاب ةئيبلاو ةيئاملا دراوملل بدتنم ريدم
.سابع ينبب ةيرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

ةـئيـبـلاو ةـيـئاملا دراوـمــلــل اــبدــتــنــم ارــيدــم هـــــتــــــفصب ،يڤانز
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سابع ينبب ةيرادإلا ةعطاقملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــــع ةدـــــــعقلا يذ21 يفخّرؤـــــــم يذــــــيفنت موــــــــــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـــنس وـــينوي32 قــــفاوملا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ةئيبلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نبارق دمحأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ةئيبلل اريدم هتفصب
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2441 ماـــــــــع ةدــــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
نييـــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا

مـيـلـعـتـلا ةرازوـب صيـخـلـتـلاو تاساردــلاــب ةــفــّلــكــم
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،روبك ةمطاف ةدّيسلا نّيــعت ،1202 ةــنس وـــينوي32 قـــفاوملا

يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا ةرازوــب صيــخـــلـــتـــلاو تاساردـــلاـــب ةـــفـــّلـــكـــم
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ21 يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موـــــــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا
يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا ةرازوــب فارشتسالاو طــيــطــخــتــلا

.يملعلا ثحبلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يبرعلب نيساي دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

يلاــعــلا مــيــلــعــتـــلا ةرازوـــب فارشتسالاو طـــيـــطـــخـــتـــلـــل ارـــيدـــم
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــــع ةدــــــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــــم يذــــــيفنت موــــــــــسرم
نييـــــــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وــــيــــنوي32 قـــــفاوملا
ثحــبــلاو يلاــعــلا مــيــلـــعـــتـــلا ةرازوـــب رـــيدـــم ةـــبـــئاـــن
.يملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــــــــقيتع ةدّيـــــــسلا نـّيــــــــــعـت ،1202 ةــــــنـس وــــــيـنوـي32 قــــــفاوــــــــملا

مــيلعتلا ةرازوــب ةـــماعلا لئاـــسولل رــــيدم ةـــبئان ،قـــفاومل نــــب
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــم يذــــيفنت موـــــسرم
نييــــــــعت نمــــضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32 قـــــفاوملا
يـــملعلا ثـــحبلل ةـــماعلا ةــــيريدملا يف رــــيدم ةـــــبئان
يلاــــعلا مـــيلعتلا ةرازوـــب يـــجولونكتلا رــــيوطتلاو
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دادقم ةــياروص ةدّيسلا نّيــعت ،1202 ةنس وـــينوي32 قـــفاوملا

يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف تازيهجتلل ريدم ةبئان
ثحـبـلاو يلاـعـلا مـيـلــعــتــلا ةرازوــب يجوــلوــنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو
.يملعلا

2441 ماـــــــــع ةدـــــــــعقلا يذ21 يفخّرؤـــــــم يذــــــيفنت موــــــــسرـــم
نييــــعتلا نـــمضتي ،1202 ةـــنس وـــينوي32 قــــفاوملا
.فلشلا ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يـــــــتآلا ناــــتدّيسلا نّيـــــعت ،1202 ةــــنس وـــــــينوي32 قـــــفاوــملا
: فلشلا ةعماجب ،امهامسا

،ةماع ةنيمأ ،يتانز ةبيهو–

.ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل ةديمع ،نايزم ةكيلم–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــيدم بــــئان نييــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس وــــينوي32
.2 نارهو ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دماح اباب ميسن دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

ثلاــثــلا روــطــلا يف يلاــعــلا نــيوــكــتــلاــب اــفـــّلـــكـــم ،رـــيدـــم بئاـــن
اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو
.2 نارهو ةعماجب جردتلا دعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماـــــعلا نيـــمألا نييــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32

.نازيلغ ةعماجل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رازوب دــــيشر دّيــــسلا نّيــــعي ،1202 ةــــنس وــــينوي32 قــــفاوملا
.نازيلغ ةعماجل اماع انيمأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــــيدم ةــــبئان نييــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32
 .نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دومحم ةديرف ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب تاعزانملاو ميظنتلل ريدم ةبئان
.نيينهملا



٦٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٨
17م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨١

2441 ماــــــــــع ةدـــــــعقلا يذ21 يفخّرؤـــــــم يذـــــيفنت موــــــــسرـــم

نييــــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس وـــــينوي32 قـــــفاوـــــملا

دــــــيربلا ةرازوـــــــب صـــــيخلتلاو تاــــــساردلاب ةـــــفّلكم

.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
عــــماج لاوــن ةدّيــسلا نّيـــعت ،1202 ةـــنس وـــينوي32 قـــــفاوملا

دــيرــبــلا ةرازوـــب صيـــخـــلـــتـــلاو تاساردـــلاـــب ةـــفـــّلـــكـــم ،رـــيـــبـــك
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــــع ةدـــــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــــم يذــــــيفنت موـــــــــسرــم

نييــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32 قـــــفاوملا

.ةعانصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ظيفح رــــهاط دّيــــسلا نّيـــــعي ،1202 ةــــنس وــــينوي32 قــــفاوملا

.ةعانصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةدـــــــــعقلا يذ21 يفخّرؤـــــــم يذـــــيفنت موــــــــسرـــــم

نييـــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس وـــــينوي32 قـــــــفاوــــملا

.ةعانصلا ةرازوب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يــــمع قـــيدص دّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةــــنس وــــينوي32 قــــفاوملا

.ةعانصلا ةرازوب ميكحتلاو ةيلودلا تاعزانملل ريدم بئان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يذيفنت موـــسرم

ةرازوب ةشتفم نييعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس وـــــينوي32

.ةراجتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يـــــساق اــيند ةدّيـــسلا نّيــــعت ،1202 ةـــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا

.ةراجتلا ةرازوب ةشتفم ،شواش

2441 ماــــــــع ةدــــــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــم يذــــــيفنت موـــــــسرـــم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا
.نارهو ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،راميع نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

.نارهو ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةدــــــــعقلا يذ21 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
نييــــــعتلا نــــمضتي ،1202 ةـــنس وـــينوي32 قــــفاوملا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

: نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب

لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،بالعج ليبن–
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا

،اشتفم ،هـللا باج ةزمح–

نونفو ةيحلا نونفلا ريوطتل ريدم بئان ،عيزب دادش–
.ضرعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــــع ةدـــــعقلا يذ21 يف ناــــــخّرؤم ناـــــيذيفنت ناـــموــسرم
ناـــــــنمضتي ،1202 ةــــــنس وـــــينوــــي32 قـــــفاوــــملا2441
.نيتيالو يف ةفاقثلل نيريدم نييعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يـــــناغلا دـــــبع دّيـــــسلا نّيـــــعي ،1202 ةــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا

.ركسعم ةيالو يف ةفاقثلل اريدم ،يقيزر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رـــــمع دـــــيس دّيـــــسلا نّيـــــــــعي ،1202 ةـــــنس وــــينوي32 قـــــفاوـــملا

.فودنت ةيالو يف ةفاقثلل اريدم ،يدمـحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــيدم ةـــبئان نييـــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةدــــعقلا يذ21 يف خّرؤـــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
ةبئان ،يداوز داهن ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوـب ةنرصعلاو جهانملل رـيدم
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قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

تاسارد ريدم نييــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وــــــينوي32

.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مانغ لصيف دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

ةــيـــعـــيرشتـــلا تاءارـــجإلا ةـــعـــباـــتـــم مسقـــب تاساردـــلـــل ارـــيدـــم
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32

.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يوارضخ يفطل دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

ةــيــعــيرشتــلا تاءارـــجإلا ةـــعـــباـــتـــم مسقـــب تاساردـــلـــل اسيـــئر
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةرازوب ةشتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32

.ةينالديصلا ةعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يسيرق ةبيسح ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب ةشتفم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

رـــــيدم ةـــــبئان نييـــــــعت نـــــــــمضتي ،1202 ةــــــــنس وــــــــــينوي32

.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يوارضخ ةيدان ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس وينوي32 قـفاوملا

ةـــعاـــنصلا ةرازوـــب ةـــيـــنالدـــيصلا تاـــطاشنـــلـــل رـــيدـــم ةـــبــــئاــــن
.ةينالديصلا

ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ21 يف ناـــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
ناــــــنمضتي ،1202 ةـــــــنس وـــــينوـــي32 قـــــــفاوـــملا2441
ضعــــب يف ةـــــيـــــئاملا دراوـــــمـــــلـــــل نـــــيرـــــيدـــــم نييـــــعـــــت
.تايالولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم

،فلشلا ةيالو يف ،يلعوب دمـحم–

،ةنتاب ةيالو يف ،حلاص نب يدوج–

،ةديلبلا ةيالو يف ،شولع ميركلا دبع–

،ناسملت ةيالو يف ،ديعلب ديشر–

،ةديعس ةيالو يف ،خوخلا بغز دمـحمأ–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،تيلكرب ديعل–

،ركسعم ةيالو يف ،حياسب ميلح–

،تليسمسيت ةيالو يف ،يار ناميلس–

،ةلشنخ ةيالو يف ،شرطل لامج–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،ثراو نب ةشعوب–

،ةزابيت ةيالو يف ،يداب نب يلع–

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،ةنيمي نب رداقلا دبع–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ناــــمحرلا دـــبع دّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس وـــينوي32 قــــفاوملا

.سابع ينب ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم ،يڤانز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــع ةدــــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــم يذــــــــيفنت موـــــسرم
نييــــــــعت نــــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوـــملا
يف يــعماجلا يــــــئافشتسالا زـــــــكرملل ماـــــعلا رـــــيدملا

.فيطس ةنيدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نــــــيدلا روـــــن دّيــــسلا نّيـــــعي ،1202 ةــــنس وـــــينوي32 قـــــفاوــــملا

ةنيدم يف يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم ،يوطع
.فيطس
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،اصوصخ ايلــعلا ةــنـــجللا ماــهــم لـــثـــمـــتــــت ،راـــــطإلا اذــــه يفو
: يتأي اميف

يتـلا ،ةـلـمـتحملا ةـيـتاــيــنازــيملا رــطاــخملا ىلع فرــعــتــلا –
ةـيـلاـمـتـحا مـيـيـقـتو ،ةـيـموـمـعـلا ةـيــلاملا ىلع رــثؤت نأ نــكــمــي
يتلا ةيلاحلا تايلآلا مييقتو ،اهتايولوأ بيترتو ،اهثودح
لـــظ يف ةــيقبتملا رـــطاخملا مـــييقتو اـــهيف مـــكحتلا ىلإ فدــــهت
،تايلآلا هذه ذيفنت

ةرادإلا تاـــــسسؤم عـــــم تاـــــنايبلا لداـــــبتل ةــــصنم عـــــضو –
،ةيمومعلا

،ةيتاينازيملا رطاخملا رييست تارشؤم ةعباتمل جهن عضو –

.ةلصلا يذ صخلملا ريرقتلا دادعإ –

هـــــلثمم وأ ةـــيلاــــملاب فــــــــلــــكملا رـــــيزوــــلا سأرــــــي:٣ ةّداملا
.ايلعلا ةنجللا

: نم ايلعلا ةنجللا لكشتت

،ةيلاملا ةرازول نيعباتلا نيماعلا نيريدملا –

،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا سيئر –

.رامثتسالل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا –

يأب ةناعتسالا ،اهماهم راطإ يفو ،ايلعلا ةنجللا نكمي
راــطإ يف ةـمهاسم مدــقي نأ ،هــتءافك لـضفبو ،هــنكمي صــخش

.اهلامعأ لودج يف ةجردملا لامعألا

)2( نيـــــترم ةــــيداــع ةرود يف اـــيلعلا ةـــنجللا عــــمتجت:٤ ةّداملا
ىلإ ةجاحلا تعد املك ةيداع ريغ ةرود يف عمتجتو ،ةنسلا يف

.ةينقتلا هتنامأ نم حارتقا ىلعو اهسيئر بلط ىلع ءانب ،كلذ

نم كرتشم لكشب ايلعلا ةنجلل ةينقتلا ةنامألاب لفكتلا متي
ريدقتلاو ةنيزخلاب نيتفلكملا نيتماعلا نيتيريدملا حلاصم لبق
.تاسايسلاو

حارتقا ىلع ءانب سيئرلا لبق نم لامعألا لودج ديدحت متي
.ءاضعألا نم

”ةيتاينازيملا رطاخملاب حيرصتلا“ ناونعب ريرقت دادعإ متي
نم دحلل ةفداهلا تاحرتقملاو ةيتاينازيملا رطاخملاب قلعتي
لوألا ريزولا ىلإ هلاسرإ متيو ،ةيلام ةنس لك ةياهن يف اهاراثآ
ةــقــلــعــتملا لاــغشألل اــبــقرــت ،ةــلاحلا بسح ،ةــموــكحلا سيـــئر وأ
.يلاوملا ةيلاملا نوناق عورشم دادعإب

ةيلاملا ةرازو

ةنسوينوي٨قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش٧٢ يفخرؤـــم رارق
رـــــــطاخملا مـــييقتل اـــيلعلا ةـــنجللا ماـــــهم ددـــــحي ،١٢٠٢
.اهميظنتو ريذحتلاو ةيتاينازيملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يذ22 يف خّرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب –
قــلعتملاو81٠2 ةـــنس رــبمتبس2 قـــــفاوملا93٤1 ماـــــع ةــــجحلا

،مّمتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موــسرملا ىــــضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةـــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

6 يف خرؤملا٥33-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
طسوتملا يتاينازيملا راطإلا دادعإو ميمصت تايفيك ددحي
،هنم٤1 ةداملا اميس ال ،ىدملا

: يتأي ام ررقي

موــــــسرملا نـــــم٤1 ةاــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت:ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٥33-٠2 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا
رــطاــخملا مــيــيــقــتــل اــيــلــعــلا ةــنــجــلــلا ماـــهـــم دـــيدحت ىلإ رارـــقـــلا
بلص يف ىـعدـت يتـلا ،اـهـمـيـظـنـتو رـيذـحـتـلاو ةـيــتاــيــنازــيملا
.”ايلعلا ةنجللا“ صنلا

ةــقلعتملا تالاــــجملا يف اــــيلعلا ةـــــنجللا صــــــتخت:2 ةّداملا
: يتأي امب ،اصوصخ

،يلكلا داصتقالا بناوج –
،يمومعلا نيدلا –
،يعامتجالا نامضلا ةمظنأ ليومت –
ةيمومعلا تاكرشلاو تاسسؤملا : ةلودلا تامهاسم –

يراــجــتــلاو يعاــنصلا عــباــطــلا تاذ ةــيــموــمــعـــلا تاسسؤملا(
تاسسؤملاو كونبلاو ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملاو
،)ةيمومعلا نيمأتلا تاكرشو ةيلاملا ةيمومعلا

.ةيلحملا تاعامجلا ةيلام –

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

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

9 يف خرؤملا٤23-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـمضتملاو3٠٠2 ةــنس رــبوتكأ٥ قــفاوملا٤2٤1 ماــــع ناـــبعش
تاعاطقلا حالصتساو ظفحل مئادلا ططخملا دادعإ تايفيك
،هنم61 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةظوفحملا

71 يف خرؤملا97-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا62٤1 ماع مرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

72 يف خرؤملا981-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،ممتملاو لدعملا ،نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٠٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9٠٠2 ةنس ربمفون92 قفاوملا٠3٤1 ماع ةجحلا يذ21
ةليمل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا عاطقلا ءاشنإ نمضتملاو
،هدودح نييعتو

٠3 يف خرؤملا2٠-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو11٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا23٤1 ماع مرحم
،اهريسو اهميظنت ديدحتو ةظوفحملا تاعاطقلل ةينطو ةلاكو

٤1 يف خرؤملا133-81  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

٤1 يف خرؤملا7٥3-٠2  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي

ةــــــينطولا ةـــنجّلل قــــباطملا يأرـــــلا ىلـــــع عالـــــطالا دـــــــعبو–
ةنس ويلوي11 يف دقعنملا اهعامتجا يف ةيفاقثلا تاكلتمملل
81٠2،

: يتأي ام نوررقي

مقر نوناقلا نم٤٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
ةنس وينوي٥1 قفاوملا91٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا٤٠-89
ظـــــفحل مـــئادلا ططــــخملا ىلـــع قــــفاوي ،هالــــعأ روـــــكذملاو8991
قحلملا ،ةليمل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا عاطقلا حالصتساو
.رارقلا اذه لصأب

عاطقلا حالصتساو ظفحل مئادلا ططخملا عضوي:2 ةداملا
روهمجلا فرصت تحت ”ةــليمل ةـــقيتعلا ةـــنيدملل“ ظوــــفحملا

يف رارقلا اذه رشن خيراتل ةيلاوملا اموي )٠3( نيثالثلا لالخ
.ةيمسرلا ةديرجلا

لالـــــــخ نــمو ،اـــهماهم راـــطإ يف ،اـــيلعلا ةـنجللا نــــكمي:٥ ةّداملا
يأب اهديوزت ةيمومع ةئيه يأ نم بلطت نأ ،ةينقتلا اهتنامأ

رـــــبتعت ىرــــخأ قــــئاثو وأ تاـــــيعضو وأ تاـــــباسح وأ تاــــمولعم
.ةلمتحملا ةيتاينازيملا رطاخملا مييقتل ةيرورض

قبطت يتلا طورشلا ايلعلا ةنجللا سيئر ددحي :٦ ةّداملا
ةجلاعمو ةيامح لاجم يف ةينقتلا ةنامألا ىلعو اهئاضعأ ىلع
.قئاثولاو تامولعملاو تانايبلا

نـــم ررــقم بــجومب اــيلعلا ةــنجلل يلــخادلا ماـــظنلا دـــيدحت مـــتي
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارــــــــــقلا اذـــــه رــــــشني:٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـــينوي8 قــفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوـــش72 يف رـــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

٢٤٤١ ماــــــــعلاوــــش٠٢ يفخّرؤــــم كرـــــتشم يرازو رارــــــق
ةــــــقفاوملا نـــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنسوــــينوي لوأ قــــفاوملا

عاــــطــــقــــلا حالصتساو ظــــفحل مــــئادــــلا طــــطـــــخملا ىلع
.ةليمل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا

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

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتلا نمضتملاو٤891 ةنس رياربف4 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ماع رفص٠2 يف خرؤملا٤٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وينوي٥1 قفاوملا91٤1
،هنم٤٤ ةداملا اميس ال ،يفاقثلا

ماع ناضمر72 يف خرؤملا91-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
رييستب قلعتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد21 قفاوملا22٤1
،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

ماع بجر61 يف خرؤملا2٠-٠1  مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةقداصملا نمضتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا13٤1
،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا ىلع

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1-11  مقر نوناقلا ىضتقمبو–
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1
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،ةـــــــظوفحملا تاـــــعاطقلل ةـــــينطولا ةـــــلاكولا رـــــــــهست :٦ ةداملا
لــــــــكو ةـــــليم ةــــيدلبل يــــبعشلا ســـــلجملا ســـــيئر عــــم قــــيسنتلاب
مئادلا ططخملا ذيفنت ةعباتم ىلع ،ةينعملا فارطألاو تاطلسلا

.”ةليمل ةقيتعلا ةنيدملل“ ظوفحملا عاطقلا حالصتساو ظفحل

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٧ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي لوأ قفاوملا2٤٤1 ماعلاوش٠2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماـــــــعلاوــــــش٠٢ يفخّرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارــــــق
ةقــفاوملا نـــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنسوــــينوي لوأ قـــــفاوملا

عاــــطــــقــــلا حالصتساو ظــــفحل مــــئادــــلا طــــطـــــخملا ىلع
.سنتل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا
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،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتلا نمضتملاو٤891 ةنس رياربف4 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ماع رفص٠2 يف خرؤملا٤٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وينوي٥1 قفاوملا91٤1
،هنم٤٤ ةداملا اميس ال ،يفاقثلا

ماع ناضمر72 يف خرؤملا91-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
رــــييستب قــــــلعتملاو1٠٠2 ةـــــنس رـــــبمسيد21 قـــــفاوملا22٤1
،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

ماع بجر61 يف خرؤملا2٠-٠1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةقداصملا نمضتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا13٤1
،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا ىلع

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

ظــــــــفحل مـــــئادلا ططــــــخملا ىلــــــع عالـــــــطالا نـــــــكمي:3 ةداملا
رقم ىوتسم ىلع ”ةليمل ةقيتعلا ةنيدملل“ عاطقلا حالصتساو
تاــــــــعاطقلل ةـــــينطولا ةـــــلاكولا ىوـــــتسم ىلـــــع اذـــــكو ةـــــليم ةـــــيدلب
.ةظوفحملا

ططخملا لكشت يتلا ةينايبلاو ةبوتكملا قئاثولا:4 ةداملا
ةـقـيـتـعـلا ةــنــيدــمــلــل ظوــفحملا عاــطــقــلا حالصتساو ظــفحل مــئادــلا
: يتآلاك يه ،رارقلا اذه لصأب ةقفرملا ،”ةليمل“

،يميدقتلا ريرقتلا .1

،ميظنتلا ةحئال .2

: ةيتآلا قحالملا .3

،٠٠٠.٥/1 ىلإ٠٠٠.2/1 سايقمب عقوملا نايب ططخم–

،٠٠٠.1/1 ىلإ٠٠٥/1 سايقمب يفارغوبوط ططخم–

،ةينقتويجلا قئاوعلا ططخم–

،٠٠٠.2/1 ىلإ٠٠٥/1 سايقمب تاقافترالا ططخم–

فــــلت باــــبسأو ةــــعيبطو ةـــــجرد نيـــبت ظـــــفحلا ةــــــيعضو–
،٠٠٠.1/1 ىلإ٠٠٥/1 سايقمب ةينبملا ريغ قطانملاو ينابملا

ريهطتلاو قرطلا تاــكبش ظـــــفح ةــــيعضوو رورـــــم طــــــخ–
سايقمب فتاهلاو ةقاطلاو يرلاو برشلل ةحلاصلا هايملاو
٠٠٠.1/1،

ساـــيقمب اــهتلازإو ةـــبلصلا تاــــيافنلا فــــيرصت ةـــــقيرط–
٠٠٠.1/1،

،٠٠٥/1 سايقمب تايانبلا عافترا–

ةيعانصلاو ةيديلقتلاو ةيراجتلا ةطشنألا ىلع فرعتلا–
،٠٠٥/1 سايقمب اهعقوم ديدحتو

اهتاردقو ةيمومعلا تازيهجتلا عقوم ديدحتو فيرعت–
،٠٠٠.1/1 ىلإ٠٠٥/1 سايقمب ةيلابقتسالا

،٠٠٥/1 سايقمب تايكلملل ةينوناقلا ةعيبطلا–

هذه يلغاشلل يداصتقاو يعامتجاو يفارغوميد ليلحت–
،تايكلملا

،٠٠٠.1/1 ىلإ٠٠٥/1 سايقمب لقنلاو رورملا ةكرح–

ةـيـنـطاـبـلاو ةرـهاـظـلا ةـيرـثألا تاـكـلـتـمملا عـقوـم دــيدحت–
ىلإ٠٠٥/1 ساــيــقمب اــهدوــجو لــمــتحملا وأ اــهــيــلــع فرــعــتملا

٠٠٠.1/1،

،ةيخيرات ةسارد–

يف لـــيلدك لـــمعتسي باـــتكب قـــفرم يـــجولوبيت لــــيلحت–
.ميمرتلاو ظفحلا لاغشأ فلتخم

ظـــفحل مئادــــلا ططـــخملا رـــيبادت لوــــعفم يرــــسي :٥ ةداملا
ءادتبا ،”ةليمل ةقيتعلا ةنيدملل“ ظوفحملا عاطقلا حالصتساو
.ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشن خيرات نم

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةئيهتلاو ةيلحملا

ةينارمعلا

دوجلب لامك

نونفلاو ةفاقثلا ةريزو
ةدود نب ةكيلم

ةئيبلا ةريزو

ةعمجوب ةليلد

نارمعلاو نكسلا ريزو

يبيرعلب قراط دمـحم
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حالــــــصتساو ظــــــفحل مـــــئادلا ططــــــخملا عــــــضوي:2 ةداملا
فرصت تــحت ”ســنتل ةــــقيتعلا ةــنيدملل“ ظوـــفحملا عاـــطقلا
اذه رشن خيراتل ةيلاوملا اموي )٠3( نيثالثلا لالخ روهمجلا
.ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا

ظـــــــفحل مــــئادلا ططـــــخملا ىلــــع عالــــــطالا نـــــكمي:3 ةداملا
ىوتسم ىلع ”سنتل ةقيتعلا ةنيدملل“ عاطقلا حالصتساو
ةينطولا ةــلاكولا رــقم ىوـــتسم ىلـــع اذـــكو ســـنت ةـــيدلب رـــقم
.ةظوفحملا تاعاطقلل

ططخملا لكشت يتلا ةينايبلاو ةبوتكملا قئاثولا:4 ةداملا
ةـقـيـتـعـلا ةـنـيدـمـلـل ظوــفحملا عاــطــقــلا حالصتساو ظــفحل مــئادــلا
: يتآلاك يه ،رارقلا اذه لصأب ةقفرملا ،”سنتل“

،يميدقتلا ريرقتلا .1

،ميظنتلا ةحئال .2

: ةيتآلا قحالملا .3

،٠٠٠.٥/1 ىلإ٠٠٠.2/1 سايقمب عقوملا نايب ططخم–

،٠٠٠.1/1 ىلإ٠٠٥/1 سايقمب يفارغوبوط ططخم–

،ةينقتويجلا قئاوعلا ططخم–

،٠٠٠.2/1 ىلإ٠٠٥/1 سايقمب تاقافترالا ططخم–

فـــلت باـــبسأو ةـــعيبطو ةــــجرد نّيــــبت ظـــــفحلا ةــــيعضو–
،٠٠٠.1/1 ىلإ٠٠٥/1 سايقمب ةّينبملا ريغ قطانملاو ينابملا

ريهطتلاو قرطلا تاــكبش ظــــفح ةــــيعضوو رورـــــم طـــــخ–
سايقمب فتاهلاو ةقاطلاو يرلاو برشلل ةحلاصلا هايملاو
٠٠٠.1/1،

سايقمب اــهتلازإو ةـــبلصلا تاــــيافنلا فـــيرصت ةـــقيرط–
٠٠٠.1/1،

،٠٠٥/1 سايقمب تانايبلا عافترا–

ةيعانصلاو ةيديلقتلاو ةيراجتلا ةـــطشنألا ىلـــع فرــــــعتلا–
،٠٠٥/1 سايقمب اهعقوم ديدحتو

اهتاردقو ةيمومعلا تازيهجتلا عقوم ديدحتو فيرعت–
،٠٠٠.1/1 ىلإ٠٠٥/1 سايقمب ةيلابقتسالا

،٠٠٥/1 سايقمب تايكلملل ةينوناقلا ةعيبطلا–

يـــــلغاشل يداـــصتقاو يــــعامتجاو يفارــــغوميد لــــيلحت–
،تايكلملا هذه

،٠٠٠.1/1 ىلإ٠٠٥/1 سايقمب لقنلاو رورملا ةكرح–

ةينطابلاو ةرـهاظلا ةــــيرثألا تاـــــكلتمملا عــــقوم دـــــيدحت–
ىلإ٠٠٥/1 ساــــــيقمب اــــهدوجو لـــــمتحملا وأ اـــــهيلع فرــــعتملا

٠٠٠.1/1،

عـــيبر82 يف خرؤـــملا7٠-21 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو–
قـــــلعتملاو21٠2 ةـــنس رــــياربف12 قــــفاوملا33٤1 ماــــع لوألا

،ةيالولاب

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤23-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةــــــــنس رــــــبوتكأ٥ قــــــفاوـــــــملا٤2٤1 ماــــــع ناــــــبعش9
حالصتساو ظفحل مئادلا ططخملا دادعإ تايفيك نمضتملاو
61 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةظوفحملا تاعاطقلا

،هنم

يف خرؤملا97-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــــلا٥٠٠2 ةــنس رــــياربف62 قـــــفاوملا62٤1 ماـــــع مرــــحم71
،ةفاقثلا ريزو تايحالص ددحي

6 يف خرؤملا772-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7٠٠2 ةـــــــنس رــــــــبمتبس81 قــــــــــفاوــــــملا82٤1 ماـــــــــع ناــــــــــضمر
سنتل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا عاطقلا ءاشنإ نمضتملاو
،اهدودح نييعتو

72 يف خرؤملا981-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،ممتملاو لدعملا ،نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي

٠3 يف خرؤملا2٠-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو11٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا23٤1 ماع مرحم
اــهــمــيــظــنــت دــيدحتو ةــظوــفحملا تاـــعاـــطـــقـــلـــل ةـــيـــنـــطو ةـــلاـــكو
،اهريسو

٤1 يف خرؤملا133-81  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

٤1 يف خرؤملا7٥3-٠2  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي

تاــــــــكلتمملل ةــــــينطوـــــلا ةــــــنّجللا يأر ىلــــــع عالـــــطالا دـــــــــــعبو–
،61٠2 ةنس وينوي٠3 يف دقعنملا اهعامتجا يف ةيفاقثلا

: يتأي ام نوررقي

مقر نوناقلا نم٤٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
ةنس وينوي٥1 قفاوملا91٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا٤٠-89
ظـــــفحل مـــئادلا ططـــخملا ىلــــع قــــفاوي ،هالـــــعأ روـــــكذملاو8991
ســــــــنتل ةــــــقيتعلا ةـــــنيدملل ظوــــــفحملا عاـــــطقلا حالـــــصتساو
.رارقلا اذه لصأب قحلملا



٦٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٨
23م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨١

يف خرؤملا٤8-61 مـــقر يذــيـفنـتلا موــسرــملا ىضتـقــمبو –
61٠2 ةنس سراـــم لوأ قــفاوــملا73٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمج12
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا133-81 مقر يذيـفنتـلا موــسرــملا ىــضتـقمـبو –
يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

يـــــف خرؤــمــلا كرـــتـشمـلا يرازوــلا رارــقـــــلا ىـضـتـقـمــبو–
81٠2 ةـنـس ربـمــسـيد13 قــفاوملا٠٤٤1 ماــع يــناـثــلا عــيبر22
بابشلل ةينطولا تاناجرهملاب ةينعملا تايالولا ددحي يذلا

،اهتدمو اهتعيبطو

: يتأي ام نارّرقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ ممتت : ىلوألا ةداملا
قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع يناـثــلا عـيــبر22 يــف خرؤـــملا كرــتـشــملا

ةــــيــــنـعـملا تاــــيالوــلا ددــحــي يذـــلا81٠2 ةـنــس رـــبـمـســيد13
: يتأي امك ،اهتدمو اهتعيبطو بابشلل ةينطولا تاناجرهملاب

)ىتح رييغت نودب(........................................... : ىلوألا ةداملا“
،مايأ ةعبرأ هتدمو ةيادرغ

ةيالوب بابشلل ةيهيفرتلا تاضايرلل ينطولا ناجرهملا–
،مايأ )٥( ةسمخ هتدمو ناسملت

ةنيطنسق ةيالوب بابشلا حرسمل ينطولا ناجرهملا–
،مايأ )٥( ةسمخ هتدمو

ةيالوب بابشلل ةيراهشإلا ةــضمولل ةينطولا ةقباسملا–
،مايأ )٥( ةسمخ هتدمو ترايت

سارهأ قوس ةيالوب يهاكفلا بابشلل ينطولا ناجرهملا–
،مايأ )٥( ةسمخ هتدمو

هتدمو ةنتاب ةيالوب بابشلل ريصقلا مليفلل ينطولا ءاقللا–
،مايأ )٥( ةسمخ

بابشلل ةيرصبلا ةيعمسلا ةطشنألل ةينطولا ةقباسملا–
.”مايأ )٥( ةسمخ هتدمو راشب ةيالوب

ةّيــــــــمـسّرـلا ةدـــــــيرــجلا يــف رارـــــــقـلا اذـــــه رــــــشـني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي22 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ11 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

،ةيخيرات ةسارد–

يف ليلدك لـــمعتسي بـــيتكب قـــفرم يــــجولوبيت لــــيلحت–
.ميمرتلاو ظفحلا لاغشأ فلتخم

ظــــــفحل مـــئادلا ططـــخملا رــيبادت لوـــعفم يرــــسي :٥ ةداملا
ءادتبا ”سنتل ةقيتعلا ةنيدملل“ ظوفحملا عاطقلا حالصتساو
.ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشن خيرات نم

،ةظوفحملا تاعاطقلل ةــــينطولا ةـــلاكولا رــــهست :٦ ةداملا
لكو ســنت ةــيدلبل يــبعشلا ســــلجملا ســـيئر عـــم قـــيسنتلاب
ططــخملا ذــيفنت ةــعباتم ىلـــع ،ةـــينعملا فارــــطألاو تاــــطلسلا
ةقيتعلا ةنيدملل“ ظوفحملا عاطقلا حالصتساو ظفحل مئادلا
.”سنتل

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٧ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي لوأ قفاوملا2٤٤1 ماعلاوش٠2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١١يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا ممتي ،١٢٠٢ ةنسوينوي٢٢ قفاوملا
٠٤٤١ ماـــع يــناــثــلا عـيــبر٢٢ يفخرؤـــملا كرــتــشـملا
تايالولا ددحي يذلا٨١٠٢ ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا
اهتعيبطو بابشلل ةينطولا تاناجرهملاب ةينعملا

.اهتدمو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

بـــجر٥1 يف خّرؤملا76-٥8 مـــقر موــسرــملا ىضـتـقــمـــب –
مـيـظـنـت نــمـضـتـملاو٥891 ةـنـس لــيرــبأ6 قــفاوــملا٥٠٤1 ماـــع
 ،هـنـم٥ ةداــملا اــميس ال ،بابشلل ةينطولا تاـناــجرــهملا

يف خّرؤملا87-12 مــقر يــساـــئرـلا موـــسرــملا ىضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةئيهتلاو ةيلحملا

ةينارمعلا

دوجلب لامك

ةريزو
نونفلاو ةفاقثلا

ةدود نب ةكيلم

ةئيبلا ةريزو

ةعمجوب ةليلد

نارمعلاو نكسلا ريزو

يبيرعلب قراط دمـحم

ةضايرلاو بابشلا ريزو

يدلاخ يلع ديس

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك
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 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

وــينوي٣قـــفاوملا٢٤٤١ماـــعلاّوـــش٢٢ يفخّرؤـــمرارـــق
ةــــئيهتلا ططــــخم دادــــعإ رـــيرقت نــــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس

يــــحايسلا عــــقوملاو عـــسوـتلا ةـــقطنمل ةـــيحايسلا
.)لجيج ةيالو( ”يلع ناودع“

––––––––––

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

عــــــيبر٥2 يف خّرؤــــملا232-88 مــــقر موـــسرملا ىــــضتقمب–
نـــمضتملاو8891 ةـــنس رـــبمفون٥ قــــفاوملا9٠٤1 ماــــع لوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

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

12 يف خّرؤملا68-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــــحي يذـــلا7٠٠2 ةــنس سراـــم11 قـــفاوملا82٤1 ماـــع رـــفص
عـــسوتلا قــطانمل ةـــيحايسلا ةــئيهتلا ططـــخم دادـــعإ تاـــيفيك
،هنم6و٥ ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

92 يف خرؤملا٥٠-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لوألا عيبر

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص
،مّمتملاو لّدعملا

دنع ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو–
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت

: يتأي ام رّرقي

موــــــسرملا نـــــم6و٥ نيــــتداملا ماــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
11 قفاوملا82٤1 ماع رفص12 يف خرؤملا68-7٠ مقر يذيفنتلا

ططـــــخم دادــــــــعإ رّرــــــــقي ،هالــــعأ روــــكذـــــملاو7٠٠2 ةـــنس سراـــم
ناودع“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا

.اراتكه611 اهردق ةحاسمب )لجيج ةيالو( لجيج ةيدلبب ،”يلع

ةحلصملا تازيهجت ةمئاقو ةئيهتلا تاهجوت ددحت :٢ ةداملا
ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم لكش اذكو ةيدعاقلا تآشنملاو ةماعلا

روكذملا يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هعوضومو
.رارقلا اذه لصأب قفرملا ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

نّيعتي يذلا ينعملا يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسري:٣ ةداملا
ســـــــيئرو يـــــئالوــــلا يــــــبعشلا ســـــلجملا ســــيئر ةـــــلسارــــم هــــيلع
هرشنب مايقلا لجأ نم ،نيينـــعــملا يدــلــبــلا يــبــعـــشـــلا ســـلـــجــملا

.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )1( دحاو رهش ةدمل

ةطلس تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع ّنيعتي :٤ ةداملا
ططــــخم دادـــعإب اــنوناق دــــمتعم تاـــسارد بـــتكم فــــيلكت ،يلاوـــــلا
ةـحاـيسلاـب فـلـكملا رـيزوـلا مالـعإب موـقـيو ،ةـيـحاـيسلا ةـئيــهــتــلا

.كلذب ايميلقإ صتخملا يلاولاو

رـيغ حــــلاصملاو ةــــيمومعلا تارادإلا ىلــــع ةداــــيز :٥ ةداملا
صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

خرؤملا68-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا يف اهيلع
روكذملاو7٠٠2 ةنس سرام11 قفاوملا82٤1 ماع رفص12 يف

ةـــــــينهملا تاـــــمظنملاو فرـــــــــغلاو تاــــيعمجلا راــــــــــشتست ،هالـــــعأ
.ةينعملا ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف ةطشانلا

يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقبط :٦ ةداملا
سرام11 قفاوملا82٤1 ماع رفص12 يف خرؤملا68-7٠ مقر

ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس
لــــــحارم )3( ثالـــــث يف ،يـــــحايسلا عــــقوملاو عــــسوتلا ةـــــقطنمل
: ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف كلذو

،ةئيهتلا عاونأ فلتخم دادعإو صيخشت : ىلوألا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ : دادعإلا ةدم

ةدم ،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ : ةيناثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ : دادعإلا

تاوـنقلا تاــكــبش ذـــيفنت فــــلم دادـــــعإ: ةثلاثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ : دادعإلا ةدم،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٧ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وــينوي3قـــفاوملا2٤٤1ماـــعلاّوـــش22 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

يزاغوب يلع دمـحم

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش٨ يفخرؤمكرتشم يرازورارق
تاقفنو تاداريإ ةنّودم ددحي ،١٢٠٢ ةنس ويام٠٢
هناونع يذلا٢٠٣-١٥١ مقر صاخلا صيصختلا باسح
يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا“
 .”ةيديصلا تاجتنملاو

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو نإ
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزوو
بجر9 يف خرؤملا87–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نييــعت نــمضتملاو12٠2 ةــنس رــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع
،لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ

يف خرؤملا٤٥–٥9 مـقر يذيـفـنـتـلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
يذـــــلا٥991 ةــنس رـــياربف٥1 قــــفاوملا٥1٤1 ماـــع ناـــضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي
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،تاربخلا زاجنإ•

،تاخرفملل ينقتلا ليهأتلا ةداعإ •

لجأ نم يرحبلا ديصلا نفس يزهجم حلاصل تاناعإ •
ديصلا نفس ةعباتمو ةبقارمل عقوملا ديدحت ملعم ءانتقا
،يرحبلا

لالغتسالاو ةلمحلا ضورق دئاوفل ةلماشلا ةيطغتلا –2
ةـيـبرـتو يرـحــبــلا دــيصلا تاــطاشنــل ةــهــجوملا راــمــثــتسالاو
،تايئاملا

ةلمعتسملا ةيوقاطلا داوملا راعسأ معد ناونعب تاناعإلا –3
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاطاشن يف

،داشرإلاو ةينهملا تاردقلا زيزعتب ةطبترملا فيلاكتلا –٤

تاحطسملل عارزتسالا ةداعإو عارزتسالا تالمح زاجنإ –٥
ةيرحبلا طاسوألاو ةيعيبطلاو ةيعانطصالا ةيراقلا ةيئاملا
،ةيعيبطلا

يف يرحبلا ديصلا تادعم لادبتساب ةقلعتملا تاقفنلا  –6
،مادتسملا يرحبلا ديصلا راطإ

ةـيـلود شيـتـفـت تاـيـلـمـع زاــجــنإب ةــقــلــعــتملا تاــقــفــنــلا –7
،ءارمحلا ةنوتلا ديص تالمح راطإ يف ةكرتشم

.نييلاملا ءاطسولا رييست فيراصم –8

ةــــقـلـعـتملا تاــــقــفـنلا ةـــمـئاــق رارــقـلا اذــهــب قــحــلـت:٣ ةداملا
باـــــسح نــــم مـــــــعدــــــلل ةــــــلهؤملا عـــــيراــــشملا وأ /و تاـــــــيلمعلاب
.اذه صاخلا صيصختلا

عوــضوــم ،رارــقــلا اذـــه قيـبـطت تاــيــفـيــك نوــكــت :٤ ةداملا
.يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولل تاررقم

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارـــــقلا ماـــــكحأ ىـــــغلت:٥ ةداملا
يذـــــلا٥٠٠2 ةــنس رـــبمفون9 قـــفاوملا62٤1 ماــــع لاوـــش7 يف

صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي
ريوطتو ةيمنتل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3-٠8٠ مقر
.ممتملاو لدعملا ،”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

7 يف خرؤملا28–٠2 مقر يذيفـنـتلا موـسرــملا ىضتــقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا1٤٤1 ماع نابعش
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا3٤2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21
2٠3-1٥1 مـــقر صاــخلا صـــيصختلا باــــسح رـــييست تاـــيفيك
يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا

،”ةيديصلا تاجتنملاو

لاوش7 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةمئاق ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا62٤1 ماع
2٠3-٠8٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
دـــيصلا رــيوطتو ةــيمنتل يــنطولا قودـــنصلا“ هـــناونع يذــــلا
،ممتملاو لدعملا ،”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

:يتأي ام نارّرقي

موـــسرــــملا نـــم3 ةداـــملا ماـــكـــحأل اـــقــيــبـــطـــت : ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماــــع مرـــــحـــم21 يف خرؤــــملا3٤2-٠2 مـــــقر يذــيـــــفـنــــتلا
اذــه فدـــهـي ،هالــعأ روــكذــملاو٠2٠2 ةـنــس تــشــغ13 قفاوملا
يــف ةدـــيـقملا تاـــقـــفـنـلاو تادارــــيإلا ةـــــنودـــم دـــيدحت ىلإ رارـقــلا

هـــــناوــنـــع يذــــلا2٠3-1٥1 مــــقر صاـــخلا صـــيــصـــختــــلا باـــســــح
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا“
.”ةيديصلا

يف ةدــــــيقملا تاــــــقفنلاو تادارـــــيإلا ةــــمئاق دّدـــــحت :٢ ةداملا
،هالــــعأ روــكذملاو2٠3-1٥1 مـــقر صاـــخلا صـــيصختلا باــــسح
: يتأي امك

: تاداريإلا باب يف

ةــــــــيبرــــتو يرــــــحــــــــبلا دــــــــــيصلا ةــــــيمنت“ :٤ رـــــــطــسلا دــــــــيصر–
يذـــــــلا2٠3-931 مــــقر صاــــخلا صيــــصختلا باـــــسحل ”تاــــيئاملا

يرحبلا ديصلاو ةيحالفلا ةيمنتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع
،٠2٠2 ةنس وينوي٠3 ةياغ ىلإ ”تايئاملا ةيبرتو

،ةلودلا ةينازيم تاصصخمو ةيلاملا تاناعإلا–

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يينهم تاكارتشا–

يرحبلا ديصلا عاطقب ةصاخلا ىواتألا نع ةمجانلا دراوملا–
،ةيلاملا نيناوق يف ةددحملا تايئاملا ةيبرتو

،اياصولاو تابهلا–

.قودنصلا ريسب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك–

: تاقفنلا باب يف

ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريوطتو ةيقرتل تادعاسملا –1
: صوصخب ،تايئاملا

ةدوجوملا ةيرامثتسالا عيراشملاو تايلمعلا لامكتسا •
،”II-2“و ”I-1“ قحلملا ىوتسم ىلع ةنمضتملاو ،زاجنإلا روط

 يرحبلا ديصلا ريزو
ةيديصلا تاجتنملاو

يخورف دمحأ ديس

ةيلاملا ريزو

نامحرلادبعنبنميأ
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قحلملا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا معدل ةلهؤملا تايلمعلا ةمئاق

I: تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريوطتو ةيقرتل تادعاسملاب ةقلعتملا تايلمعلاب ةطبترملا تاقفنلا

I-قودنصلا“ هناونع يذلا٢٠٣-١٥١ مقر صاخلا صيصختلا باسح فرط نم ايئزج ةمعدملا تاطاشنلا ةمئاق١
صاخلا عباطلا يذ رامثتسالا راطإ يف ”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا

)%( معدلا ةبسنةــــمـــعدـملا تاطاشنلا دــيدحــت

اهديدجتو ديصلا نفس ءانتقا - الوأ

راتمأ٠1 نم رثكأ اهلوط غلبي تامدخلا ةددعتم ةريغصلا فرحلا عون نم ديصلا براوق1-1

راتمأ٠1 نم رثكأ اهلوط غلبي رانصلا لابحب ديصلا نفس1-2

: اهلوط غلبي نيدرسلا ديص نفس1-3

ارتم٤2 ىلإ٠1 نم•

.ارتم٤2 نم رثكأ•

ارتم٤2 نم رثكأ اهلوط غلبي ةيبيجلا ديصلا نفس٤-1

)رانصلا لابحب ديصلا / ةيسيكلا ةكبشلاب ديصلا( ارتم٠3 نم رثكأ اهلوط غلبي ةنوتلا كمس ديص نفس٥-1

راحملا لالغتسال يرهن براق1-6

)نفسلا لكيه حيلصت / تاكرحمب اهزيهجت ةداعإ( يرحبلا ديصلا نفس ليهأت ةداعإ1-7

ديصلا تازيهجتو تادعم ءانتقا1-8

جاتنإلا ةليسوب ةقلعتملا تاطاشنلا معد – ايناث

: فيفجتلا لئاسو ريوطت2-1

: عفرلا لئاسو ءانتقإ

تاعافرم ءانتقا -

.نفسلا عفرل ةدمعأ يذ قاورلا ءانتقا -

: اهحالصإو نفسلا ءانب ريوطت2-2

: نفسلا ءانب – أ

)تازيهجتلا ديدجت( ةدوجوملا نفسلا ءانب تاشرو ليهأت ةداعإ -1

.نفسلا ءانبل ةديدج تاشرو زاجنإ -2

: نفسلا حيلصت – ب

ةدوجوملا نفسلا حيلصت تادحو ليهأت ةداعإ -1

.نفسلا حيلصتل ةديدج تادحو ءاشنإ -2

.عفرلا تازيهجت كرحم : يكيناكيملا حيلصتلا -

.يكيناكيمورتكلإلاو ينورتكلإلا حيلصتلا -
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)عبات(قحلملا

)%( معدلا ةبسنةــــمـــعدـملا تاطاشنلا دــيدحــت

.رايغ عطق ةعانصو عانصتسا تادحو زاجنإ - ـج

.يرحبلا ديصلا ةزهجأ ةعانص تادحو زاجنإ – د

.كيتسالبلا نم قيدانص ةعانص تادحو زاجنإ - ـه

.يرحبلا ديصلا تاجتنم تافلغم ةعانصل تادحو زاجنإ – و

: جاتنإلا معد تاطاشن - اثلاث

.اهفييكتو يرحبلا ديصلا تاجتنم ظفح لئاسو ريوطت -3.1

جلثلا جاتنإل لماعم زاجنإ -

)ديمجتلا قافنأ + ديربتلا فرغ( .ةدراب نكامأ يف تاجتنملا نيزختل تادحو زاجنإ -

.ةيحلا كامسألا لقنل ضاوحأب ةدوزم تانحاش ءانتقا -

.اهنيمثتو اهليوحتو يرحبلا ديصلا تاجتنم ةجلاعم -3.2

.يرحبلا ديصلا تاجتنم ليوحت تادحو ليهأت ةداعإ -

.اهنيمثتو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم ليوحت تادحو ءاشنإ -

.تاجتنملا فييكتو ىرخألا ليوحتلا تايجولونكتو نيخدتلاو فيفجتلاو حيلمتلا تاشرو ءاشنإ -

.هنيمثتو هتجلاعمو هلالغتساو هتاقتشمو جنفسإلا جارختسال تادحو ءاشنإ -

.اهتاقتشمو بلاحطلا ليوحت تاشرو ءاشنإ -

رامثتسالا جمانرب جراخ( .يرحبلا ديصلا ئجالمو ئناوم يف ةلمجلاب كامسألا عيب قاوسأ زاجنإ3-3
)يمومعلا

: تايئاملا ةيبرت - اعبار

.)راحملاو فادصألا ةيبرت( : ةنسلا /نط٠٥ جاتنإب راحملا ةيبرت تاسسؤم -1.٤

.ةنسلا /نط٠٥1 جاتنإب راحملا ةيبرتل زكرم -2.٤

.ةنسلا /نط٥2 جاتنإب يراقلا ديصلا زكرم -3.٤

.ةبذعلا هايملا كامسأ ةيبرتل عرازم -٤.٤

.ةيرحبلا كامسألا ةيبرتل عرازم -٤.٥

.ةبذعلا هايملا خرافم -6.٤

.ةبذعلا هايملا كامسأل ةيذغألا جاتنإل تادحو -7.٤

.ةنوتلا كمس نيمستل عرازم -8.٤

.فيرلا يف كامسألا ةيبرت لالغتسال تادحو -9.٤
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I-صاخلا صيصختلا باسح فرط نم %٠٠١ ةبسنب ةلومملا يمومعلا عباطلا تاذ رامثتسالا عيراشم ةمئاق٢
”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا٢٠٣-١٥١ مقر

جـماــنربلاتايلمعلا ةــمئاـق

.اهفينصتو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا قطانم ةفاظن لوح ةسارد

.وسرلا ئطاوش زيهجتو زاجنإو ةسارد

.ةلمجلاب كامسألا عيب قاوسأ زيهجتو زاجنإو ةسارد

.رئازجلا ةكمسم زيهجتو ةنرصعل يجذومن عورشم

.ةيئاملا تاحطسملا ريمعت ةداعإو ريمعت

)نيمستلا لبق ام ضاوحأ + تازيهجت( ةلقنتم خرافم زاجنإ

.ديصلا نفس ةبقارمو ةسارحل ماظن عضو

.اهليلحتو ةيديصلا تاجتنملا ةبقارمل ربخم زيهجتو زاجنإ

همييقتو ةيديصلا دراوملا ةعباتمل تادعمو لئاسوو ةنيفس ءانتقال ةدعاسملا

تايجنفسإلاو بلاحطلاب ةقلعتم ةسارد

يراقلا ديصلا زكارمل زيهجتو زاجنإو ةسارد

ةيفيرلا تايئاملا ةيبرت ةعرزمل زيهجتو زاجنإو ةسارد

1

20

12

1

2

2

1

1

1

1

4

1

l-نم يرحبلا ديصلا نفس يزهجم حلاصل تاناعإ٥
نفس ةعباتمو ةبقارمل عقوملا ديدحـت ملعم ءانتقا لجأ
: يرحبلا ديصلا

ةبقارمل عقوملا ديدحت ملعم ءانتقاب ةقلعتملا فيلاكتلا –
.يرحبلا ديصلا نفس ةعباتمو

II: عــــــيراشملاو تاــــــطاـــشنلاب ةـــــــطبترملا تاـــــــناعإلا
رامثتسالا ضورق دئاوفل ةلماشلا ةــيطغتلاب ةـــينعملا

يرحبلا ديصلا تاطاشنل ةهجوملا ةلمحلاو لالغتسالاو
: تايئاملا ةيبرتو

ll-دـــــئاوفل ةـــلماشلا ةـــيطغتلاب ةــــينعملا تاــــطاشنلا -١
:رامثتسالا ضورق

ll-نفسلا ديدجتو ءانتقا-١-١ : 
يلاــــــعأ يف دــــــيصلل ةدـــــيدج يرــــحب دـــــيص نـــــــفس ءاـــــنتقا–

،راـــحبلا
نفـسلا ضيوعتل يرحبلا ديصلل ةديدج نفس ءانتقا–

،يرحبلا لوطسألل ينطولا لجسلا نم ةبوطشملاو ةميدقلا

.تايئاملا ةيبرتل ةديدج نفس ءانتقا–

l-زاجنإب ةقلعتملا تاطاشنلاب ةطبترملا تاقفنلا٣
: تاربخلا

دراوملا لالغتساو رييست تاربخب ةطبترملا فيلاكتلا–
،ةيداصتقالا ةدئافلا تاذ ةيجولويبلا

قطانم فينصت تاربخ دادعإب ةطبترملا فيلاكتلا–
،تايفدصلا ةيبرت

ةئيهتلا تاططخم تاربخ دادعإب ةطبترملا فيلاكتلا –
،تايئاملا ةيبرت يف

ةيرامثتسالا عيراشملل تاربخ دادعإب ةطبترملا فيلاكتلا–
،قودنصلا اذه نم ةمعدملا وأ ةلومملا

.دئارجلا يف رشنلا فيراصم–

l-ةداعإب ةقلعتملا تاطاشنلاب ةطبترملا تاقفنلا٤
: تاخرفملل ينقتلا ليهأتلا

،تاخرفملا ليهأت ةداعإب ةطبترملا تاقفنلا–

تادـعملاو تازـيـهـجـتـلا ءاــنــتــقاــب ةــطــبــترملا تاــقــفــنــلا–
،تاخرفملل

.دئارجلا يف رشنلا فيراصم–
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ديصلا داتع تانوكم فلتخم ةعانص تادحو زاجنإ–
دـيصلا كاــبش حالصا طوــيــخو ةــفــلــتــخملا لاــبحلاو يرــحــبــلا
،يرحبلا

،رايغلا عطق ةعانص تادحو زاجنإ–

،ديصلا كابش فلتخم بيكرتو ةطايخ ةشرو ءاشنإ–

داتعلاو ةيكيلورديهلا تازيهجتلا ةعانص ةشرو ءاشنإ–
،يرحبلا

،ةيذالوفلا لباوكلا ةعانص تادحو ءاشنإ–

،يرحبلا ديصلا تادعم فلتخم ةعانص تادحو ءاشنإ–

فلتخمو تادـــعملاو تازـــــيهجتلا ةــــعانص ةدـــــحو ءاـــــشنإ–
،تايئاملا ةيبرت يف ةمدختسملا تانوكملا

،جلثلا جاتنإ تالآ ةعانصل ةدحو ءاشنإ–

.ديربتلا فرغ تادعم ةعانصل ةدحو ءاشنإ–

ll-جاتنإلا معد تاطاشن٦-١ :

،ناجرملا ليوحتل ةشرو ءاشنا–

لـــــيوحتلا تادـــــحول ةــــــنرصعو زــــــيهجتو لــــــيهأت ةداـــــعإ–
،ةدوجوملا

بـــيضوتو ةــــجلاعمو لالـــــغتساو ةـــــيقنتل زــــــكارم ءاــــــشنإ–
،تايفدصلا اهيف امب تايوخرلا

ديصلا تاجوتنم ظفحو ليوحتو بيضوت ةدحو ءاشنإ–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ةصصخملا فـــيـــلـــغـــتـــلا بلـــع ةـــعاـــنص تادـــحو زاـــجــــنإ–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجوتنمل

،تاجوتنملل درابلا ىلع نيزختلل تادحو زاجنإ–

ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجوتنم ليلاحت رباخم ءاشنإ–
،تايئاملا

،جلثلا ةعانصل تادحو ءاشنإ–

.كامسألا فالعأ ةعانص ةدحو ءاشنإ–

ll-تايئاملا ةيبرتل ةصاخ ةيتحت ىنب ءاشنإ-٧-١:

،تايئاملا ةيبرت تاسسؤم ءاشنإ–

.تاخرفم ءاشنإ–

ll-دـئاوفل ةــــلماشلا ةــــيطغتلاب ةـــــينعملا تاـــــطاشنلا-٢
:ةدئافل ةهجوملاو لالغتسالا ضورق

،تايئاملا ةيبرت تاسسؤم–

،كامسألا فالعأ ةعانص تادحو–

ll-يرــــحــــبــــلا دــــيصلا نــــفسل تاــــكرــــحــــم ءاــــنـــــتـــــقا -٢-١
تادعمو ،تايئاملا ةيبرت لاجم يف ةلمعتسملا نفسلاو
 :تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تازيهجتو

نـــفسلاو يرـــحـــبـــلا دـــيصلا نـــفسل تاـــكرـــحـــم ءاـــنــــتــــقا–
،تايئاملا ةيبرت لاجم يف ةلمعتسملا

،يرحبلا نمألاب صاخلا داتعلا ءانتقا–

،ةيرحبلا ةحالملا داتع ءانتقا–

دـيصلا نـفس نـم لـكـل ةـيـكـيـلوردــيــه تازــيــهجت ءاــنــتــقا–
،تايئاملا ةيبرت لاجم يف ةلمعتسملا نفسلاو يرحبلا

فلتخمو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا داتع ءانتقا–
،تامزلتسملا

،ةينورتكلإلا تازيهجتلا ءانتقا–

،ةيكيناكيمورتكلإلا تازيهجتلا ءانتقا–

، طغضلا ةلازإ قودنص ءانتقا–

لاجم يف يفارتحالا صوغلاب ةصاخلا تازيهجتلا ءانتقا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

ةينقتلا تالخدتلل ةزهجمو ةأيهم ةشرو تابرع ءانتقا–
،تايئاملا ةيبرت تاسسؤم ىوتسم ىلع ةصصختملا

.ةيسمشلا حاولألا ءانتقا–

ll-نفسلا لكايه ليهأت ةداعإ٣-١ :

يرحبلا ديصلا نفس لكايه حالصإ/ليهأت ةداعإ لاغشأ–
،تايئاملا ةيبرت لاجم يف ةلمعتسملا نفسلاو

دــــــيصلا نـــــفسل اــــهب لوـــــمعملا رـــــيياعملا بـــــسح ةـــــئيهت–
.تايئاملا ةيبرت لاجم يف ةلمعتسملا نفسلاو يرحبلا

ll-نفسلا ةنايصو حالصإو ءانب٤-١ :

ةينقتلا تالخدتلل ةزهجمو ةأيهم ةشرو تابرع ءانتقا–
،ديصلا ئجالمو ئناوملا ىوتسم ىلع ةصصختملا

،عفرلا تادعم ءانتقا–

دــيصلا نـــفس ةـــنايصو حالــــصإو ءاــــنبل تاــــشرو ءاــــشنإ–
،تايئاملا ةيبرت لاجم يف ةلمعتسملا نفسلاو يرحبلا

،نفسلا ءانب تاشرول تازيهجت ءانتقا–

،نفسلا حالصإو ءانبل ةدوجوملا تادحولا ليهأت ةداعإ–

ديصلا نفس تاكرحم حالصإو عينصتل ةشرو ءاشنإ–
.يرحبلا

ll-ةـــيبرتو يرــحبلا دـــيصلا داـــتع ةـــعانص رـــيوطت٥-١
: تادعملا فلتخمو تايئاملا

،يرحبلا نمألاب ةصاخلا تادعملا ةعانص تادحو ءاشنإ–
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،تاخرفملا–

دـــــيصلا تاــــجوتنم ظـــــفحو لـــــيوحتو بـــــيضوت تادـــــحو–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

يرحبلا ديصلا نفس ةنايصو حالصإو ءانبل تاشرو–
،تايئاملا ةيبرت لاجم يف ةلمعتسملا نفسلاو

تانوكملا فـــلتخمو داــــتعو تازـــــيهجت ةــــعانص تادـــــحو–
،تايئاملا ةيبرت يف ةمدختسملا

تايوخرلا بيضوتو ةجلاعمو لالغتساو ةيقنت زكارم–
،تايفدصلاو

ةـــــيبرتو يرــــحبلا دــــيصلا تاــــجوتنم لـــــيلاحت رــــــباخم–
،تايئاملا

.يرحبلا ديصلا تادعم فلتخم ةعانص تادحو–

ll-دـــئاوفل ةـــلماشلا ةــــيطغتلاب ةـــــينعملا تاــــطاشنلا-٣
:ةلمحلا ضورق

،نفسلا لكايه ةنايص لاغشأ–

،اهقحاولو نفسلا تاكرحم حالصإو ةنايص لاغشأ–

،يرحبلا ديصلا تادعم ءانتقا–

،ةيرحبلا ةحالملاو نمألاب ةصاخلا تازيهجتلا ءانتقا–

.ةيكيتسالبلاقيدانصلا ءانتقا–

lll -ةـــيوقاطلا داوـــملا راــــعسأ مــــعد ناوــــنعب تاــــناعإلا
ةـــــــيبرتو يرـــــحبلا دــــيصلا تاــــطاشن يف ةـــــــــلمعتسملا
:يتأيامب قلعتي اميف ،تايئاملا

،)توزاملا ( دوقولا–

،)نيزنبلا ( دوقولا–

.ءابرهكلا–

VI- ةينهملا تاردـــــقلا زــــيزعتب ةـــــطبترملا فـــــيلاكتلا
:يتأيامب قلعتي اميف ،داشرإلاو

يرحبلا ديصلا عاطقيينهمل هجوملا ينهملا نيوكتلا–
،تايئاملا ةيبرتو

يرــحــبـــلا دـــيصلا لاـــجـــم يف داشرإلا تاشرو مـــيـــظـــنـــت–
،تايئاملا ةيبرتو

،داشرإلا مئاعد ميمصت–

.دئارجلا يف رشنلا فيراصم–

V- زاجنإب ةقلعتملا تاطاشنلاب ةطبترملا تاقفنلا
تاـــحـــطسمـــلــــل عارزــــتسالا ةداــــعإو عارزــــتسالا تالــــمــــح
طاسوألاو ةـيـعـيــبــطــلاو ةــيــعاــنــطصالا ةــيراــقــلا ةــيــئاملا
: ةيعيبطلا ةيرحبلا

،يربمجلا تاهمأو كامسألا لوحف ءانتقا–

،يربمجلا تاقريو كامسألا تايعبصأ ءانتقا–
رثاكتلل ةهجوملا ةيجولويبلا داوملاو تانومرهلا ءانتقا–

،يعانطصالا
.دئارجلا يف رشنلا فيراصم–

IV- دـيصلا تادــعــم لادــبــتساــب ةــقــلــعــتملا تاــقــفــنــلا
: مادتسملا يرحبلا ديصلا راطإ يف يرحبلا

ءانتقا لجأ نم يرحبلا ديصلايينهمل ةهجوم تاناعإ–
.ةروظحملا يرحبلا ديصلا تادعم لادبتسال ديصلا تادعم

IIV- شــــــــيتفت تاــــيلمع زاـــــجنإب ةــــــــقلعتملا تاـــــقفنلا
: ءارمحلا ةنوتلا ديص تالمح راطإ يف ةكرتشم ةيلود

ةـمـهـم ناـمضل ةـنـيـفس لالـغـتساـب ةــقــلــعــتملا تاــقــفــنــلا–
،ءارمحلا ةنوتلا ديص راطإ يف ةيلودلا شيتفتلا

.دئارجلا يف رشنلا فيراصم–

IIIV- نييلاملا ءاطسولا رييست فيراصم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش٨ يفخرؤمكرتشم يرازورارق
مييقتو ةعباتم تايفيك ددــحي ،١٢٠٢ ةـــنس وـــيام٠٢
يذــــــلا٢٠٣–١٥١ مـــــقر صاــــخلا صــــيصختلا باــــسح
ديصلا ةيمنت ةــناعإل يــنطولا قودـــنصلا“ هـــــناونع
.”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو نإ

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزوو

بجر9 يف خرؤملا87–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نييـعت نـــمضتملاو12٠2 ةـــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع
،لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ

يف خرؤملا٤٥–٥9 مـقر يذيـفـنـتـلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
يذـــلا٥991 ةـــنس رـــياربف٥1 قــــفاوملا٥1٤1 ماــــع ناــــضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

7 يف خرؤملا28–٠2 مقر يذيفـنـتلا موـسرــملا ىضتــقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا1٤٤1 ماع نابعش
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا3٤2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21
2٠3–1٥1 مقر صاخلا صــيصختلا باـــــسح رــــييست تاــــيفيك
يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا

،”ةيديصلا تاجتنملاو

لاوش7 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تايفيك ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا62٤1 ماع
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،ةيلمع لك بسح ددسملا غلبملا–

.ةيلمع لك نم يقبتملا ديصرلا–

ىلإ تاداــــمتعالا نــــم طـــسق رــــيرحت لـــــك عـــــضخي :٧ ةداملا
.هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا ةيريربتلا قئاثولا ميدقت

تاناعإلا ةبقارم ةلودلل ةلهؤملا تائيهلا ىلوتت:٨ ةداملا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا تاءارجإلل اقبط ةحونمملا ةيلاملا
.اهب لومعملا

صيصختلاباــــــســـــــح تاداريإ لمعتستّ الأ بجي:٩ ةداملا
.اهلجأ نم تحنم يتلا فادهألل الإ  اذه صاخلا

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :٠١ ةداملا
يذــــلا٥٠٠2 ةـــنس رـــبمفون9 قــــفاوملا62٤1 ماــــع لاوـــش7 يف

صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي
ريوطتو ةيمنتل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3-٠8٠ مقر
 .ممتملاو لدعملا ،”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

ةــّيـــــــمــسرــلا ةدـــيرـــجلا يــف رارـــقــلا اذـــه رـــــــشـــنـي :١١ ةداملا
.ةــّيـبعشلا ةيـطارــقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمجلل

ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش٨ يفخرؤمكرتشم يرازورارق
فلكملا يلاملا طيسولا نّيعي ،١٢٠٢ ةنس ويام٠٢
يرحبلا ديصلا ةيمنتل ةلودلا معد لامعأ ذيفنتب
صيصختلا باسح يف ةديقملا تايئاملا ةيبرتو
قودــــنصلا“ هــــناوـــــــنع يذـــــــلا٢٠٣-١٥١ مــــقر صاـــخلا
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا
.”ةيديصلا

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزوو

بجر9 يف خرؤملا87–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نييــعت نــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع
،لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ

يف خرؤملا٤٥–٥9 مـقر يذيـفـنـتـلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
يذـــلا٥991 ةـــنس رـــياربف٥1 قـــفاوملا٥1٤1 ماـــع ناـــضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

2٠3–٠8٠ مــقر صاـــخلا صـــيصختلا باــــسح مييــقتو ةــــعباتم
دـيصلا رـيوـطـتو ةـيـمـنـتـل ينــطوــلا قودــنصلا“ هــناوــنــع يذــلا
،ممتملاو لدعملا ،”تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

لاوش8 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تاداريإ ةنّودم ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع
يذــــــلا2٠3-1٥1 مـــــقر صاـــــخلا صـــــيصختلا باــــسح تاـــــقفنو
يرـــــحبلا دـــيصلا ةـــيمنت ةـــناعإل ينطولا قودـــنصلا“ هـــناونع
،”ةيديصلا تاجتنملاو

:يتأي ام نارّرقي

موـــسرـــملا نــم7 ةداــملا ماــكـحأل اــقــيـبــطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21 يف خرؤملا3٤2–٠2 مقر يذيفنتلا

رارــــقلا اذـــه فدـــهي ،هالـــــــعأ روـــكذــــملاو٠2٠2 ةـــنس تـــشغ13
صيـــــــصختلا باـــــسح مــــييقتو ةــــــعباتم تاـــيفيك دـــــيدحت ىلإ
يـــنطولا قودـــــنصلا “ هـــــناوــــنع يذــــــلا2٠3–1٥1 مــــقر صاــــخلا

.”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل

قيرط نع ةزجنملا عيراشملا وأ /و تايلمعلا :٢ ةداملا
لمع جمانرب عوضوم نوكت اذه صاخلا صيصختلا باسح
يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم هدادعإ متي ،يونس
ةنّودمل اقبط ،زاجنإلا لاجآ اذكو ةرطسملا فادهألا نمضتي
.اذه صاخلا صيصختلا باسح

باـــــــســــــــح نــــم مـــــعدلل ةــــــلهؤملا عـــــيراــــشملا وأ/و تاــــيلمعلا
يلاملا طيسولا فرط نم اهذيفنت متي اذه صاخلا صيصختلا

ديصلاب ةفلكملا ةرازولا نيب ةمربم ةيقافتا لحم نوكت يتلاو
 .يلاملا طيسولاو يرحبلا

معدل ةلهؤملا تايلمعلا ةعباتمو مييقت ىلوتت:٣ ةداملا
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا
بجومب اهؤاشنإ متي ةيئالو ناجلو ةينطو ةنجل ،ةيديصلا

.يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا نم ررقم
تاءارـــــــجإو تاـــــيلمعلا ةـــــجلاعم تاـــــيفيك ددــــحت :٤ ةداملا

ةناعإل ينطولا قودـــنصلا مــــعدل لــــيهأتلا رـــــيياعمو اـــــهذيفنت
ررقم بجومب ،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت
.يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا نم

ديصلاب ةفلكملا ةرازولل ةيجراخلا حلاصملا لسرت:٥ ةداملا
نم ليومت لحم تناك ةيلمع لك نع اصخلم انايب يرحبلا
ةرازولل ةينعملا ةيزكرملا حلاصملا ىلإ ،هلامعتساو قودنصلا
.يرحبلا ديصلاب ةفلكملا

ةــيـلـــــصــف ةــيـــعـضو ،ةــيــلاـــــملا ةرازو ىلإ لــــــــسرــت :٦ ةداملا
ةحونمملا تادامتعالاب ةصاخلا عفدلا تايلمعو تامازتلإلل
،ةيالو لك بسح ةينورتكلإو ةيقرو ةماعد يف ،ةيلام ةنس لكل

: زاربإ عم ،قودنصلا اذه تاقفنو تاداريإ ةنّودمل اقبط
،نيديفتسملا ددعو ةيلمعلا ةعيبط–
،ةيلمع لك بسح هب مزتلملا غلبملا–

 يرحبلا ديصلا ريزو
ةيديصلا تاجتنملاو

يخورف دمحأ ديس

ةيلاملا ريزو

نامحرلادبعنبنميأ
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7 يف خرؤملا28–٠2 مقر يذيفـنـتلا موـسرــملا ىضتــقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا1٤٤1 ماع نابعش
،ةيديصلا تاجتنملا و يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا3٤2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21
2٠3-1٥1 مــقر صاــخلا صيــصختلا باــــسح رــــييست تاــــيفيك
يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا

،”ةيديصلا تاجتنملاو

لاوش8 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمب–
ةــــنّودم ددــحي يذـــلا12٠2 ةــنس وـــيام٠2 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع
2٠3-1٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا

،”ةيديصلا تاجتنملاو

: يتأي ام نارّرقي

موــسرــملا نــــــم٥ ةداــــملا ماـــــكــحأل اـــــــقــيــبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21 يف خرؤملا3٤2–٠2 مقر يذيفـنـتلا

ىلإ رارــقـلا اذــه فدــهـي ،هالــعأ روـــكذـــملاو٠2٠2 ةنـس تــشــغ13
رــيـيستــلا فــيراصم ةــيــنــب دـــيدحتو يلاملا طـــيـسوـلا نييــعـــت
.رـجألا اذه غلبمو يلاملا طيسولاب ةقلعتملا

طيسوك ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا كنب نّيعي :٢ ةداملا
يرحبلا ديصلا ةيمنتل ةلودلا معد لامعأ ذيفنتب فلكم يلام
صاخلا صيصختلا باسح يف ةدّيقملا ،تايئاملا ةيبرتو
ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3-1٥1 مقر
.”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

طيسولا رـــجأ لــــثمت يـــتلا رـــــييستلا فـــــيراصم :٣ةداملا
ةـبسنب ضواــفتلل لباق غــلبمب ةددــــحم ةـــــلومع يف لــــثمتت ،يلاـــــملا

لـــيومتلا تاررـــقمل اًقفو ةددــــسملا غـــلابملا نـــم%٥,٠ زواــــجتت ال
يتلاو ،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم نع ةرداصلا

ىرخألا تاقفنلا صوصخب اهب لومعملا ةقيرطلا سفنب ديقت
.اذه صاخلا صيصختلا باسحلا يف ةجردملا

 .ىرخألا فيلاكتلاو تاقفنلا لكل ايرصح رجألا اذه دعي

ةـيـمنـتلاو ةــحالــفــلا كـنـب نــم لـــك تاــبــجاوو قوـــقــح ددـــحـت
رمآلا ،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوو ةيـفـيرلا
.نيفرطلا نيب ةيقافتال اقفو ،فرصلاب يسيئرلا

،يلاملا طيسولا قيرط نع اهب لفكتملا تاقفنلا:٤ ةداملا
: يتآلاك يه

لالــــغتسالاو ةــــلمحلا ضورــــق دـــــئاوفل ةــــلماشلا ةـــيطغتلا –
ةــــيبرتو يرــــحبلا دــــيصلا تاـــطاشنل ةــــهجوملا راــــمثتسالاو
،تايئاملا

ةلمعتسملا ةيوقاطلا داوملا راعسأ معد ناونعب تاناعإلا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاطاشن يف

يف يرحبلا ديصلا تادعم لادبتساب ةقلعتملا تاقفنلا–
.مادتسملا يرحبلا ديصلا راطإ

ةــــليصح ةــيفيرلا ةــيمنتلاو ةـــحالفلا كــــنـب دــــــعي:٥ ةداملا
ىلإ اهلسري يتلا ةيـلصفـلا تايـعضولاو تاطاـشنـلـل ةيونـس

.يرحبلا ديصلاو ةيلاملاب نيفلكملا نيريزولا

ةـــيقرو ةــماعد ىلـــع ةـــيلصفلا تاـــيــعضوـلا مدــــقت نأ بــــجـي
وـه اــمـك قودــنـصلا اذــه ةـــنّودـــم بسـح ةـــيـــنورـــتـكـــلإ ىرـــخأو
ةـــنّودـــم ددـــحـــي يذــــلا كرــــتـشملا يرازوــــلا رارــــقــــلا يف نــــّيـبــــم
ةلصفملا ةنّودملا بسح اضيأ ةعرفملاو ،تاقـفنـلاو تاداريإلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تاررقمل اقبط
 : زاربإ عم

،نيديفتسملا ددعو ةيلمعلا ناونع– أ

،ةيلمع لك بسح ،هب مزتلملا غلبملا– ب

،ةيلمع لك بسح ،ددسملا غلبملا– ج

.ةيلمع لك نم يقبتملا ديصرلا– د

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

 يرحبلا ديصلا ريزو

ةيديصلا تاجتنملاو

يخورف دمحأ ديس

ةيلاملا ريزو

نامحرلادبعنبنميأ

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


