
ـه2٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٦2 سيمخلا 0٦ ددعلا

م١202 ةنس تشغ٥ قفاوملا نوسمخلاو ةنماثلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا
سنوت
برغملا
ايبيل
ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

2٩  ىلإ٩8.8١.١٤.٣20 : فتاهلا

٦٧.8١.١٤.٣20 سكافلا

رئازجلا8٦clé05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠٣٩١٠2٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠2٧٤١٠٠٠٠٠٦٠٠٠٣٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



���������

ةّيميظنت ميسارم

باختنا تايفيكو طورش ددحي ،١2٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا2٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٥2 يف خّرؤم٤٠٣-١2مقر يسائرموسرم
....................................................................................................ةيروتسدلا ةمكحـملا يف ًءاضعأ ،يروتسدلا نوناقلا ةذتاسأ

يذـــيــــــفــنـــتلا موــــسرـــملا ممتيو لدعي ،١2٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا2٤٤١ ماع ةّجحلا يذ22 يف خّرؤم2٠٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
باسح رييست تاــيـــفــيـــك ددــــحـــي يذــــلا١2٠2 ةنـــس سراــــم٩2 قـــفاوـــملا2٤٤١ ماــــع ناـــبـــعـــش٥١ يف خّرؤـــــملا٦2١-١2 مــــقر
..........................”ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو تالاجعتسالا قودـــــنــــــص“ هــــــناوـــــنـــــــع يذـــــلا2٠٣-٦٩٠ مـــــقر صاـــــخلا صيصختلا

صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي ،١2٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا2٤٤١ ماع ّةجحلا يذ22 يف خّرؤم٣٠٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
................" "pu-tratS" ةئشانلا تاــسسؤملل ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معد قودنص" هناونع يذلا2٠٣-٠٥١ مقر صاخلا

ماـــــظن رـــــــــيبادت ديدمتو ليدعت نـــمضتي ،١2٠2 ةـــنس تشغ٤قــــفاوملا2٤٤١ ماع ّةجحلا يذ٥2 يف خّرؤـم٥٠٣-١2 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
...................................................................................................هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سورــــــــيف ءاـــــبو راــــشتنا نـــــم ةـــــياــــقولا

ةّيدرف ميسارم

تاساردلاب نيفلكم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،١2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو

لئاسولاو ةيلاملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

ةيباختنالا تايلمعلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،١2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
...........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

.....ةبساحـملا سلجمب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،١2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم

ةسائرب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................ةيروهمجلا

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

ةــماـــعلا ةـيرــيدــملا يف رـــيدم بــئان نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولاعافدلاةرازو

ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةـــــــسسؤملا نييــــــــــعت نّـمضـــــتي ،١2٠2 ةنس وـــــيلوي لوأ قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2 يف خّرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
.................................................................................................................................................اطلتخم ًىفشتسم ،)ديدجلا ىفشتسملا( طاوغألا

يركسعلا فانئتسالا سلجم ةسائر فالختسا نمضتي ،١2٠2 ةنس ويلوــــي8١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةّجحلا يذ8 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................................ةتقؤم ةفصب ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا /نارهوب
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ةيلاملا ةرازو

ســــــــــلاجملا ىدـــــــــــــل ةــــيلاـــــملاب فلكملا رـــــــــــيزولا يلـــــــــثمم نييـــــــــــــعت نـــــمضتي ،١2٠2 ةــــنس لــــــيربأ٤١ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ناضمر2 يف خرؤمرارق
نيبساحملل ةينطولا ةمظنملاو تاباـــسحلا يــــظفاحمل ةينطولا ةـــــفرغلاو نيبــــساحملا ءارــبخلل ينطوـــــــلا فـــــصملل ةــــــــينـــطوـــــلا
......................................................................................................................................................................................................نيدمتعملا

ةــــــــــفّلكملا ةــــــيرازولا ةــــنجّللا ءاــــضعأ نييـــــعت نــــمضتي ،١2٠2 ةـــــنسوـــــيلوي٤١قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةــــجحلا يذ٤ يف خّرؤــــــم رارـــــق
يــــــــضارألا حــــــسمل ةـــــينطولا ةــــــلاكولا يــــمدختسمو تاـــــبجاوو قوــــــقحو كالــــــمأل يرـــــيدقتلاو يــــــعونلاو يــــمكلا درـــــجلا دادـــــعإب
........................................................................................................................................................................................ةلحملا

نم ةيربلا ةقطنملا يف عئاضبلا ضعبل لقنتلا صخر لكش ددحي ،١2٠2 ةنس ليربأ١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر٩ يف خرؤم ررقم
..........................................................هاوتحمو لقنلاب حيرصتلا لكش اذكو اهلامعتساو اهرادصإ طورشو يكرمجلا قاطنلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

نـــم ةياــــقولل تايدلبلا ناجلو رئاودلا ناجل ماهم ددحي،١2٠2 ةنس وينوي٧١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤم رارق
..................................................................................اهريسو اهميظنتو اهليكشتو ،اهتحفاكمو هاـــــيـــملا قـــيرــــط نع ةلقـــنـــتملا ضارــــمألا

لدعلا ةرازو

.....يناسنإلا يلودلا نوناقلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم رارق

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةازو

............................................حنملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنس ويلوي٤١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق
ةيقاطبلاو ميظنتلا رـيدـــم ىلإ ءاـــضـــمإلا ضـــيوـــفت نمــــضــــتي،1202 ةنــــس ويلوي٤١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق

.............................................................................................................................................................................ةيتامولعملاو

......ةيعامتجالا ةيامحلا ةريدم ىلإ ءاضـمإلا ضـــيوـــفت نـــمـــضـــتي،1202ةـــنــــس ويلوي٤١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق

.................................نيريدم باون ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت ،1202 ةنس ويلوي٤١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤ يف ةخّرؤم تارارق

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

.............................لئاسولا ةرادإ ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنس ويلوي٩١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم رارق

تآشنملا ةعباتمو ريوطت ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنس ويلوي٩١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةيدعاقلا

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

.ةلقرو ةيالو ،ةلقرول ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام81 قفاوملا2441 ماع لاوش6 يف خّرؤم رارق
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5م١202 ةنس تشغ٥

ةـّيميظنت ميسارم
قداصتو يلخادلا اهماظن ةينطولا ةيباختنالا ةنجللا ّدعُت

نأ هـــنأش نـــم صخش لـــكـــب نيعـــتست نأ اـــهـــنــــكــــمــــيو .هــــيــــلــــع
.اهماهم ءادأ يف اهدعاسي

ةيوهجلا تاودنلا ىوتسم ىلع ةيباختنا ناجل أشنت امك
.تاعماجلل

ةينقت ةنامأب ةينطولا ةيباختنالا ةنجللا دوزت:٥ ةّداملا
سيئر مهنِّيعُي نيينقتو نييرادإ نيفظوم )٥( ةسمخ مضت
سيـئرـلا هـنـّيـعـُي طـبض نيمأو ،تاـعـماـجـلــل ةــيــنــطوــلا ةودــنــلا
.ايلعلا ةمكحـملل لوألا

ةصتـخــملا ةــيــئاـــضـــقـــلا سلاــــجـــملا ماــــمأ ،يدؤــــي:٦ ةّداملا
ءاضعأ اذـكو ةـيـنـطوـلا ةـيـباـخـتـنالا ةـنـجـلـلا ءاضعأ ،اـيــمــيــلــقإ
ءاضعأو تاـعـماـجـلـل ةـيوـهجلا تاودـنـلـل ةـيـباــخــتــنالا ناــجــلــلا

،موسرملا اذـــــه ماـــــكـــــحأ يف نوروـــــكذملا تيوصتــــــلا بتاــــــكــــــم
: اهصن يتآلا نيميلا ،طبضلا ءانمأو ةاضقلا ءانثتساب

لـــكـــب يماـــهمب موـــقأ نأ مــــيــــظــــعــــلا يلعــــلا هللاــــب مسقأ“
ةـــهازـــن ناـــمض ىلع رـــهسلاـــب دـــهــــعــــتأو ،داــــيــــحو صالــــخإ
.”ةيباختنالا ةيلمعلا

ةيعماجلا تاسسؤملا رقمب باختنالا يرجي :7 ةّداملا
.تاعماجلل ةيوهج ةودن لكل ةعباتلا

ةــيــعــماجلا تاسسؤملاو ةــيوـــهجلا تاودـــنـــلا ةـــمـــئاـــق ددحت
اذهب قفرملا قحلملا يف عارتقالا ءارجإ ناكمو اهل ةعباتلا
.موسرملا

يناثلا لصفلا
بخانلا يف ةبولطملا طورشلا

ذاتسأ لك ،موسرملا اذه موهفم يف ،ابخان ّدعُي:٨ ةّداملا
ميلعتلا تاسسؤم يف طاشن ةلاح يف نوكي ماعلا نوناقلل
.يلاعلا

ةودن لك ىوتسم ىلع ةأشنملا ةيباختنالا ةنجللا ددحت
لكب ةصاخلا نيبخانلا ةذتاسألا ةمئاق ،تاعماجلل ةيوهج
.ةيعماج ةسسؤم

طورشلا سفن نمض نيبخانلا ةذتاسألا ةمئاق نييحت متي
.ديدجت لك ةبسانمب

ماع ةّجحلا يذ٥2 يفخّرؤم٤0٣-١2مقر يسائرموسرم
طورش ددحي ،١202 ةنس تشغ٤ قفاوملا2٤٤١
،يروتسدلا نوناقلا ةذتاسأباختنا تايفيكو
.ةيروتسدلا ةمكحـملا يف ًءاضعأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(٦8١و٧-١٩ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤22و88١و٧8١و )٣ ةطملا ،ىلوألا

ةّجحلا يذ8١ يف خّرؤــــــملا٥٠-٩٩ مـــقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

: يتأي ام مسري

،ىلوألا ةرقفلا(٦8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
طورش ديدحت ىلإموسرملا اذه فدهي ،روتسدلا نم )٣ ةطملا

يف ًءاضعأ ،يروتسدلا نوناقلا ةذتاسأ باختنا تايفيكو
.ةيروتسدلا ةمكحـملا

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

نيتس نوضغ يف نوبخانلا ةذتاسألا ىعدتسي :2 ةّداملا
ةمكحـملا سيئر فرط نم عارتقالا خيرات لبق اموي )٠٦(
.ةيروتسدلا

ءاضقنال ةقباسلا اموي )٠٣( نيثالثلا لالخ عارتقالا ىرجي
.ةيروتسدلا ةمكحـملا ءاضعأ ةدهع

نوناـــقـــلا ةذـــتاـــسأل )٦( ةـــتـــســـــلا دــــعاــــقــــملا عزوــــت:٣ ةّداملا
ىلع ةـيروـتسدـلا ةــمــكحـملا ءاضعأ باــخـــتـــنا يف يروـــتسدـــلا
 .تاعماجلل ةيوهجلا تاودنلا

.)2( نادعقم ةيوهج ةودن لكل صصخي

ةبقارمو ةرادإو فارشإ تحت باختنالا مظني :٤ ةّداملا
ةينطولا ةودنلا ىوتسم ىلع أشنت ةينطو ةيباختنا ةنجل

: نم لكشتت ،تاعماجلل

سيئرلا هنّيعي ،ايلعلا ةمكحـملاب راشتسم ةبترب ٍضاق –
،اسيئر ،ايلعلا ةمكحملل لوألا

تاعماجلل ةينطولا ةودنلا سيئر امهنيعي )2( نيوضع –
.نيحشرتملا ريغ نيبخانلا ةذتاسألا نيب نم
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.عاديإلا ةعاسو خيرات نّيبي لصو ابوجو حشرتملل مّلسي

لصوو حشرـــتـــلاـــب حـــيرصتـــلا ةراـــمـــتسا اـــجذوـــمـــن ددـــحـــي
.ةينطولا ةيباختنالا ةنجللا فرط نم مالتسالا

هاـــصـــقأ لـــجأ يف حــشرــتــلاــب حــيرـــصــــتـــلا عدوـــي:١١ ةّداملا
.عارتقالا خيرات لبق الماك اموي )٠٤( نوعبرأ

ةودنلا ىوتسم ىلع ةيباختنالا ةنجللا ىقلتت:2١ ةّداملا
تاسسؤملا نـــم حشرـــتـــلا تاـــفـــلـــم ،تاـــعــــماــــجــــلــــل ةــــيوــــهجلا
 .تاحيشرتلا عاديإ لاجآ ءاهتنا روف ،ةيعماجلا

: نم ةنجللا هذه لكشتت

،لقألا ىلع ،يئاضقلا سلجملاب راشتسم ةبترب ٍضاق –
،اسيئر ،ايميلقإ صتخملا يئاضقلا سلجملا سيئر هنّيعي

ةــيوــهجلا ةودــنــلا سيــئر مــهراــتــخــي ةذـــتاسأ )٣( ةــثالــث –
.نيحشرتملا ريغ نيبخانلا ةذتاسألا نيب نم تاعماجلل

نييرادإ نيفـــظوـــم مضت ةـــيـــنـــقـــت ةــــناــــمأب ةــــنــــجــــلــــلا دّوزــــت
.يئاضقلا سلجملاب طبض نيمأو نيينقتو

نم ،ةلاحلا بسح ،ةــنــجــلــل ةــيــنــقــتلا ةناـــمألا ءاــضــعأ نَّيعُي
سيئرو ايميلقإ صتخملا يئاضقلا سلجملا سيئر فرط

.تاعماجلل ةيوهجلا ةودنلا

ةـيوـــهــجلا ةودــنـــلل ةــيـــباـــخــتـــنالا ةــنـــجّللا ّتـــبـــت:٣١ ةّداملا
ةتقؤملا ةمئاقلا رشنتو ،تاحيشرتلا ةحص يفتاعماجلل
نم مايأ )٥( ةسمخ هاصقأ لجأ يف نيلوبقملا نيحشرتملل
.تاحيشرتلا عاديإ لجأ ءاهتنا خيرات

ةــيــباــخــتــنالا ةــنــجــّلــلا غــلــبــت ،حــيشرــت يأ ضفر ةـــلاـــح يف
.لجألا سفن يف ينعملا حشرتملل للعملا اهرارق

ةيباختنالا ةنجّللا تارارق يف نعطلا حشرتم لك نكمي
،ةينطولا ةيباختنالا ةنجللا مامأ تاعماجلل ةيوهجلا ةودنلل

وأ غيلبتلا خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٥( ةسمخ هاصقأ لجأ يف
.رشنلا

ةسمخ هاصقأ لجأ يف ةينطولا ةيباختنالا ةنجللا لصفت
للعملا اهرارق غلبتو ،نعطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٥(
ةـــيوـــهجلا ةودـــنـــلـــل ةـــيـــباـــخـــتـــنالا ةــــنــــجــــلــــلا ىلإو ينــــعملا ىلإ
.ةينعملا تاعماجلل

ةينطولا ةيباختنالا ةنجللا نلعت ،نعطلا لجأ ءاضقناب
ةـيوـهـج ةودــن لــكــب ةصاخلا ةــيــئاــهــنــلا تاــحــيشرــتــلا ةــمــئاــق
.تاعماجلل

ثلاثلا لصفلا
حشرتلا طورش

ةينوناقلا طورشلا هيف رفوتت ذاتسأ لك نكمي:٩ ةّداملا
ةمكحـملا ءاضعأ باـــــــخـــــــتـــــــنال حشرـــــــتـــــــي نأ ،هاـــــــندأ ةددحـملا
: ةيروتسدلا

،باختنالا موي ةلماك ةنس )٠٥( نيسمخ اغلاب نوكي نأ –

،ذاتسأ ةبترب نوكي نأ –

)٥( سمخ ةدمل يروتسدلا نوناقلا يف اذاتسأ نوكي نأ –
 ،لاجملا اذه يف ةيملع تامهاسم هلو ،لقألا ىلع ،تاونس

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف طاشن ةلاح يف نوكي نأ –
،حشرتلا تقو

نيرشع نع لقت ال نوناقلا يف ةربخباعتمتم نوكي نأ –
،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نم ةسسؤم يف ةنس )٠2(

،ةيسايسلاو ةيندملا هقوقحب اعتمتم نوكي نأ –

ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ايئاهن هيلع اموكحم نوكي ّالأ –
حنجلا ءانثتساب ،هرابتعا دري ملو ةحنج وأ ةيانج باكترال
،ةيدمعلا ريغ

لالخ لقألا ىلع ،يسايس بزح يف اطرخنم نوكي ّالأ –
.باختنالل ةقباسلا )٣( ثالثلا تاونسلا

حشرتملا لبق نم حشرتلاب حيرصتلا عدوي:0١ ةّداملا
.اهيلإ يمتني يتلا ةيعماجلا ةسسؤملا ىدل ايصخش

: ةيتآلا قئاثولا نم نوكتي فلمب حشرتلاب حيرصتلا قفري

فرـــــط نـــم ةــــعــّقوــم حــشرــــتــــــلاــب حــيرـــصـــتـــــلا ةراـــمـــتـــسا –
،حشرتملا

،داليملا ةداهش نم ةخسن –

،ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش نم ةخسن –

،ناتثيدح ناتيسمش )2( ناتروص –

)٠2( نيرشع  نع لقت ال ةربخ تبثت ةثيدح لمع ةداهش –
تاسسؤم يف نوناقلا لاجم يف ةيلعفلا ةمدخلا نم ةنس

،يلاعلا ميلعتلا

،ذاتسأ ةبتر ىلإ ةيقرتلا رارق نم ةخسن –

.يسايس بزح يأ ىلإ ءامتنالا مدعب يفرش حيرصت –

اذهل حتفي صاخ لجس يف حشرتلاب تاحيرصتلا لجست
نم هيلع رشؤي ،ةيعماجلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع ضرغلا

،تاعماجلل ةيوهجلا ةودنلل ةيباختنالا ةنجللا سيئر فرط
: هيف نّودُيو

،حشرتملا بقلو مسا –

.حشرتملا عيقوتو حشرتلا عاديإ ةعاسو خيرات –
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هلوخد دنع ،ابوجو هســفــنــب بـــخاــنــــلا لواــنــتــي :٨١ ةّداملا
بتـــكـــم ءاضعأل هــــتــــيوــــه تاــــبــــثإ دــــعــــبو تيوصتــــلا بتــــكــــم
اذهل ةبولطم ةيمسر ةقيثو ةيأ ميدقت قيرط نع تيوصتلا
.تيوصت ةقروو افرظ ،ضرغلا

نيحشرتم ،لزعملا لخاد هدجاوت درجمب ،بخانلا راتخي
،هالعأ٧١ ةداملا يف ةروكذملا ةمئاقلا نمض نم طقف )2( نينثا

.ضرغلا اذهل ةصصخملا ةناخلا لخاد )x( ةمالع عضوب

يف فرظلا هعضو دعب نيبخانلا ةمئاق ىلع بخانلا عّقوي
.قودنصلا

ءاضعأ عيمج عّقوي ،عارتقالا ماتتخا درجمب:٩١ ةّداملا
.نيبخانلا ةمئاق ىلع تيوصتلا بتكم

سماخلا لصفلا
تاباختنالا جئاتن نالعإو زرفلا

تـيوــــصـــتــــلا بـــتــــكـــــم يف تاوـــــصألا زرــــف مـــتــــي:02 ةّداملا
نود لصاوتيو ،عارتقالا ماتتخا بقع اروف ةينلع ةفصبو
.هئاهتنا ةياغ ىلإ عاطقنا

اهنع اربعم اتاوصأ ةاغلملا قاروألا ربتعت ال:١2 ةّداملا
.زرفلا ءانثأ

: ةاغلم اقاروأ ربتعت

،فرظلا نود نم ةقرولا وأ ةقرولا نم درجملا فرظلا –١

،ةقزمملا وأ ةهّوشملا ةقرولا وأ فرظلا–2

ةيأ لمحت يتلا وأ ،ايئزج وأ ايّلك ةبوطشملا ةقرولا –٣
،)x( ةمالع ريغ ةمالع

،)2( نينثا نيرايتخا نم رثكأ نمضتت يتلا ةقرولا –٤

،رايتخا ّيأ نمضتت ال يتلا ةقرولا –٥

.نييماظنلا ريغ فرظلا وأ ةقرولا –٦

،طاقنلا ّدعو تاوصألا زرف ةيلمع ءاهتنا دنع:22 ةّداملا
طاقنلا ّدع قاروأ ،تيوصتلا بتكم سيئرل ،نوزرافلا مّلسي
تيوصتـــلا قاروأ تقوـــلا سفـــن يفو ،مـــهـــفرـــط نـــم ةـــعـــّقوملا
.اهيف عزانتملا كلتو ةاغلملا

ظـفحت ،اـهـيــف عزاــنــتملا كلــتو ةاــغــلملا قاروألا ءاــنــثــتساــب
لــــجأ ءاضقـــــنا ةـــــياـــــغ ىلإ عـمشم سيـــــك يف تيوصتـــــلا قاروأ
.باختنالا جئاتنل يئاهنلا نالعإلاو نعطلا

جئاتنل رضحم تيوصـتــلا بــتــكـــم يف عـــضوــــي:٣2 ةّداملا
بتكم يف هريرحت متي نأ ىلع ،ىحمي ال ربحب رّرحم زرفلا
،ءاضتـــقالا دـــنـــع ،نــــمضتــــيو ،نيبــــخاــــن روضحــــب تيوصتــــلا

.نيحشرتملا وأ نيبخانلا تاظفحت وأ/و تاظحالم

عبارلا لصفلا
باختنالا تايلمع ميظنت

تاسسؤملا ىوتـســـم ىلـــع باـــخــتـــنالا ىرـــجُي:٤١ ةّداملا
.هالعأ٧ ةداملا ماكحأل اقبط ةيعماجلا

،اــحاـــبـــص )٠٠:8( ةــنــماــثــلا ةــعاـــسلا ىلــع عارــتـــقالا حـــتــــتــفــي
ةنجللا ددمت نأ زوجيو ،الاوز )٣( ةثلاثلا ةعاسلا ىلع متتخيو
،رثكألا ىلع ،)2( نيتعاسب تقولا اذه ةــيــنـــطوــلا ةــيــباــخــتـــنالا

.ينعملا تيوصتلا بتكم سيئر نم بلط ىلع ءانب

 : نم تيوصتلا بتكم لكشتي:٥١ ةّداملا

صتـــخملا يئاضقــــلا سلــــجملا سيــــئر هــــنــــّيــــعــــي ٍضاــــق–
 ،اسيئر ،ايميلقإ

سيــئر مــهــنّيــعــي )2( نيــنثا نــيدــعاــســمو ســــيــــئر بــــئاـــن –
.تاعماجلل ةيوهجلا ةودنلا

سفــنــب نوــيـــفاضإ ءاضعأ تيوصت بتـــكـــم لـــكـــل نـــَّيـــعـــُيو
.لاكشألا

لبق تيوــصــتلا بــتــكــم ءاــــضعأل ةــيــمــسالا ةــمـــئاـــقلا ددــــحت
.عارتقالا خيرات نم مايأ٠١ ةرشع

نيلثمم ،قفاوتلا قيرط نع ،رايتخا نيحشرتملل نكمي
،باــخــتــنالا تاــيــلــمــع روضحل نيبــخاــنــلا نيب نـــم )2( نينـــثا

تاعماجلل ةيوهـجلا ةودــنلل ةــيباــختنالا ةــنــجـــللا اــمــهدـــمتــعت
.عارتقالا حيرات لبق ،لقألا ىلع ،مايأ )٥( ةسمخ

.ًاّيّرسو ايصخش تيوصتلا نوكي:٦١ ةّداملا

ةدحاو ةلاكو دودح يف ةلاكولا قيرط نع تيوصتلا نكمي
.بخان لكل

يمتني يتلا ةيعماجلا ةسسؤملا ريدم مامأ ةلاكولا ررحت
.يمومع طباض مامأ وأ لكوملا بخانلا اهيلإ

ةــيــباــخــتــنالا ةــنــجــلــلا فرــط نــم ةـــلاـــكوـــلا جذوـــمـــن ددـــحـــي
.ةينطولا

ةــــقرو ،بـــــخاـــن لــــــك فرـــصـــــت تــــــحت ،عــــــضوـــــت:7١ ةّداملا
نيحشرتملا باقلأو ءامسأب ةمئاق نمضتت ةدحاو تيوصت
يمتني يتلا ةيعماجلا ةسسؤملاو ايدجبأ ابيترت ةبترم
.حشرتم لك اهيلإ

ةمغدم ريغو ةفافش ريغ ةفرظأ نمض تيوصتلا يرجي
.ةينطولا ةيباختنالا ةنجللا اهمدقت ،دحوم جذومن ىلعو

.لزعمو فافش قودنصب تيوصتلا بتكم دّوزيو

فرط نم ةينقتلا اهتازيممو تيوصتلا ةقرو صن ددحي
.ةينطولا ةيباختنالا ةنجللا



ـه2٤٤١ ماع ةّجحلا وذ0٦٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس تشغ٥ 8

ةنجللا سيئر نـلــعــي ،نــعــطـــلا لــــجأ ءاـــضـــقــناــب:٦2 ةّداملا
ةذـتاسأ باـخـتـنال ةـيـئاـهـنـلا جئاـتـنــلا ةــيــنــطوــلا ةــيــباــخــتــنالا
ةــــيروــــتسدــــلا ةــــمــــكــــحـملا يف ءاضعأ يروـــــتسدـــــلا نوـــــناـــــقـــــلا

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ اهلسريو

ىدـل ةـيـباـخـتـنالا ةـيـلـمـعـلاــب ةــقــلــعــتملا قــئاــثوــلا لــك عدوــت
.ةيروتسدلا ةمكحـملا

سداسلا لصفلا
بيصنتلا لبق بختنملا حشرتملا فالختسا

عناـــم ثودـــــح وأ باــحــــســنا وأ ةاــــفو ةــــلاــــح يف:72 ةّداملا
هـــنإف ،هـــبـــيصنـــت لـــبـــقو باـــخـــتـــنالا يف زـــئاـــفـــلا حشرـــتـــمـــلــــل
حشرتم رخآ بيترتلا يف يلي يذلا حشرتملاب فلختسُي
ةودــن لــكــب صاخلا جئاــتــنــلا زــيــكرــت رضحــم قــفو بخـــتـــنـــم
.ةلاحلا بسح ،تاعماجلل ةيوهج

عباسلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

ةيباختنالا ةنجللا فرصت تحت ةلودلا عضت:٨2 ةّداملا
،تاعماجلل ةيوهجلا تاودنلل ةيباختنالا ناجللاو ةينطولا

 .ةيباختنالا ةيلمعلا ريسل ةيرورضلا لئاسولا لك

باختناب ةصاخلا ةيلاملا تادامتعالا لـــجـــســـت:٩2 ةّداملا
،ةيروتسدلا ةمكحـملا يف ءاضعأ ،يروتسدلا نوناقلا ةذتاسأ
.تاعماجلل ةينطولا ةودنلا ناونعب

نماثلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

سلـجــملا ســـيــئر ،ةــيـــلاـــقـتــنا ةـــفــصــــب ،ىلوـــتـــي:0٣ ةّداملا
ةذتاسأ باختنال ،نيبخانلا ةذتاسألا ءاعدتسا يروتسدلا
ةـــمـــــكــــحــــــملا يف ًءاــــضــــعأ )٦( ةـــتـــســــلا يروـــتـــــسدـــــلا نوـــناـــــقــــــلا
 .ةيروتسدلا

،موسرملا اذه ماكحأ قيـبـــطــت تاـــيـــفــيــــك ددــــحت :١٣ ةّداملا
.صاخ صن بجومب ،ةجاحلا دنع

ةّيمسّرلا ةدــيرـــــجلا يف موـــــسرـــــملا اذــــــه رـشـنـي:2٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــــفاوــــــملا2٤٤١ ماــــــــع ةّجـــحلا يذ٥2 يف رـــئازــــجلاـــب رّرـــح
.١2٠2 ةنس تشغ

نوبت ديجملا دبع

ءاضعأ اهعّقوي خسن )٤( عبرأ يف زرفلا رضحم ررحي
.تيوصتلا بتكم

زرفلا رضحم نم ةخسن تيوصتلا بتكم سيئر قلعي
لاسرإ ىلوـــتــــيو ،هرــــيرحت درــــجمب تيوصتــــلا بتــــكــــم لــــخاد
ةاــغــلملا قاروألاو تيوصتـــلا قاروأب ةـــقـــفرـــم ىرـــخألا خسنـــلا

ةيباختنالا ةنجللا ىلإ ،تالاكولاو اهيف عزانتملا قاروألاو
.ةينعملا تاعماجلل ةيوهجلا ةودنلل

زرــف رضحـــم نـــم لصألل ةـــقـــباـــطـــم ةـــخسن  اًروـــف مـــّلستو
يف اــــمــــهــــيــــلـــــع صوصنملا نيحشرـــــتملا ْيلثمم ىلإ تاوصألا
.هالعأ٥١ ةداملا

صخي جئاتنلا زيكرتل ارضحم ةيباختنا ةنجل لك ّدعت
نلعتو ،خسن )٣( ثالث يف اهل ةعباتلا ةيعماجلا تاسسؤملا
ةعاس )8٤( نوعبرأو نامث هاصقأ لجأ لالخ ةتقؤملا جئاتنلا

نم لصألل ةقباطم ةخسن قلعتو .زرفلا رضاحم مالتسا نم
ةتقؤملا جئاتنلا نع نالعإلا روف اهرقم يف رضحـملا اذه
.باختنالل

ةــيوــهــج ةودــن لــكــل ةــيــباــخــتــنالا ةــنـــجـــلـــلا سيـــئر ىلوـــتـــي
رضحمو زرفلا رضاحم نم )2( نيتخسن لاسرإ تاعماجلل
ةيباختنالا ةنجللا ىلإ ،قئاثولا لكب ةقفرم جئاتنلا زيكرت
.ةينطولا

فرط نم جئاتنلا زيكرتو زرفلا يرضحم اجذومن ددحي
.ةينطولا ةيباختنالا ةنجللا

الصـحت ناذّللا )2( ناحشرتملا ،نـيزــئاــف نــلــعــي:٤2 ةّداملا
ةودن لك بسح اهنع رـــبـــعـــملا تاوـــــصألا نــــم ددــــع رـــبـــكأ ىلــــع
.ةيوهج

حشرتملا ازئاف نلعي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
ّالإو فيظوتلا يف مدقألاف ،كلذ رذعت نإو ،ةبترلا يف مدقألا

.اّنس ربكألاف

ةتقؤملا جئاتنلا يف نعطلا حشرتم لكل قحي:٥2 ةّداملا
ناــمــث هاصقأ لــجأ يف ةــيــنــطوــلا ةــيــباــخــتـــنالا ةـــنـــجـــلـــلا ماـــمأ

جئاـــتـــنــــلا نالــــعإ خــــيراــــت نــــم ءادــــتــــبا ،ةــــعاس )8٤( نوـــعـــبرأو
.ةتقؤملا

نامث هاصقأ لجأ يف ةينطولا ةيباختنالا ةنجللا لصفت
.نعطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،ةعاس )8٤( نوعبرأو



0٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٦2
9م١202 ةنس تشغ٥

قحلملا

عارتقالا ءارجإ ناكمو اهل ةعباتلا ةيعماجلا تاسسؤملاو ةيوهجلا تاودنلا ةمئاق

ةيوهجلا تاودنلا
تاعماجلل

عارتقالا ءارجإ ناكماهل ةعباتلا ةيعماجلا تاسسؤملا

طسو
ةيوهجلا ةودنلا رقم(
)١ رئازجلا ةعماجب

برغ
ةيوهجلا ةودنلا رقم(

)2 نارهو ةعماجب

١ رئازجلا ةعماج
2 ةديلبلا ةعماج
وزو يزيت ةعماج
سادرموب ةعماج

ةياجب ةعماج
ةيدملا ةعماج

ةنايلم سيمخ ةعماج
طاوغألا ةعماج
ةفلجلا ةعماج
ةريوبلا ةعماج
ةيادرغ ةعماج

ةزابيتب يعماجلا زكرملا
ولفآب يعماجلا زكرملا

تسغنمات ةعماج
يزيليإب يعماجلا زكرملا

2 نارهو ةعماج
ناسملت ةعماج
مناغتسم ةعماج

سابعلب يديس ةعماج
فلشلا ةعماج

تنشومت نيع ةعماج
تليسمسيت ةعماج

راشب ةعماج
راردأ ةعماج
ركسعم ةعماج
ترايت ةعماج
ةديعس ةعماج

ضيبلاب يعماجلا زكرملا
ةماعنلاب يعماجلا زكرملا
فودنتب يعماجلا زكرملا

ةينغمب يعماجلا زكرملا
نازيلغ ةعماج

قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا دهعم
قوقحلا دهعم
قوقحلا ةيلك
 قوقحلا دهعم
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا ةيلك
قوقحلا دهعم
قوقحلا دهعم
قوقحلا دهعم
قوقحلا دهعم
قوقحلا ةيلك
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)عبات( قحلملا

ةيوهجلا تاودنلا
تاعماجلل

عارتقالا ءارجإ ناكماهل ةعباتلا ةيعماجلا تاسسؤملا

قرش
ةيوهجلا ةودنلا رقم(
)١ فيطس ةعماجب

١ ةنيطنسق ةعماج

ةبانع ةعماج

ةملاق ةعماج

ةدكيكس ةعماج

يقاوبلا مأ ةعماج

ةليسملا ةعماج

ةركسب ةعماج

لجيج ةعماج

١ ةنتاب ةعماج

2 فيطس ةعماج

ةلقرو ةعماج

ةسبت ةعماج

جيريرعوب جرب ةعماج

يداولا ةعماج

ةلشنخ ةعماج

سارهأ قوس ةعماج

فراطلا ةعماج

ةليمب يعماجلا زكرملا

ةكيربب يعماجلا زكرملا

قوقحلا ةيلك

قوقحلا ةيلك

قوقحلا ةيلك

قوقحلا ةيلك

قوقحلا ةيلك

قوقحلا ةيلك

قوقحلا ةيلك

قوقحلا ةيلك
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ماع ةّجحلا يذ22 يفخّرؤم20٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
ممتيو لدعي ،١202 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا2٤٤١
٥١ يفخّرؤـــــملا٦2١-١2 مــــقر يذـــيــــــفــنـــتلا موــــسرـــملا

١202 ةنـــس سراــــم٩2 قـــفاوـــملا2٤٤١ ماــــع ناـــبـــعـــش
صيصختلا باسح رييست تاــيـــفــيـــك ددــــحـــي يذــــلا
قودـــــنــــــص“ هــــــناوـــــنـــــــع يذـــــلا20٣-٦٩0 مـــــقر صاـــــخلا
.”ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو تالاجعتسالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ريزووةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةحصلا

١٤١و٥-2١١ ناـــــتداــــملا امـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحـملاب قلعتــملاو٠٩٩١ ةـــنــــس تــــشـــغ٥١ قـــفاوـــملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا  ،ةيمومعلا

ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،هنم١٣ ةداملا اميس ال ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا
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١٤١و٥-2١١ ناتدامـلا اــمـــيـــس ال ،روـــتـــسدـــلا ىلــــع ءاــــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوـش8 يف خّرؤــمـلا٧١-٤8 مـــقر نوـــناــقلا ىضــتــقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قــفاوــملا٤١٤١
،ممتملاو لدعملا

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤمـلا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىــضــتــقــمبو –
ةبساحملاب قلعـتـــملاو٠٩٩١ ةـــنــــس تــــشــــغ٥١ قـــفاوــملا١١٤١
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

لوألا عيبر8 يف خرؤمـلا٠١-٤١ مقر نوناـقـلا ىــضــتــقــمبو –
نوناق نمضتملاو٤١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوــملا٦٣٤١ ماــــع
،٥١٠2 ةنسل ةيلاملا

عـــيـــبر٤١ يف خرؤـــمـــلا٤١-٩١ مـــقر نوـــناــقــلا ىضــتــقــمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يــناـــثلا

،هنم١٣١ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوش2١ يف خرؤمـلا٧٠-٠2 مقر نوناـقلا ىــضــتــقــمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قــفاوــملا١٤٤١
،هنم8٦ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ماع لاوش٧2 يف خرؤـــمـلا٧٠-١2 مــــقر رــــمألا ىضــــتــــقـــــمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قــفاوــملا2٤٤١
،هنم2٤ ةداملا اميس ال ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يساــئرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــــنـــــــس وــــــيــــــنوــــــي٠٣ قــــــفاوـــــملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــــعـــــــقــلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــنــــس وــــــيـــــــلوــــــي٧ قـــــفاوــــملا2٤٤١ ماــــــع ةدـــــعـــــقـــــلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم١٣١ ةداملا ماكحأل اقيبطــت: ىلوألا ةّداملا
١١ قـــــفاوــــملا١٤٤١ ماـــــع يــــناـــثــــــلا عـــيـــبر٤١ يف خرؤــملا٤١-٩١
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنـــس رــبـــمـــســـيد
تاــيــفــيـــك دـــيدــــحت ىلإ موــسرملا اذه فدهي ،ةمّمتملاو ةلّدعملا

يذلا2٠٣-٠٥١ مقر صاـــخلا صــيـــصـــخـــتــــــلا باــــســــح رــيـــيـــــــســــت
ةــــيداــصـــتـــقالا ةــموظنــــملا رــــيوطــــتو مـــــعد قودــنـــــص" هــــناوــنــــــــع
." ''pu-tratS" ةئشانلا تاــسسؤملل

صيصختلا باسح ةنيزخلا تاباتك  يف حتفي:2 ةّداملا
رــيوـــطـــتو مــــــعد قودــنـــــص" هـناونع يذلا2٠٣-٠٥١ مقر صاخلا
." ''pu-tratS" ةئشانلا تاــسسؤملل ةــيداصتقالا ةــموظنملا

داصتقاب فلـكــملا ،لوألا رـيزوــلا ىدــــل بدـــتــنــملا رــيزوــلا
فرصب يسيئرلا رمآلا وه ،ةئشانلا تاســسؤــملاو ةــفرــعــملا

.باسحلا اذه

: باسحلا اذه يف دّيقي:٣ ةّداملا

يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــنــــس وـــيـــنوـــي٠٣ قـــفاوـــملا2٤٤١ ماــــع ةدـــعــقـــلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
1202 ةـــــنــــس وــــيــــلوــــي٧ قـــــفاوــــملا2441 ماـــــع ةدــــعـــقـــلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٦2١-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١2٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع نابعش٥١
2٠٣–٦٩٠ مقر صاخلا صيصختلا باسـح رــيــيــســـت تاــيــفـيك
تاجالعلا تاطاشنو تالاـــجــعــتـــسالا قودـــنص“ هـــناوــنـــع يذلا
،”ةيبطلا

: يتأي ام مسري

مقر رـــمألا نـــم١٣ ةداـــملا ماـــكـــحأل اقــيــبــطــت: ىلوألا ةّداملا
ةنس وينوي8 قفاوـملا2٤٤١ ماــــع لاّوـــش٧2 يف خّرؤــملا٧٠-١2
نـــم٣ ةداـــملا ماــكــحأ مــمــتــتو لدــعــت ،هالـــعأ روـــكذــملاو١2٠2
ماع نابعش٥١ يف خّرؤــملا٦2١-١2 مـــقر يذــيــفــنــتلا موـــسرــملا

تايـــفـــيـــك ددـــحـــي يذــــلا١2٠2 ةــنــس سراــــم٩2 قــــفاوـــملا2٤٤١
يذلا2٠٣-٦٩٠ مــــــــقر صاـــــــخلا صــــــيــــصـــختـــلا باــسح ريـيـست
تاــجالــــعلا تاــــطاــــشـــنو تالاـــــجــــعـــتــــسالا قودـــنـــص“ هــــناوــنـــع
 : يتأي امك ،”ةيبطلا

: يتأي ام باسحلا اذه يف دّيقي:٣ ةداملا“

: تاداريإلا باب يف

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

نـــــم8٦ ةداــــملا يف اــهــيــلـــع صوـــصــنـــملا ةواـــتإلا نــم%٠٧–
،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

ةّيمسّرلا ةدــيرـــــجلا يف موـــــسرـــــملا اذــــــه رــــشـــنـــي:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لّوأ قـفاوــملا2٤٤١ ماـــع ةّجحلا يذ22 يف رـــئازــــجلاـــب رّرـــح
.١2٠2 ةنس تشغ

نامحرلا دبع نب نميأ
–––––––––––★–––––––––––

ماع ةّجحلا يذ22 يفخّرؤم٣0٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
تايفيك ددحي ،١202 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا2٤٤١
20٣-0٥١ مقر صاخلا صيصختــلا باـــســـح رــيــيــســـت
ةــموظنملا رــيوطتو مــعد قودــنـص" هـــناوــنــــع يذــــلا
.""pu-tratS" ةئشانلا تاــسسؤملل ةــيداصتقالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ريزولاو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
ةفرعــملا داـــصــتــقاـــب فــلـــكـــملا ،لوألا رـيزوـــلا ىدـــــل بدــــتـــنـــملا

،ةئشانلا تاسسؤملاو
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٦8٣١ ماع رفص8١ يف خرؤمـلا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاـــــــــبوقعلا نوــــناق نـــمضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وــــينوي8 قـــــفاوملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج٧ يف خرؤمـلا٧٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــــــياقولاب قــــلعتمـلاو88٩١ةـــــنس رـــــياني٦2 قــــــفاوملا8٠٤١ ماــــــع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر٣ يفخرؤمـلا٦٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةــنس وــيـــنوي٧2 قـــفاومـلا٩١٤١ ماــــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج٧١ يف خرؤمـلا٣١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لقنلا هيجوت نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاومـلا22٤١ ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ىداـــــمج٧2 يف خرؤـــــمـلا8٠-٤٠ مــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو–
قــــــلعتمـلاو٤٠٠2 ةــــــنس تـــــشغ٤١ قــــــفاومـلا٥2٤١ ماـــــــع ةـــــيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىداــــــمج٩١ يف خرؤـــــــمـلا٣٠-٦٠ مــــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو–
نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا٧2٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاوش8١يف خرؤمـلا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةـــــحصلاب قـــــلعتمـلاو8١٠2 ةــــــنس وــــــــيلوي2 قـــــفاومـلا٩٣٤١
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا٣٩2-٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو٣١٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٦2 يف خرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر
)٩١– دــــــــيفوك( انوروـــــــك سورــــــيفءاـــــبو راـــــشتنا نـــــم ةــــــياقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا ةناعإ–

،ةيئابجلا هبشو ةيئابجلا موسرلا نم جتانلا–

،اياصولاو تابهلا–

.ىرخألا تامهاسملاو دراوملا عيمج–

: تاقفنلا باب يف

،ىودجلا تاسارد ليومت–

،لمعلا ةطخ ريوطت ليومت–

،ةينقتلا تادعاسملا ليومت–

،يلوأ جذومن ءاشنإب ةقلعتملا فيلاكتلا ليومت–

،نيوكتلا ليومت–

،''pu-tratS'' ةئشانلا تاــسسؤملا ناضتحا–

ةئشانلا تاــسسؤملل ةيداصتـقالا ةــموــظــنــملل جـيورــتلا–
''pu-tratS''.

اذه يف ةلجسملا تاقفــنـــلاو تادارــيإلا ةــمــئاــق ددـــحت
فلكملا ريزولا نيــب كرــتــشــم رارـــق بجوـمب ،باــســحلا

.ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب

باـــســــــح مــــيــــيـــــقـــتو ةـــعــباـــتـــم تاــــيـــــفــيـــــك ددــــحت :٤ ةّداملا
قودــنــــص" هــــناوــنـــع يذلا2٠٣-٠٥١ مقر صاـــخلا صــيــــصــــخـتلا
ةئشانلا تاسسؤملل ةيداـصــتـــقالا ةـــموــــظـــنـملا ريوطتو معد
"pu-tratS'' "، فــلــــكـــملا رـــــيزولا نيــب كرـــتـــشــم رارـــق بــــجوـــمب
.ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولاو ةيلاـملاــب

ةرطسملا فادهألا حضوي لمع جمانرب فرصلاب رمآلا دعي
.زاجنإلا لاجآ اذكو

ةّيمسّرلا ةدــيرـــــجلا يف موـــــسرـــــملا اذــــــه رــــشـــنـــي:٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لّوأ قـفاوــملا2٤٤١ ماـــع ةّجحلا يذ22 يف رـــئازــــجلاـــب رّرـــح
.١2٠2 ةنس تشغ

نامحرلا دبع نب نميأ
–––––––––––★–––––––––––

ماع ّةجحلا يذ٥2 يفخّرؤـم٥0٣-١2 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
ليدعت نـــمضتي ،١202 ةــــــنـــس تـــــشــــــــغ٤قــــفاوملا2٤٤١
ءاـــــبو راــــشتنا نـــــم ةـــــياــــقولا ماـــــظـــــن رـــــــــيـــــبادـــــــت دـــــيدــــمتو
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سورــــــــيف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــميس ال،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(



0٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٦2
13م١202 ةنس تشغ٥

،ةلمعتسملا تارايسلا عيب قاوسأ –

،ةضايرلا تاعاقو تاضايرلا ةددعتملا تاعاقلا –

 ،بابشلا رود  –

.ةيفاقثلا زكارملا  –

لوــــمحـملا ىلـــــع عـــــيـبـــلا راـــصــتـــقا ءارــــجإ دّدـــــمــــي:7 ةّداملا
عيرسلا ماعطإلاو ماعطإلاو يهاقملا ةطشنأل ةــبـــســنلاب ،طــــقف
.تاجلثملا عيب تاءاضفو

ةـــــــــيــــــنـــــــــعــــملا تاــــــيالوــــــــلا يف قـــــــــلـــــــغ ءارــــجإ دّدــــــمــــي :٨ ةّداملا
،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا يلزنملا يئزــــــــــجلا رـــــــــجحلاب
.ئـطاوشلاو ماـمــجــتسالا نــكاــمأو هــيــفرــتــلاو ةــيــلستــلا تاءاضف
.ةيلحاسلا تايالولا لك ئطاوشلا قلغ ءارجإ صخيو

رظحءارجإ،ينطولا بارــــتلا لـــــماك رـــــبع دّدمــــي:٩ ةّداملا
تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب

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

 .طاشنلا ةسرامم

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

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :0١ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
اذكو ،ةيامحلاو ةياقولا ريبادتب مازتلالا نم ققحتلل ةصتخملا

دض هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت
.نيفلاخملا

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

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

٥ نــــم ءادـــــتبا موــــسرمـلا اذـــــه ماـــــكحأ يرـــــست :2١ ةّداملا
.مايأ )٠١( ةرشع ةدمل ةقبطم ىقبتو ،١2٠2 ةنس تشغ

ةّيـــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رـــــشني:٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةّجـــحلا يذ٥2 يف رـــــئازــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس تشغ

نامحرلا دبع نب نميأ

: يتأي ام مسري

ديدمتو ليدــعـت ىلإ موــــسرـــمــــلا اذــــه فدــــهــــي : ىلوألا ةّداملا
انوروك سوريـــف ءاــبو راــشــتــنا نــم ةــياــقوـــلا ماـــظــن رـــيـــبادـــــت
ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك(
رـــطـــخ يأ نـــم مـــهـــتـــياـــمـــحو نينـــطاوـــمـلا ةـــحص ىلع ظاــــفحلا

.انوروك سوريف راشتنال

،يلزــنملا يــئزجلا رــــجحلا ءارـــــجإ ددـــــميو لدـــــعي :2 ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع

ةنماثلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
ىلع ،يلاومـلا مويلا حابص نم ةسداسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ اليل
،طاوغألاو ،راردأ : ةــــيــــتآلا )٧٣( نيــــثالـــثــــلاو عــبـــســــلا تاـــــيالولا

،ةديلبلاو ،راشبو ،ةركسبو ،ةياــجــبو ،ةــنــتاــبو ،يــقاوــبلا مأو
،رــــئازــــجلاو ،وزو يزـــيـــتو ،ناــســمــلـــتو ،ةـــســبـــتو ،ةرــيوــبـــلاو
،ةبانعو ،سابعلـب يدــيــسو ،ةدــيــعــسو ،فــيـــطــسو ،لــجيـــجو
،ركسعمو ،ةليسمـلاو ،مناـــغــتـــســـمو ،ةــنــيـــطــنـــســــقو ،ةـــملاـــقو
،فودــــنـــــتو ،سادرـــــموــــبو ،ضــــيــــبـــــــلاو ،نارــــــــهوو ،ةــــــلــــــــقروو
،ةزابيتو ،سارهأ قوسو ،ةلشنخو ،يداولاو ،تليسمسيتو
  ،لالج دالوأو ،نازيلغو ،تنشومت نيعو ،ةماعنلاو

نيرشعلاو ىدحإلا تايالولا يلزنملا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ةـــــفـــــلــــجلاو ،تراــــــيــــــــتو ،تـــــــــــســـــــغــــنــــــــماـــــتو ،فـــــــــلــــــــشـــــلا : ةــــيــــتآلا )١2(
،فراـــطلاو ،جـــــيرـــــــــيرعوب جرـــــبو ،يزــــــيليإو ،ةــــــيدملاو ،ةدــــكيكسو
يـــــــــجاــــب جرــــبو ،نوــمــيــمــيــتو ،ةـــيادرــــغو ،ىلــــــفدـــــلا نيـــعو ،ةــــــلــــيــــمو
،تناجو ،ترقوتو ،مازق نإو ،حلاص نإو ،ساـــبع يـــنبو ،راــــتخم
.ةعينملاو ،ريغملاو

،ةـــصتـخــملا تاـــــطــلـــسلا ةــــــقــفاوــم دـــــعب ،ةالولا نــــكمـــــي :٣ ةّداملا
،ةيالو لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

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

لالخ تايالولا نيب نيرفاسملا لـقن طاشن قلعي :٤ ةّداملا
يـــــئزجلا رـــــجحلاب ةــــــينعملا تايالولا يف ،ةـيـــعوـــبـــسألا لـــطـــعلا
.هالعأ2 ةداملا يف اـهيلع صوصنملاويلزنملا

لقنلاو يرضحلا لقنلا طاشن قيلعت ءارجإ دّدمي :٥ ةّداملا
يف ةـيـعوــبسألا لــطــعــلا ةــلــيــط نــيرــفاسمــلــل ةــيدــيدحلا ككسلاــب
صوــــصنـــملا يلزــــنــــــملا يـــــئزــــــــــجلا رــــــــجـــــحلاـــب ةـــــــيـــنـــــــعــــملا تاــــيالولا

.هالـــــعأ2 ةداــــملا يف اــــهيلع

رـــــجحلاب ةّينعملا تايالولا يف قلغ ءارجإ دّدمي :٦ ةّداملا
،هالـــــعأ2 ةداــــملا يف اــــهـــــــيلــــــع صوــــصـــنــملا يلزــــنــملا يئزـــــــجلا
ةـــــــــطـــــــشـــنألا اــــــهـــيـــــف سراـــــــــمت يــــــتــــلا تاءاضـفلاو تاسسؤـملا
نأ اهنأـــش نـــم يــتلاو ناــكــسلل فــيـثـــك زـــــــكرــمـتــب ةزــيــمــتـــملا

   : يتأي امب رمألا قلعتيو .ىودعلل ادكؤم ارطخ لكشت
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ةّيدرف ميسارم
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ءاــهـــنإ نانــمــــضـــتــي ،١202 ةــنــس وــيــلوــي٦2 قــفاوــملا
ةساــئرــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب نيفــلــكــم ماــهـــم
.ةيروهمجلا

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ياــــكـــب دــيــسلا ماــهــم ىـــهـــنــــت ،١2٠2 ةــنــس وــيــلوــي٦2 قـــفاوـــملا

ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب اـفلــكم هــتــفــصــب ،رودـــق جاـــح
 .دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيروهمجلا

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لاـــــمأ ةدــيــسلا ماــهــم ىـــهـــنــــت ،١2٠2 ةــنــس وــيــلوــي٦2 قـــفاوـــملا

ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ةفـــلـــكــم اــهــتـــفـــصـــب ،لاـــحوـــف
 .دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةيروهمجلا

–––––––––––★–––––––––––

2٤٤١ ماـــــع ةـــــجـــــحلا يذ٦١ يفخّرؤــــم يـــــــساــــئر موـــــسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا
ةيلخادلا ةرازوب لئاسوـلاو ةــيلاــمــلل ماـــعلا رــيدــملا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
سايلإ ديسلا ماــهــم ىـــهـــنــــت ،١2٠2 ةــنــس وــيــلوــي٦2 قـــفاوـــملا

ةرازوب لئاسولاو ةيلاـمــلل اــماــع ارــيدــم هــتــفــصــب ،شــيرـــلاوــب
هفيلكتل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

 .ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

2٤٤١ ماـــــع ةـــــجـــــحلا يذ٦١ يفخّرؤــــم يـــــــساــــئر موـــــسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا

ةرازوب نيبختنملاو ةـــيــباـــخــتــنالا تاـيلمعلا ريدم
.اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو ةيلــخادـــلا

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمحأ ديسلا ماــهــم ىـــهـــنــــت ،١2٠2 ةــنــس وــيــلوــي٦2 قـــفاوـــملا

نيبختنملاو ةيباختنالا تايلمــعــلل ارــيدــم هــتــفــصــب ،لــيــضــف
ىلع هتلاحإل ،اقباس - ةيلحـملا تاعامــجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازوـــب
 .دعاقتلا

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاهنإ نانمضتــي ،١202 ةــــنــــس وـــيــــلوـــــي٦2 قــــفاوــــملا

.تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر ماهم
––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماــهــم ىـــهـــنــــت ،١2٠2 ةــنــس وــيــلوــي٦2 قـــفاوـــملا
: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ

: ةياجب ةيالو

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،روزيمأ ةرئادب ،يناطلس ميهارب–

: ةريوبلا ةيالو

هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،رزيحلا ةرئادب ،دادح سايلإ–
.ةيلصألا

: ةدكيكس ةيالو

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةدكيكس ةرئادب ،ةطش نب جاح–

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،شورحلا ةرئادب ،لهاسوب دوليم–

: ةبانع ةيالو

يف هجامدإ ةداعإل ،ةدرابلا نيعلا ةرئادب ،يـسادرــم مــيـلــس–
.ةيلصألا هتبتر

: ةملاق ةيالو

ةداـعإل ،ســيـــلوـــبوــيــلــه ةرـــئادـــب ،يـــصـــفـــح جاــــح ناوــــضر–
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ

: سابع ينب ةيالو

يف هجامدإ ةداعإل ،سابـع يــنــب ةرـــئادـــب ،يصــيــحــف رــمـــع–
.ةيلصألا هتبتر

: ريغملا ةيالو

يف هجامدإ ةداعإل ،ريغملا ةرئادب ،ڤوزرموب نيدلا نيز–
 .ةيلصألا هتبتر

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويام٥١ نم ءادتبا ىـــهـــنــــت ،١2٠2 ةنس ويلوي٦2 قـــفاوـــملا

اسيئر هتفصــب ،يــناــمــيــلــس دــباـــع دــيـــسلا ماـــهـــم ،١2٠2 ةـــنـــس
.ةافولا ببسب ،نازيلغ ةيالو يف سادنم ةرئادل
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2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاهنإ نانمضــتــي ،١202 ةــــنــــس وـــيــــلوـــي٦2 قــــفاوــــملا

.ةبساحـملا سلجمب ماهم
––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيديـسلا ماــــــهـــــم ىــــــهـــنـــــــت ،١2٠2 ةـــــنــــس وـــــيـــــلوــــي٦2 قـــفاوـــملا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،ةبساحـملا سلجمب ،امهامسا يتآلا

،ةفرغ سيئر ،دايع نب دمـحم–
.ةيناثلا ةجردلا نم بستحم ،ةدوع نب دمـحم–

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ويام١٣ نم ءادتبا ىـــهـــنــــت ،١2٠2 ةنس ويلوي٦2 قـــفاوـــملا
عرف سيئر هتفصب ،ةيحــباور يلــــع ديــسلا ماــهــم ،١2٠2 ةــنــس
.ةافولا ببسب ،ةبساحـملا سلجمب

–––––––––––★–––––––––––

2٤٤١ ماـــــع ةـــــجـــــحلا يذ٦١ يفخّرؤــــم يـــــــساــــئر موـــــسرــــم
نييعت نـمـــضـــتـــي ،١202 ةـــنــــس وـــيــــلوــــي٦2 قــــفاوــــملا

.ةيروهمجلا ةسائرب تاسارد ةسيئر
––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،رافدوب ةهيزن ةديسلا نّيعت ،١2٠2 ةنــس وــيــلوــي٦2 قـــفاوملا

 .ةيروهمجلا ةسائرب تاساردلل ةسيئر

2٤٤١ ماـــــع ةـــــجـــــحلا يذ٦١ يفخّرؤــــم يـــــــساــــئر موـــــسرــــم
نييعت نـــمـــضـــتـــي ،١202 ةـــنــــس وـــيــــلوـــي٦2 قــــفاوـــملا

ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردــلاـــب فــــلــــكـــم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شيرلاوب سايلإ ديسلا نّيعي ،١2٠2 ةنس ويلوي٦2 قـــفاوـملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم
 .ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا

–––––––––––★–––––––––––

2٤٤١ ماـــــع ةـــــجـــــحلا يذ٦١ يفخّرؤــــم يـــــــساــــئر موـــــسرــــم
نييعت نـــمـــضـــتـــي ،١202 ةـــنــــس وـــيــــلوـــي٦2 قــــفاوـــملا
ةياــمـــحـــلـــل ةــــــماــــــعلا ةـــــيرــــــيدــــــملا يف رـــــــيدـــــم بـــــــئاـــن
.ةيندملا

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،زامود رينـم  دــيـــسلا نّيعــي ،١2٠2 ةــنـــس وــيـــلوـــي٦2 قـــفاوملا

ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا يف دادمإلاو تازيهجتلل ريدم بئان
 .ةيندملا

ينطولاعافدلاةرازو

2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ02 يفخّرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
نييــــــــــعت نّـمـــــــــضـــــتي ،١202 ةــــــــنس وـــــيلوي لوأ قــــــفاوملا
ىفشتسملا( طاوغألا ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةـــــــسسؤملا
.اطلتخم ًىفشتسم ،)ديدجلا

–––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف خّرؤملا٤١١-8١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــلا8١٠2 ةـــنس لــــيربأ٧١ قــــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع ناــــبعش لوأ
،طلتخملا ىفشتسملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

41 يف خّرؤملا59-02 مقريسائرلاموسرملا ىضتقمبو–
ماهمدّدحييذلا0202 ةنسليربأ8 قفاوملا1441 ماعنابعش

لدــــعملا ،هــــتايحالصويـــنطولاعاــــفدلاةرازوــــلماــــعلانيـــــمألا
،ممتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو1202 ةـــنس رــــياربف12 قـــفاوملا2441 ماـــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

2 يف خّرؤملا٠٤١-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج
تاـــــــــسسؤملاو ةــــــيئافشتسالا ةـــــــيمومعلا تاـــــسسؤملا ءاــــــشنإ
لّدــــــــعملا ،اــــــهريسو اــــــهميظنتو ةـــيراوــــجلا ةــــــحصلل ةـــيمومعلا

،مّمتملاو

٥2 يف خرؤملا٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ّةجحلا يذ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص

ماعبجر٧2 يف خّرؤملايسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نيمألا نييعت نمضتــملاو1202ةـــنـــس سراـــم11قــــفاوـــملا2٤٤١
،ةباينلاب ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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: يتأي ام نارّرقي

موـــــــسرــــــملا نـــــــم٥ ةداــــــملا ماــــــــكحأل اــــــــــــــقــــــيــبـــطـــت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش لّوأ يف خّرؤـملا٤١١-8١ مقر يـسائرلا

ىلإ رارقلا اذه فدــــهي ،هالـــــعأ روــــكذملاو8١٠2 ةـــنس لـــــــيربأ٧١
ىفشتسملا طاوغألا ةيئافشتسالا ةـيـــموـــمـــعلا ةـــســـسؤـــملا نييــــعت
.اطلتخم ًىفشتسم ،)ديدجلا

ةّيــــــــــمـــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رـــــــشـــنـــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لوأ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2 يف رــــئازــجلاب رّرـــــح
.١2٠2 ةنس ويلوي

–––––––––––★–––––––––––

٨١ قــــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــع ةّجـــــحلا يذ٨ يفخّرؤــــم رارــــق
ةـــــــساــــــئر فالــــــــــخــتــــسا نـــــمـــضــتــي ،١202 ةــــنــــس وـــيــــلوــــــي
ةـــــيـــــحاــنلا /نارـــهوـــب يرــكـــســـعلا فاــنــئــتـــسالا ســــــلـــــجــــم
.ةتقؤم ةفصب ،ةيناثلا ةيركسعلا

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

قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ّةجحلا يذ8 يــف خّرؤــــم رارـــق بــــجوــمــب
ســــيئر ،كوربم دمـحم دّيــــسلا فــلـــكـي ،١2٠2 ةــــنس ويلوي8١
ةيركسعلا ةــــــيحانلا /ةلقروب يرـــــكسعلا فاــــنئتسالا ســــــلجم
فاـــنـــئــتـــسالا ســــــلــجـــم ةـــساــــئر فالـــخــتــسا ناـــمـــضـــب ،ةـــعـــبارـــلا
٤ نـــــم ءادـــــتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيـحانلا / نارهوب يرـكسعلا

٥ ةداـــــملا ماــــــكحأل اـــــــــقيــبطت ،ةتقؤم ةفصب ،١2٠2 ةنس تشغ
ةــــــنس لـــــــيربأ22 يف خرؤـــــملا82-١٧ مــــقر رــــــمألا نــــــم١ ررـــكم
.مّمتملاو لّدعملا ،يرـــــــكسعلا ءاـــــضقلا نوـــــناق نــــــمضتملاو١٧٩١

ةيلاملا ةرازو

ةنس ليربأ٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر2 يفخرؤمرارق
ةـيلاملاب فلكملا ريزولا يلثمم نييعت نمضتي ،١202
ءارــــــــبخلل يــــــنطوـــــــلا فــــــــــصملل ةينطولا سـلاجملا ىدل
تاباسحلا يظفاحمل ةينطولا ةفرغلاو نيبساحملا

.نيدمتعملا نيبساحملل ةينطولا ةمظنملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤١ قفاوــملا2٤٤١ ماـــع ناـــضـــمر2 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجوــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاــضـــعألا نّيعي ،١2٠2 ةــنـــس لـــيرــبأ

٩2-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نـم2و ىلوألا نيتداــملا ماــكــحأل
١١٠2 ةنس رياني٧2 قفاوملا2٣٤١ ماـع رـــفــص22  يف خّرؤـــملا
ةيلاملاب فلكملا ريزولا يلثمم تايحالصو ةبـتر ددحــي يذلا

ءارــــبــــخــــلــــل ينــــطوــــلا فصمــــلــــل ةــــيــــنــــطوـــــلا سلاـــــجملا ىدـــــل
تاـــــباسحلا يظـــــفاحمل ةـــــيـــــنــــــطوــــــلا ةــــــفرــــــغــــــلاو نيبساحملا

ريزولل نيلثمم ،نيدمتعملا نيبساحملل ةينطولا ةمظنملاو
ينطولا فصملل ةينطولا سلاجملا ىدل ةيلاملاب فلكملا
تاباسحلا يظفاحمل ةينطولا ةفرغلاو نيبساحملا  ءاربخلل
)٣( ثالث ةدمل ،نيدمتعملا نيبساحملل ةينطولا ةمظنملاو

: تاونس
فلكملا ريزولا نع الثمم هتفصب ،قيفوت ينوخ ديسلا –

ءاربخلل ينطولا فصملل ينطولا سلجملا ىدل ،ةيلاملاب
،نيبساحملا

فلكملا ريزولا نع الثمم هتفصب ،دمـحم شاكرب ديسلا –
يظفاحمل ةينطولا ةفرغلل ينطولا سلجملا ىدل ،ةيلاملاب
،تاباسحلا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع الثمم هتفصب ،دمـحم يترق –
نيبساــحــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــمــظـــنـــمـــلـــل ينـــطوـــلا سلـــجملا ىدـــل
.نيدمتعملا

–––––––––––★–––––––––––

ويلوي٤١قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم رارق
ةيرازولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١202 ةنس

يريدقتلاو يعونلاو يّمكلا درجلا دادعإب ةفّلكملا
ةــلاــكوــلا يمدــخــتسمو تاــبـــجاوو قوـــقـــحو كالـــمأل
.ةلحملا يضارألا حسمل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ
ىداـــــمـــج٤١ يف خّرؤـــملا٠٣-٠٩ مـــقر نوــناــقــلا ىــضــتـــقـــمب –

نّمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا٧٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نّمضتملاو٠2٠2 ةنس ويــنوــي٤ قفاوملا١٤٤١
،هنم٩٣ ةداملا اميس <<ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نّمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوــي٧ قفاوملا2٤٤١ ماــع ةدــعــقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥٥٤-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١٩٩١ ةنس رــبــمــفوــن٣2 قــفاوــملا2١٤١ ماــع ىلوألا ىداــمــج٦١
،ةينـطوــلا كالــمألا درــجــب قّلعــتــملاو

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس ريارـبف٥١ قــفاوــملا٥١٤١ ماــع ناــضــمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥2 يف خّرؤملا١٥2-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
لح نّمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٦ قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش

اـهــقوــقــحو اــهــكالــمأ لــيوحتو يضارألا حسمل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا
٣ ةداملا اميس ال ،ةيلاملا ةرازو ىلإ اهيمدختسمو اهتابجاوو
،هنم

ينطولا عافدلا ريزو نع
ةباينلاب ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دمـحم ءاوللا

ناكسلاوةحصلاريزو
تايفشتسملاحالصإو

 ديزوب نب نامحرلا دبع
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: يتأي ام مسري

موــــسرــــملا نــم٣ ةداــملا ماـــــكــحأل اـــــقــيــبــطــت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٥2 يف خّرؤملا١٥2-١2 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذـــه فدــهــي ،هالــعأ روـــكذــملاو١2٠2 ةــنــس وــيــنوــي٦
يّمكلا درــجلا دادــعإب ةــفّلكملا ةــيرازولا ةــنجّللا ءاــضــعأ نيــيعت
يمدختسمو تابجاوو قوقحو كالمأل يريدـقــتلاو يعوــنـــلاو
ةرازو ىلإ ةلّوحملا ،ةلحملا يضارألا حسمل ةينطولا ةلاكولا
.ةيلاملا

،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنجّللا لكشتت:2 ةداملا
حسمل ةينطولا ةلاكولاب لئاسولا ةرادإ ريدم اهسأري يتلا
: هاندأ نيروكذملا ءاضعألا نم ،ةلحملا يضارألا

ةلاكولل نوعباتلا يضارألا حسمل نويوهجلا نوريدملا–
،ةلحملا يضارألا حسمل ةينطولا

ةـــلاــــكوــلـــل نوــعـــباــتلا تاـــيالوــلـــل يـــضارألا حـــســـم ورـــيدـــم–
،ةلحملا يضارألا حسمل ةينطولا

.تايالولاب ةلودلا كالمأ وريدم–

ةّيــــــــــمـــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رـــــــشـــنـــي:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤١ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةـــــجحلا يذ٤ يف رـــئازجلاـــب رّرــــح
.١2٠2 ةنس ويلوي

نامحرلا دبع نب نميأ
–––––––––––★–––––––––––

لــــــيربأ١2 قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ناـــضمر٩ يفخرؤــــم ررـــقم
عئاضبلا ضعبل لقنتلا صخر لكش ددحي ،١202 ةنس
طورشو يكرمجلا قاطنلا نم ةيربلا ةقطنملا يف

لقنلاب حيرصتلا لكش اذكو اهلامعتساو اهرادصإ
.هاوتحمو

––––––––––

،كرامجلل ماعلا ريدملا ّنإ

ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١
،هنم٣22 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا

يف خّرؤملا٠٠٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةــنـــس رـــبــمـــفوـــن٦2 قــــفاوـــملا٠٤٤١ ماــــع لوألا عــيــبر8١
نم ةيرــبلا ةــقــطــنــملا يف عــئاــضــبلا ضــعــب لــقـــنتب قــلــعــتــملاو
٣و٣ ناتداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،يكرمجلا قاطنلا

،هنم رركم

٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣١ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
عـــئاــضــبلا ةــمــئاــق ددــحــي يذلا٩١٠2 ةــنـــس وــيـــلوـــي٦١ قـــفاوــملا
قاـطـنـلا نـم ةـيرـبـلا ةـقــطــنملا يف لــقــنــتــلا ةصخرــل ةــعضاخلا
،يكرمجلا

قفاوملا٩١٤١ ماع لاوش٧١ يف خّرؤملا ررقملا ىضتقمبو–
٣22 ةداملا قيبطت تايفيك ددحي يذلا٩٩٩١ ةنس رياربف٣
،كرامجلا نوناق نم

 :يتأي ام رّرقي

مقر نوناقلا نم٣22 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
مـــمـــتـــملاو لدـــعــملا ،٩٧٩١ ةــــنـــس وـــيـــلوــــي١2 يف خّرؤـــملا٧٠-٩٧
يذيفنتلا موسرملا نم رركم٣و٣ نيتداملاو ،هالعأ روكذملاو
٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤــــملا٠٠٣-8١ مـــقر
فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدــــعـــملا ،8١٠2 ةـــنـــس رــبمفون
: ديدحت ىلإ ررقملا اذه

ةيربلا ةقطنملا يف عئاضبلا ضعبل لقنتلا صخر لكش–
،اهلامعتساو اهرادصإ طورشو يكرمجلا قاطنلا نم

.هاوتحمو لقنلاب حيرصتلا لكش–

موسرملا نم٣١و2١ نيتداملا ماكحأ ةاعارم عم:2 ةداملا
٠٤٤١ ماـع لوألا عـــيــبر8١ يف خّرؤــملا٠٠٣-8١ مـــقر يذــيــفــنــتلا
روكذملاو ممتملاو لدعملا ،8١٠2 ةــنــس رــبــمــفوــن٦2 قفاوملا
ةصخرو عئاضبلل لقن ةيلمع لكل لقنتلا ةصخر ردصُت ،هالعأ
ءاــنــب ةــيــنــعــملا حلاــصــملا فرـــط نم عئاضبلل ةيونسلا لقنتلا

نيــــجذوــــمــــنلل اــــــقـــفو ةــــعاــــضـــبلا لــــقاـــن وأ رــــــــجاــتلا بـــــــــلــط ىلـــــــع
.ررقملا اذهبيناثلاو لوألانيقحلملاب نيقفرملا

تانايبلا ،صوصخلا ىلع ،لقنتلا ةصخر نمضتت نأ بجي
: ىلع فرعتلاب حمست يتلا

،هتفصو بلطلا مدقم–
،ةعاضبلا مجح وأ ةيمكو ةعيبط–
،لقنلا ةليسو–
،ةهجولاو عفرلا نكامأ نيوانع–
،عالقإلا ةعاس ىلإ ةراشإلا عم لقنلا ةدمو ددحملا كلسملا–
.ةيونسلا لقنتلا صخر ةيحالص ةّدم–

بسح ،عئاضبلل ةيونسلا لقنتلا ةصخر نمضتت نأ بجي
ةيديربلا نيوانعلاو ةينورتكلإلا نيوانعلاو عقاوملا ،ةلاحلا

.ةيونسلا لقنتلا ةصخر تردصأ يتلا حلاصملل سكافلا ماقرأو

يذـــيــفــنــتلا موـــسرـــملا نـــم٧ ةداـــملا ماــكـــحأل اـــقــبـــط:٣ ةداملا
قفاوملا٠٤٤١ ماـع لوألا عـــيــبر8١ يف خرؤــــملا٠٠٣-8١ مــــقر
،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدــــعـــملا ،8١٠2 ةـــنـــس رـــبـــمــــفوـــن٦2
ةدافتسالا ،بيرهت لاعفأ يف طروتملا لقانلا وأ رجاتلا نكمي ال
.لقنتلا صخر نم

حلاصم فرط نم ةيونسلا لقنتلا صخر ردصُت:٤ ةداملا
،اــــهــيــبــلاـــط ىلإ برـــقألا ةـــيـــئاـــبــجلا ةرادإلا حـــلاـــصـــم وأ كراـــمـــجلا

: ةيتآلا طورشلا رفوت ةطيرش

،مظتنملا لقانلا وأ رجاتلا ةفص كالتما–
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،مظتنم طاشن ةسرامم–
لقنل يريدقت يونس جمانرب دادعإ هناكمإب نوكي نأ–

.عئاضبلا

ةيشتفم سيئر لبق نم ةيونسلا لقنتلا ةصخر مّلست
زكرم سيئر وأ بئارضلل يئالولا ريدملا وأ كرامجلا ماسقأ
.ايميلقإ نيلهؤملا ،بئارضلا

بسح ،لقنـــتلا ةــــصـــخر بــــلاـــط مدــــقـــي نأ بــــجـــي:٥ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع يوتحي افلم ،ةلاحلا

نم ةخسن ،ءاضتقالا دنع ،يراجتلا لــجــسلا نــم ةــخــســن–
طاشن تبثت ىرخأ ةقيثو لك وأ حالفلا وأ يفرحلا ةقاطب
،بلطلا مدقم

،يئابجلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–
داريتسا ةيلمع ةينوناق تبثت يتلا ةيكرمجلا قئاثولا–

،اهماقم موقت ةقيثو لك وأ ءارشلا ةروتاف وأ عئاضبلا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ةضورفملا قئاثولا–

ةرداصلا لقنتلا تادنسك عئاضبلا ضعب لقنتب نيقلعتملا امهب
،ةيرطيبلاو ةيحصلا ةداهشلاو ةيئابجلا ةرادإلا نع

صخرل ةبسنلاب عئاضبلا لقنل يريدقت يونس جمانرب–
،ةيونسلا لقنتلا

ةليسول ميقرتلا ةداهش وأ ةيدامرلا ةقاطبلا نم ةخسن–
،لقانلا ةيوه ةقاطبو لقنلا

نايب عــم ،دارــفألل ةــبــســنلاب ةــيوــهلا ةــقاــطــب نـــم ةــخــســن–
.ءاضتقالا دنع ،عئاضبلا لقن بابسأ

،نيتيلصأ )2( نيتخسن يف لقنتلا صخر ررحت :٦ ةداملا
ةحلصملا لبق نم ظفحت ىرخأو ،ديفتسملا ىلإ ّملست امهادحإ
.ةردصملا

اعبت ،ةصاخ تالجس يف لقنتلا صخر لجست نأ بجي
ةيشتفم سيئر لبق نم ةمقرمو ةرشؤم ،رادصإلا ةقيرطل
،ةيوستلاو ةعباتملا نامضب حمسي امم ،لهؤملا كرامجلا ماسقأ

وأ ةيلآ تاقيبطتب تالجسلا هذه ضوعُت وأ مـعدُت نأ نــكــميو
.ةينورتكلإ مئاعدب

،ةيونسلا لقنتلا ةصخر نم ديفتسملا ىلع بجي :7 ةداملا
قحلملاب قفرملا جذومنلل اقفو عئاضبلا لقنب احيرصت دعي نأ
كرامجلا حلاصم ىلإ ّغلبي نأ بجي يذلاو ،ررقملا اذهبثلاثلا
لــــقــنــتــلا صــــخر تردــــصأ يــتــلا ةـــيـــئاـــبـــجلا ةرادإلا حــلاــصــم وأ
لاصتالا لئاسوب ،لقنلا ةيلمع يف عورشلا لبق ،ةيونسلا
 : ةيتآلا

،كرامجلل يتامولعملا ماظنلا لالخ نم طخلا ىلع حيرصتلا–
،ينورتكلإلا ديربلا–
 ،ديربلا–
.سكافلا–

ةحلصملا ىوتسم ىلع لقنلاب حيرصتلا عدوي نأ نكمي
.مالتسا لصو عم ةينعملا

،صوــــصـــخلا ىلـــع ،لــقــنــلاــب حـــيرـــصـــتلا يوـــتــحـــي نأ بـــجـــي
: ىلع فرعتلاب حمست يتلا تانايبلا

،اهلقن دارملا عئاضبلا مجح وأ ةيمكو ةعيبط–

،لقنلا لئاسو–

،ةدوصقملا ةهجولاو عفرلا نكامأ–

،عالقإلا ةعاس ىلإ ةراشإلا عم لقنلا ةدمو ددحملا كلسملا–

.هب ةقلعتملا ةيونسلا لقنتلا ةصخر عجرم–

عقاوـملا ،ةلاــحلا بــســح ،لــقــنلاــب حــيرـــصــتلا ّنيــبــي نأ بــجــي
سكافلا ماقرأو ةيديربلا نيوانعلاو ةينورتكلإلا نيوانعلاو
عـئاضبـلـل ةـيوـنسلا لـقــنــتــلا ةصخر تردصأ يتــلا حــلاصمــلــل
.ةينعملا

لقنتلا ةصخر لحم ،عئاضبلل لقانلا ىلع بجي:٨ ةداملا
لـــقــنــتــلا ةــصــخر مدــقــي نأ ،ةـــبقارــملا تاــيــلــمــع دــنــع ،ةــيوــنــسلا
حلاصملا لبق نم اهيلع ًاقداصم ةخسن وأ ةيلصألا ةيونسلا
هغيلبت رربي يذلا دنسلاو لقنلاب حيرصتلاو اهتردصأ يتلا
.ةلهؤملا حلاصملل

،عـــئاــضــبلا لــقــنب حــيرــصــتلا غــيــلــبــت رــيرــبــتب ماــيــقلا نــكــمي
: ةطساوب ،ةلاحلا بسح

،يداملا عاديإلا ةلاح يف مالتسالا لصو–

،ديربلا لصو–

،سكافلا قيرط نع لاسرإلل مالتسالا لصو–

،ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع لاسرإلل ةعوبطم ةلاسر–

يتامولعملا ماظنلا ربع لاسرإلا ةلاح يف ةرداصلا ةلاسرلا–
.كرامجلل

ةصخر نم ديفتسملاب هتقالع ريربت لقانلا ىلع بجي
.ديفتسملا وه نكي مل اذإ ام ةلاح يف ،لقنتلا

قيثولا قيسنتلا نامضب كرامجلا حلاصم موقت:٩ ةداملا
ةداملا يف نيروكذملا ناوعألا عمو ةيئابجلا ةرادإلا حلاصم عم
لاجم يف تامولعملا لدابت لجأ نم ،كرامجلا نوناق نم١٤2
.لقنتلا صخر

ةيريدملا نيب ةكرتشم ةميلعت دادعإ ،ةجاحلا دنع ،نكمي
قرـط ددحت ،بئارضلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملاو كراـمــجــلــل ةــماــعــلا
.لاجملا اذه يف قيسنتلا

كراـــمــجلا حـــلاـــصــــــم موــــــقـــــــت ،مــــهــماـــهـــم راـــطإ يف:0١ ةداملا
ىلع ةباقر ءارجإب ،ءاضتقالا دنع ،ةـقحاللا ةباــقرلاــب ةــفــلــكملا
تارــــقــم ةــنــياــعــمو لــقــنــتلا صـــخر تاـــفــلمب ةــقــلــعــتملا قـــئاـــثولا
.صخرلا هذه نم نيديفتسملا
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لوألا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيلاملا ةرازو
كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
: ـب كرامجلل ةيوهجلا ةيريدملا

: ـب كرامجلا ماسقأ ةيشتفم
 : ـب كرامجلا زكرم وأ بتكم
)ةيئابجلا ةرادإلا حلاصمب ةصاخلا ةغمدلا وأ(

عئاضبلل لقن ةيلمع لكل لقنت ةصخر
................................ يف ةخرؤم ................... : مقر

..........................................)ةماقإلا ،ةبترلا ،بقللا ،مسالا( هلفسأ نوضمملا ،ةيئابجلا ةرادإلا حلاصم / كرامجلاناوعأحمسي
.......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................)ناونعلا ،يئابجلا فيرعتلا مقر ،ةفصلا ،بقللا ،مسالا( ديسلل
.......................................................................................................................................................................................................

: اهركذ يتآلا عئاضبلا لقنب

تاظحالملاةميقلاو مجحلا /نزولا /ددعلاعئاضبلا ةعيبط

نم ررقملا اذه ماكحأ مارتـحا مدـــع ىلـــع بقاــعـــي :١١ ةداملا
مــــــيظنتلاو عـــيرــــشتلل اــــقفو ،ةــــعاـــضبلا لــــقان وأ رـــــجاتلا فرــــط

.امهب لومعملا

ماع لاوش٧١ يف خرؤـــملا ررقــملا ماــكــحأ ىــغــلــت:2١ ةداملا
قيبطت تايفيك ددحي يذلا٩٩٩١ ةنس رياربف٣ قفاوملا٩١٤١
.كرامجلا نوناق نم٣22 ةداملا

ّةيــــــــــمـــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف ررــــقــملا اذـــه رـــشــنـــي:٣١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر٩ يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

يدلاخ نيدلارون

............................................................................................................................................... )عفرلا ناكمل قيقدلا ناونعلا(نم
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... )ةهجولا ناكمل قيقدلا ناونعلا(ىلإ
.......................................................................................................................................................................................................

................................................................... )هكلس ررقملا قيرطلا وأ اهروبع ررقملا نكامألا ءامسأ(يتآلا كلسملا عابتاب
............................................................................................................................................................... )تاعاسلا ددع( : ةدمل
............................................................................................................................................................................ عالقإلا ةعاس
............................................................................................................................ )اهديدحتو لقنلا ةليسو عون ركذ(ةطساوب

.......................................................................................................................................................................................................
..................................يف ،.......................... .ـب رّرح

)ةيئابجلا ةرادإلا حلاصم وأ كرامجلا بتكم متخ ةمصب(                                                          ديفتسملا ءاضمإ

: ماه راعشإ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط تاعباتم ىلإ فلاخملا ضّرعي نيددحملا كلسملاو ةدملا مارتحا مدع ّنإ
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تاظحالملاةميقلاو مجحلا /نزولا /ددعلاعئاضبلا ةعيبط

يناثلا قحلملا

)يمامألا هجولا(
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيلاملا ةرازو

كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

: ـب كرامجلل ةيوهجلا ةيريدملا

: ـب كرامجلا ماسقأ ةيشتفم

 : ـب كرامجلا زكرم وأ بتكم

)ةيئابجلا ةرادإلا حلاصمب ةصاخلا ةغمدلا وأ(

ةـــيونس لــقــنت ةصخر

................................ يف ةخرؤم ................... : مقر

......................................... )ةماقإلا ،ةبترلا ،بقللا ،مسالا( هلفسأ نوضمملا ،ةيئابجلا ةرادإلا حلاصم / كرامجلاناوعأ حمسي
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................ )ناونعلا ،يئابجلا فيرعتلا مقر ،ةفصلا ،بقللا ،مسالا(ديسلل

: اهركذ يتآلا عئاضبلا ،......................... ةياغ ىلإ ...................... نم ءادتبا ،ارهش )2١( رشع ينثا ةدم لالخ ،لقنب

............................................................................................................................................................)عفرلا ناكم ناونع(نم
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................)ةيريدقتلا ةهجولا نكامأ نيوانع(ىلإ
.......................................................................................................................................................................................................

.)لقنلاب حيرصتلا يف ددحتس يتلا(ةرشابم رثكألا كلاسملا عابتاب

........................يف ،.................ـب رّرح

)ةيئابجلا ةرادإلا حلاصم وأ كرامجلا بتكم متخ ةمصب(                                                 ديفتسملا ءاضمإ

: ماه راعشإ

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط تاعباتم ىلإ فلاخملا ضّرعي نيددحملا كلسملاو ةدملا مارتحا مدع ّنإ
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)يفلخلا هجولا(

ةماه ةظحالم

غّلبي نأ بجي يذلاو لقنلاب حيرصت عوضوم ،لقنتلل ةيونسلا ةصخرلا هذه لحم ،عئاضبلل لقن ةيلمع لك نوكت نأ بجي
: لالخ نم ،ةينعملا ةيونسلا لقنتلا ةصخر تردصأ يتلا ةيئابجلا ةرادإلا ةحلصم وأ كرامجلا ةحلصم ىلإ

........................................................................................................................................................ : طخلا ربع حيرصتلا

.......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ : ينورتكلإلا ناونعلا

.......................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. : يديربلا ناونعلا

.......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... : سكافلا مقر
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 ثلاثلا قحلملا

)يمامألا هجولا(

عئاضبلا لقنب حيرصت

................................................................................... )ناونعلا ،يئابجلا فيرعتلا مقر ،ةفصلا ،بقللا ،مسالا(هلفسأ يضمملا انأ
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................يف ةخرؤملا .............................................................مقر ةيونسلا لقنتلا ةصخر زئاح

 ،)ةبسانملا ةناخلا رتخا(حرصأ

،لقنب

...............................................................................................................)ناونعلا ،ةفصلا ،بقللا ،مسالا(ديسلل صيخرتلاب
.......................................................................................................................................................................................................
: هاندأ ةروكذملا عئاضبلالقنب ،....................................................................................................

.................................................................................................................................................. )عفرلا ناكمل قيقدلا ناونعلا(نم

.......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................)ةهجولا ناكمل قيقدلا ناونعلا(ىلإ
.......................................................................................................................................................................................................

..............................................................................)هكلس ررقملا قيرطلا وأ اهروبع ررقملا نكامألا ءامسأ(يتآلا كلسملا عابتاب

...................................................................................................................................................................)تاعاسلا ددع( : ةدمل

...........................................................................................................................................................................عالقإلا ةعاس

.................................................................................................................................. )اهديدحتو لقنلا ةليسو عون ركذ(ةطساوب
.......................................................................................................................................................................................................

................................................... يف ،................................... .ـب رّرح

ءاضمإلا

عئاضبلا ةعيبط
عئاضبلا مجح /نزولا /ددعلا

ةيقبتملا ةحونمملا ةلوقنملا
تاظحالملا
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)يفلخلا هجولا(

ةماه ةظحالم

ةحلصم وأ كرامجلا ةحلصم ىلإ ،اهيلإ راشملا ةيونسلا لقنتلا ةصخرب قلعتملا لقنلاب حيرصتلا اذه غّلبي نأ بجي
: لالخ نم ،ةينعملا ةيونسلا لقنتلا ةصخر تردصأ يتلا ةيئابجلا ةرادإلا

......................................................................................................................................................... : طخلا ربع حيرصتلا

.......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ : ينورتكلإلا ناونعلا

.......................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. : يديربلا ناونعلا

.......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... : سكافلا مقر

: ريـــكذت

حلاصملا لبق نم اهبلط دنع ،ةيونسلا لقنتلا ةصخر عم لقنلاب حيرصتلا اذه غيلبت تبثي يذلا دنسلا ميدقت بجي
.عئاضبلا لقن ءانثأ ةبقارملاب ةفلكملا
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لوألا لصفلا

ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل ةرئادلا ةنجل
اهتحفاكمو هايملا قيرط نع

،ةرئادلا سيئر ةطلس تحت ةرئادلا ةنـــجل عضوــت :2 ةداملا
ةحصلا ظفحل ةيدلبلا لكايهلا عم قيسنتلاب اهماهم سرامتو
كلذو ،يميلــقإلا اهــصاصــتـــخال ةــعــباــتلا ةــيــموــمــعــلا ةــفاــظــنلاو
.ةينعملا حلاصملا لك عم نواعتلاب

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةفصلا هذهب فلكتو

لك ذيفنتو طيشنتلاو قيسنتلاو ةعباتملا ماهم نامض–
وأ/و ةيئالولا ةنجللا اهدعت يتلا جماربلاو لمعلا تاططخم

نع ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل ةيرادإلا ةعطاقملا ةنجل
،اهتحفاكمو هايملا قيرط

ءادأ يف اهتقفارمو تايدلبلا ناجل لمع ىلع فارشإلا–
انواعت بلطتت يتلا ريبادتلاو تاطاشنلا قيسنتو ،اهماهم
نع ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل تايدلبلا نيب اكرتشم
،اهتحفاكمو هايملا قيرط

ةيرادإلا ةعطاقملا ةنجل وأ/و ةيئالولا ةنجللا مالعإو دصر–
قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا راشتنال ةلاح يأ نع ريخأت نود
،هايملا

ةلاح يف لخدتلا لكايهو حلاصم لمع قيسنتو ميظنت–
،ةرئادلا ميلقإ ىوتسم ىلع ءابو روهظ

نيــــســـحتو ةيـــقرت اهــــنأش نم يتلا ريــــبادــــتلا لك حارــتقا–
،اهتحفاكمو هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولا

.ةيرادإلا ةعطاقملا ةنجل وأ/و ةيئالولا ةنجللا ىلع

ســــيــــئر اـــهـــسأرـــي يـــتــلا ةرـــئادـــــلا ةــنـــجل لـــكــشــتــت:٣ ةداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،ةرئادلا

،ةرئادلل ماعلا نيمألا–

،رئاودلا ىوتسم ىلع ةلودلل ةينقتلا حلاصملا ءاسؤر–

،ينطولا كردلا حلاصم نع لثمم–

،ةرئادلا نمأ سيئر–

،ةيندملا ةيامحلا حلاصم نع لثمم–

صاصتخال نيعباتلا ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر–
،ةرئادلا ميلقإ

.ةيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلا ظفحل ةيدلبلا لكايهلا وّريسم–

صخش وأ ةـــئيـــه يأب نيعـــتست نأ ةرـــئادـــلا ةـــنجل نـــكـــمـــي
.اهلامعأ يف اهدعاسي نأ نكمي

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

وينوي7١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦ يفخّرؤم رارق
تايدلبلا ناجلو رئاودلا ناجل ماهم ددحي،١202 ةنس

هاـــــيـــملا قـــيرــــط نع ةلقـــنـــتملا ضارــــمألا نـــم ةياــــقولل
.اهريسو اهميظنتو اهليكشتو ،اهتحفاكمو

––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

ىلوألا ىداــــمج٩١ يف خرؤــملا٠١-٣٠ مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمب–
ةئيبلا ةيامحب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماع

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف

ىداــــــمج82 يف خرؤـــــملا2١-٥٠ مــــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو–
،هايملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٦2٤١ ماع ةيناثلا
،ممتملاو لدعملا

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنــــس رياربــــف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

٩ يف خرؤملا8٧-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضـــتملاو١2٠2 ةنــــس ريارــــبف١2 قــــفاوـــملا2٤٤١ ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

٧ يف خرؤملا٦٩١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ويلوي٠١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل ةينطو ةنجل ءاشنإ
،اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو اهتحفاكمو هايملا

يف خرؤملا8٦٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــــنس رـــبمسيد8 قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع يــــناثلا عــــيبر22
،يدلبلا ةحصلا ظفح بتكم ميظنت ةداعإ نمضتملاو

: يتأي ام رّرقي

موــــسرــملا نـــم٣2 ةداــملا ماـــكـــحأل اــقــيــبـــطــت: ىلوألا ةداملا
٠٤٤١ ماــــــع ةدعـــقلا يذ٧ يف خرؤــــملا٦٩١-٩١ مـــقر يذيـــفـــنــــتلا
اذـــه فدــــهي ،هالــعأ روكذــــملاو٩١٠2 ةنــــس وـــيلوي٠١ قـــفاوـــــملا
ةياقولل تايدلبلا ناجلو رئاودلا ناجل ماهم ديدحت ىلإ رارقلا

اهليكشتو ،اهتحفاكمو هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا نم
"ةرئادلا ةنجل" صنلا بلص يف ىعدتو ،اهريـــسو اــهــمــيــظــنتو
."ةيدلبلا ةنجل"و
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ةدحاو ةرم ةرئادلا رقم يف ةرئادلا ةنجل عمتجت:٤ ةداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةيداع ةرود يف رهشلا يف )١(

ةجاحلا تعد امّلك ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ اهنكميو
.كلذ ىلإ

صاــــخ لــــجس يف لــــجستو رضاــــحــــم يف تالوادملا نّودــــت
.سيئرلا نم هيلع رّشؤمو مّقرم

ةنجل ةنامأ ةرئادلل ماعلا نيمألا حلاصم ىلوتت :٥ ةداملا
.ةرئادلا

يناثلا لصفلا

ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل ةيدلبلا ةنجل
اهتحفاكمو هايملا قيرط نع

سلجملا سيئر ةطلس تحت ةيدلبلا ةنجل عضوت:٦ ةداملا
تاطاشنلا لك ذيفنتب ،ةفصلا هذهب ،فلكتو ،يدلبلا يبعشلا

ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولاب ةطبترملاو ةرطسملا ريبادتلاو
.ةيدلبلا ميلقإ ىوتسم ىلع اهتحفاكمو هايملا قيرط نع

ةيقرت اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك حرتقت نأ ةنجللا نكمي
هايــملا قــيرــط نــع ةــلــقــنــتــملا ضارــمألا نـــم ةــياــقوـــلا نيــســحتو
.ةرورضلا دنع اهب ردابت وأ ،ةرئادلا ةنجل ىلع ،اهتحفاكمو

: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ةيدلبلا ةنجل لكشتت :7 ةداملا

ءاضعأ نم هلثمم وأ يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر–
،اسيئر ،يدلبلا يبعشلا سلجملا

،ةيدلبلل ماعلا نيمألا–

،ةيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلا ظفحل يدلبلا لكيهلا رّيسم–

يدلبلا لكيهلا ءاضعأ نع ،رثــكألا ىلـــع ،)2( ناــنثا نالثــمم–
نيـــمدــخــتــســملا نيـــب نــم ةــيــموــمـــعلا ةـــفاــظــنلاو ةــحــصلا ظــفــحل

تاعامجلا ةرادإ يفظومل يساسألا نوناقلل نيعضاخلا نييدلبلا
،ةيميلقإلا

يدلبلا لكيهلا ءاضعأ نع ،رثكألا ىلع ،نيلثمم )٣( ةثالث–
حلاصملا يمدختسم نيب نم ةيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلا ظفحل

،ةلودلل ىرخألا ةينقتلا

،ايميلقإ ةصتخملا ةينمألا حلاصملا لثمم–

.ةيندملا ةيامحلا حلاصم لثمم–

ةدحاو ةرم ةيدلبلا رقم يف ةيدلبلا ةنجل عمتجت :٨ ةداملا
،اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةيداع ةرود يف ،رهشلا يف )١(
ىلإ ةجاحلا تعد امّلك ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ اهنكميو
.كلذ

مقرم صاخ لجس يف لجستو ،رضاحم يف تالوادملا نّودت
.سيئرلا نم هيلع رشؤمو

ةنجل ةنامأ ةيدلبلل ماعلا نيمألا حلاصم ىلوتت :٩ ةداملا
.ةيدلبلا

ّةيـــــــمــــــــسّرلا ةدــــــيرـــجلا يف رارـــــــــقــــلا اذـــــــه رــــــشـــــنــــــي :0١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٧١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦ يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

دوجلب لامك

لدعلا ةرازو

ةنس ويام62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم رارق
ةـــــــينطولا ةـــــــنجّللا ءاــــــضعأ نييــــــــــعت نـــــــمضتي ،1202
.يناسنإلا يلودلا نوناقلل

––––––––––

62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاــضـــعألا نّيـــعــي ،1202 ةـــنـــس وـــياـــم
خّرؤملا361-80 مقر يسائرلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأل

8002 ةنس وينوي4 قفاوملا9241 ماع ىلوألا ىدامج92 يف
،يناسنإلا يلودلا نوناقلل ةينطولا ةنجّللا ثادحإ نمضتملاو

: يناسنإلا يلودلا نوناقلل ةينطولا ةنجّللا يف

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،نيسح ولامأ–

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو لثمم ،ديعس يفيلخ–

تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازو لــثمم ،لــيــبــن ياــفـــطصم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،لدعلا ةرازو لثمم ،نيدلا رصن كورام–

،ةيلاملا ةرازو ةلثمم ،ةيروح شوبرخ–

،ةقاطلا ةرازو لثمم ،ميركلا دبع تبوبجوب–

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو ةلثمم ،ةجيدخ ةدع–

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةلثمم ،ريخلا حامس–

ثــحــبلاو يلاـــعلا مــيلــعــتلا ةرازو لثمم ،دــمــــحــمأ يلـــع نــب–
،يملعلا

مــــــيلعتلاو نـــــيوــــــكتلا ةرازو ةــــــلثمم ،ةـــــليهس ساـــــبع نـــــب–
،نيينهملا

،نونفلاو ةفاقثلا ةرازو لثمم ،دـمحم يديدح–

،ةضايرلاو بابشلا ةرازو ةلثمم ،ةسيام قفوم–

يــــــنطولا نـــــماضتلا ةرازو لــــثمم ،مــــيسن هـللا دــــبع نـــب–
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

،ةعانصلا ةرازو لثمم ،قيدصلا يمع–
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،لاصتالا ةرازو ةلثمم ،ةيجن شاطل–

،ةيئاملا دراوملا ةرازو ةلثمم ،ةيدان حاوك–

ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو ةلثمم ،ةايح ءامسأ يجان–
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو لثمم ،فسوي ينافرط–
،تايفشتسملا

ليغشتلاو لــمــعلا ةرازو لــــثـــمم ،ميرــــكلا دــــبــــع يناـــجــــعــــل–
،يعامتجالا نامضلاو

،ةئيبلا ةرازو ةلثمم ،ايقيرفإ يرب–

نمألل ةماــعلا ةـــيريدــــملا لــــثـــــمم ،نـــيدــــلا حالـــــص ترادوـــــت–
،ينطولا

،ينطولا كردلا ةدايق لثمم ،ركبوب ةيلياجع–

،يرئازجلا رمحألا لالهلا ةلثمم ،ةنيهك داقلزرم–

،ةيرئازجلا ةيمالسإلا ةفاشكلا لثمم ،ليهس ةلحروب–

قوقحل ينطولا سلجملا لثمم ،باهولا دبع ةناجرم–
.ناسنإلا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةازو

ويلوي٤١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم رارق
.حنملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنس

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

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ّنإ

يف خرؤـــملا١82-١2 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خّرؤملا001-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتقــمبو–
6102 ةـــنـــس سراـــم41 قـــفاوـــملا7341 ماــــع ةــيــــناـــــثلا ىداــــمـــج
،نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا1202 ةنــــس ويلوي٧ قـــفاوـــــــملا2441 ماــــــع ةدعــــقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

62 يف خّرؤـــملا يذـــيــفــنتلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
0202 ةنـس رـــبـــمـــســـيد21 قــــفاوـــملا2441 ماــــع يــــناثــــلا عـــيـــبر
ةرازوب حنملل اريدم ،عانعنوب رودق ّديسلا نييعت نمضتملاو
،قوقحلا يوذو نيدهاجملا

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،عانعـنوــب رودـــق دّيــــســـلا ىلإ ضّوـــفـــي: ىلوألا ةداملا
نيدهاجملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،حنملا

ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عــيـــمـــج ىلــــع ،قوـــقـــحلا يوذو
.تارارقلا

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــــيرــــــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــــشـــــــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤١قــــــــفاوـــملا2441 ماـــــــع ةــــــجحلا يذ٤ يف رــــــئازجلاب رّرــــــح
.1202 ةنس ويلوي

ةقيبر ديعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٤١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم رارق
رـيدـــم ىلإ ءاـــضـــمإلا ضـــيوـــفت نمــــضــــتي،1202 ةنــــس

.ةيتامولعملاو ةيقاطبلاو ميظنتلا
`````````````````````````

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ّنإ

يف خرؤـــملا١82-١2 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خّرؤملا001-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتقــمبو–
6102 ةـــنـــس سراـــم41 قـــفاوـــملا7341 ماــــع ةــيــــناـــــثلا ىداــــمـــج
،نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
صخري يذلا1202 ةنس ويلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

62 يف خّرؤـــملا يذـــيــفــنتلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
0202 ةنـس رـــبـــمـــســـيد21 قــــفاوـــملا2441 ماــــع يــــناثــــلا عـــيـــبر
ميظنتلل اريدــم ،جيــجــح ظوفــحــم دّيـــسلا نيــيعــت نمــضــتملاو
،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ةيتامولعملاو ةيقاطبلاو

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،جيجح ظوفحــم ّديســــلا ىلإ ضّوــــفـــــي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيتامولعملاو ةيقاطبلاو ميظنتلا

قئاثولا عيمج ىلع ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٤١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ةقيبر ديعلا
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ويلوي٤١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤ يفخّرؤم رارق
ةريدم ىلإ ءاضـمإلا ضـــيوـــفت نـــمـــضـــتي،1202ةـــنــــس

.ةيعامتجالا ةيامحلا
`````````````````````````

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ّنإ

يف خرؤـــملا١82-١2 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خّرؤملا001-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتقــمبو–
6102 ةـــنـــس سراـــم41 قـــفاوـــملا7341 ماــــع ةــيــــناـــــثلا ىداــــمـــج
،نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٣ يف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــــسرـــملا ىلـــع عالـــــطالا دــــــعبو–
نمــضــتملاو٧١٠2 ةنـس ليربأ٠٣ قــــفاوـــملا8٣٤١ ماــــع نابعش
،ةــيعامتجالا ةـــيامحلل ةرــــيدم ،شادــــخ ةـــــليلد ةّديــــــسلا نيــيـــــعــت
،نيدهاجملا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

ةرـــــــيدـــم ،شادـــــــخ ةــــــلــيـــلد ةّديــــــــســـلا ىلإ ضّوـــــــفــي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيعامتجالا ةيامحلا
،تاررـــــــقملاو قــــئاثولا عـــيمج ىلــــــع ،قوـــــقحلا يوذو نـــــيدهاجملا

.تارارقلا ءانثتساب

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٤١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ةقيبر ديعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤١قــــــفاوــــملا2441 ماــــــع ةــــّجـــحلا يذ٤ يف ةـــخّرؤـــم تارارـــق
ىلإ ءاـــــــضــمإلا ضـــيوـــفـــــت نـــمـــضـــتت ،1202 ةــــنـــس وــــيــــلوــــي
.نيريدم باون

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

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ّنإ

يف خرؤـــملا١82-١2 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خّرؤملا001-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتقــمبو–
6102 ةـــنـــس سراـــم41 قـــفاوـــملا7341 ماــــع ةــيــــناـــــثلا ىداــــمـــج
،نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذلا1202 ةنس ويلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

عيبر٣١ يف خّرؤـــملا يسائرلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
نـــــمضتملاو٩١٠2 ةـــــنس رـــبمسيد٠١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماــــع يــــناثلا

نوعطلاو نيبوطعملل ريدم ةبئان ،مولمل ةفينح ةّديسلا نييعت
،نيدهاجملا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

ةبئان ،مولمل ةفيــنــــح ةدّيـــســـلا ىلإ ضّوـــفـــي: ىلوألا ةداملا
،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،نوعــطلاو نيــبوــطــعــملا رـــيدـــم
قئاثولا عيمج ىلع ،قوقــحلا يوذو نــيدــهاـــجملا رــيزو مــساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٤١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ةقيبر ديعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ّنإ

يف خّرؤـــملا١82-١2 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نّمضتملاو1202 ةنس ويلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خّرؤملا001-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتقــمبو–
6102 ةـــنـــس سراـــم41 قـــفاوـــملا7341 ماــــع ةــيــــناـــــثلا ىداــــمـــج
،نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نّمضتملاو

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا1202 ةنــــس ويلوي٧ قـــفاوـــــــملا2441 ماــــــع ةدعــــقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٧ يف خّرؤـــملا يذـــيــفــنتلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
٠2٠2 ةــنس رــبــمسيد22 قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
ريدم ةبئان ،يحي ءارهزلا ةمطاف ةدّيسلا نييعت نّمضتملاو
،قوقحلا يوذو نيدهاجملاةرازوبنيمدختسملل

: يتأي ام رّرقي

،يحي ءارهزلا ةمطاف ةدّيسلا ىلإ ضّوـــفـــي: ىلوألا ةداملا
،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،نيمدختسملا ريدم ةبئان
عــيـــمـــج ىلــــع ،قوـــقـــحلا يوذو نـــــــيدـــــــهاـــــــجملا رــــــــيزو مساــــــــب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا
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ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤١قفاوملا2441 ماـــــع ةـــــجحلا يذ٤ يف رـــئازجلاـــب رّرــــح
.1202 ةنس ويلوي

ةقيبر ديعلا
–––––––––––––––––

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ّنإ
يف خّرؤـــملا١82-١2 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–

نّمضتملاو1202 ةنس ويلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خّرؤملا001-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتقــمبو–
6102 ةـــنـــس سراـــم41 قـــفاوـــملا7341 ماــــع ةــيــــناـــــثلا ىداــــمـــج
،نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نّمضتملاو

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا1202 ةنــــس ويلوي٧ قـــفاوـــــــملا2441 ماــــــع ةدعــــقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يذ٣يف خّرؤــــــــملا يــــسائرلا موــــــسرـــــــملا ىلـــــــع عالــــــطالا دــــــــعبو–
نـــــّمضتملاو٦١٠2 ةـــــنس رــــبمتبس٥ قــــــفاوملا٧٣٤١ ماـــــع ةــــجحلا

رــــــيدـــم ةــــــبـــئاـــن ،ةــــــــجرو تــــــــيآ داــــــــعــس تـــــــيدــعــســـت ةّديــــــسلا نييــــــــــعت
،نيدهاجملا ةرازوب ةبساحملاو ةينازيملل

: يتأي ام رّرقي

تيآ داعس تيدــعــســـت ةدّيــــسلا ىلإ ضّوـــفـــي: ىلوألا ةداملا
دودح يف ءاضمإلا ،ةبساحملاو ةينازيملا ريدم ةبئان ،ةجرو

ىلــــع ،قوـــقـــحلا يوذو نيدهاجملا ريزو مساب ،اهتايحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عــيـــمـــج

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤١قفاوملا2441 ماـــــع ةـــــجحلا يذ٤ يف رـــئازجلاـــب رّرــــح
.1202 ةنس ويلوي

ةقيبر ديعلا
–––––––––––––––––

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ّنإ
يف خّرؤـــملا١82-١2 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–

نّمضتملاو1202 ةنس ويلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خّرؤملا001-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتقــمبو–
6102 ةـــنـــس سراـــم41 قـــفاوـــملا7341 ماــــع ةــيــــناـــــثلا ىداــــمـــج
،نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نّمضتملاو

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا1202 ةنــــس ويلوي٧ قـــفاوـــــــملا2441 ماــــــع ةدعــــقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٧يف خّرؤـــملا يذـــيــفــنتلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
٠2٠2 ةــنــــس رــبــمــســـيد22 قــــفاوـــملا2٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــمـــج
لئاسولل ريدم بئان ،يمساق دلاخ دّيسلا نييعت نّمضتملاو
،قوقحلا يوذو نيدهاجملاةرازوب ةماعلا

: يتأي ام رّرقي

بئان ،يـمــــساــــق دلاـــــخ دّيســـــلا ىلإ ضّوـــفـــي: ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةماعلا لئاسولا ريدم
قـــئاـــثوـــلا عــيـــمـــج ىلــــع ،قوـــقـــحلا يوذو نــــيدــــهاــــجملا رــــيزو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٤١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ةقيبر ديعلا

تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

وــيــــلوــــي٩١قـــفاوـــملا2441 ماــــــع ةــــجــــحلا يذ٩ يفخّرؤــــم رارق
ةرادإ ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت ،1202 ةنس

.لئاسولا
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،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ

يف خّرؤـــملا١82-١2 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نّمضتملاو1202 ةنس ويلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤١ يف خّرؤملا8٧١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٠2٠2 ةـنــس وــيــلوــي٦ قــفاوــملا١٤٤١ ماــع ةدــعــقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

٤١ يف خّرؤملا٩٧١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويــلوــي٦ قــفاوــملا١٤٤١ ماــع ةدــعــقلا يذ
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا1202 ةنــــس ويلوي٧ قـــفاوـــــــملا2441 ماــــــع ةدعــــقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٥2 يف خّرؤـــملا يذـــيــفــنتلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
١2٠2 ةــنس رــيارــبــف8 قــــفاوملا2٤٤١ ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
ةرادإل ةريدم ،يميهارب ةميــنـــغ ةدّيـــسلا نييــعــت نــمــضــتــملاو
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب لئاسولا
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: يتأي ام رّرقي

،يـمــيـــهارـــب ةــمـــيــنـــغ ةدّيــــــسلا ىلإ ضّوـــفـــي: ىلوألا ةداملا
مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لئاسولا ةرادإ ةريدم
عــيـــمـــج ىلــــع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٩ يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

يكيرت يبيب ميرك
–––––––––––––––––

ويلوي٩١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٩ يفخّرؤم رارق
ريدم ىلإ ءاضــمإلا ضــيوـــفـــت نـــمـــضـــتـــي ،1202 ةـــنـــس
تايجولونكتل ةيدعاقلا تآشنملا ةعباتمو ريوطت
.لاصتالاو مالعإلا

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

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ
يف خّرؤـــملا١82-١2 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–

1202 ةــــــــنس وـــــــيلوي٧ قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدـــــــــعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو

٤١ يف خّرؤملا8٧١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص
٤١ يف خّرؤملا٩٧١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا1202 ةنــــس ويلوي٧ قـــفاوـــــــملا2441 ماــــــع ةدعــــقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

22 يف خّرؤـــملا يذـــيــفــنتلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
نمضتملاو١2٠2 ةــنـــس وـــياـــم٤ قـــفاوـــملا2٤٤١ ماــــع ناــضــمر
ةعباتمو ريوطتل اريدم ،ةيجنارب نيمألا دـمحم دّيسلا نييعت
ةرازوب لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةيدعاقلا تآشنملا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

: يتأي ام رّرقي
،ةيجنارب نيمألا دـمحم دّيسلا ىلإ ضّوـــفـــي: ىلوألا ةداملا

تاـيـجوـلوـنـكـتـل ةـيدـعاـقـلا تآشنملا ةـعـباـتـمو رـيوـطـت رــيدــم
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لاصتالاو مالعإلا
عــيـــمـــج ىلــــع ،ةـــيـــكـــلسالـــلاو ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملاو دـــيرـــبــــلا
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارــــــــقــــلا اذـــــــه رـــــــشـــنـــــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٩١قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٩ يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

يكيرت يبيب ميرك

ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةنس ويام٨١ قفاوملا2٤٤١ ماع لاوــش٦ يفخّرؤـــم رارـــق
راد ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأ نييـــــعـــــت نـــــمضتـــــي ،١202
.ةلقرو ةيالو ،ةلقرول ةمحرلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام8١ قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٦ يف خّرؤم رارق بجومب
ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،١2٠2 ةنس

٧ يف خّرؤملا8٧١-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا
نمضتملاو2٠٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا٣2٤١ ماع لوألا عيبر
يف ،يساسألا اهنوناق دّدحيو ةمحرلا رايد تاسسؤم ثادحإ

)٣( ثالث ةدمل ،ةلقرو ةيالو ،ةلقرول ةمحرلا راد ةرادإ سلجم
: ديدجتلل ةلباق تاونس

ينطولا نماضتلا ةريزو نع الثمم ،صاقب فيطللا دبع –
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

،ينطولا عافدلا ريزو نع الثمم ،ناضور رداقلا دبع –

ةيلخادلاب ّفلكـملا رــيزوـــلا نـــع الــثـــمم ،شرــطــل ناــيــفـــس –
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا نع الثمم ،يلالع لداع –

لــمــعــلاــب فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا نـــع ةـــلـــثمم ،نـــمـــيأ ةـــمـــيـــعـــن –
،يعامتجالا نامضلاو

ةـــحصلاـــب فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا نـــع الـــثمم ،ياـــبــــلــــب قراــــط –
،ناكسلاو

فــــّلــــكملا رــــيزوــــلا نــــع الــــثمم ،ىسيــــع نــــب نــــيدـــــلا ردـــــب –
،ةينطولا ةيبرتلاب

،ينهملا نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا نع الثمم ،مداخلب دمحا –

بابشلاب ّفلكملا ريزولا نـــع الــثــمم ،يـــشــيرـــق ءاـــيرــكز –
،ةضايرلاو

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا نع الثمم ،نورمع يشايعلا –

،ةلقرو ةيالو نع الثمم ،ةمامعوب دـمحم يدهم –

ةيالو ،تاسيورلا ةيدلب نع الثمم ،بيوذ نسحل دـمحم –
،ةلقرو
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،يوافرش نيمألا دـمحمو نايزوب يساس نب دـمحم–
ةـــمـــحرـــلا راد ةسسؤم يمدـــخـــتسم نـــع نيبـــخـــتـــنـــم نيلــــثمم

،ةلقرول

يداــــيألا ةــيــعــمـــج“ نــــع الثـــمم،يـــساـــس نـــب روــنـــلا دـــبـــع–
،ةلقروب“ءاضيبلا

،ةلقروب“ءافصلا ةيعمج“ نع الثمم،دويس رداقلا دبع–

”ضيرملا بابحأ“ ةيعمـــج نـــع الـــثـــمم،يراـــقـــب مــيـــهارـــب–
،ةلقروب

مكبلا مصلل لمأ ةسمه ةيعمج“ نع الثمم ،يرك لولج–
،ةلقروب“ةعقوقلا عرز عورشم ةعباتمل

.ةلقروب“مزمز ةيعمج“ نع الثمم ،عانم ةزمح–

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةـــنس وــــيام١٣قـــفاوملا2441 ماــــعلاّوــــش٩١ يفخّرؤـــم رارــــق
ناوـــــــيدلا ةرادإ ســــــلجم ءاــــــضعأ نييــــــعت نمضتي ،1202
.ةيحالفلا يضارألل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام١٣قفاوملا2441 ماع لاوش٩١ يف خّرؤم رارق بجومب
ماـــــــكحأل اـــــقيبطت ،مـــــهؤامسأ ةـــيتآلا ءاــــضعألا ّنيـــــعي ،1202 ةــــنس

لاوش٦ يف خّرؤملا٧8-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٣١ ةداملا
ءاــــــــشنإ نـــمضتملاو٦٩٩١ ةــنس رـــــياربف٤2قـــفاوملا٦١٤١ ماــــع
ســــــلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا
تاونس )٣( ثالث ةدمل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناوـــــــــيدلا ةرادإ
: ديدجتلل ةلباق

ةيمنتلاو ةــــحالفلا رــــيزو ةـــــلـــثمم ،يماوت ةرــــيهش ةرــــيم–
،ةسيئر ،ةيفيرلا

ةيلخادلاب فلكــملا رـــيزوـــلا نـــع الــثـــمم ،رــيـــخــلـــب دـيــــشر–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا رـــيزو نع الـــثمم ،يميهد لصيف–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،نادولومإ رجاه–

فلكملا ريزولا نع الثمم ،روكذم بلطملا دبع دمـحم–
،ةينطولا كالمألاب

،ةقاطلاب فلكملا رـــيزولا نع الــــثمم ،ةيروح نب لامج–

لاقتنالاـب فــلــكــملا رـــيزوـــلا نـــع الثـــمم ،يــــخـــيــــش دارـــم–
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

فــلــكــملا رـــيزوـــلا نــــع الثـــمم ،شـــيـــشوالــــع قازرـــلا دــبـــع–
،نارمعلاب

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع الثمم ،راطنز نسحأ–

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا نع الثمم ،يديمق ديعلا–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع الثمم ،ةتخ رداقلا دبع–

ريزولا ىدل بدتنملا رـــيزولا نع الــــثمم ،ةدومح ريمس–
،ةرغصملا تاسسؤملاب فّلـــكملا ،لوألا

طيطختلاو ميظنتلا ةيرــــيدم نع ةلثمم ،يديمح ةرمع–
،حالصتسالاو نييراقعلا

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا نع الثمم ،راده دالوأ حبار–

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا نع الثمم ،يواجبلا نب دومحم–

نيحالفلل ينطولا داحتالا نع الثمم ،ةيطع نامحرلا دبع–
،نييرئازجلا

نيحالــفــلــل ينــطوــلا داحتالا نــع الــثمم ،يمارــك رــهاـــطـــلا–
.نييرئازجلا

2٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣ يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون٩١ قفاوملا

.ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وينوي٣2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ2١ يفخّرؤم رارق
ةفلكملا ةنجللا ءاضـعأ نيــيـــعـــت نـــمـــضـــتـــي ،١202 ةـــنــــس
تاذ ةيودألا ةعانصل تاسسؤملا تابلط ةساردب
.ةلمجلاب اهعيبو يرطيبلا لامعتسالا

––––––––––

٣2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ2١ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةــيــتآلا ءاــضــعألا ّنيــعــي ،١2٠2 ةــنــس وــيــنوـــي
يذ٧ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم٣ ةداملا ماكحأل
ددحي يذــلا١١٠2 ةــنــس رــبوــتـــكأ٥ قـــفاوـــملا2٣٤١ ماـــع ةدــعـــقلا

تاــبــلـــط ةـــساردـــب ةــفــلــكــملا ةــنــجــلــلا رـــيـــس طورـــشو ةـــلــيـــكـــشـــت
اهعيبو يرطيبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا ةعانصل تاسسؤملا

تاسسؤملا تاـبـلـط ةساردـب ةـفـلـكملا ةـنـجــلــلا يف ةــلــمجلاــب
،ةلمجلاب اهعيبو يرطيبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا ةعانصل

: ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل

ةـطـلسلاـب فـلـكملا رـيزوـلا ةــلــثمم ،كشوــب نيمساــيــل–
،ةسيئر ،ةيرطيبلا

،ةحصلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديمح نب ةيموس–

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،رطاش ةنيسح–
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ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ليربأ٥2 قفاوملا2٤٤١ ماـع ناــــضمر٣١ يفخرؤــــم رارــــق
لودجلا يف ليجستلا تاــيـــفــيـــك ددـــحـــي ،١202 ةـــنـــس

 .نييراقعلا نيقرملل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ّنإ

٩ يف خرؤملا8٧-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو١2٠2 ةـنس رـــياربف١2 قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع بــــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

2 يف خرؤملا٦٠٤-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ثادحإ نمضتملاو٧٩٩١ ةنس ربمفون٣ قفاوملا8١٤١ ماع بجر

لّدعملا ،ةيراقعلا ةيقرتلا يف ةلدابتملا ةلافكلاو نامضلا قودنص
،مّمتملاو

يف خرؤملا٩8١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا٩2٤١ ماــع ةــيـــناــثلا ىداـــمــج٧2
،ةــنــيدملاو نارــمــعــلاو نــكسلا رـــيزو تاـــيـــحالص ددـــحـــي يذـــلا
،مّمتملاو لّدعملا

٧2 يف خرؤملا٤8-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2١٠2 ةـنـــس رـــيارــبـــف٠2 قـــفاوـــملا٣٣٤١ ماـــع لوألا عــيـــبر
يراقعلا يقرملا ةنهم ةسراممل دامتعالا حنم تايفيك ددحي
،نييراـقـعــلا نيقرــمــلــل ينــطوــلا لودجلا كسم تاــيــفــيــك اذــكو
،مّمتملاو لّدعملا

٧ يف خرؤملا١8١-٤١  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤١٠2 ةنــس وـــيـــنوـــي٥ قـــفاوــملا٥٣٤١ ماـــع ناــبــعــش
يف ةـــلداـــبــــتملا ةــــلاــــفــــكــــلاو ناــــمضلا قودــــنص لوــــلــــح طورش

ةاـطـغملا ةـيراـقـعـلا كالـمألا ينـتـقـم لـحـم ةـيراــقــعــلا ةــيــقرــتــلا
،كلذ تايفيكو ةيراقعلا ةيقرتلا نامضب

: يتأي ام رّرقي

موــسرــملا نـــم٣2 ةداــملا ماـــكـــحأل اقــيــبـــطـــت: ىلوألا ةداملا
٣٣٤١ ماع لوألا عيبر٧2 يف خرؤملا٤8-2١ مقر يذيفنتلا
حـنـم تاـيـفـيـك ددـحــي يذــلا2١٠2 ةـنس رــيارــبــف٠2 قـــفاوملا
كسم تايفيك اذكو يراقعلا يقرملا ةنهم ةسراممل دامتعالا
فدهي ،مّمتملاو لّدعملا ،نييراقعلا نيقرملل ينطولا لودجلا

ينطولا لودجلا يف ليجستلا تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.نييراقعلا نيقرملل

يف لـــــــجسي نأ يراــــقعلا يــــقرـــــملا ىلــــع بـــــجي:2 ةداملا
،رهشأ )٦( ةتس لجأ يف نييراـقعلا نيــقرملل ينــطوــلا لودــجلا
.دامتعالا عيقوت خيرات نم ءادتبا

لودجلا يف ليجستلا بــــــلط فـــــلم عادـــــيإ مـــــتي :٣ ةداملا
ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا ىدل نييراقعلا نيقرملل ينطولا

.نكسلاب

جذوـمــنــلــل اــقــباــطــم مالــتسا لصو يراــقــعــلا يقرملا مــّلسي
.رارقلا اذهب قحلملا

نكسلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا ىلع نّيعتي:٤ ةداملا
لودجلا يف ليجستلل يراقعلا يقرملا بلط فلم ليوحت

ىدــل ةصتــخملا حــلاصملا ىلإ نييراــقــعــلا نيقرـــمـــلـــل ينـــطوـــلا
مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ يف ،نكسلاب ةفلكملا ةرازولا
.روكذملا فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا

ءاهتنالا دعب ،نكسلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم دعت:٥ ةداملا
ينطولا لودجلا يف ليجستلا ةداهش ،صحفلاو ققحتلا نم
نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ يف ،نييراقعلا نيقرملل
.هالعأ روكذملا فلملا مالتسا خيرات

يلاولا ىلإ ةاضمملا لـيــجـــســتـــلا ةداهــــش لــــسرـــت :٦ ةداملا
ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ يف اـيــمــيــلــقإ صــتـــخـــملا

.اهعيقوت خيرات نم

ليجستلا ةداهش نكسلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا مّلست
يراقعلا يقرملا ىلإ نييراقعلا نيقرملل ينطولا لودجلا يف

.ينعملا

يف ةلدابتملا ةلافكلاو نامضلا قودنص ىلع ّنيعتي :7 ةداملا
يف نيلجسملا نييراقعلا نيقرملا ةمئاق رشن ،ةيراقعلا ةيقرتلا
،ينورتكلإلا هعقوم ربع نييراقعلا نيقرملل ينطولا لودجلا

ةرمتسم ةفصب رهسيو ،مهب ةقلعتملا تامولعملا لك نمضتت
.كلذ نييحت ىلع

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٨ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٥2 قفاوملا2٤٤١ماعناضمر٣١ يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

يبيرعلب قراط دمـحم
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

............................................................................................ةيالو

.......................... ةيالول نكسلا ريدم ،هاندأ عّقوملا انأ
،............................................. مويلا اذه تيقلت ينأ دهشأ

نييراقعلا نيقرملل ينطولا لودجلا يف ليجستلا بلط
: هاندأ نيبملا يراقعلا يقرملا نم

.................:يراقعلايقرملاةيمستوأبقلومسا
..............................................................................

........................................................:دامتعالامقر
.............................................. :ةكرشلارقمناونع
..............................................................................
.............................................. :يصخشلاناونعلا

......................................................... : فتاهلامقر
............................................. :ينورتكلإلاناونعلا

........................................................ :سكافلامقر
........................................... :يراجتلالجسلامقر
........................................ :يئابجلافيرعتلامقر
................................................. :ءافولالحمكنب

ينـــطوـــلا لودجلا يف لـــيــــجستــــلا بلــــط فــــلــــم عادــــيإ لصو
٣١ يف خّرؤملا رارقلا نم٣ ةداملا ماكحأل اقبط(نييراقعلا نيقرملل

)١2٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de .................................................................................

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

Direction.............................................................................نكسلا ةيريدم du logement............................................................

Récépissé de dépôt de la demamde d’inscription au tableau national des
promoteures immobiliers (conformément à l’article 3 de l'arrêté du 13 Ramadhan 1442

correspondant au 25 avril 2021)

Je soussigné, le directeur de logement de la wilaya de ......................
Atteste avoir reçu, ce jour, le ...........................................................,

une demande d’inscription du promoteur immobilier au tableau

national des promoteurs immobiliers identifié, ci-après :

............................................. يف ،.............................. ـب رّرح

نكسلا ةيريدمةريشأتو عيقوت

Fait à .............................., le ...........................................

Signature et visa de la direction du logement

Nom et prénom ou dénomination du promoteur immobilier : ......................
........................................................................................................................

N° d'agrément : ..............................................................................................

Adresse du siège social : ................................................................................

........................................................................................................................

Adresse personnelle : .....................................................................................

N° de téléphone : ...........................................................................................

Adresse électronique : ...................................................................................

N° du fax : ......................................................................................................

N° du registre du commerce : .......................................................................

N° d’identification fiscale : ...........................................................................

Domiciliation bancaire : ................................................................................

:بلطلافلملةنوكملاقئاثولا

رّيسملاو كّالملا وأ كلامللفيرعتلاةقاطبنمةخسن

يراجتلا لجسلا جرختسم نم ةخسن

يئابجلا فيرعتلا مقر نم ةخسن

ءافولا لحم كنب ةقيثو نم ةخسن

رقمك لمعتسملا لحملا لغش دنس نم ةخسن

Pièces constitutives du dossier de demande :

Une copie de la pièce d’identité des propriétaires et du gérant

Une copie de l’extrait du registre du commerce

Une copie du numéro de l’identification fiscale

Une copie de la domiciliation bancaire

Une copie du titre d’occupation du local servant de siège

قحلملا
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لاصتالا ةرازو

قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٣ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةفلكملا ةنجّللا ةليكشت ددحي ،١202 ةنس ويام٥١
ةلّوحملا كالمألل يريدقتلاو يعونلاو يّمكلا درجلاب
ةصصخملا وأ/و يرئازجلا نويزفلتلاو ةعاذإلا نم
يف يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيـــموــمــعـــلا ةـــســـسؤـــملل
.اهريسو اهميظنتو ،رئازجلا

––––––––––

 ،ةـيـلاملا رــيزو ّنإ

،لاصتالا ريزوو

٩ يف خّرؤملا8٧-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمــضــتــملاو١2٠2 ةــنــس رــيارــبــف١2 قـــفاوــملا2٤٤١ ماـــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥ يف خّرؤملا٠٠١-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
لوحي يذــلا١٩٩١ ةــنـــس لـــيرـــبأ٠2 قـــفاوـــملا١١٤١ ماــــع لاوـــش

نويزفلتلل ةيمومع ةسسؤم ىلإ نويزفلتلل ةينطولا ةسسؤملا
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتو يعانص عباط تاذ

٥ يف خّرؤملا2٠١-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
لوحي يذــلا١٩٩١ ةــنـــس لـــيرـــبأ٠2 قـــفاوـــملا١١٤١ ماــــع لاوـــش

ةيمومع ةسسؤم ىلإ ةعومسملا ةعاذإلل ةينطولا ةسسؤملا
،ةعومسملا ةعاذإلل

٦١ يف خّرؤملا٥٥٤-١٩مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربــمــفوــن٣2 قـــفاوــملا2١٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمــج
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قــفاوــملا٥١٤١ ماـــع ناــضــمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٦١2-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١١٠2 ةنس وينوي2١ قــفاوــملا2٣٤١ ماـــع بـــجر٠١

،لاصتالا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا2١2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةــيناــثلا ىداــمــج٧١
يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا ةسسؤملل يساسألا نوناقلا ددحي
٤2 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،رئازجلا يف يزفلتلاو
،هنم

٣١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
يذلا٧١٠2 ةـــنــس رياــنــي2١ قــفاوــملا8٣٤١ ماـــع يــناــثلا عــيــبر
يعونلاو يّمكلا درجلاب ةفّلكملا ةنّجللا ميظنت تايفيك ددحي
ةــســسؤــمــلــل ةــصــصــخــملا وأ/و ةـــلّوـــحملا كالــمألــل يرــيدــقــتلاو
،اهريسو ،رئازجلا يف يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا

: يتأي ام نارّرقي

موــــسرـــملا نـــم٤2 ةداـــملا ماــكــحأل اــقــيــبـــطـــت: ىلوألا ةداملا
ماـــع ةــيــناــثــلا ىداــمــج٧١ يف خّرؤـــملا2١2-2١ مـــقر يذــيــفــنــتلا

روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،2١٠2 ةنس ويام٩ قفاوملا٣٣٤١
ةفّلكملا ةنجّللا ةليكشت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ
نـم ةـلّوحملا كالـمألل يرـيدـقـتــلاو يعوــنــلاو يــّمــكــلا درجلاــب
ةسسؤمـلــل ةصصخملا وأ/و يرــئازجلا نوــيزــفــلــتــلاو ةــعاذإلا
اــــهميظنتو ،رــــئازجلا يف يزــــفلتلاو يـــعاذإلا ثـــبلل ةـــيمومعلا

."ةنجّللا" صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،اهريسو

يريدقتو يعونو يّمك درج دادعإب ةنّجللا ّفلكت :2 ةداملا
،ةلودلل ةيمومعلا وأ ةصاخلا كالمألل ءاوس ةعباتلا كالمألل
ةصصخملا وأ/و يرئازجلا نويزفلتلاو ةعاذإلا  نم ةلوحملا
،رــــئازـــجلا يف يزــفــلــتــلاو يـــعاذإلا ثــبــلل ةــيــموــمــعلا ةــســـسؤـــملل

.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط

فــــلــكــملا رـــيزوـــلا لــثــمم نـــم ةــنــجــلــلا لــكــشــتــت :٣ ةداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نمو ،اسيئر ،لاصتالاب

لاجم يف لوؤسم ،لاصتالاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،لاصتالاب فلكملا ريزولا نم ررقمب ّنيعي ،ةبساحملاو ةيلاملا

ررقمب نانّيعي ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )2( نيلثمم–
،ةيلاملا ريزو نم

يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا ةسسؤملا نع )2( نيلثمم–
ةيمومعلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا نم ررقمب ناّنيعي ،رئازجلا يف

،رئازجلاب يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل

نانّيعي ،نويزفلتلل ةيمومعلا ةسسؤملا نع )2( نيلثمم–
،نويزفلتلل ةيمومعلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا نم ررقمب

،ةعومسملا ةعاذإلل ةيمومعلا ةسسؤملا نع )2( نيلثمم–
ةعاذإلل ةيمومعلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا نم ررقمب نانّيعي
 .ةعومسملا

٣ ةداــــــملا يف نـــيروـــكذــــملا ءاــــضـــعألا ىلإ ةـــفاــــضإ:٤ ةداملا
ءاضعأ ةيتآلا تايالولل ةينطولا كالمألا وريدم نّيعي ،هالعأ

: ةنجّللا يف

،ةنتاب -٥ ،يقاوـــبلا مأ -٤ ،طاوـــــغألا -٣،فلـــــشلا -2 ،راردأ -١
،ةرــــــــيوــــبلا -٠١ ،ةديلـــبلا -٩ ،راـــشب -8 ،ةركــــسب -٧ ،ةياــــجب -٦
،تراـــــــيـــــــت -٤١ ،ناســــملت -٣١ ،ةســــبـــــــــت -2١ ،تسغــــنماـــــــــت -١١
،لــــجيـــــج -8١ ،ةفـــــلــــجلا -٧١ ،رئازـــــجلا -٦١ ،وزو يزــــيت -٥١
،سابعلب يديس -22 ،ةدكيكس -١2 ،ةديعس -٠2 ،فيطس -٩١
،مناغتسم -٧2 ،ةيدملا -٦2 ،ةنيطنسق -٥2 ،ةملاق -٤2 ،ةبانع -٣2
،ضيبلا -2٣ ،نارهو -١٣ ،ةلقرو -٠٣ ،ركسعم -٩2 ،ةليسملا -82
،فراطلا -٦٣ ،سادرموب -٥٣ ،جيريرعوب جرب -٤٣ ،يزيليإ -٣٣
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ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لاصتالا ريزو

رميحلب رامع

،ةـــلـــشـــنـــخ -٠٤ ،يداوـــــلا -٩٣ ،تلــيـــســمـســـيـــت -8٣ ،فودـــنــــت -٧٣
،ىلفدلا نيع -٤٤ ،ةليم -٣٤ ،ةزابيت -2٤ ،سارهأ قوــــس -١٤
،نازـــــيلـــغ -8٤ ،ةـــيادرـــغ -٧٤ ،تـــنـــشوـــمت نيـــع -٦٤ ،ةـــماعــنلا -٥٤
،لالــــج دالوأ -١٥ ،راتــــــــخــــــم يـــجاب جرــــب -٠٥ ،نومـــــــيـــــمـــــــيت -٩٤
،ترقت -٥٥ ،مازق نيع -٤٥ ،حلاـــــص نيع -٣٥ ،سابــــع يـــنب -2٥
.ةعينملا -8٥ ،ريغملا -٧٥ ،تناج -٦٥

يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا ةسسؤملا حلاصم ىلوتت :٥ ةداملا
.ةنجللا ةنامأ ،رئازجلا يف يزفلتلاو

ىلــع ،اــهــماـــهــمب ماــيــقــلا ضرـــغــب ،ةـنجــلــلا لّوـــخــت :٦ ةداملا
: ةطلس صوصخلا

،ناكملا نيع يفو قئاثولا ىلإ ادانتسا ،يصقتلا–

.ةمئالملا لئاسولا لكب كالمألا دوجو نم دكأتلا–

نم ةلّوحملا كالمألل فيرعت ةقاطب ةنجللا دعت :7 ةداملا
ةـــــســـسؤــمــلــل ةـــصــصــخــملا وأ/و يرـــئازـــجلا نوـــيزـــفلــتـــلاو ةـــعاذإلا
يغبني يتلا ،رئازجلا يف يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا
: صوصخلا ىلع ،زربت نأ

،هدجاوت ناكمو هاوتحمو كلملا ةيعون–

،قوقحلا ةعيبطو ةيكلملا لصأ–

.هتميق–

رضحم بجومب درجلا تايلمع ىلع ةقفاوملا متت:٨ ةداملا
لـسرــــتو .ةــنــجــلــلا ءاـــضـــعأ نـــم هــيــلـــع رـــشؤـــمو مــّقرـــم عاـــمــتــجا

فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىلإ ،اروف ،هنمةخسن
.لاصتالاب

يـــــعوـــنـــلاو يّمــــكلا درـــجلا ىلـــع ةـــقداـــصـــملا مـــتـــت :٩ ةداملا
يرئازجلا نويزفلتلاو ةعاذإلا نم ةلّوحملا كالمألل يريدقتلاو
يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا ةسسؤملل ةصصخملا وأ/و

ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ،رئازجلا يف
.لاصتالاب فلكملا ريزولاو

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :0١ ةداملا
٧١٠2 ةنس رـياني2١ قــــفاوملا8٣٤١ ماــــع يــــناثلا عـــــيبر٣١ يف

يّمكلا درجلاب ةفلكملا ةنجللا ميظنت تايفيك ددحي يذلا
ةــــــــصصخملا وأ/و ةــــــــلّوـــــحملا كالـــــــمألل يرـــــيدــــقتلاو يـــــعونلاو
،رئازجلا يف يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا ةسسؤملل
.اهريسو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :١١ ةّداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةنس ويام٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٣يف رئازجلاب رّرح
١2٠2.
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