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ةّيميظنت ميسارم

ةينازيم يف دامتعا لـقن نمضتي،١2٠2 ةـنس ربمتبس١١ قـفاوملا٣٤٤١ ماع رــــفص٤ يف خّرؤــــم٧٤٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
........................................................................................................ةأرملا  اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو رييست

مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي،١2٠2 ةنس رـبمتبس١١ قــفاوملا٣٤٤١ ماـع رفص٤ يف خّرؤم8٤٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خرؤملا٩١٣-٥١
.............................”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣-١٣١ مقر صاخلا

ةيمومعلا ةعفنملاب حيرــــصتلا نمـــضتي ،١2٠2 ةنس ربمتبس2١قــفاوـملا٣٤٤١ ماع رفص٥ يف خّرؤم٩٤٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
.....................وزو يزيت ةيالوب نقزوب ةـيدلب ىوـتسم ىلع ،ةـقفارم تازيهجتو جمدم ينكس بطق زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل

ةّيدرف ميسارم

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس8 قفاوملا3441 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

تاساردلا ةسردم رـــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمتبس8 قفاوملا3441 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................ةيراجتلا ايلعلا

ناـــــمض قودـــــنصل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس8 قفاوملا3441 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ضورــقلا

..........قرطلا يف نمألل ينطولا بودـــــــنملا نييــــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبمتبس8 قفاوملا3441 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................عزانتلا ةمكحمب وضع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس8 قفاوملا3441 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
ديربلا طبض ةطلس سلجم يف وضع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس8 قفاوملا3441 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

............................................................................................................................................................ةينورتكلإلا تالاصتالاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

ءاسؤر باونو يسيئر ماهم ءاهـنإ نمــــضــــتي ،١2٠2 ةنــــس تشــــغ8١ قــفاوــملا٣٤٤١ ماع مرحم٩ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.............................................................................ةيركسعلا يـــــحاوـــنلا ىدل اهـــــب مزتــــلـــملا تاقـــفـــنلل ةقــــبــــــسملا ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا

حلاصملا ءاسؤر باونو يسيئر نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس تشغ8١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٩ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................ةيركسعلا يحاونلا ىدل اهب مزتلملا تاقفنللةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا

لقنلا ةرازو

٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش2١ يف خّرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،١2٠2 ةنس ليربأ١١ قفاوملا2٤٤١ ماع نابعش82 يف خّرؤم رارق
تابكرميقــئاــســـل ةينهملا ةءاـــفــكــلا ةداـــهــش ىلـــع لوــصــحـــلــل نيوــــكــــتـــلا تاــــيــــفــــيــــكو طورــــش ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ويام
............................................................................................................................................................................عئاضبلاو صاخشألا لقن

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

...........................................................................................................................................١2٠2 ةنس ويام١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
........................................................................................................................................١2٠2 ةنس وينوي٠٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

ـه٣٤٤١ ماع رفص0٧٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمتبس٦١ 2

سرهف

3

3

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

34

35



0٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٩
3م١202 ةنس ربمتبس٦١

ةـّيميظنت ميسارم

هردــــــــــــــق داـــــــمتعا١2٠2 ةـــــــــنس ةــــــينازــــــيمل صصــــــــــــخي :2 ةداملا
رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٧( رانيد  فلأ ةئامعبس
بابلا يفو ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
.”ةيلئاعلا حنملا– ةيزكرملا ةرادإلا“١٠-٣٣ مقر

يـــنطولا نــــماضتلا ةرـــيزوو ةــــيلاملا رـــيزو فــــلكي :٣ ةداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو
ةّيرـــــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلل ّةيـــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رـــــــــشني يذــــــلا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

ربمتبس١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٤ يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

––––––––––H–––––––––––

٣٤٤١ ماـــع رــــفص٤ يفخّرؤم٨٤٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
ممتيو لّدعي،١202 ةــــــنس رــبمتبس١١ قـــفاوملا
لوأ يفخرؤملا٩١٣-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا

ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر
باـــسح رـــيــــــيست تاــــيــــــفــــــيــــــك ددـــحــــــي يذـــــــلا٥١02
هــــــناوـــــنع يذــــــــــلا20٣-١٣١ مقر صاــــخلا صيـــصختلا
تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطوـــلا قودنصلا“
.”ةكرتشملاو ةددجتملا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا

141و5-211 ناـــــتداملا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٦١ يف خرؤملا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

،هنم٣٦١و٠8 ناتداملا اميس ال ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

٦2 يف خرؤملا١82-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــــــمضتملاو1202 ةـــــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا2441 ماــــع ةدـــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣٤٤١ ماـــع رــــفص٤ يفخّرؤــــم٧٤٣-١2 مـــــقر يذـــــيفنتموــــسرم
لــــــــــقن نـــــــمضتي ،١202 ةــــــنس رـــــــــــبمتبس١١ قـــــــــــفاوملا
ينطولا نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دامتعا

.ةأرملا  اياضقو ةرسألاو
–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــــتداملا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

ىدامج٦١ يف خّرؤملا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش٧2 يف خّرؤملا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــــنس وــــينوي٠٣ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8١ يف خّرؤملا8١-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــنس يـــــفناج2 قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج
نماضتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رـــــييستلا ةــــينازيم نـــم ةأرــــملا اــــياضقو ةرـــسألاو يـــنطولا

،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
رييست ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٧( رانيد فلأ ةئامعبس
بابلا يفو ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
عباطلا تاذ تايعمجلل عيجشت – ةيزكرملا ةرادإلا“2٠-٦٤ مقر
.”يعامتجالا
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يف خرؤملا٩١٣-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ
مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا

ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣–١٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو

٦ يف خرؤملا22٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــلا٠2٠2 ةـــــنس رـــبمفون22 قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع يــــناثلا عــــيبر
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو تايحالص ددحي

:يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم8٠١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألاةّداملا
ربمسيد٠٣ قفاوملا٦٣٤١ ماع لوألا عيبر8 يف خرؤملا٠١-٤١

ةلّدعملا ،٥١٠2 ةـنسل ةـــيلاملا نوــــناق نــــمضتملاو٤١٠2 ةنس
٦١ يف خرؤملا٦١-٠2  مقر نوناقلا نم٠8 ةداملاو ،ةممتملاو
٠2٠2 ةــنس رــبــمسيد١٣ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
موسرملا اذــه لدـــعي ،١2٠2 ةـــنسل ةـــيلاملا نوـــناق نــــمضتملاو
عيبر لوأ يف خرؤملا٩١٣-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا  ممتيو
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا

2٠٣-١٣١ مـقر صاـــخلا صيــــصختلا باـــسح رـــييست تاــــيفيك
ةـــقاـــطـــلا يف مـــكـــحـــتـــلــــل ينــــطوــــلا قودــــنصلا“ هــــناوــــنــــع يذــــلا

.ممتملاو لدعملا ،”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو

يذــــيفنتلا موـــــسرـملا نـــم2 ةداـــملا ماــــكحأ لدــــعت :2ةّداملا
٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خرؤملا٩١٣–٥١ مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد

)ىتح رييغت نودب( ......................................... :2 ةداملا “

ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فلكملا ريزولا ُّدَعُي
.“ باسحلا اذهل فرصلاب رمآلا

موـــــسرملا نـــــم٣ ةداـــــملا ماــــكحأ ممــــتتو لدـــــعت :٣ةّداملا
٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خرؤملا٩١٣-٥١ مقر يذيفنتلا
ررـــــــحتو ،هالــــــعأ روـــكذملاو٥١٠2 ةــنس رـــبمسيد٣١ قـــفاوملا

: يتأي امك

: باسحلا اذه يف دّيقي :٣ ةداملا “

: تاداريإلا باب يف

: ”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا“ :١ رطسلا

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

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

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

ةلوصوملا ريغ ةددجتملا تاقاطلا“ :2 رطسلا ديصر–
صيــــــصختلا باـــــسح نـــــم ”ةــــينطولا ةــــــيئابرهكلا ةــــــكبشلاب
ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣-٥٦٠ مقر صاخلا

.٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ خيراتب طوبضملا ”لحاسلاو

: ”ةقاطلا يف مكحتلا“ :2 رطسلا

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

كالهتسالا مسرو ةيوقاطلا ةيلاعفلا مسر جتان نم%٠١–
،يوقاطلا

تاسسؤمل ةيوقاطلا تاجتنملا تاعيبم ىلع مسرلا جتان–
عاــــــــطقلل يـــــتاذلا كالـــــهتسالا ىلــــــع اذـــــكو نييـــــعانصلاو تاـــــمدخلا
 .يوقاطلا

: تاقفنلا باب يف

: ”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا“ :١ رطسلا

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

عــيراشملاو لاــمــعألا لــيوـــمـــتـــل ةـــهـــجوملا تاصصخملا–
ةلوصوملا ريغ ةددجتملا تاقاطلا ةيقرت راطإ يف ةلجسملا

.ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب

: ”ةقاطلا يف مكحتلا“ :2 رطسلا

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

باسحلا اذه يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحت
ريزولاو ةيلاملاب فّلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.“ ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فّلكملا

يذــيفنتلا موـــسرملا نـــم٤ ةداـــملا ماـــكحأ لّدــــعت :٤ةّداملا
٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ يف خرؤملا٩١٣–٥١ مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد

صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحت:٤ ةداملا“
مكحتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣-١٣١ مقر صاخلا

رارــق بجومب ،”ةــكرــتشملاو ةددــجــتملا تاـــقاـــطـــلاو ةـــقاـــطـــلا يف
فـــّلـــكملا رــــيزوــــلاو ةــــيــــلاملاــــب فـــّـلــــكملا رــــيزوــــلا نيب كرــــتشم
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب

ةرطسملا فادهألا هيف ددحت لمع جمانرب فرصلاب رمآلا دَعُي
.“زاجنإلا لاجآ اذكو

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٤ يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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ددـــحي يذــــلا١٩٩١ ةـــنس لــــيربأ٧2 قــــفاوملا١١٤١ ماــــع لاوـــش
،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا
،ممتملا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رركم2١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
ليربأ٧2 قفاوملا١١٤١ ماع لاوش2١ يف خرؤملا١١-١٩ مقر

نـــــم٠١ ةداــــملا ماــــكحأل اــــقبطو ،هالــــعأ روـــــكذملاو١٩٩١ ةــــنس
٤١٤١ ماع رفص٧ يف خرؤملا٦8١-٣٩ مقر يذيفنتلا موسرملا
اذه فدـــــهي ،هالــــعأ روـــــكذملاو٣٩٩١ ةـــــنس وـــــيلوي٧2 قـــــفاوملا
ةــيــلــمــعــلــل ةــيــموــمــعـــلا ةـــعـــفـــنملاـــب حـــــــيرــــصتـــلا ىلإ موسرملا
،غيصلا فـلتخم نـــم جـــمدم يـــنكس بـــطق زاــــجنإب ةــــقلعتملا

ةـيدــلــب  ىوــتسم ىلع ،ةــقــفارملا تازــيــهــجـــتـــلا ىلإ ةـــفاضإلاـــب
.وزو يزيت ةيالوب نقزوب

ةيراقعلا كالمألا ةيمومعلا ةعفنملا عباط صخي:2 ةّداملا
زاجنإل باحرك مدختست يتلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و
.هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيلمعلا

عوضوم ،يضارألا عطقل ةيلامجإلا ةحاسملا غلبت:٣ ةّداملا
)٣٥( نيسمخو ةثالث ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةيلمعلا

اذه لصأب ةقحلملا تاططخملل اقبط اهدودح ددحت ،اراتكه
.موسرملا

،اــــــهب ماــــيقلا بــــجاوــــلا لاـــــغشألا ماوـــــق صصـــــخي:٤ ةّداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيلمعلا ناونعب
: يتأي امك ،ةقفارم تازيهجتو ةيمومع تانكس زاجنإل

: تانكسلا

،يراجيإ يمومع نكس٠٠٠١ –

،)لدع( راجيإلاب عيبلا ةغيصب ةينكس ةدحو٠٠٣2 –

.معدم يوقرت نكس٠٠٣ –

: ةيتآلا ةقفارملا تازيهجتلا

،اريرس٠٦ ىفشتسم –

،ةيدلب ةقحلم –

،ةيسردم تاعمجم )٤( ةعبرأو )2( ناتطسوتمو ةيوناث –

،تالفاحلل ةطحم –

،يبملوأ هبش حبسم –

،يفاقث بكرم –

،دجسم –

،ديرب بتكم –

،بابشلل راد –

،ةبتكم –

.يرضحلا نمألا رقم –

٣٤٤١ ماــع رــفص٥ يفخّرؤـــم٩٤٣-١2 مــقر يذـــيفنتموـــسرم
حيرــــــصتلا نـمـــضتي ،١202 ةــنس رــبمتبس2١قــــفاوـملا
بطق زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب

ةـيدلب ىوـتسم ىلع ةـقفارم تازيهجتو جمدم ينكس
.وزو يزيت ةيالوب نقزوب

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةــيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاــــنب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

١٤١و٥-2١١ ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٩٠-٤8 مقر نوناقلاىضتقمبو –
مــيظنتلا نـــمضتملاو٤8٩١ ةنس رـــــياربف٤ قــــفاوــــملا٤٠٤١ ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ىدامج لوأ يف خرؤملا٥2-٠٩ مقر نوناقلاىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون8١ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

ىلوألا ىدامج٤١ يف خرؤملا٩2-٠٩ مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةئيهتلاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو

ىدامج٤١ يف خرؤملا٠٣-٠٩ مقر نوناقلاىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماع لاوش2١ يف خرؤملا١١-١٩ مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا١٩٩١ ةنس ليربأ٧2 قفاوملا١١٤١
،ممتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠١ -١١ مقر نوناقلاىضتقمبو –
،ةيدلبلاـب قـلـعـتملاو١١٠2 ةــنس وــيــنوــي22 قــــفاوملا2٣٤١
،ممتملاو لّدعملا

لوألا عيبر82 يف خرؤملا٧٠ -2١ مقر نوناقلاىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

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 ةــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٧ يف خرؤملا٦8١-٣٩ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا ،ممتملا٣٩٩١ ةنس ويلوي٧2 قفاوملا٤١٤١ ماع رفص

2١ يف خرؤــــملا١١-١٩ مــــقر نوــــناقلا قــــيبطت تاـــيفيك ددـــحي
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عزن تاءارجإ ذيفنت وزو يزيت ةيالو يلاو ىلوتي:٥ ةّداملا
مــــيظنتلاو عـــــيرشتلل اــــقبط ،موــــسرملا اذــــه عوــــضوم ،ةــــيكلملا
ةيلمعلا هذهب ةصاخلا ةيلاملا تادامتعالا قحلتو ،امهب لومعملا

.وزو يزيت ةيالو يلاو ناونعب

ةــــــــــيرورـــــضلا تاداـــــــــمتعالا رـــــــــــــفوــــــــتت نأ بـــــــــــجي:٦ ةّداــــملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
وأ/و ةـيراـقـعـلا كالــمألا عزــن تاــيــلــمــع صخــي اــمــيــف ةــيــموــمــعــلا

صوصنملا ةيلمعلا زاجنإل ةيرورضلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا
.هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رـــــشــني:٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس2١ قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٥ يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

8 قفاوملا3441 ماع رفص لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
فـّلـكـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةـنس رـبـمــتــبس
ةـــــيـــــلـــــخادـــــلا ةرازوـــــب صيـــــخـــــلـــــتـــــلاو تاساردـــــلاــــــب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـــع رـــفص لّوأ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب

قحلا دبعدّيسلا ماهم ىـهنت ،1202 ةـــنس رـــبمتبس8 قــــفاوملا
ةرازوـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب اـفـّلــكــم هــتــفصب ،سيرــيــهــم
هفيلكتل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

.ىرخأ ةفيظوب
`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا3441 ماع رفص لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمتبس
.ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا ةسردم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــــــــع رــــــــفص لّوأ يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

ةــــنس وينوي01 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس8 قفاوملا
ةسردمل ارــيدم هتــفصب ،رـــيده رداــــقلا دــــبعّديــــسلا ماـــــــهم،1202
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا3441 ماع رفص لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

ةرـــــــيغصلا تاــــــسسؤملل ضورــــــقلا ناـــــمض قودـــــنصل
.ةطسوتملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـــع رـــفص لّوأ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب

ربمسيد13 نم ءادتبا ىهنت،1202 ةنس ربمتبس8 قفاوملا

اماع اريدم هتفصب ،يواوه رونلا دبعّديسلا ماهم،9002 ةنس
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ضورقلا نامض قودنصل
.هبلط ىلع ءانب
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8 قفاوملا3441 ماع رفص لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
بودـــــــنملا نييــــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبمتبس

.قرطلا يف نمألل ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

قـــحلا دــــبع دّيـــسلا نّيــــعي ،1202 ةــــنس رــــــبمتبس8 قــــــفاوملا
.قرطلا يف نمألل اينطو ابودنم ،سيريهم

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا3441 ماع رفص لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
ةمكحمب وضع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.عزانتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يفرق ةنيمي ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمتبس8 قفاوملا
.عزانتلا ةمكحمب اوضع
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8 قفاوملا3441 ماع رفص لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجم يف وضع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،دارــجع يـــكم دّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس رـــبمتبس8 قــــفاوملا
تالاــــــصتالاو دــــــــيرــــــبلا طـــــبض ةـــــطـــــلس ســـــلجم يف اوـــــضع
.ةينورتكلإلا

ةّيدرف ميسارم
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: حلاصملا ءاسؤر باون

،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا ،يواز يلاليج دئارلا–

ةيحانلا ،ةفاص ةدارق ديمحلا دبع ماشه لوألا مزالملا–
،ةيناثلا ةيركسعلا

.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا ،دمحأ نب رداقلا دبع دئارلا –

لقنلا ةرازو

ليربأ١١ قفاوملا2٤٤١ ماع نابعش٨2 يفخّرؤم رارق
2١ يفخّرؤــــــملا رارــــــقلا ممـــــتيو لدــــــــعي ،١202 ةــــــنس
يذلا٦١02 ةنس ويام٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش
لوــصــحـــلــل نيوــــكــــتـــلا تاــــيــــفــــيــــكو طورــــش ددحي
تابكرميقــئاــســـل ةينهملا ةءاـــفــكــلا ةداـــهــش ىلـــع
.عئاضبلاو صاخشألا لقن

––––––––––

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو  ّنإ

ماعناضمر٦١ يف خّرؤملا١١-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،لمعلا تاقالعب ّقلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١
،ممتملاولدعملا

ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظــنـــتب قّلعــــتملاو١٠٠2 ةنــــس تشـــغ٩١ قـــفاوـــملا22٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح

٩ يف خّرؤــملا8٧-١2 مـــقر يــــسائرلا موسرــــملا ىضتقمبو–
نمــضـــتملاو١2٠2 ةنــــس رياربـــف١2 قــــفاوـــملا2٤٤١ ماـــع بـــجر
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١8٣-٠٩ مقر يذيــفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩١ ةــــنــس رـبـــمفوـــن٤2 قـــفاوـــملا١١٤١ ماع ىلوألا ىدامــــج٧
،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب قّلعتملاو

٧ يف خّرؤملا2٥٤-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا٤2٤١ ماع لاّوش

،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنب ةّقلعتملا ةصاخلا طورشلا

يف خّرؤــــملا١8٣-٤٠ مـــقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
دّدحييذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤١ ماع لاّوش٥١
،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق

ينطولا عافدلا ةرازو

٣٤٤١ ماــــــع مرـــــحم٩ يفخّرؤــــم كرـــــتشم يرازو رارــــق
ءاهـنإ نمــــضــــتي ،١202 ةنــــس تـــــشــــغ٨١ قـــــفاوــــملا

ةيوهجلا حلاصملا ءاسؤر باونو يسيئر ماهم
ىدل اهـــــب مزتــــلـــملا تاقـــفـــنلل ةقــــبــــــسملا ةبقارملل
.ةيركسعلا يـــــحاوـــنلا

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

٣٤٤١ ماع مرحم٩ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
ويلوي13 نم ءادتبا ىهنت ،١2٠2 ةنس تشغ8١ قفاوملا

يسيئر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا طابضلا ماهم ،١2٠2 ةنس
ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا ءاسؤر باونو حلاصم
: ةيركسعلا يحاونلا ىدل اهب مزتلملا تاقفنلل

: حلاصملا اسيئر

،ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا ،لسغم قداصلا مدقملا–

.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا ،ةفلخ رمع مدقملا–

: حلاصملا ءاسؤر باون

،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا ،يدواد  لامك مدقملا–

،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا ،دمحأ نب رداقلا دبع دئارلا–

.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا ،مساقلب ديشر بيقنلا –

`````````````````````````H`````````````````````````

٣٤٤١ ماـــــــع مرـــــحم٩ يفخّرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارــــق
نييــــــــعت نـــــمضتي ،١202 ةـــــنس تـــــشغ٨١ قــــــفاوملا

ةبقارملل ةيوهجلا حـــلاصملا ءاـــسؤر باوـــنو يســـيئر
يـــــحاونلا ىدـــــل اــــهـــب مزـــــتلملا تاـــــقفنلل ةــــــقبسملا
.ةيركسعلا
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٣٤٤١ ماع مرحم٩ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
تشغ لّوأ نم ءادتبا نّيعي ،١2٠2 ةنس تشغ8١ قفاوملا

يــــسيئر مــــهتفصب ،مهؤاــــمسأ ةــــيتآلا طابضلا ،١2٠2 ةــــنس
ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا ءاسؤر باونو حلاصم
: ةيركسعلا يحاونلا ىدل اهب مزتلملا تاقفنلل

: حلاصملا اسيئر

،ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا ،يوارعش دومحم دئارلا–

.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا ،كرابم نب ميركلا دبع مدقملا–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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8 يف خّرؤملا٥١٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ

صاــــخـــشألا لـــقن تاـــطاــــــشن ةــــــسراـــمم صـــخر ميلـــــست طورــــش
،مّمتملاو لّدعملا ،تاقرطلا ربع عئاضبلاو

قفاوملا٧٣٤١ ماع نابـــعش2١ يف خّرؤملا رارقلا ىضــتقمبو–
نيوــــكــــتـــلا تايفيكو طورش دّدحي يذلا٦١٠2 ةنس ويام٩١
تابكرم يقــئاــســـل ةــيــنـــهـملا ةءاـــفــكــلا ةداـــهــش ىلـــع لوــصــحـــلــل
،عئاضبلاو صاخشألا لقن

:يتأي ام رّرقي

رارقلا ماكحأ ضعب مّمتيو رارقلا اذه لدعي:ىلوألا ةداملا
ةــــنـــس وـــــياـــم٩١ قــــفاوـــملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــــــعـــش2١ يف خّرؤـــــملا

.هالعأ روكذملاو٦١٠2

2١و١١و٠١و٤و٣و2 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:2 ةداملا
قفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خرؤــملا رارـــقلا نم٧١و٤١و
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةــــنــــس وــياـــم٩١

دحأل ةقايسلا ةصخر نوزئاحلا نوقئاسلا مزلي:2 ةداملا"
"2 ج" فنصلا نوزئاحلا اذكو "د"و "ج"و ’’١ ج’‘ فانصألا

دحأ يف ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكت ةعباتمب
: هاندأ ةروكذملا تاصصختلا

،تاقرطلا ربع صاخشألا لقن–

،تاقرطلا ربع عئاضبلا لقن–

.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن–

ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا عباتُي نأ نكمي ال ،هنأ ريغ
تاـــــــقرــطلا رـــبـــع ةرــطــخلا داوـــملا لقــــنل ةــيــــنــهـــملا ةءاـــفـــكلا
عئاضبلا لقنل ةينهملا ةءافكلا ةداهش نوزئاحلا نوقئاسلا ّالإ
."ةيحالصلا ديق تاقرطلا ربع

صاخشألا لقنل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ديدجت متي :٣ ةداملا"
ليهأت لالخ نـــم تاـــقرــطلا رـــبــع ةرـــطــخلا داوـــملاو عئاـــضـــبلاو
،تاونس )٥( سمخ لك لصاوتم نيوكت راطإ يف ،فراعملا
  .ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلا خيرات نم ءادتبا

لـــقنل ةــينهملا ةءاـــفكلا تاداـــهش ةــيحالص دّدـــمُت ،هـــنأ رــــيغ
،تاقرطلا ربع ةرطـخلا داوـــملا وأ/و عئاضبلا وأ /و صاخشألا

خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل ،ةيحالصلا ديق
 .ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشن

ةتسلا رهشألا لالخ لصاوتملا نيوكتلا ىرجي نأ نكمي
."ةروكذملا قئاثولا ةيحالص ءاهتنا لبق ةريخألا )٦(

ةءاـــفكلا ةداـــهش ىلــع لوـــصحلل نـــيوكتلا ىرـــجي :٤ ةداملا"
عــــبارلا قـــحلملل اــــقبطو طورـــشلا رـــتفد ساـــسأ ىلـــع ةـــينهملا
نودب يقابلا( .............. ريخألا اذه ددحي .رارقلا اذهب قفرملا

. ")رييغت

ةداهش ىلع لوصحلل يلوألا نيوكتلا ةدم ددحت :٠١ ةداملا"
رشع دحأب تاقرــطلا رـــبـــع صاخشألا لقــــنل ةـــينهملا ةءاــــفـــكلا
)٦٦( نيتسو تسب ردقي يلامجإ يعاس مجحب يأ ،اموي )١١(

."رارقلا اذهب سماخلا قحلملاب قفرملا جمانربلل اقبط ،ةعاس

ةداهش ىلع لوصحلل يلوألا نيوكتلا ةدم ددحت:١١ ةداملا"
)١١( رشع دحأب تاقرطلا ربع عئاضبلا لقنل ةينهملا ةءافكلا

)٦٦( نيتـسو تـــســـب ردـــقي يلاـــمـــجإ يـــعاس مــجـــحب يأ ،اـــموـــي
.رارقلا اذهب سماخلا قحلملاب قفرملا جمانربلل اقبط ،ةعاس

تارود يف ناـــنــيوــكــتلا ناذـــه مـــظـــني نأ نكـــمي ،هـــنأ رــــيـــغ
.ةرودلا حتف خيرات نم ءادتبا ،)2( نيرهش زواجتت ال ةيبوانت

ةءافــــكلا ةداهـــش ىلع لوـــصـــحلل يلوألا نــيوــكـــتلا ةدـــم ددــحت
،مايأ )٦( ةتـــسب تاـــقرـــطلا رـــبع ةرطـــخلا داوملا لقنل ةينــهملا
،ةعاـــس )٦٣( نيــثالــثو تـــسب ردـــقي يلاـــمـــجإ يعاــــس مــــجـــحب يأ

.رارقلا اذهب سماخلا قحلملا جمانربل اقبط

ةيـــبواــــنت ةرود يف نيوـــــكتلا اذه مظني نأ نكمي  ،هنأ رـــيـغ
."ةرودلا حتف خيرات نم ءادتبا ً،ادحاو )١(ً ارهش زواجتت ال

مسق لك يف نيحشرتملا ددع زواجتي ّالأ بجي :2١ ةداملا"
نينوكم فرط نم مهريطأت بجيو ،اصبرتم )٠2( نيرشع
اذهب سماخلا قحلملا يف ةددحملاو ةبولطملا تالهؤملا مهيدل
."رارقلا

يلوألا نــــيوـــــــكتلا ناحــــتما ةرود نــــمـــــضــــتــت:٤١ ةداـــملا"
: يتأـــي ام

: تاقرطلا ربع صاخشألا لقنل ةبسنلاب -١

ةيرظنلا فراعملا مييقت متي : ةيرظنلا تارابتخالا–
تارابتخالا ساسأ ىلع ةينهملا ةءافكلا ةداهشل نيحشرتملل
نيوكتلا زكرم اهحّحصُيو اهّدعُي يتلا ،ةيوفشلا وأ ةيباتكلا

ددحتو.رارقلا اذهب سماخلا قحلملاب قفرملا جمانربلل اقبط
 .ةدحاو )١( ةعاسب ةدام لك ناحتما ةدم

يقــيـــبطــتلا بــناـــجلا مــيــيــقت مــتي : يقـــيــبـــطـــتلا رابتخالا–
،ماعلا قيرــطلا ىلع وأ ةقايــــسلا صخر ناــحتـــما رامــضـــم ىلع
،ةفاثكلا ةفيعض رورم ةكرح تاذ ريس طوطخ تاراسم ىلع
،ايـــمــيلقإ ةـــصتـــخملا ةـــيالولل لقـــنلا ةــيرـــيدــم فرــــط نم ددحُت
.ةداملا ذاتسأ فرط نم رابتخالا اذه مييقت متيو

 : تاقرطلا ربع عئاضبلا لقنل ةبسنلاب-2

ةيرظنلا فراعملا مييقت متي: ةيرظنلا تارابتخالا–
تارابتخالا ساسأ ىلع ةينهملا ةءافكلا ةداهشل نيحشرتملل
نيوكتلا زكرم اهحّحصُيو اهّدعُي يتلا ةيوفشلا وأ ةيباتكلا

ددحتو .رارقلا اذهب سماخلا قحلملاب قفرملا جمانربلل اقبط
.ةدحاو )١(ةعاسب ةدام لك ناحتما ةدم
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: تاقرطلا ربع صاخشألا لقنل ةبسنلاب-١

نـــيوـــكـــتلل نيـــحشرتـــملل ةيرظـــنلا فراعـــملا ميــــيقت متي
يتلا ةيوفشلا وأ ةيباتكلا تارابتخالا ساسأ ىلع لصاوتملا

قفرملا جمانربلل اقبط ،نيوكتلا زكرم اهحّحصُيو اهّدعُي
ةدام لك ناحتما ةدم ددحتو .رارقلا اذهب سماخلا قحلملاب
.ةدحاو )١( ةعاسب

 : تاقرطلا ربع عئاضبلا لقنل ةبسنلاب-2

نـــيوـــكتلل نيحــــــــشرتــملل ةيرـــــظـــنلا فراعــــــملا ميـــيـــقت متي
يتلا ةيوفشلا وأ ةيباتكلا تارابـتـــخالا ساـــسأ ىلع لصاوتملا

قفرملا جمانرـــبلل اقبـــط ،نـــيوـــكتلا زكرـــــم اهحــــّحـــصُيو اهّدــعُي
ةداــــم لك ناـــحــــتما ةدم ددــــحتو ،رارقلا اذهب سماـــخلا قحلملاب
.ةدحاو )١( ةعاسب

: تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنل ةبسنلاب -٣

نــــيوـــكتلل نيـــحشرــــتملل ةيرــــظنلا فراعــــملا ميـــيـــقت مـــتي
يتلا ةيوفشلا وأ ةيباتكلا تارابتخالا ساـسأ ىلع لـــصاوـــتملا

قـــفرـــملا جـــمانرـــبلل اقـــبط ،نيوــــكتلا زكرــــم اهحـــّحـــــصُيو اهّدعُي
ةدام لك ناحتما ةدم ددحتو .رارقلا اذهب سماخلا قحلملاب
.ةدحاو )١( ةعاسب

.ةطقن )٠2( نيرشع ىلع يرظنلا رابتخالا طيقنت متي

بجيو .ةيئاصقإ ربتعت طاقن )٥( سمخ نم لقأ ةمالع لك
."هيواسي وأ )٠١( ةرشع ماعلا لدعملا قوفي نأ

،ناـــحـــــتـــــمالا رـــــــثإ ىلع تالوادــــملا ةـــنــــجل عــمـــتــــجت:٤2 ةداملا"
،اهنأشب لوادتتو نيصبرتملل ةيجوغاديبلا تافلملا سردتو
 : يتأي امك اهتارارق ردصتو

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

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

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

نيوكتلا ةداعإ حشرتملا ىلع بجي ،ٍناث بوسر ةلاح يفو
."هّلك

وأ /و ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع عيقوتلا متي:٥2 ةداملا"
لقــــنلا رــيدـــمو زكرـــملا رـــيدم نيب لصاوــــتملا نيوــــكتلا ةداهش

ىلإ نيوــــكــتلا زـــكرـــم اهمّلـــسيو ،ايـــميلقإ صــتـــــخملا ةـــيالولل
.حشرتملا ىلإ وأ /و مدختسملا

صاخشألا لقنل ةينهملا ةءافكلا ةداهش جذومن قفريو
.رارقلا اذهب نماثلا قحلملا يف تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ/و

ةرطخلا داوملا لقنل ةينهملا ةءافكلا ةداهش جذومن قفريو
.رارقلا اذهب عساتلا قحلملا يف تاقرطلا ربع

صاخشألا لقنل لصاوتملا نيوكتلا ةداهش جذومن قفريو
.رارقلا اذهبرشاعلا قحلملا يف تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ/و

يقيبطتلا بناجلا مييقت متي: يقيبطتلا رابتخالا -
،ماعلا قيرطلا ىلع وأ ةقايسلا صخر ناحتما رامضم ىلع
ةفاثكلا ةفيعض رورم ةكرح تاذ ريس طوطخ تاراسم ىلع

مييقت متيو ،ايميلقإ ةصتخملا ةيالولل لقنلا ةيريدم اهددحت
.ةداملا ذاتسأ فرط نم رابتخالا اذه

: تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنل ةبسنلاب -٣

ةءافكلا ةداهشل نيحشرتملل ةيرظنلا فراعملا مييقت متي
ةيوـــــفشلا وأ ةيباــــــتكلا تارابــــتخالا ساـــسأ ىلع ةيـنهملا
جمانرــــبلل اــقبط ،نيوــــــكتلا زكرم اهححصُيو اهدعُي يتلا
لك ناحتما ةدم ددحت .رارقلا اذهب سماخلا قحلملاب قفرــملا

.ةدحاو )١( ةعاسب ةدام

نيرشع ىلع يقيبطت وأ /و يرظن رابتخا لك طيقنت متي
.ةطقن )٠2(

بجيو .ةيئاصقإ ربتعت طاقن )٥( سمخ نم لقأ ةمالع لك
."هيواسي وأ )٠١( ةرشع ماعلا لدعملا قوفي نأ

. ....................... ) رييغت نودب ( ................– :٧١ ةداملا"

نيوكتلا ةداعإ حشرتملا ىلع بجي ٍ،ناث بوسر ةلاح يفو
."هّلك

ماـــــــع ناــبـــعش2١ يف خرؤـــــملا رارـــــقلا يف جردــــــت:٣ ةداملا
٧١ ةدام هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا٧٣٤١
 : يتأي امك ررحتو رركم

يتداهش ىدحإ زئاح قئاس لك ىفعي: رركم٧١ ةداملا“
،تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ صاخشألا لقنل ةينهملا ةءافكلا

ةعباتم نم ،ةداهشلا نم رخآ وأ نيوكتل حشرتلا يف بغري
اذــهــب سماخلا قــحــلملاــب قــفرملا كرــتشملا عذجلا جماـــنرـــب
.”رارقلا

٥2و٤2و٣2و١2و٩١ داوملا ماكحأ ممتتو لدعت :٤ ةداملا
٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع نابـــعـش2١ يف خرؤملا رارقلا نم
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةــــنــــس وــياـــم

. ....................... ) رييغت نودب ( .................–:٩١ ةداملا"

ىرــــجي ،تاــــقرطلا رــــبع ةرــــطخلا داوــــملا لـــــقنل ةـــبسنلاب
مــجــحـــب يأ ،ماـــيأ )٤( ةــعــبرأ ىدــم ىلع لصاوــتملا نــيوــكــتـــلا

."ةعاس )٤2( نيرشعو عبرأب ردقي يلامجإ يعاس

لـــــك يف نيــــحشرتملا ددــــع زواــــــجتي ّالأ بـــــجي:١2 ةداملا"
فرط نم مهريطأت بجيو ،اصبرتم )٠2( نيرشع مسق
سماخلا قحلملا يف ةددحملا ةمزاللا تالهؤملا مهيدل نينّوكم
."رارقلا اذهب

لــــصاوــــــتملا نيوكتـلا ناحتما ةرود نمضتت:٣2 ةداملا"
: يتأي ام
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يئاهنلا وأ تقؤملا بحسلا وأ /و زكرملا قلغ ةلاح يف
ةصتخملا ةيالولل لقنلا ةيريدم لّوحت ،ةصخرلا وأ /و دامتعالل
زــكرـــم وــحـــن ،نيوكـــتلا دـــقع نيزئاحلا نيــحـــشرــتملا ايـــمـــيلقإ
.برقألا نيوكتلا

يف نيوكتلا زكرم طاشنل فقوتلا ررقم جذومن قفري
.رارقلا اذهب )٤١( رشع عبارلا قحلملا

يتلا  ةسسؤملا قتاع ىلع نيحشرتملا نيوكت فيلاكت عقت
."بحس وأ /و قلغ عوضوم تناك

خرؤــملا رارـــقلا نم2٤ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٨ ةداملا
روكذملاو٦١٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماع نابـــعش2١ يف

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ

دحأ يف ةقايسلا ةصخر زئاح قئاس لك مزلي :2٤ ةداملا "
رارقلااذه ماكحأل لاثتمالا ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا فانصألا
ةمانزرل اقفو  ،ةّيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ءادتبا

."لقنلاب فلكملا ريزولا اهددحي

٧٣٤١ ماع نابعش2١ يف خرؤملا رارقلا يف جردـــت :٩ ةداملا
رركم2٤ ةدام ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا

 : يتأي امك ررحت

ةداهش ىلع لوصحلا ةيمازلإل عضـــخي ال : رركم2٤ ةداملا"
: ةينهملا ةءافكلا

ينـــــــطولا عاــــــفدلا ةرازو حلاـــــــصمل نوــــعــباتلا نوقئاـــسلا–
ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاو ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملاو
،ةيندملا

نودجوي نيذلا تارايسلا ةقايس ميلعت سرادم ونرمم–
 ."طاشن ةلاح يف

2 داوــــملا يف ةروــكذــملا قـــحالملا ممـــتتو لدــــعت:0١ ةداملا
٩٣و٧٣و٥٣و2٣و٠٣و٧2و٣2و١2و٤١و2١و١١و٠١و٤و
ويام٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش2١ يف خرؤملا رارقلا نم

.رارقلا اذهب قحلتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس

ينطولا زكرملل يلحملا عرفلا" ةرابع لدبتست :١١ ةداملا
ةصتخملا ةيالولل لقـــنلا ةيرــــيدم" ةرابعب "ةقاـــيسلا صــــــخرل
رارقلا نم٣٤و٩2و82و22و٣١و٧و٥ داوــــملا يف "ايــــمــــيلقإ
٦١٠2 ةنس وـيام٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماـع نابـــعـش2١ يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

خرؤملا  رارقلا نم٠2و٩ نيتداملا ماكحأ ىغلت :2١ ةداملا
روكذملاو٦١٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش2١ يف

.هالعأ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ١١ قفاوملا2٤٤١ ماع نابعش82 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

 يرصان لامك

داوـــملا لقـــنل لصاوـــتملا نـــيوـــكـــتلا ةداـــهش جذوـــمن قفريو
اذهب )١١( رشع يداحلا قحلملا يف تاقرطلا ربع ةرطخلا
."رارقلا

ماــــع ناـــبعش2١ يف خرؤــــملا رارــــقلا يف جردــــت:٥ ةداملا
٦2 ناتدام ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا٧٣٤١
 : يتأي امك ناررحتو ،١ رركم٦2ورركم

لقن( ةرطخلا داوملا لقن ةداهش لداعت : رركم٦2 ةداملا"
ةرازو حلاصم نــــم ةمــّـلســــملا ،تاـــقرـــطلا رـــبع )تاــــقورــــحملا
هيـــلع قــفاوــملا نيوكــــتلا جــــماـــنرـــبل اقبط ،ينطولا عاـــــفدلا

ةينهملا ةءافكلا ةداهش ،لقنلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم
."تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنل

نيذلا نييركسعلا نيــمدـختــــسملا نكمي :١ رركم٦2 ةداملا"
ينطولا شيجلا فوفص يف ةيئاهن ةفصب مهتمدخ اوهنأ
تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن ةداهش نيزئاحلاو يبعشلا
،ينطولا عافدلا ةرازو حلاصم نم ةّملسملا )تاقورحملا لقن(
ةداهشلا ليوحت لجأ نم لقنلاب ةفلكملا ةرازولل بلط ميدقت
دــعــب كلذو ةــيــندملا ةــيــنــهملا ةءاــفــكــلا ةداــهش ىلإ ةروــكذملا

.ينطولا عافدلا ةرازو ةقفاوم

ةـــيالولل لقــــنلا ريدم فرط نم ةداــــهشلا هذـــه لــــيوـــحت متي
ةداهــــشلل ةلداـــعـــم ةداهـــش مهمـّلسي يذلا ايمــيـــلقإ صـــتــــخملا
يـــــــناثلا قـــــحلملاب قـــــفرملا جذوـــــمنلل اـــــقبط ،اــــــهب فرـــــتعملا

.رارقلا اذهب )2١(رشع

ةلداعملا ةداهش ىلع نولصاحلا نوقئاسلا عضخي ،هنأ ريغ
اقـــبـــط ،لـــصاوــــتملا نيوــــكتلا ةعباتم ةيـــــمازلإل ،يرود لــــكشب
."رارقلا اذه ماكحأل

يف خرؤــملا رارـــقلا نم٣٣ ةداملا ماكحأ لدـــعت :٦ ةداملا
روكذملاو٦١٠2ةنس وــيام٩١قفاوملا٧٣٤١ ماع نابـعش2١
:يتأي امك ررحتو ،هالعأ

نودـــــــب(......داــــــمتعالا بـــــــحاــص ةاـــــفو ةـــــلاـــح يف:٣٣ ةداملا"
اولثتمي نأو ،رهشأ )٦( ةتس زواجتي ال لجأ يف )ىتح رييغت
."رارقلا اذه ماكحأل

ماـــــع ناـــبعش2١ يف خرؤـــــملا رارـــــقلا يف جردـــــت :٧ ةداملا
٥٣ ةدام ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا٧٣٤١
 : يتأي امك ررحت رركم

ةـــــــلاح يف ،نـــــيوــــكتلا زـــــكرـــم رـــــيدم مزـــــلي : ررــــــكم٥٣ ةداملا"
قئاثول ةيلصألا خسنلا ةداعإب ،طاشنلا نع يئاهنلافقوتلا
ارهش زواجتي ال لجأ يف لقنلاب ةفلكملا ةرازولا ىلإ دامتعالا
. ادحاو )١(

،نيوكتلا زكرمل طاشنلا نع يئاهنلا فقوتلا رّرقم مّلسي
قفرملا جذومنلل اقبط ،فقوتلا بلط مالتسا خيرات نم ءادتبا

.رارقلا اذهب )٣١(رشع ثلاثلا قحلملاب
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لوألا قحلملا
صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا زكرم حتف ةنياعم رضحم جذومن

.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ /و عئاضبلا وأ /و

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
.......................................ةرازو

.................................... ةيالول لقنلا ةيريدم
..................................... مقر
وأ /و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا زكرم حتف ةنياعم رضحم

.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ /و عئاضبلا
......................................................................................................................................................... : نيوكتلا زكرم ةيمست–
 ..................................................................................................................................................................... : )ة( دّيسلل عبات–
 ................................................................................................................................................................... : ناونعلاو ناكملا–
......................................................................................................................................................................... : ةكرشلا مسا–
................................................................................................................................................................. : يفارغجلا عقوملا–
 ........................................................................................................................................  : )ديدحتلل( ٍفانتم طاشن دجاوت–
...................................................................................................................................................................... : سكاف /فتاه–
............................................................................................................................................................... : ينورتكلإلا ديربلا–
 ......................................................................................................................................... : نيوكتلا ةسسؤم تالحم فصو–
.......................................................................................................................................................................... : ماسقألا ددع–

2 م........................   ةحاسملا  :١ مسقلا–
2 م........................   ةحاسملا  :2 مسقلا–
2 م........................   ةحاسملا  :٣ مسقلا–
2 م........................       ) ديدحتلل (ىرخأ–
 : ةيرادإلا نوؤشلا بتاكم ةلاح•
.................................................................................................................................................:يجوغاديبلا لوؤسملا بتكم–
.......................................................................................................................................................................: ةذتاسألا ةعاق–
........................................................................................................................................................................:راظتنالا ةعاق–
......................................................................................................................................................................:تانالعإلا ةحول–
: ةيانبلا طورش•
   ال    معن          : ةءاضإلا–
   ال    معن         : ةيوهتلا–
                                                                               ال          معن   : هايملا ةرود–
................................................................................................................................................... : ) ديدحتلل(  ىرخأ طورش–
..................................................................................................................................................................: ةنياعملا جئاتن•
..................................................................................................................................................................................................

................................ يف ،...............ـب رّرح
ةيالولل لقنلا ةيريدم ولثمم

) ءاضمإلاو بصنملا ،بقللاو مسالا(
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يناثلا قحلملا

يقئاسل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا زكرم حتفل ةصخرلا وأ /و دامتعالا حنم ررقم جذومن
.تاقرطلا ربع  ةرطخلا داوملا وأ /و عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقن تابكرم

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

..............................................ةرازو

ىلع لوصحلل نيوكتلا زكرم حتفل ةصخر وأ /و دامتعا حنم نمضتي ............................يف خرؤم ................... مقر ررقم
.تاقرطلا ربع  ةرطخلا داوملا وأ /و عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل ةينهملا ةءافكلا ةداهش

.......................................................ريزو ّنإ
ةكرح ميظنتب قّلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٩١ يف خرؤملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–

،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا
قّلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون٤2 قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف خّرؤملا١8٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب
دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف خّرؤملا٥١٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،مّمتملاو لّدعملا ،تاقرطلا ربع عئاضبلاو صاخشألا لقن تاطاشن ةسرامم صخر ميلست طورش
دّدـــحـي يذلا .............. ةنـس ............. قفاوملا ......... ماع ........... يف خّرؤـملا........... مقر يذيـفـنـتلا موسرـملا ىضتقمبو–

.......................................................ريزو تاـيـحالص
نمضتملاو................... ةنـس ............. قفاوملا ......... ماع ........... يف خّرؤـملا........... مقر يذيـفـنـتلا موسرـملا ىضتقمبو–

.......................................................ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
نيوــــكــــتـــلا تايــــفـيــــكو طورــــش دّدحي يذلا٦١٠2 ةنس وــياـــم٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خّرؤــملا رارـــقلا ىضتقمبو–

،مّمتملاو لّدعملا ،عئاضبلاو صاخشألا لقن تابكرم يقــئاــســـل ةــيــنـــهـملا ةءاـــفــكــلا ةداـــهــش ىلـــع لوــصــحـــلــل
. ................................ يف خّرؤملا  ...........................................................  نم مدقملا ةصخرلا / دامتعالا بلط ىلع ءانبو–
. .............................. يف خّرؤملا  ....................................................... مقر نيوكتلا زكرم حتف ةنياعم رضحم ىلع ءانب–

:يتأي ام رِّرقي
،...................................... ـــب نئاكلا ،"....................................." ىعدي يذلا نيوكتلا زكرم صخرُي وأ /و دمتعُي: ىلوألا ةداملا

: تابكرم يقئاسل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا تارود ميظنتل ،................................. )ة( دّيسلل عباتلاو
تاقرطلا ربع صاخشألا لقن–
        تاقرطلا ربع  عئاضبلا لقن–
تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن–
.هيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٠١(رشعب ررقملا ةيحالص ددحت :2ةداملا
نم رهشأ )٦( ةتس لبق لسريو ،كلذ فالخ ىلع زكرملا ريدم ربعٌي مل ام ،ةدملا سفنلو اًينمض ررقملا ددجُي :٣ ةداملا

.ةيحالصلا ءاهتنا
.هئاغلإ ىلإ ررقملا اذه حنمب تحمس يتلا طورشلل لاثتمالا مدع ىلع بترتي :٤ ةداملا
.......................................................ةرازول ةّيمسّرلا ةرشنلا يف ررقملا اذه رشنُي :٥ ةداملا

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



0٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٩
13م١202 ةنس ربمتبس٦١

ثلاثلا  قحلملا

  صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا زكرمل ةيفصو ةقاطب

.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ/و عئاضبلا وأ/و

................................................................................................................................................................ : نيوكتلا زكرم

................................... يف )ة(خرؤملا  ................... : ةصخرلا وأ /و دامتعالا مقر -

Ⅰ- ةيرشبلا لئاسولا :

Ⅰ-يجوغاديبلا لوؤسملا -١ : 

بقللاو مسالا

Ⅰ-2- ميلعتلا ومدختسم:

Ⅰ-نويرادإلا نودختسملا٣ : 

ةبولطملا تالهؤملادايزالا ناكمو خيرات

نيوكتلا تارود

ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلليلوألا نيوكتلا -١
ربع ةرطخلا داوملا وأ/و عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقنل
.تاقرطلا

ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلللصاوتملا نيوكتلا -2
ةرطخلا داوملا وأ/ و عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقنل ةينهملا

.تاقرطلا ربع

تالهؤملابقللاو مسالاةداملا
ةبولطملا

تاظحالم

تالهؤملالوغشملا بصنملابقللاو مسالا

Ⅱ-ةيداملا لئاسولا :

II.ماسقألاو ةيجوغاديبلا بصانملا ددع-١ :...............................................................................................................

II.2-ةيرادإلا بتاكملا ددع :..........................................................................................................................................

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

زكرملا ريدم
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نيوــــكــــتـــلا تاــــيـــــــفــــــيـــــــكو طورـــــــش ددــــحــــي يذلا٦١٠2 ةنس
تابكرم يقــئاــســـل ةــيــنـــهـملا ةءاـــفــكــلا ةداـــهــش ىلـــع لوــصــحـــلــل
 ،ممتملاو لدعملا ،عئاـــضبلاو صاـــخـــشألا لــقن

،نيوكتلا تايرجم ةبقارم–

،نيحشرتملل اهميلستو نيوكتلا مئاعد دادعإ–

عم قيسنتلاب نيوكتلا تارود تالوادم رضاحم دادعإ–
،ايميلقإ ةصتخملا ةيالولل لقنلا ةيريدم

،نيحشرتملل نيوكتلا ةعباتم تاداهش دادعإ–

،هظفحو نيوكتلا زكرم فيشرأ ةيامح–

.نيوكتلاب قلعتي تامولعم كنب كسم–

: بصنملا يف نييعتلا طورش– *

ةقايسلا صخر وشتفمو يربلا لقنلا وشتفمو وسدنهم –١
،يرـــبلا لقــــنلا يف نوــــماـــسلا نوـــيــنقتلاو قرـــطلا يف نـــــمألاو
تاســــسؤم اهّملـــست يرـــبلا لقــــنلا يف ايلع ةداهــــش نوزئاــــحلا
نوزوحي نيذلاو لقنلاب ةفلكملا ةرازولا ةياصو تحت نيوكتلا

لقنلا ناديم يف ةينهملا ةربخلا نم ،لقألا ىلع ،)2( نيتنس
،يربلا

سيئر ةبتر ووذ تاراطإلا وأ/و ةيماسلا تاراطإلا –2
،)2( نيتنس نوزوحي نيذلا ،لقألا ىلع ،بتكم سيئر وأ مسق
،يربلا لقنلا ناديم يف ةينهملا ةربخلا نم ،لقألا ىلع

)سناسيل ،رتساـــم ،سدــنهم( ةيـــعماـــج ةداهـــش نوزئاـــــــحلا –٣
ةينهملا ةربخلا نم ،لقألا ىلع ،تاونس )٣( ثالث نوزوحي نيذلا

ميلعتلاو نوناقلاو لامعألا ةرادإو لقنلا يف دادمإلا ناديم يف
.ةيلاملاو داصتقالاو ةراجتلاو

ةقفاوملاو يأرلا ءادبإل بصنملل حشرتلا فلم لسري نأ بجي
.لقنلاب فلكملا ريزولا ىلإ

لوؤسملل  رييغت يأب لقنلاب فلكملا ريزولا غالبإ بجي
.ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا زواجتي ال لجأ يف يجوغاديبلا

ةذتاسأ دحأ ىلوتي نأ بجي ،بصنملا اذه روغش ةلاح يفو
نيثالث زواجتت ال ةرتف لالخ ةتقؤم ةفصب ماهملا زكرملا
زكرملا ريدم مزليو .روغشلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣(
.هالعأ ةروكذملا طورشلا سفنب هفالختساب

: ) تاداهشلاو تامولبدلا( نولهؤملا نونوكملا–ب

يف ةددـــــحملا طورـــشلا يفوـــتـــسي نأ نوــــكـــم لك ىلع بــــــجي
٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خرؤــملا رارقلاب سماخلا قحلملا
روــــــكذملاو مّمــــتــملاو لّدـــــعملا ،٦١٠2 ةــــنــــس وــياـــم٩١ قـــــــفاوملا
.اهسيردت ررقملا ةداملا صصخت بسح ،هالعأ

عبارلا قحلملا

ىلع لوصحلل نيوكتلاب قلعتملا طورشلا رتفد
لقن تابكرم يقئاسل ةينهملا ةءافكلا ةداهش

ربع ةرطخلا داوملا وأ/و عئاضبلا وأ/و صاخشألا
.تاقرطلا

2١ يف خرؤـــــــملا رارـــــــــقلا ماـــــــكحأل اـــــقيـــــبطت: ىلوألا ةداملا
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس وــيام٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع نابـــعش
ةءافــــكــلا ةداهــــش ىلع لوـــصحلل نيوـــكـتـــلا تايــــفيـكو طورــش

لدعملا ،عئاضبلاو صاخشألا لقن تابكرم يقــئاســـل ةينــهملا
طورـــش دـــيدـــحت ىلإ اذــــه طورشلا رــــتــــفد فدــــهــــي ،مــــمــــتملاو
هتعباتمو لصاوتملاو يلوألا نيوــــكتلا ميــــظنت تايـــفيكو
ةداهش وأ/و ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل هتبقارمو
: تابكرم يقئاسل لصاوتملا نيوكتلا

،تاقرطلا ربع صاخشألا لقن–

،تاقرطلا ربع عئاضبلا لقن–

.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن–

دـــــــمتعملا نــــــيوكتلا زــــــــــكرم لـــــــغتـــسُي نأ بـــــجي :2 ةداملا
،هالعأ ةروكذملا نيوكتلا تارود نامضل هل صخرملا وأ /و
لوعفملا ةـيراسلا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا ماـكـحألل اـقـبـط
 .اذه طورشلا رتفد ماكحألو

يوـــــنـــعـــم وأ يعـــيــبط صـــخـــش لـــك ىلع بــــجي :٣ ةداملا
بلـــط ميدــــقت ،ةصخر وأ /و دامـــــتعا ىلع لوـــصحلل حـــــشرتي
صوـــصــخلا ىلع نمـــضــتي لقـــنلاب فلـــكملا ريزولا ىلإ هجوم
: ةيتآلا تامولعملا

رـــقمو يـساسألا نوــــناقلا( زـــــكرملا ةــــفصو بــــقل ،مــــسا –١
زاهجو فتاهلا مقرو ينورتكلإلاو يديربلا ناونعلاو ةكرشلا
،)هب لاصتالا  بجاولا لوؤسملاو يمقرلا ريوصتلا

ىلوألا ةداملل اًقبط اهميظنت دارملا نيوكتلا تارود –2
.اذه طورشلا رتفد نم

ةيرــــشـــبلا لئاسولا رـــفوـــت تبــــثُي فلـــمب بلــطلا اذه قفري
 : ةيتآلا ةيداملاو

: ةيرشبلا لئاسولا–١

فيظوــتب زكرـــملا مزلي : يــــــجوغاديبلا لوؤسملا–أ
ىلع فــلـــكــي ،يـــجوــغادـــيــب لوؤـــسم ةـــمــئادو ةــيــلــعـــف ةـــفصب
: ةيتآلا ماهملاب صوـــصـــخلا

،مهليجستو مههيجوتو نيوكتلل نيحشرتملا مالعإ نامض–

لقنلا ةيريدم عم قيسنتلاب نيوكتلا تارود ةجمرب–
،ايميلقإ ةصتخملا ةيالولل

سداسلا قحلملل اقبط نيوكتلا تارود حتف رضاحم دادعإ–
وــياـم٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع نابـعش2١ يف خرؤملا رارقلاب
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قحلملل اقبط ،تقؤملا فقوتلا ةداهش همّلسي يذلا لقنلاب
قفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خرؤــملا رارقلاب رشع عبارلا

.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا٦١٠2 ةــــنــــس وــياـــم٩١

ءادتبا ،رهشأ )٤( ةعبرأ تقؤملا فقوتلا زواجتي ّالأ بجي
.ةداهشلا هذه عيقوت خيرات نم

 : زكرملا تامازتلا:٦ ةداملا

: يتأي امب نيوكتلا زكرم مزلي

٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خرؤــملا رارـــقلا ماكحأ مارتحا–
تاــــيــــفــــيــــكو  طورــــش ددــــحــــي يذلا٦١٠2 ةــــنــــس وــياـــم٩١ قفاوملا
يقــئاــســـل ةــيــنـــهـملا ةءاـــفــكــلا ةداهش ىلـــع لوصــحـــلــل نيوكتـــلا

 ،ممتملاو لدعملا ،عئاــــضبلاو صاــــخـــشألا لـــقن تابــــكرـــم

عم ،نيحشرتملا تافلمل قئاثولا فلتخم نم ققحتلا–
،نيوكتلاب قاحتلالا طورش مارتحا

يف نيوكتلا يف قحلا مهيدل نيذلا نيحشرتملا ليجست–
اهاصقأ ةيجوغاديب جاوفأ ليكشتو ةراتخملا تاصصختلا

،اصبرتم )٠2(  نورشع

ةبسنلاب ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف ةرود حتف رضحم دادعإ–
،نيوكت لك ةياهن دنع اهماتتخا رضحمو نيوكت جوف لكل
،ايميلقإ ةصتخملا ةيالولل لقنلا ةيريدم ىلإامهلاسرإو

،ةينيوكتلا تارودلا فلتخم لودج قيلعت–

،مهؤاعدتساو نيوكتلاب نيينعملا نيحشرتملا مالعإ نامض–

عم ،اهتعباتمو اهريسو نيوكتلا تارود طيشنت نامض–
،ةبولطملا تالهؤملل  نينوكملا ءافيتسا نم دكأتلا

اهاري ةمولعم لكب ةينعملا ةيالولل لقنلا ةيريدم ةافاوم–
 ،نيوكتلا نايرسب قلعتت ةيرورض

،نيوكتلل نيحشرتملا ليجست تاقاطب دادعإ–

،نيوكتلل نيحشرتملا ةعباتم رتفد دادعإ–

ىلإ هنم ةخسن لاسرإو زكرملل يلخادلا ماظنلا دادعإ–
،ةينعملا ةيالولل لقنلا ةيريدم

اهميلستو ةرطسملا جماربلل اقبط نيوكتلا مئاعد دادعإ–
،نيحشرتملل

،نيوكتلا ةرتف لالخ نيحشرتملا نيمأتب لفكتلا–

،نيوكتلل نيحشرتملل يجوغاديبلا مييقتلا ةقاطب دادعإ–

لصاوتملا نيوكتلا وأ /و ةينهملا ةءافكلا تاداهش ميلست–
.حشرتملل وأ /و مدختسملل

ىلع لوــــصـــحلل ةيلاــــمجإلا نيوـــــكتلا ةدـــم ددـــــحت :٧ ةداملا
لــــصاوتملا نـــــيوكتلا ةداـــــهش وأ /و ةـــــينهملا ةءاـــــفكلا ةداـــــهش
 : يتأي امك

ابسانم هاري صخش لكب نيعتسي نأ زكرملا ريدم نكميو
يك ،يربلا لقنلا ناديم يف ةينهملا هتالهؤمو هفراعم مكحب
،زواجتت ال ةدمل تقؤم راشتسمك فظويو هماهم يف هدعاسي
.عوبسألا يف تاعاس )٦( تس ،رثكألا ىلع

ثلاثلا قحلملل اقبط ابوجو ةيفصولا ةرامتسالا ألمُت
وــياـــم٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خرؤــملا رارقلاب

.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٦١٠2 ةــــنــــس

 : نويرادإلا نومدختسملا–ج

نـــــيوـــكـــتلا تاــــفلـــم رـــيــيـــست ةعباتــــمب نوـــفـّلـــكملا لاــــمـــعلا
نيوــــكتلا ةداهــــش وأ /و ةيـــنـــهملا ةءاـــفكلا ةداهـــشل نيحشرتملل
.لصاوتملا

: ةيداملا لئاسولا  –2

يف ةبولطملا ريياعملاو طورشلا يفوتسي رقم / لحم–
رشع ةدمل راجيإلا دقع وأ ةيكلملا دقع نم ةخسن : لاجملا اذه
2١ يف خرؤملا رارقلا ماكحأل اقبط ،لقألا ىلع ،تاونس )٠١(

ممتملاو لدعملا ،٦١٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش
.هالعأ روكذملاو

ةيجوغاديبلا ماسقألا نم ىندألا ددعلا نوكي– : باعيتسالا ةقاط–
 .2م٠٣ اهنم لكل ايندلا ةحاسملا غلبت ثيحب ،)٣( ةثالث

اصبرتم )٠2( نيرشع نيحشرتملا ددع زواجتيّ الأ بجي–
،مسقلا يف

،هعقومو زكرملا رقمل ينايبلا ططخملا–

: )ةبكرملا ليجست ةقاطب( راجيإ وأ ةلماك ةيكلمب تابكرم–

ةريبك ةلفاح : تاقرطلا ربع صاخشألا لقنل ةبسنلاب–
،راكوتوأ عون نم ةريبك ةلفاح وأ سيبوتوأ عون نم

ةنحاشو ةنحاش : تاقرطلا ربع عئاضبلا لقنل ةبسنلاب–
،جيرهص عم ةلصفمتم ةنحاشو ةلصفمتم

دنـــــع ،ةقايـــسلا ةصــــخر فنص بســـح ،ةــــقاــيــسلا يكاحم–
.ءاضتقالا

يساسألا نوناقلا يف رييغت لك عضخي نأ بجي :٤ ةداملا
ةقفاوملاو يأرلا ىلإ صخرملا وأ /و دمتعملا نيوكتلا زكرمل يلوألا
  .لقنلاب فلكملا ريزولل ةقبسملا

تحمس يتلا طورشلل ليدعت لك ىلع بترتي نأ نكميو
فلكملا ريزولا يأر ذخأ نود ةصخرلا وأ /و دامتعالا حنمب
.يئاهنلا هبحس ،اقبسم لقنلاب

طاـــشـــن نـــع تـــقؤـــملا فـــقوـــتلا نوـــكــــي نأ بــــجي :٥ ةداملا
فلكملا ريزولا ىلإ غّلبُي نأ بجيو ،ارربم نيوكتلا زكرم
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: راطإلا ةيقافتالا :0١ ةداملا

: يتأي ام ماربإ زكرملا ريدم ىلع بجي

ةســــسؤـــملاو نيوـــــكتلا ةســـسؤم نيـــب راـــطإ ةـــيـــقاـــفـــتا –١
عئاضبلا وأ/و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل ةمدختسملا

نيوكتلا ةعباتمل نينيعملا تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ /و
 .اذه طورشلا رتفد نم ىلوألا ةداملا يف روكذملا

.رحلا حشرتملاو نيوكتلا ةسسؤم نيب نيوكت دقع –2

: لخدتملا دقع :١١ ةداملا

دعُي ،تقؤـــم لكـــشب لخدــتملا دقع ماربإب زكرملا ريدم مزلي
تالهؤملا اميس ال هيف ددحي ،ذاتسألاو نيوكتلا ةسسؤم نيب ام
،نيدـــقاعـــتـــملا نيفرــــطلا تامازـــتلاو قوـــقــحو نوكـــملل ةينـــهملا

نم اقبسم ةعّقوملاو اهيلع رشؤملا تامولعملا ةقاطبل اقبط
.ةمدختسملا ةسسؤملا فرط

: تاناحتمالا جئاتن تالوادم :2١ ةداملا

وأ /و يلوألا نيوكتلل جئاتنلا نالعإ تالوادم ةنجل لكشتت
: نم لصاوتملا نيوكتلا

،اسيئر ،زكرملا ريدم–

،اوضع ،يجوغاديبلا لوؤسملا–

،اوضع ،ةيالولل لقنلا ةيريدم نع لثمم–

 .نيوضع ،ةذتاسألا نع )2( نيلثمم–

: نيوكتلا تارود مييقت :٣١ ةداملا

ةيريدم ىلإ ،ةنسلا نم يثالث لك ،لاسرإب زكرملا مزلي
نمضتت يتلا نيوكتلا ةليصح ايميلقإ ةصتخملا ةيالولل لقنلا

   . اهيلع لصحتملا جئاتنلا اذكو زكرملل يلاحلا عضولا اميسال

ةداهش وأ /و ةينهملا ةءافكلا ةداهش ميلست :٤١ ةداملا
: نيوكتلا

ةداهش وأ /و ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع عيقوتلا متي
ةيالولل لقنلا ريدمو زكرملا ريدم فرط نم لصاوتملا نيوكتلا
مدختــــسملا ىلإ نيوكــــتلا زكرم اهمـّلسيو ايمـــيــلقإ صـــتـــخــملا

.حشرتملا ىلإ وأ/و

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

هيلع قدوصو ئرق

زكرملا ريدم

: يلوألا نيوكتلل ةبسنلاب –١

ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل يلوألا نيوكتلا ةدم ددحت–
دحأب تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقنل ةينهملا

)٦٦ ( نيتسو تسب ردقي يعاس مجحب يأ ،اموي )١١( رشع
.ةعاس

ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل يلوألا نيوكتلا ةدم ددحت–
،مايأ )٦( ةتسب تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنل ةينهملا
.ةعاس )٦٣( نيثالثو تسب ردقي يعاس مجحب يأ

ةيبوانت تارود لكش يف نيوكتلا اذه ىرجي نأ نكمي–
صاخشألا لقنل ةبسنلاب )2( نيرهش زواجتت ال ةرتف لالخ
لقنل ةبسنلاب دحاو )١( رهشو تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ /و
.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا

: لصاوتملا نيوكتلل ةبسنلاب –2
وأ /و صاخشألا لقنل لصاوتملا نيوكتلا ةدم ددحت–

يعاـــــس مجـــحب يأ ،ماـــيأ )٥( ةسمــــخب تاقرــــطلا ربع عئاضبلا
.ةعاس )٠٣( نيثالثب ردقي

ربع ةرطخلا داوملا لقنل لصاوتملا نيوكتلا ةدم ددحت–
عبرأب ردقي يعاس مجحب يأ ،مايأ )٤( ةعبرأب تاقرطلا

.ةعاس )٤2( نيرشعو
تارود يف )2( نيـــــمويل حــــشرــــتملا بـــــيغت ىلــــع بــــترتي

،ةيراجلا ةرودلا نم ءاصقإ ،لصاوتملا وأ /و يلوألا نيوكتلا
.نيوكتلا لك ةداعإب مزلي ،ةلاحلا هذه يفو

نيوكت جاوفأ حتف ةلاح يف ،نيوكتلا زكرم دعي :٨ ةداملا
حتفل يلوألا رضحملل ةيليمكت رضاحم وأ/و ارضحم ،ىرخأ
: ةطيرش ،ةرودلا

صوصنملا  ةيجوغاديبلا دعاقملا ددع رابتعالا نيعب ذخأ–
،نيوكتلا ةسسؤمل ةحونمملا ةصخرلا وأ دامتعالا يف اهيلع

ّالأ بجي يتلا نيوكتلل ةيلامجإلا ةدملاب مراصلا دّيقتلا–
نم ءادتبا ،اًدحاو )١( اًرهش ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،زواجتت
.ةيلوألا ةرودلا حتف  خيرات

،نـــيوـــــكـــتلا ةــــــياـــهن رـــــــثإ ىلـــــع ،زــــــكرــــملا دــــــعـــي:٩ ةداملا
قئاثولا ًايميلقإ ةصتخملا ةيالولل لقنلا ةيريدم ىلإ لـــــسرـــيو
: ةيتآلا

 ،نيحشرتملا ةبظاوم لودج–

،نيحشرتملل تامييقت طاقن فشك–

عباسلا قحلملل اقبط نيوكتلا ةرود ةلوادم رضحم–
وــياـــم٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خرؤــملا رارقلاب

،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا٦١٠2 ةــــنــــس

ةءاـفـكـلا تاداـهش دـيـقــل هــيــلــع رشؤمو مــقرــم لــجس–
ريدم فرط نم ةعّقوملا نيوكتلا تاداهش وأ /و ةينهملا
.زكرملا
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سماخلا قحلملا

عئاضبلا وأ/و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل ةينهملا ةءافكلا ةداهشل يلوألا نيوكتلا جمانرب
.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ /و

: تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ/و صاخشألا لقنل ةينهملا ةءافكلا ةداهشل يلوألا نيوكتلا -١

I-كرتشملا عذجلا جمانرب -١ :

قلعتملا يميظنتلا بناجلاو لقنلا داعبأ : ىلوألا ةداـملا
  : تاقرطلا ربع لقنلاب

،ةيمومعلا ةعفنملاو تاقرطلا ربع لقنلا خيرات–

،داصتقالا يف تاقرطلا ربع لقنلا رود–

،ةينطولا قوسلا ريوطت يف تاقرطلا ربع لقنلا ةناكم–

صاخشألا لقن ىلع قبطملا يلودلاو ينطولا يعامتجالا ميظنتلا–
ةيقافتالا ،نيقئاسلا ةحارو ةقايس تاقوأ اميس ال  ،تاقرطلا ربع
،...خلإ ،ةيعامجلا

،تاقرطلا ربع لقنلل يلودلاو ينطولا ميظنتلا–

تاراشإو رـيسلا ةــكرــحــب ةصاخلا دــعاوــقــلا(رورملا نوــناــق–
اهلخادبو قافنألا نم ةبرقم ىلع ةقايسلا  دعاوق ،قرطلا يف رورملا

،)ىربكلا تآشنملا تايصوصخو

رـبـع لـقـنـلا دـقـعو قـئاسلـل ةـيــئازجلاو ةــيــندملا ةــيــلوؤسملا–
.تاقرطلا

رــــبع لـــــقنلا تاـــبكرمل ةـــينقتلا مــــيهافملا: ةـــــيناثلا ةداملا
: تاقرطلا

،تابكرملا ءابرهكو اكيناكيملا رصانع–

،اهيلع ظافحلاو ةبكرملا ةنايص–

ةــثاــغإلاــب ماــيــقــلاو ةــبــكرملا يف تالالــتــخالا فصوو فشك–
،ةطيسبلا

،ثداح عوقو ةلاح يف ةبكرملاب لفكتلا–

ةنايصلاو ةنرملا ةدايقلا : )ةيداصتقالا ةقايسلا( ةقايس– وكيإ–
،ةبكرملل ةديجلا

.ةئيبلا ةيامح رصانع–

اس2١
)ناموي(

اس2١
)ناموي(

يربلا لقنلا يف نيسدنهملا   كلس

   وأ

يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس

             وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس

وأ

ةرادإلا ىوتسم ىلع ةيعماجلا تاراطإلا
ةزكرمملا ريغ حلاصملا وأ /و ةيزكرملا
تحت نيوكتلا تاسسؤم وأ / و ةرازولل

،لقألا ىلع ،نوزوحي نيذلا ،ةياصولا
لقنلا ناديم يف ةربخ تاونس )٥( سمخ

.يربلا

: يف نوماسلا نوينقتلا وأ نوسدنهملا

،اكيناكيملا–

،ءابرهكلا–

.مجانملاو ةعانصلا–

 مجحلاةداملا
ذاتسألا تالهؤم يعاسلا
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: هلالغتساو تقيملاب ةعرسلا تقو ليجست زاهج لامعتسا *

ةقاطبو تقيملاب ةعرسلا تقو ليجست زاهج لامعتسا ةفرعم–
،قئاسلل ةعرسلا ليجست

يف ةجمدملا ةدحولا ىلع ةلجسملا تايطعملا ةءارق ىلع ةردقلا–
ةعرسلا ليجست ةقاطب ىلعو تقيملاب ةعرسلا تقو ليجست زاهج
،قئاسلل

زاهج لامعتسال ةينقتلاو ةيميظنتلا بناوجلا يف مكحتلا–
.هب ةقحلملا ةزهجألاو تقيملاب ةعرسلا تقو ليجست

: تاقرطلا ربع ةمالسلاو ةياقولا: ةثلاثلا ةداملا

،ثداوحلا عوقو لماوع–

،ةدايقلا زكرم يف ةقبطملا ايمونوغرألا رصانع–

،لمعلا زكرم يف قئاسلل ةيلقعلاو ةيندبلا ةقايللا–

تاقرطلا ربع صاخشألا لقن ثداوح ضعبل يليثمت ضرع–
.)ويديف ةطساوب(

: فاعسإلا : ةعبارلا ةداملا

،ةمالسلا تاقحلمو تازيهجت–

،ثداح وأ ضراع ،قيرح ةلاح يف لخدتلا تاءارجإ–

زاهج لامعتسا - بلقلا كيلدت( فاعسإلل ةيقيبطتلا ميهافملا–
.)خلإ ...يلآلا نافجرلا

عومجملا

اس2١
)ناموي(

اس٦
) موي١(

اس٦
) موي١(

ةداملا

)عبات(سماخلا قحلملا

 : كرتشملا عذجلا جمانرب -١-١

 مجحلا
ذاتسألا تالهؤم يعاسلا

: يف نوماسلا نوينقتلا وأ نوسدنهملا

،اكيناكيملا–

،ءابرهكلا–

.مجانملاو ةعانصلا–

يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس
وأ

ةمالسلاو ةقايسلا صخر يشتفم كلس
تاقرطلا يف

قوف امف ةيندملا ةيامحلا يف طباض

)مايأ٦ ( ةعاس٦٣



0٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٩
19م١202 ةنس ربمتبس٦١

رـــبع صاــــخشألا لـــــقنب قـــــلعتملا مــــيظنتلا : ىلوألا ةداــــملا
 : تاقرطلا

،تاقرطلا ربع صاخشألا لقن ىلع قبطملا ميظنتلا–

،تاقرطلا ربع صاخشألا لقنل يلودلاو ينطولا ميظنتلا–

صاخشألا لقن تابكرم نتم ىلع اهرفوت بجاولا قئاثولا–
.تاقرطلا ربع

اس2١
)ناموي(

ةداملا

يرظنلا بناجلا -١

يقيبطتلا بناجلا -2

)عبات(سماخلا قحلملا
I-2يلوألا نيوكتلا ( صصختلا جمانرب( : 

I-2-تاقرطلا ربع صاخشألا لقن-١ :

 مجحلا
ذاتسألا تالهؤم يعاسلا

 مجحلاةداملا
 يعاسلا

ذاتسألا تالهؤم

 يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس
وأ

ةرادإلا ىوتسم ىلع ةيعماجلا تاراطإلا
ةزكرمملا ريغ حلاصملا وأ /و ةيزكرملا
تحت نيوكتلا تاسسؤم وأ /و  ةرازولل
،لقألا ىلع ،نوزوـــحــــي نــــيذـــــلا ةــــياـــــصولا

لقنلا ناديم يف ةربخ تاونس )٥( سمخ
.يربلا

: فرصتلا نسح نف : ىلوألا ةداملا

نيمثت يف مهاسي نيلوقنملا صاخشألا هاجت قئاسلا كولس–
،ةمدخلا ةيعون ريوطتو

،ةمدخلا ةيعون نامض–
لقنلا صــخي اـــميف اـــميس ال ،باــــكرلا ةـــحارو ةــــمالس ناــــمض–

،نيلمعتسملا ضعب ةقاعإب سيسحتلاو يسردملا
.ةعتمألا ليمحت ءانثأ ةمالسلا تاميلعت–

: لمعلا زكرم يف قئاسلا كولس : ةيناثلا ةداملا

،ةدايقلا دنع قلقلا رييست–
،تاعازنلا يف مكحتلا–
.لقنلا ةسسؤم ةروص نيمثت–

صاـــخـــشألا لـــقــــن ةـــبــــكرـــم ةــــقاـــيـــس تاـــيـــنــــــقت : ةثلاثلا ةداملا
 : تاقرطلا ربـــع

،بآرملا ىلإ لوخدلا ،نارودلا( تاروانملا يف مكحتلا ةلوهس–
،)....خلإ قيض رمم

.ةيداع ةيعضو يف ةيفرح ةقايس–

اس٦
) موي١(

اس٦
) موي١(

اس٦
) موي١(

يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس
وأ

 يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس
وأ

نمألا و ةقايسلا صخر يشتفم كلس
قرطلا يف

وأ
ةرادإلا ىوتسم ىلع ةيعماجلا تاراطإلا
ةزكرمملا ريغ حلاصملا وأ /و ةيزكرملا
تحت نيوكتلا تاسسؤم وأ /و  ةرازولل

سمخ ،لقألا ىلع ،نوزوحي نيذلا ةياصولا
.يربلا لقنلا ناديم يف ةربخ تاونس )٥(

نمألاو ةقايسلا صخر يـشتفم كلــــس
قرطلا يف

 وأ
ةيجوغاديبلا ةيلهألا ةداهش زئاح

فانصألا لك ةقايسلا صخرل ةينهملاو
)٥( سمخ ،لقألا ىلع ،نوزوحي نيذلا

.ناديملا يف ةربخ تاونس

)مايأ٥ (  ةعاس0٣ عومجملا
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رــــــــبع عــــــئاـــضبلا لــــــقنب قـــــلعتملا مـــــيظنتلا :ىلوألا ةداـــــملا
: تاقرطلا

،تاقرطلا ربع عئاضبلا لقن ىلع قبطملا ميظنتلا–

،تاقرطلا ربع عئاضبلا لقنل يلودلاو ينطولا ميظنتلا–

ربع عئاضبلا لقن تابكرم نتم ىلع اهرفوت بجاولا قئاثولا–
.تاقرطلا

 :ةقايسلل ةينقتلا دعاوقلا: ةيناثلا ةداملا
،تابكرم ةعومجم وأ ةلصفمتم ةبكرم كفو رج–
عئاضبلا لقن ةيلمع دعبو ءانثأو لبق ةمالسلا ةبقارم نامض–

 ،تاقرطلا ربع
اهميلستوعئاضبلا نحش ةمالسلا تاميلعت مارتحا راطإ يف–

 ،اهعيزوتو
عوقو ةلاح يف لخدتلا تاءارجإ قيبطتو رطاخملا نم ةياقولا-

.اهريس وأ ةبكرملا فقوت ءانثأ ثداحوأ/و ضراع

اس2١
)ناموي(

اس٦
) موي١(

ةداملا

يرظنلا بناجلا -١

يقيبطتلا بناجلا -2

)عبات(سماخلا قحلملا
I-2-2.تاقرطلا ربع عئاضبلا لقن :

 مجحلا
ذاتسألا تالهؤم يعاسلا

ةداملا
 مجحلا
ذاتسألا تالهؤم يعاسلا

يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس
وأ

       يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس
وأ

 يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس
وأ

ةرادإلا ىوتسم ىلع ةيعماجلا تاراطإلا
ةزكرمملا ريغ حلاصملا وأ /وةيزكرملا
تحت نيوكتلا تاسسؤم وأ /وةرازولل

سمخ ،لقألا ىلع ،نوزوحي نيذلا ةياصولا
.يربلا لقنلا ناديم يف ةربخ تاونس )٥(

يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس
وأ

 يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس
وأ

يف نمألاو ةقايسلا صخر يشتفم كلس
.قرطلا

:ةديجلا ةدايقلا نف: ىلوألا ةداملا

،قيرطلا يلمعتسم هاجت قئاسلا كولس–

،ةمدخلا ةيعون نامض–

.عئاضبلا نحش ءانثأ ةمالسلا تاميلعت–

لــــــيقثلا نزوـــــلا ةـــــبكرم ةـــــقايس تاــــينقت : ةيناثلا ةداملا
:تاقرطلا ربع عئاضبلا لقنل

،بآرملا ىلإ لوخدلا ،نارودلا( تاروانملا يف مكحتلا ةلوهس–
،).......خلإ قيض رمم

،جيرهص تاذ ةبكرم عم ءارولا ىلإ ريسلاب نكرلا ةروانم–
،جيرهص تاذ ةبكرم عم طوبهلاو عفترم يف قالطنالا–
،ةلصفمتم ةبكرم كفو ّرج–
)اهتلوانمو اهصرو عئاضبلا نحش( ةينمألا تاميلعتلا مارتحا–

.ةبكرملا لامعتسا نسحو

اس٦
) موي١(

اس٦
) موي١(

يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس
وأ

 يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس
وأ

يف نمألاو ةقايسلا صخر يشتفم كلس
.قرطلا

يف  نمألا و ةقايسلا صخر يشتفم كلس
قرطلا

 وأ
ةيجوغاديبلا ةيلهألا ةداهش زئاح

فانصألا لك ةقايسلا صخرل ةينهملاو
)٥ ( سمخ ،لقألا ىلع ،نوزوحي نيذلا

.ناديملا يف ةربخ تاونس

)مايأ٥ (  ةعاس0٣ عومجملا
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: ميظنتلا لاجم يف فراعملا نييحت : ىلوألا ةداملا
،يلوألا نيوكتلا يف ةبستكملا فراعملا مييقت–
تاراشإو رـيسلا ةــكرــحــب ةصاخلا دــعاوــقــلا(رورملا نوــناــق–

قافنألا نم ةبرقم ىلع ةقايسلا دعاوقو تاقرطلا يف رورملا
،)ىربكلا تآشنملا تايصوصخو اهلخادبو

،تاقرطلا ربع صاخشألا لقن ىلع قبطملا ميظنتلا–
لقن ىلع قبطملا يلودلاو ينطولاو يعامتجالا ميظنتلا–

،نيقئاسلا ةحارو ةقايس تاقوأ اميس ال ،تاقرطلا ربع صاخشألا
،...خلإ ،ةيعامجلا ةيقافتالا

،تاقرطلا ربع صاخشألا لقنل يلودلاو ينطولا ميظنتلا–
صاخشألا لقن تابكرم نتم ىلع اهرفوت بجاولا قئاثولا–

،تاقرطلا ربع
.قئاسلل ةيئازجلاو ةيندملا ةيلوؤسملا–

: قرطلا ربع ةمالسلا لوح فراعملا نييحت : ةيناثلا ةداملا

،يلوألا نيوكتلا يف ةبستكملا فراعملا مييقت–
اميس ال ،ةيلاجعتسالا عاضوألا مييقتو ةيئاقولا ةقايسلا–

حمست يتلا ةلاحلا ةساردو ةيقيبطت نيرامتب مايقلا لالخ نم
،رطخلا تالاح يف لاّعفو يلمع جهنم عابتإب

،لمعلا زكرم يف قئاسلل ةيلقعلاو ةيندبلا ةقايللا–
ةنايصلاو ةنرملا ةقايسلا : )ةيداصتقالا ةقايسلا( ةقايس–وكيإ–

،ةبكرملل ةديجلا
،ثداوحلا لماوع–
،ةدايقلا زكرم يف ةقبطملا ايمونوغرألا رصانع–
،ةدايقلا ءانثأ قلقلا رييست–
،تاعازنلا يف مكحتلا–
تاقرطلا ربع صاخشألا لقن ثداوحل ةلثمأ ضعب ضرع–

.)ويديف ةطساوب(

: فاعسإلا لاجم يف فراعملا نييحت: ةثلاثلا ةداملا

 ،يلوألا نيوكتلا يف ةبستكملا فراعملا مييقت–

،ةيئيبلا ةمالسلاو قرطلا ربع ةمالسلاو فاعسإلا–

.ثداح وأ ضراعو قيرح ةلاح يف لخدتلا تاءارجإ–

اس2١
)ناموي(

اس2١
)ناموي(

اس٦
) موي١(

ةداملا

)عبات( سماخلا قحلملا
II-تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ/و صاخشألا لقنل  ةينهملا ةءافكلا ةداهشل لصاوتملا  نيوكتلا جمانرب :

II-تاقرطلا ربع صاخشألا لقن -١ :

 مجحلا
ذاتسألا تالهؤم يعاسلا

يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس
وأ

ةرادإلا ىوتسم ىلع ةيعماجلا تاراطإلا
ةزكرمملا ريغ حلاصملا وأ /و ةيزكرملا
تحت نيوكتلا تاسسؤم وأ /و ةرازولل

،لقألا ىلع ،نوزوحي نيذلا ةياصولا
ناديم يف ةربخ تاونس )٥ ( سمخ

.يربلا لقنلا

يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس
وأ

نمألاو ةقايسلا صخر يشتفم كلس
قرطلا يف

قوف امف ةيندملا ةيامحلا يف طباض

)مايأ٥ (  ةعاس0٣ عومجملا
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: ميظنتلا لوح فراعملا نييحـت : ىلوألا ةداملا
،يلوألا نيوكتلا يف ةبستكملا فراعملا مييقت–
رورملا تاراشإو ريسلا ةكرحب ةصاخلا دعاوقلا( رورملا نوناق–

اهلخادبو قافنألا نم ةبرقم ىلع ةقايسلا دعاوقو تاقرطلا يف
،)ىربكلا تآشنملا تايصوصخو

،تاقرطلا ربع عئاضبلا لقن ىلع قبطملا ميظنتلا–
عئاضبلا لقن ىلع قبطملا يلودلاو ينطولا يعامتجالا ميظنتلا–

ةيقافتالا ،نيقئاسلا ةحارو ةقايسلا تاقوأ اميس ال ،تاقرطلا ربع
،...خلإ ،ةيعامجلا

،تاقرطلا ربع عئاضبلا لقنل يلودلاو ينطولا ميظنتلا–
عئاضبلا لقن تابكرم نتم ىلع اهرفوت بجاولا قئاثولا–

،تاقرطلا ربع
،قئاسلل ةيئازجلاو ةيندملا ةيلوؤسملا–
رـبـع عــئاضبــلا لــقــن دــنس يف اــهرــكذ بجاوــلا تاــموــلــعملا–

.تاقرطلا

: تاقرطلا ربع ةمالسلا لوح فراعملا نييحت : ةيناثلا ةداملا
،يلوألا نيوكتلا يف ةبستكملا فراعملا مييقت–
اميس ال ،ةيلاجعتسالا عاضوألا مييقتو ةيئاقولا ةقايسلا–

حمست يتلا ةلاحلا ةساردو ةيقيبطت نيرامتب مايقلا لالخ نم
،رطخلا تالاح يف لاّعفو يلمع جهنم عابتاب

  ،لمعلا زكرم يف قئاسلل ةيلقعلاو ةيندبلا ةقايللا–
،ثداوحلا لماوع–
،ةدايقلا زكرم يف ةقبطملا ايمونوغرألا رصانع–
،ةدايقلا ءانثأ قلقلا رييست–
،تاعازنلا يف مكحتلا–
ةـنرملا ةــقاــيسلا : )ةــيداصتــقالا ةــقاــيسلا( ةــقاــيس– وـكــيإ–

،ةبكرملا ىلع ديجلا ظافحلاو
تاقرطلا ربع عئاضبلا لقن ثداوحل ةلثمألا ضعب ضرع–

.)ويديف ةطساوب(

: فاعسإلا لاجم يف فراعملا نييحــت : ةثلاثلا ةداملا
 ،يلوألا نيوكتلا يف ةبستكملا فراعملا مييقت–
،ةيئيبلا ةمالسلاو قرطلا ربع ةمالسلاو فاعسإلا–

.ضراع وأ قيرح ،ثداح ةلاح يف لخدتلا تاءارجإ–

اس2١
)ناموي(

اس2١
)ناموي(

اس٦
) موي١(

ةداملا

)عبات(سماخلا قحلملا
II-2- تاقرطلا ربع عئاضبلا لقن : 

 مجحلا
ذاتسألا تالهؤم يعاسلا

يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس
وأ

ةرادإلا ىوتسم ىلع ةيعماجلا تاراطإلا
ةزكرمملا ريغ حلاصملا وأ /و ةيزكرملا
تحت نيوكتلا تاسسؤم وأ /و ةرازولل

،لقألا ىلع ،نوزوحي نيذلا ةياصولا
لقنلا ناديم يف ةربخ تاونس )٥( سمخ

.يربلا

يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس
وأ

 نمألاو  ةقايسلا صخر يشتفم كلس
قرطلا يف

قوف امف ةيندملا ةيامحلا يف طباض

)مايأ٥ (  ةعاس0٣ عومجملا
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ةرطخلا داوملا لقنب قلعتملا ميظنتلا : ىلوألا ةداملا
: تاقرطلا ربع

،ةيساسأ ميهافمو فيراعت–

 ،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنل يميظنتلا راطإلا–

  ،)زومر( فنص لكل تاراشإلا تاحول–

   ،اهفينصتو ةرطخلا داوملا ديدحت–

.RDA يلودلا ميظنتلا لوح ميهافم–

داوملا لقن تابكرمب ةطبترملا طورشلا: ةيناثلا ةداملا
 : تاقرطلا ربع ةرطخلا

،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن لئاسو–
،حيفصتلاو تاقاطبلا عضوو مسولاو تاراشإلاو فيلغتلا–
داوملا لــقــن تاــبــكرــم نتم ىلع اــهرــفوــت بجاوــلا قــئاــثوــلا–

 ،تاقرطلا ربع ةرطخلا
،ةلوقنملا ةرطخلا داوملاب ةصاخلا ةمالسلا تازيهجت–
،ةيدرفلا ةيامحلا تازيهجت–
غيرفتلاو ةـئبـعـتـلاو فـيـلـغـتـلاو نـيزـخـتـلـل ةـماـعـلا طورشلا–

.ةتباثلا ةلوانملاو

لــــــــقن ءاــــنثأ نــــمألاب ةــــــطبترــملا طورـــــشلا : ةثلاثلا ةداملا
: تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا

،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنب ةصاخلا دعاوقلا–
،)ةعرسلاو خانملا ريثأت( عئاوملا اكيناكيم–
،اهتبقارمو ةلوقنملا ةرطخلا داوملا ةيامح تاءارجإ–
وأ قيرح وأ ثداح عوقو ةلاح يف لخدتلا لئاسوو طورش–

،ءادتعا
،فنص لكب ةصاخلا ةمالسلا دعاوقو  تاراشإلا–
،اهغيرفتو اهصرو ةرطخلا داوملا ةئبعت–
،اهفقوتو  تابكرملا رورم ةكرح–
تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن ثداوح ضعبل يليثمت ضرع–
.)ويديف ةطساوب(

اس2١
)ناموي(

اس2١
)ناموي(

اس2١
)ناموي(

ةداملا

)عبات(سماخلا قحلملا

IIIتاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن" ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل يلوألا نيوكتلا جمانرب" :

 مجحلا
ذاتسألا تالهؤم يعاسلا

يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس
وأ

نمألاو  ةقايسلا صخر يشتفم كلس
قرطلا يف

وأ
لاجملا يف ةربخ هل لهؤم راطإ

تائيهلا وأ تاسسؤملا ىدل  يتايلمعلا
ةرطخلا داوملا لقن ناديم يف ةصصختملا

.تاقرطلا ربع

يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس
وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس
وأ

لاجملا يف ةربخ هل لهؤم راطإ
تائيهلا وأ تاسسؤملا ىدل  يتايلمعلا
ةرطخلا داوملا لقن ناديم يف ةصصختملا

.تاقرطلا ربع

قوف امف ةيندملا ةيامحلا يف طباض
)سدنهم يدعاق نيوكت (

وأ
سرامو ةتبثم تالهؤم هيدل صخش لك

ىدل  يتايلمعلا لاجملا يف هطاشن
يف ةصصختم تائيه وأ تاسسؤم

.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن ناديم

)مايأ٦ (  ةعاس٦٣ عومجملا
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 : نينقتلا لوح فراعملا نييحــت :ىلوألا ةداملا

،يلوألا نيوكتلا يف ةبستكملا فراعملا مييقت–

،ةيميظنتلا فراعملا ىوتسم ليهأت–

ةحوللاو حيفصتلاو تاقاطبلا عضو( تاراشإلا ىوتسم ليهأت–
،)ةيلاقتربلا

.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنل يلودلاو ينطولا ميظنتلا–

: ينقتلا لاجملا يف فراعملا نييحـت : ةيناثلا ةداملا

،يلوألا نيوكتلا يف ةبستكملا فراعملا مييقت–

،ةديدج ةرطخ داوم جاردإ–

،اهليغشتو تابكرملل ةديدجلا ةينقتلا تازيهجتلا عوضوم–

ةــــمالسلاو ةـــياقولا تاءارــــجإو رــــطاخملا عاوــــنأ مــــهأ ةــــعجارم–
،ةمئالملا

،قئاسلل ةيئازجلاو ةيندملا ةيلوؤسملا–

،نمألاب سيسحتلا–

تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن ثداوح ضعبل يليثمت ضرع–

.)ويديف ةطساوب(

اس2١
)ناموي(

اس2١
)ناموي(

ةداملا

)عبات(سماخلا قحلملا
VI-تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن" لصاوتملا نيوكتلا جمانرب” :

 مجحلا
ذاتسألا تالهؤم يعاسلا

 يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس

 وأ

يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس

وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس

 وأ

لاجملا يف ةربخ هل لهؤم راطإ

تائيهلا وأ تاسسؤملا ىدل  يتايلمعلا

ةرطخلا داوملا لقن ناديم يف ةصصختملا

.تاقرطلا ربع

 يربلا لقنلا يف نيسدنهملا كلس

 وأ

يربلا لقنلا يف نيينقتلا كلس

وأ

يربلا لقنلا يف نيشتفملا كلس

 وأ

يف نمألاو  ةقايسلا صخر يشتفم كلس

قرطلا

وأ

سرامو ةتبثم تالهؤم هيدل صخش لك

ىدل  يتايلمعلا لاجملا يف هطاشن

يف ةصصختم تائيه وأ تاسسؤم

.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن ناديم

)مايأ٤ (  ةعاس٤2 عومجملا
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سداسلا قحلملا

عئاضبلاوأ /و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل لصاوتملا وأ /و يلوألا نيوكتلا ةرود حتف رضحم جذومن
.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا  وأ/و

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

....................................:نيوكتلا زكرم
   ..........................: مقر

 عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل لصاوتملا وأ /و يلوألا نيوكتلا ةرود حتف رضحم
 .تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ/و

: نيوكتلل ................ مقر ةرودلا حتف مت ، ) ...../ ......./ ........(  ةنسل ............ رهش نم.................................... خيراتب
صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل ،لصاوتملا نيوكتلا ةداهش وأ /و ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل لصاوتملا وأ /و يلوألا

................... ةنس ناونعب ،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ /و عئاضبلا وأ /و

..............................................................: نيوكتلا ةيادب خيرات–

...............................................................: نيوكتلا ةياهن خيرات–

...................................................... :نيلجسملا نيحشرتملا ددع–

.....................................................: نيلوبقملا نيحشرتملا ددع–

 : ةنجّللا ءاضعأ *

،اسيئر ،............................................... : زكرملا ريدم–

،اوضع ،.................................. :يجوغاديبلا لوؤسملا–

.نيوضع ،...................................... : ةذتاسألا )2( الثمم–

: تاظحالم *

.........................يف................ـب رّرح
زكرملا ريدم

مسالا ( نيلوبقملا نيحشرتملا ةمئاق نم ةخسنب زكرملا ريدم فرط نم هيلع عّقوملا رضحملا قافرإ بجي : ةظحالم
.)تاظحالم /نيوكتلا ةغل/ دايدزالا ناكمو خيرات / بقللاو
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عباسلا قحلملا

 عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل لصاوتملا وأ /و يلوألا نيوكتلا ةرود ةلوادم رضحم جذومن
.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا  وأ/و

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

................: ةيالول لقنلا ةيريدم                                                                             .................................... : نيوكتلا زكرم
   ..........................: مقر

  عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل لصاوتملا وأ /و يلوألا نيوكتلا ةرود ةلوادم رضحم
.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ/و

وأ/و يلوألا نيوكتلا ةرود ةلوادم تيرجأ ، ) ...../ ......./ ........(  ةنسل ............ رهش نم.................................... خيراتب
صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل ،لصاوتملا نيوكتلا ةداهش وأ /و ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل ........... مقر لصاوتملا

.قحلملا يف نيلوبقملا نيحشرتملا ةمئاق اهب تقفرأ يتلا تاقرطلا ربع ةرطخلا  داوملا وأ/و عئاضبلا  وأ /و

: ةيتآلا جئاتنلا ةلوادملا دعب ةنجّللا نلعت

............................................................................ : نيلجسملا نيحشرتملا ددع–

............................................................................... : نيبئاغلا نيحشرتملا ددع–

............................................................................  : نيلوبقملا نيحشرتملا ددع–

.................................................................. : مهليجأت مت نيذلا نيحشرتملا ددع–

........................................................... :نيوكتلا نع نيلختملا نيحشرتملا ددع–

................................ : ةقباسلا تاراودلا نم ناحتمالا يديعم نيحشرتملا  ددع–

 : ةنجللا ءاضعأ *

،اسيئر ،............................................... : زكرملا ريدم–

 ،اوضع ،.................................. : يجوغاديبلا لوؤسملا–

.نيوضع ،...................................... : ةذتاسألا )2( ولثمم–

: تاظحالم * 

.........................يف................ـب رّرح
زكرملا ريدم

/ بقللاو مسالا ( جئاتنلا بسح نيحشرتملا ةمئاقب زكرملا ريدم فرط نم هيلع عّقوملا رضحملا قافرإ بجي : ةظحالم
.)لدعملا / ماعلا عومجملا  / ةداملا / دايدزالا ناكمو خيرات
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نماثلا قحلملا

ةينهملا ةءافكلا ةداهش جذومن
.تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

.................... : ةيالول لقنلا ةيريدم                                                                        .................................... : نيوكتلا زكرم
   .......................... : مقر

ةينهملا ةءافكلا ةداهش
 ةثيدح ةروص

    .تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ/و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل

.........................ةيالول لقنلا ريدم ّنإ
.......................... نيوكتلا زكرم ريدمو

ةكرح ميظنتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،ممتملاو لدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا

قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون٤2 قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف خرؤملا١8٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب

دعاوق ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤١ ماع لاوش٥١ يف خرؤملا١8٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح

ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف خرؤملا٥١٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،تاقرطلا ربع عئاضبلاو صاخشألا لقن تاطاشن ةسرامم صخر ميلست طورش

تاــــيــــفــــيــــكو طورــــش ددــــحــــي يذلا٦١٠2 ةــــنــــس وــياـــم٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خرؤــملا رارـــقلا ىضتقمبو–
 ،ممتملاو لدعملا ،عئاضبلاو صاخشألا لقن تابكرم يقــئاــســـل ةــيــنـــهـملا ةءاـــفــكــلا ةداـــهــش ىلـــع لوــصــحـــلــل نيوــــكــــتـــلا

،.................... نيوكتلا زكرمل .......................................يف )ة( خرؤملا..............مقر ةصخرلا وأ/و دامتعالا ىلع عالطالا دعب–

............................. يف خرؤملا...................................: مقر نيوكتلا زكرمل يلوألا نيوكتلا  جئاتن ةلوادم رضحم ىلع ءانبو–

: نادهشي
.................................................................................................................................................................. : ةديسلا /ديسلا نأب
................................................................................ : ـــــــب .................................................................................. يف )ة( دولوملا

لالخ ،تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ/و صاخشألا لقنل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل يلوألا نيوكتلا حاجنب )ت( عبات دق
 .................................. : ىلإ ................................................ : نم ةرتفلا

.اهيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخب هذه ةينهملا ةءافكلا ةداهش ةيحالص ددحت

.........................يف................ـب رّرح
ةيالولل لقنلا ريدم                                                                                                               زكرملا ريدم

.ةينهملا ةءافكلا ةداهش نم ةدحاو ةيلصأ ةخسن ّالإ حشرتملل مّلست ال - : ةظحالم
.)مس٤١,X8 مس١2(٥أ ساقمب ةقيثولا هذه نوكت–
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عساتلا قحلملا

ةينهملا ةءافكلا ةداهش جذومن
.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن تابكرم يقئاسل

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

............................: ةيالول لقنلا ةيريدم                                                                        ........................... : نيوكتلا زكرم
   .................................: مقر

ةينهملا ةءافكلا ةداهش
 ةثيدح ةروص

.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن تابكرم يقئاسل

،.........................ةيالول لقنلا ريدم ّنإ
،......................... نيوكتلا زكرم ريدمو
ةكرح ميظنتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–

،ممتملاو لدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا
قّلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون٤2 قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف خّرؤملا١8٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب
طورشلا دّدحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا٤2٤١ ماع لاوش٧ يف خّرؤملا2٥٤-٣٠ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنب ةقلعتملا ةصاخلا
دعاوق دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤١ ماع لاوش٥١ يف خّرؤملا١8٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح
دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف خّرؤملا٥١٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،مّمتملاو لّدعملا ،تاقرطلا ربع عئاضبلاو صاخشألا لقن تاطاشن ةسرامم صخر ميلست طورش
تاــــيــــفـــيــــكو طورــــش دّدــــحــــي يذلا٦١٠2 ةــــنــــس وــياـــم٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خّرؤــملا رارـــقلا ىضتقمبو–

 ،ممتملاو لدعملا ،عئاضبلاو صاخشألا لقن تابكرم يقــئاــســـل ةــيــنـــهـملا ةءاـــفــكــلا ةداـــهــش ىلـــع لوــصــحـــلــل نيوــــكــــتـــلا
خيراتب.......................... مقر ............................... )ة( ديسلل تاقرطلا ربع عئاضبلا لقنل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع ءانبو–

،...................................................................................................................................... نيوكتلا زكرم نع ةرداصلا ،.................
،...................: نيوكتلا زكرمل .......................................يف )ة( خّرؤملا..............مقر ةصخرلا وأ/و دامتعالا ىلع عالطالا دعبو–
،............................................: يف خّرؤملا...................: مقر نيوكتلا زكرمل يلوألا نيوكتلا  جئاتن ةلوادم رضحم ىلع ءانبو–
: نادهشي
: ةديسلا / ديسلا نأب

.......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................: ـــــــب...................................................................... يف )ة( دولوملا

:  نم ةرتفلا لالخ ،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل يلوألا نيوكتلا حاجنب )ت( عبات دق
 ........................................................................................................... : ىلإ ............................................................................................

.اهيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخب ،هذه ةينهملا ةءافكلا ةداهش ةيحالص ددحت
........................يف................ـب رّرح

ةيالولل لقنلا ريدم                                                                                                               زكرملا ريدم

 .ةينهملا ةءافكلا ةداهش نم ةدحاو ةيلصأ ةخسن ّالإ حشرتملل مّلست ال–: ةظحالم
 .)مس٤١,x8مس١2(٥أ ساقمب ةقيثولا هذه نوكت–
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رشاعلا قحلملا

 لصاوتملا نيوكتلا ةداهش جذومن
.تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

.........................  : ةيالول لقنلا ةيريدم                                                                        .............................. : نيوكتلا زكرم
   .................................: مقر

 لصاوتملا نيوكتلا ةداهش
 ةثيدح ةروص

    .تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ/و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل

،.............................ةيالول لقنلا ريدم ّنإ
،......................... نيوكتلا زكرم ريدمو
ةكرح ميظنتب قّلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–

،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربعرورملا
قّلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون٤2 قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف خّرؤملا١8٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب
دعاوق ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤١ ماع لاوش٥١ يف خّرؤملا١8٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف خّرؤملا٥١٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،مّمتملاو لّدعملا ،تاقرطلا ربع عئاضبلاو صاخشألا لقن تاطاشن ةسرامم صخر ميلست طورش
تاــــيــــفــــيــــكو طورــــش دّدــــحــــي يذلا٦١٠2 ةــــنــــس وــياـــم٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خّرؤــملا رارـــقلا ىلع ءانبو–

 ،مّمتملاو لّدعملا ،عئاضبلاو صاخشألا لقن تابكرم يقــئاــســـل ةــيــنـــهـملا ةءاـــفــكــلا ةداـــهــش ىلـــع لوــصــحـــلــل نيوــــكــــتـــلا
.......................................... )ة( ديسلل تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقنل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع ءانبو–

،.............................................................................................. نيوكتلا زكرم نع ةرداصلا  ................ خيراتب ..................... مقر
،......................: نيوكتلا زكرمل ....................................يف )ة( خّرؤملا..............مقر ةصخرلا وأ/و دامتعالا ىلع عالطالا دعبو–
،.........................يف خّرؤملا.................................: مقر نيوكتلا زكرمل لصاوتملا نيوكتلا  جئاتن ةلوادم رضحم ىلع ءانبو–

: نادهشي
................................................................................................................................................................. : ةدّيسلا / دّيسلا نأب
........................................................................................: ـب .............................................................................. يف )ة( دولوملا

....... : ىلإ................. :  نم ةرتفلا لالخ ،تاقرطلا ربع عئاضبلا وأ/و صاخشألا لقنل لصاوتملا نيوكتلا حاجنب )ت( عبات دق

.اهيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخب ،هذه ةداهشلا ةيحالص ددحت
.........................يف................ـب رّرح

ةيالولل لقنلا ريدم                                                                                                               زكرملا ريدم

.نيوكتلا ةداهش نم ةدحاو ةيلصأ ةخسن ّالإ حشرتملل مّلست ال–: ةظحالم
 .)مس٤١,X8 مس١2 (٥أ ساقمب ةقيثولا هذه نوكت–
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رشع يداحلا قحلملا
 لصاوتملا نيوكتلا ةداهش جذومن

.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن تابكرم يقئاسل

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

............................... : ةيالول لقنلا ةيريدم                                                                             .........................   : نيوكتلا زكرم
   .......................................: مقر

 لصاوتملا نيوكتلا ةداهش
 ةثيدح ةروص

    .تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن تابكرم يقئاسل
،........................ةيالول لقنلا ريدم ّنإ

،........................ نيوكتلا زكرم ريدمو
ةكرح ميظنتب قّلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–

،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا
قّلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون٤2 قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف خّرؤملا١8٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب
طورشلا دّدحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا٤2٤١ ماع لاّوش٧ يف خّرؤملا2٥٤-٣٠ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنب ةقلعتملا ةصاخلا
دّدحي يذلاو٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤١ ماع لاّوش٥١ يف خّرؤملا١8٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق
دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف خّرؤملا٥١٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،مّمتملاو لّدعملا ،تاقرطلا ربع عئاضبلاو صاخشألا لقن تاطاشن ةسرامم صخر ميلست طورش
تاــــيــــفــــيــــكو طورــــش دّدــــحــــي يذلا٦١٠2 ةــــنــــس وــياـــم٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خّرؤــملا رارـــقلا ىلع ءانبو–

 ،مّمتملاو لّدعملا ،عئاضبلاو صاخشألا لقن تابكرم يقــئاــســـل ةــيــنـــهـملا ةءاـــفــكــلا ةداـــهــش ىلـــع لوــصــحـــلــل نيوــــكــــتـــلا
،..................خيراتب ................. مقر............................. )ة( ّديسلل تاقرطلا ربع عئاضبلا لقنل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع ءانبو–

.......................................................................................................................................................... نيوكتلا زكرم نع ةرداصلا
،...................... : نيوكتلا زكرمل ....................................يف )ة( خّرؤملا..............مقر ةصخرلا وأ/و دامتعالا ىلع عالطالا دعبو–
،........................ يف خّرؤملا.................................: مقر نيوكتلا زكرمل لصاوتملا نيوكتلا  جئاتن ةلوادم رضحم ىلع ءانبو–

: نادهشي
،................................................................................................................................................................. : ةدّيسلا / دّيسلا نأب
.................................................................................: ـــــــب .................................................................................... يف )ة( دولوملا

.................. : ىلإ  .................. :  نم ةرتفلا لالخ ،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنل لصاوتملا نيوكتلا حاجنب )ت( عبات دق

.اهيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخب ،هذه ةداهشلا ةيحالص ددحت
.........................يف................ـب رّرح

ةيالولل لقنلا ريدم                                                                                                               زكرملا ريدم

.نيوكتلا ةداهش نم ةدحاو ةيلصأ ةخسن ّالإ حشرتملل مّلست ال– : ةظحالم
.)مس٤١,X8 مس١2(٥أ ساقمب ةقيثولا هذه نوكت–
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رشع يناثلا قحلملا
.تاقرطلا ربع تاقورحملا / ةرطخلا داوملا لقن ةداهشل ةلداعم ةداهش جذومن

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

: ةيالول لقنلا ةيريدم
   ..........................: مقر

 ةلداعم  ةداهش
 ةثيدح ةروص

.تاقرطلا ربع "تاقورحملا لقن" ةرطخلا داوملا لقن ةداهشل
،.............................ةيالول لقنلا ريدم ّنإ

ةكرح ميظنتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا

قّلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون٤2 قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف خّرؤملا١8٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب

طورشلا دّدحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا٤2٤١ ماع لاّوش٧ يف خّرؤملا2٥٤-٣٠ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنب ةقلعتملا ةصاخلا

دعاوق دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤١ ماع لاّوش٥١ يف خّرؤملا١8٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح

دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف خّرؤملا٥١٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،تاقرطلا ربع عئاضبلاو صاخشألا لقن تاطاشن ةسرامم صخر ميلست طورش

تاــــيــــفــــيــــكو طورــــش ددــــحــــي يذلا٦١٠2 ةــــنــــس وــياـــم٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خّرؤــملا رارـــقلا ىضتقمبو–
 ،مّمتملاو لّدعملا ،عئاضبلاو صاخشألا لقن تابكرم يقــئاــســـل ةــيــنـــهـملا ةءاـــفــكــلا ةداـــهــش ىلـــع لوــصــحـــلــل نيوــــكــــتـــلا

)تاقورحملا ( ةرطخلا داوملا لقن ةداهشل .................................... خيراتب .......................... مقر ةلداعملا بلط ىلع ءانبو–
،ينطولا عافدلا ةرازو نع ةرداصلا ،........................................)ة( دّيسلل ............ خيراتب............................... مقر تاقرطلا ربع
،ةيندملا ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلإ

: دهشي
عافدلا ةرازو نع ةرداصلا ................ خيراتب ................. مقر تاقرطلا ربع  "تاقورحملا لقن" ةرطخلا داوملا لقن ةداهش نأ

.................................................................................................................................................... : ةدّيسلا / دّيسلا ةدئافل ،ينطولا
.......................................................................................: ـــــــب.............................................................................. يف )ة( دولوملا

.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنل ةينهملا ةءافكلا ةداهش لداعت

.اهيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخب ،هذه ةداهشلا ةيحالص دّدحت
.........................يف................ـب رّرح

ةيالولل لقنلا ريدم

.)مس٤١,X8 مس١2 (٥أ ساقمب ةقيثولا هذه نوكت : ةظحالم



ـه٣٤٤١ ماع رفص0٧٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمتبس٦١ 32

رشع ثلاثلا قحلملا

لوصحلل تابكرملا يقئاس نيوكتل نيوكتلا زكرمل ةصخرلا وأ/و دامتعالل يئاهنلا فقوتلا ررقم جذومن
.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ /و عئاضبلا وأ/و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
........................ ةرازو

لوصحلل تابكرملا يقئاس نيوكتل نيوكتلا زكرمل ةصخرلا وأ/و دامتعالل يئاهنلا فقوتلا ررقم
.تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ /و عئاضبلا وأ/و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل ةينهملا ةءافكلا ةداهش ىلع
،.......................ريزو ّنإ

ةكرح ميظنتب قّلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا

قّلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون٤2 قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف خّرؤملا١8٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب

طورشلا دّدحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا٤2٤١ ماع لاّوش٧ يف خّرؤملا2٥٤-٣٠ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنب ةقّلعتملا ةصاخلا

دعاوق دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤١ ماع لاّوش٥١ يف خّرؤملا١8٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح

دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف خّرؤملا٥١٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،تاقرطلا ربع عئاضبلاو صاخشألا لقن تاطاشن ةسرامم صخر ميلست طورش

تاــــيــــفــــيــــكو طورــــش ددــــحــــي يذلا٦١٠2 ةــــنــــس وــياـــم٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خّرؤــملا رارـــقلا ىضتقمبو–
 ،مّمتملاو لّدعملا ،عئاضبلاو صاخشألا لقن تابكرم يقــئاــســـل ةــيــنـــهـملا ةءاـــفــكــلا ةداـــهــش ىلـــع لوــصــحـــلــل نيوــــكــــتـــلا

يقئاس نيوكت زكرمل ةصخرلا وأ /و دامتعالا نمضتملا ........................يف خّرؤملا  ............. مقر ررقملا ىلع ءانبو–
،............................................................................... : ىعدي يذلا تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ /و عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقن تابكرم
.................................................................................................................. ـب نئاكلاو  ................................................... )ة( ّديسلل عباتلا

.......................................................................................................................... : خيراتب زكرملل يئاهنلا فقوتلا بلط ىلع ءانبو–
................................................ )بابسألا ديدحت( ................ خيراتب ............................ مقر يئاهنلا فقوتلا ريرقت ىلع ءانبو–
: يتأي ام ررقي

...................................ىعدي يذلا ،................... يف خّرؤملا ............ مقر ةصخرلا وأ /و دامتعالا ماكحأ ىغلت : ىلوألا ةداملا
 : تابكرم يقئاس نيوكتب قلعتملاو  ،هالعأ روكذملاو.....................................................

تاقرطلا ربع صاخشألا لقن -١
            تاقرطلا ربع  عئاضبلا لقن  -2
تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن -٣
................................ ةرازول ةّيمسّرلا ةرشنلا يف ررقملا اذه رشني :2 ةداملا

.......................................... يف .................. ـب رّرح
....................................ريزو

.)قيبطتلل( ............... ةيالول لقنلا ريدم ديسلا ىلإ ةخسن–
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رشع عبارلا قحلملا

ىلع لوصحلل تابكرملا يقئاس نيوكتل نيوكتلا زكرمل ةصخرلا وأ/و دامتعالل تقؤملا فقوتلا ررقم جذومن
 .تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ /و عئاضبلا وأ/و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل ةينهملا ةءافكلا ةداهش

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

........................... ةرازو

ةداهش ىلع لوصحلل تابكرملا يقئاس نيوكتل نيوكتلا زكرمل ةصخرلا وأ/و دامتعالل تقؤملا فقوتلا ررقم
 .تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ /و عئاضبلا وأ/و صاخشألا لقن تابكرم يقئاسل ةينهملا ةءافكلا

،..............................ريزو ّنإ

ةكرح ميظنتب قّلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا

قّلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون٤2 قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧ يف خّرؤملا١8٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب

طورشلا دّدحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا٤2٤١ ماع لاّوش٧ يف خّرؤملا2٥٤-٣٠ يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنب ةقّلعتملا ةصاخلا

دعاوق دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤١ ماع لاّوش٥١ يف خّرؤملا١8٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح

دّدحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف خّرؤملا٥١٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،تاقرطلا ربع عئاضبلاو صاخشألا لقن تاطاشن ةسرامم صخر ميلست طورش

تاــــيــــفــــيــــكو طورــــش دّدــــحــــي يذلا٦١٠2 ةــــنــــس وــياـــم٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماــع ناـــبـــعـــش2١ يف خّرؤــملا رارـــقلا ىضتقمبو–
 ،مّمتملاو لّدعملا ،عئاضبلاو صاخشألا لقن تابكرم يقــئاــســـل ةــيــنـــهـملا ةءاـــفــكــلا ةداـــهــش ىلـــع لوــصــحـــلــل نيوــــكــــتـــلا

يقئاس نيوكت زكرمل ةصخرلا وأ /و دامتعالا نمضتملا ............................يف خّرؤملا........................ مقر ررقملا ىلع ءانبو–
، ........................................................... ىعدي يذلا تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا وأ /و عئاضبلا وأ /و صاخشألا لقن تابكرم
.................................................................................... ـب نئاكلاو  ................................................................... )ة( دّيسلل عباتلا

........................................................................................................ يف خّرؤملا زكرملل تقؤملا فقوتلا بلط ىلع ءانبو–

..........................................)بابسألا ديدحت( ........................ خيراتب ..................... مقر تقؤملا فقوتلا ريرقت ىلع ءانبو–

: يتأي ام ررقي

................. خيراتب................. مقر ) ماقرألابو فرحألاب ( ةدمل ةصخرلا وأ /و دامتعالل تقؤملا فقوتلا متي : ىلوألا ةداملا
: تابكرم يقئاس نيوكتب قلعتملاو ،هالعأ روكذملاو .............................................ىعدي يذلا

تاقرطلا ربع صاخشألا لقن–١

            تاقرطلا ربع  عئاضبلا لقن–2

             تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقن–٣

........................................ةرازول ةّيمسّرلا ةرشنلا يف ررقملا اذه رشني:2 ةداملا

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

...................................ريزو

.)قيبطتلل(............... ةيالول لقنلا ريدم ديسلا ىلإ ةخسن -
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تاغالبو تانالعإ

1.143.112.486,06
1.017.337.204.454,45
173.417.448.160,37

513.650.399,44
4.922.264.555.570,12
408.427.649.928,83

0,00

0,00

935.000.000.000,00
7.076.407.000.000,00
520.207.000.000,00

6.556.200.000.000,00
1.217.894.579,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.548.602.128,78
218.017.716.895,08

14.764.294.834.602,44

6.551.843.502.787,07
522.749.325.061,60
1.430.738.809,58

227.638.456.064,87
472.941.383.397,47
606.630.274.245,06

0,00
500.000.000.000,00
800.519.710.857,96

1.500.000.000.000,00
3.580.541.443.378,83
14.764.294.834.602,44

رئازجلا كنب

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/2٦٩١ يف خرؤملا٦٥١–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلــــــع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا١١–٣٠ مــقر رــمألا نــم٦٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلل نــيدملا يراجلا باـــــســـحلا–

................................................................................................................................ )٦2/8/٣٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

١202 ةنس ويام١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

1.143.112.486,06
960.860.808.279,75
176.279.029.714,31

517.698.291,94
4.864.239.521.964,08
412.687.866.157,16

0,00

0,00

335.000.000.000,00
7.076.407.000.000,00
520.207.000.000,00

6.556.200.000.000,00
1.199.136.644,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.754.882.195,67
217.857.558.426,54

14.061.946.614.160,02

6.594.366.954.740,24
524.755.423.363,85
1.374.100.985,17

230.020.048.282,72
666.139.982.277,92
567.293.709.981,28

0,00
500.000.000.000,00
740.638.567.635,91

1.500.000.000.000,00
2.737.357.826.892,93
14.061.946.614.160,02

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/2٦٩١ يف خرؤملا٦٥١–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلل يلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا١١–٣٠ مــقر رــمألا نــم٦٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلل نــيدملا يراـجلا باــــســـحلا–

................................................................................................................................ )٦2/8/٣٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

١202 ةنس وينوي0٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

)جد( غلابملا


