
ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٧١ دحألا ١٨ ددعلا

م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٤٢ قفاوملا نوسمخلاو ةنماثلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

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

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا
سنوت
برغملا
ايبيل
ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

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

29  ىلإ98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

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

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

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



ةـّيميظنتميسارم

"ريشع"ةجردب ماسو حنم نمضتي ،12٠2 ةنس ربوتكأ12 قفاوملا3٤٤1 ماعلوألا عيبر٤1 يف خّرؤم993-12 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................................”ةافولادعب“ ينطولا قاقحتسالا فصم نم

ينطو زكرم ءاشنإ نمضتي ،12٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر71 يف خّرؤم21٤-12مقر يسائر موسرم
......................................................................................................................................................ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلل

ةــســـسؤــملا ءاــشــنإ نـمـضتي ،12٠2 ةـنـس رــبوـتـكأ٤2 قــفاوـملا3٤٤1 ماــع لوألا عــيبر71 يف خّرؤــم31٤-12مــقر  يـساـــئر موــسرـــم
................................................“رداقلا دبع رـيــمألا“ نــع يئاـــمنـيــس ملــيف لالـــغـتساو عــيزوـــتو جاـتـنإل يرئازجلا“ ةـيــموــمــعــلا

٥٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا لدعــي ،12٠2 ةنس ربوتكأ12 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤1 يف خّرؤم٠٠٤–12 مـقر يذــيـفـنتموــسرــم
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا رــيزو تاـــيحالص ددـــحي يذــــلا61٠2 ةـنس رـــياني٠1 قــــــفاوــملا73٤1 ماـع لوألا عيبر92يف خّرؤملا

...........................................................................................................................................................................يلئاعلا لمعلاو

6٠–61 مقر يذـــيفنتلا موــسرملا لدـــعـي ،12٠2 ةنس ربوتكأ12 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤1 يف خّرؤم1٠٤–12 مـقر يذــيـفـنتموــسرــم
ةحايسلا ةرازول  ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو61٠2 ةنس رياني٠1 قـفاوملا73٤1 ماـــــع لوألا عـــــيبر92يف خّرؤملا

..........................................................................................................................................يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

7٠–61 مقر يذـيفنتلا موـسرملا لدــعــي ،12٠2 ةنس ربوتكأ12 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤1 يف خّرؤم2٠٤–12 مـقر يذــيـفـنتموــسرــم
ةحايسلا ةرازول ةــــماعلا ةـيشتفملا ماهم ددحي يذلا61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لوألا عيبر92يف خّرؤـملا

.........................................................................................................اهريسو  اهميظنتو يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

7٥2–٠1 مقر يذـيفنتلا موـسرملا لدــــعــي ،12٠2 ةنس ربوتكأ12 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤1 يف خّرؤم3٠٤–12 مـقر يذــيـفـنتموــسرــم
ةحايسلا ةرازول ةيجراخلا  حلاصملا ءاـــــــشنإ نــــمضتملاو٠1٠2 ةــــنس رــــبوتكأ٠2 قــفاوــملا13٤1 ماـع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤـملا

...............................................................................................اهميظنتو اهماهم ديدحتو يلئاعلا لـــمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةـّيدرفميسارم

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو

جامدإلا ةداعإو ثحبلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف نيسوبحملل يعامتجالا

ةرازول ةماعلا ةشتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائر ناويدب

ةرازوب نيريدم باون نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
..........................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

نيوكتلل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

...ةضايرلاو بابشلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم

لئاسولاو ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب

ةعانصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.................................................................................................................................................................نيتيالو يف مجانملاو

ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر١٨٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٤٢ 2

سرهف

4

4

8

11

12

12

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15



...ركسعم ةيالو يف تاباغلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو

ةيمومعلا لاغشألل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

ةيمومعلا لاغشألل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................راتخم يجاب جربب ةيرادإلا ةعطاقملاب

.ناسملت ةيالو يف لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةئيبلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم يبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

......3 رئازجلا ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................ةعانصلا ةرازوب

..نيتيالو يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةقدنفلل ينطولا دهعملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................وزو يزيتب ةحايسلاو

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةنّودم ددحي ،12٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم٤1 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................."pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معد قودنص" هناونع يذلا2٠3-٠٥1 مقر صاخلا

صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي ،12٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم٤1يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
................................."pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معد قودنص" هناونع يذلا2٠3-٠٥1 مقر صاخلا

ةيلاملا ةرازو

بـترلاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت راطإ ددحي ،12٠2 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠3 يف خرؤم رارق
............................................................................................................................ةيئابجلا ةرادإلاب ةصاخلا كالــسألل ةيمتنملا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

يعونلاو يّمكلا درجلا ىلع ةقفاوملا نمضتي،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةضايرلا رئاظح ناويد ىلإ ةلّوحملا ،ىربكلا حايرلا ةريظح ةيقرت ةلاكو يمدختسمو تامازتلاو قوقحو كالمأل يريدقتلاو
..........................................................................................................................................................رئازجلا ةيالول ةيلستلاو

١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٧١
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ةـّيميظنتميسارم
ناـضـمر62 يف خرؤـملا11-٠9 مــقر نوناــقـــلا ىـضـتـقمـبو–

تاــقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعـلا

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،هنم6٠1 ةداملا اميس ال،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

82٤1 ةدعقلا يذ٥1 يف خرؤملا11-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
يبساحـملا ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا
،لّدعملا ،يلاملا

بــــجر61 يـف خّرؤملا1٠-٠1 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتــقمــبو –
نـــهــمب قــلــعتـملاو٠1٠2 ةـنس وـيــنوــي92 قفاوـملا13٤1 ماــع
،دمتعملا بساحـملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحـملا ريـبـخلا

لوألا عيبر٤1 يف خرؤملا3٠-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،امنيسلاب قلعتملاو11٠2 ةنس رياربف71 قفاوملا23٤1 ماع

يف خرؤـملا93–٠2 مــقر يـساــئرــلا موــسرـملا ىضــتقـمــبو –
٠2٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

ينطو زكرم ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
.هريسو هميظنت ديدحتو ،ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلل

 لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ةيفارغوتامـنـيـسـلا ةــعاــنـصـلل يـنـطوــلا زـــكرـملا:٢ ةّداملا
عــتـمـتـت يراــجــتو يـــعاــنــص عــباــط تاذ ةــيــموــمــع ةــســسؤــم
بلص يف ىعدـتو ،يلاملا لالـــقـتـسالاو ةــيوـنــعـملا ةـيـصخشلاب
 .“ زكرملا“ صنلا

عم هتاقالع يف ةرادإلا ىلع ةقبطملا دعاوقلل زكرملا عضخي
 .ريغلا عم هتاقالع يف ارجات ّدعيو ،ةلودلا

.لوألا ريزولا ةياصو تحت زكرملا عضوي:٣ ةّداملا

نـكميو .رئازـجلا ةـنـيدــم يـف زــكرملا رــقم ددحي:٤ ةّداملا
موــسرم بجومب ينطولا بارتلا نــم رــخآ ناـكـم يأ ىلإ هــلـقـن
 .يسائر

 .ينطولا بارتلا ربع تاقحلم ءاشنإ زكرملا نكمي:5 ةّداملا

لوألا عيبر٤١ يفخّرؤم٩٩٣-١٢ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ١٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع
قاقحتسالا فصم نم "ريشع"ةجردب ماسو حنم
.”ةافولادعب“ ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و  )31و7(19ناتداـملا اــميس ال ،روــتسدلا ىلع ءاــنــب–
،هنم )ىلوألاةرقفلا(

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا2٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ءاــشــنإ نـمـضـتملاو٤891 ةـنـس رــياـنــي2 قــفاوــملا٤٠٤1 ماــع
،ينطولا قاقحتسالا فـصــم

بــجر91يف خرؤــمـلا78-٤8 مــقر موـــسرــمــلا ىضـتـقـمـبو–
ميــظـنـت نمـضـتملاو٤891 ةنس ليرـبأ12 قــفاوملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لّدعملا ،هلمعو ينطولا قاقحتسالا فصم سلجم

: يتأي ام مسري

فصم نم "ريشع "ةـجردـب  ماــسو  حـنـمــي: ىلوألا ةداملا
.ملاسوبميركديسلايفحصلل ”ةافولادعب“ ينطولا قاقحتسالا

ةــّيمـسّرــلا ةدــيرـــجلايـف موـسرـملا اذــه رـشـنـي:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوــــمــلا3٤٤1 ماـــــعلوألا عــيبر٤1 يـــف رـــئازــجــلاـب ررــح
.12٠2 ةنسربوتكأ12

نوبتديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

لوألا عـيـبر٧١ يف خّرؤــم٢١٤-١٢مــقر يساــئر موــسرــم
نـمضتي ،١٢٠٢ ةنـس رــبوـتكأ٤٢ قـفاوـملا٣٤٤١ ماــع
.ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلل ينطو زكرم ءاـشــنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و7-19 ناــــتداــمـلا اــــمـيـسال ،روــتــسدـــلا ىلع ءاـــنـــب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٥931 ماع ناضمر٠2يف خرؤملا9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو8891 ةنس رياني21 قفاوملا8٠٤1 ماع
،لّدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا
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يناثلا لصفلا

ماهملا

ةـــعاــنـصـلا رــيوـــطـتو ةـيــقرــتـب زـــكرـــمـلا فـــّلــكــي:6 ةّداملا
ةمهاسملاو يرصبلا يعمسلا جاتنإلاو ةيفارـغوــتاـــمـنـيـسلا

.امهمعد يف

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع زكرملا فلكي ،ةفصلا هذهبو

ةيعانصلا تآشنملاوةيئامنيسلا ندملا عيراشم زاجنإ –
،اهرييستو يرصبلا يعمسلا نهم يف ةصصختملا

جاــتـنإلا ةداـــعإو كرـتـشملا جاـتـنإلاو جاـتـنإلاــــــــــــــــــب ماـيــقـلا –
لاــمــعألا ءارــــكو عـيـبو دارـــــــــــــيــــــــــــــتساو رــيدـصــتو لالــغـتـسالاو
اهـعيزوــت ناـمـضو ،ةـيرصـبـلا ةيـعـمسـلاو ةـيـفارــغوــتامـنـيـسلا

ةينطولا قوسلا يف مئاعدلا عيمج ىلع اهلالغتساو اهرشنو
،ةيلودلاو

جاــتـنإلا لاـجم يـف ةـيـنـقـتـلاو ةــيـنـفلا تاــمدــخــلا مـيدــقـت –
،يرصبلا يعمسلاو يفارغوتامنيسلا

تاعاق اميس ال،ةينقتلاتآشنملا رييستوزيهجتوزاجنإ –
ريوصتلاتاهويدوتساويفارغوتامنيسلا ضرعلا تاءاضفو
تاودأ اذكو ،رباخملاو ،جاتنإلا دعب ام تايلمعو ليجستلاو
 ،نيزختلاو ظفحلاو ةنمقرلا

فلتخم ميظنت يف ةمهاسملاو امنيسلا تاناجرهم معد –
ينطولا دعبلا تاذ ةيفارغوتامنيسلا تارهاظتلاو ثادحألا

 ،مليفلا قوس ةيقرتو يلودلاو

جاتنإلا راطإ يف ”ةـيئاــمنـيس ةــهــجو رــئازــجلل“ جيورــتـلا –
،يبنجألا كرتشملا

ةـعانصلا لــيومـتـب ةـصاــخ تاــسسؤــم ءاـشــنإ ىلــع ّثــحلا –
،ةيرصبلا ةيعمسلاو ةيفارغوتامنيسلا

يف ةصصختم ةئشان تاسسؤم ءاشنإ ىلع زيفحتلا –
يعمسلاو امنيسلا ناديم يف ةثيدحلا تايجولونكتلا لاجم
 ،يرصبلا

ةـعاــنصلا عاــطــق رــيوــطــتــل ةــيزــيــفحت تاءارــجإ حارــتــقا –
،يرصبلا يعمسلا جاتنإلاو ةيفارغوتامنيسلا

نــــهملا يف فراــــعملا نييحتو نــــيوــــكــــتــــلا يف ةـــــكراشملا –
 ،يرصبلا يعمسلاو امنيسلاب ةلصتملا

ةفاقثلا رشنو ةروصلا ىلع ةيبرتلل ةفداهلا تاطاشنلا معد –
 .يسردملاو يوبرتلا طسولا يف ةصاخو ةيفارغوتامنيسلا

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،زكرملا لهؤي:٧ ةّداملا
تاـقـفـصلاو دوــقــعـلاو تاـقاــفـتالاو تاــيـقاــفــتالا مارـبإل ،اــمــهب
وأ ةرادإ لك عم هفدهب ةطبترملا ماهملا زاجنإل ةيرورضلا

.ةيبنجأ وأ ةينطو ،ةصاخ وأ ةيمومع ةئيه

اـقـبط ةيموـمـعلا ةــمدــخلا ماـــهــم زــكرـملا ىلوـتي:٨ ةّداملا
.موسرملا اذهب قحلملا طورشلا رتفدل

ةيلاملاو ةيراجتلا تايلمعلاب مايقلل زكرملا لهؤي:٩ ةّداملا
دصق ،هضرغـب ةـطـبـترـملا ةـيـعاـنـصـلاو ةــلوــقنملاو ةـيراــقـعلاو
ميظنـتـلاو عيرـشـتلا راطإ يف هـماــهـمب ماــيــقلاو هــفادــهأ غوــلـب
.لوعفملا ييراسلا

ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

 .ماع ريدم هرّيسيو ةرادإ سلجم زكرملا ريدي:٠١ ةّداملا

تاـيــحالـصو زـــكرــملل يلـخادــلا مـيـظـنـتلا ددـحي:١١ ةّداملا
.ةرادإلا سلجم ةقداصم دعب ةيصولا ةطلسلا نم رارقبهلكايه

 لوألا مسقلا

ةرادإلا سلجم

،ةيصولا ةطلسلا لثمم ةرادإلا سلجم سأري:٢١ ةّداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم لكشتيو

،ةيروهمجلا ةسائر لثمم –

 ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

 ،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،لاصتالاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ، ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،هلثمم وأ ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ةيعمج سيئر –

 ،زكرملا يمدختسم نع )2( نالثمم –

مــكـحـب ةـيـصوــلا ةــطـلـسـلا اــمـهراــتـخـت )2( ناــتـيـصـخـش –
 .ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلا لاجم يف امهتربخ وأ امهتفرــعم

نأ هنأش نم صخش يأب نيعتسي نأ ةرادإلا سلجم نكمي
هتءافكل ارظن هلامعأ لودج يف ةجردملا لئاسملا يف هدعاسي
 .هتربخ وأ

رئاودلا نولثمي نيذلا ةرادإلا سلجم ءاضعأل نوكت نأ بجي
 .لقألا ىلع ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم ةبتر ،ةيرازولا

ةرادإلا سلـجـم تاــعاــمتـجا زــكرـملل ماــعـلا رــيدـملا رضــحـي
 .هتنامأ ىلوتيو ،يراشتسا توصب

نم رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأ نيعي:٣١ ةّداملا
ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةيصولا ةطلسلا

نومتني يتلا تائيهلاو تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةدحاو
.اهيلإ
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ءاهتناب مهفئاظو مكحب نينّيعملا ءاضعألا ةيوضع يهتنت
 .فئاظولا هذه

مـتـي ،ســلـجملا ءاــضـعأ دــحأ ةــيوــضـع عاــطـقـنا ةــلاـح يـفو
نـّيعملا وضعلا هفلختسيو .اهسفن لاكشألا بـسـح هـفالخـتسا
 .ةيوضعلا ةدم ءاهتنا ةياغ ىلإ ديدجلا

اميف ،صوصخلا ىلع ،ةرادإلا سلجم لوادتي :٤١ ةّداملا
: يتأي

،زكرملل نييلخادلا ميظنتلاو ماظنلا اعورشم –

زكرملا تاطاشنل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا –
،هطاشن ةليصحو

 ،زكرملا ةينازيم عورشم –

 ،زكرملا يمدختسمل لمعلا تاقالعل ةيعامجلا ةيقافتالا –

،اياصولاو تابهلا لوبق –

،تاقفنلاو تاداريإلل ةيريدقتلا تافوشكلا –

دوـقـعـلاو تاـقاـفـتالاو تاـيـقاـفـتالا مارـبإل ةـماـعـلا دـعاوـقـلا –
 ،زكرملاب ةصاخلا تاقفصلاو

،زكرملا تاقحلم ّلح وأ ءاشنإ عيراشم –

،رثكأ وأ تاباسح ظفاحم نييعت –

،اهتيكلم لقنو ةيراقعلا تاكلتمملا ءانتقا –

نأ اهنأش نم ماعلا ريدملا هيلع اهضرعي ةلأسم لكو –
ىلع عيجشتلا اهتعيبط نم وأ هريسو زكرملا ميظنت نسحت
.هماهم زاجنإو هفادهأ قيقحت

يف )2( نيترم ةيداع ةرود يف سلجملا عمتجي:5١ ةّداملا
ريغ ةرود يف عمتجيو .هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا

بلطب وأ هسيئر نم بلطب كلذل ةرورضلا تعد امّلك ةيداع
 .هئاضعأ )2/3( يثلث نم

ءاضعأ ىلإ لامعألا لودجب ةقفرم تاءاعدتسالا لسرت
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )٠1( ةرشع لبق سلجملا

نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلا يف ةدملا هذه صلقت نأ نكميو
 .مايأ )7( ةعبس نع لقت

يـثـلـث روضحب ّالإ سـلـجملا تالوادــم حـصت ال:6١ ةّداملا
،باصـنـلا لاــمـتـكا مدــع ةلاح يـفو .لــقألا ىلــع هــئاــضــعأ )2/3(
تالوادم حصتو ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف رخآ عامتجا دقع متي
 .نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،سلجملا

ةطيسبلا ةيبلغألاب ةرادإلا سلجم تارارق ذختت:٧١ ةّداملا
نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألل

 .احّجرم سيئرلا توص

نّودتو رضاحم يف ةرادإلا سلجم تالوادم ررحت:٨١ ةّداملا
 .سلجملا سيئر نم هيلع رّشؤمو مّقرم صاخ لجس يف

ةقفاوملل ،ةيصولا ةطلسلا ىلإ تاعامتجالا رضاحم لسرت
.ةلوادملا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا لجأ يف ،اهيلع

اموي )٠3( نيثالث دعب ةذفان ةرادإلا سلجم تالوادم نوكت
كلت ءانثتساب ،رضاحـملل ةيصولا ةطلسلا مالتسا خيرات نم
تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط ةحيرصلا ةقفاوملا بلطتت يتلا
ةيريدقتلا ةينازيملاب ةقلعتملا تالوادملا اميس ال ،اهب لومعملا

 .زكرملل ةيلاملا ةمذلاو ةيلاملاو ةيبساحـملا ةليصحلاو

يناثلا مسقلا

ماعلا ريدملا

.موسرــم بـــجوـــمب زــكرملل ماــعـلا رــيدــملا نـّيعي :٩١ ةّداملا
 .اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

.زكرملل نسحلا ريسلا نع لوؤسم ماعلا ريدملا:٠٢ ةّداملا

: يتأي ام صوصخلا ىلع ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

،زكرملل نييلخادلا ميظنتلاو ماظنلا يعورشم ّدعي –

اذكو تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا ةطشنألا جمارب ّدعي –
،زكرملا طاشن لئاصح

عيمج يفو ءاضقلا مامأ هلثميو ،زكرملا مساب فّرصتي –
،ةيندملا ةايحلا لامعأ

،زكرملا يمدختسم عيمج ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا سرامي –

،ةيلاملا تاباسحلاو ةينازيملا عورشم دعي –

،اهفرصب رمأيو زكرملا تاقفنب مزتلي –

راطإ يف تاقافتالاو تايقافتالاو دوقعلاو تاقفصلا مربي –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

ذيفنت ىلع رهسيو ،ةرادإلا سلجم تاعامتجا رّضحُي –
.هتالوادم

هءاضمإ ،هتيلوؤسم تحت ،ضّوفي نأ ماعلا ريدملا نكمي
 .مهتايحالص دودح يف هيدعاسم ىلإ

عبارلا لصفلا

ةيماتخو ةيلام ماكحأ

يفناج لوأ يف زكرملل ةيلاملا ةنسلا حتتفت:١٢ ةّداملا
 .ةنس لك نم ربمسيد13 يف لفقتو

تاداريإلل باب ىلع زكرملا ةينازيم لمتشت:٢٢ ةّداملا
.تاقفنلل بابو

 :تاداريإلا باب يف

،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبتب ةطبترملا ةلودلا تامهاسم –

راطإ يف زكرملا فرط نم ةمدقملا تامدخلا تادئاع –
،هماهم زاجنإ نع ةبترتملا ىرخألا تاداريإلا لكو هضرغ
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زكرملا فرصت تحت ةلودلا اهعضت يتلا تادامتعالا –
،ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلا معدل ةصصخملاو

،ةلمتحـملا تاضارتقالا –

،اياصولاو تابهلا –

ميظنتلاو عيرشتلا اهّرقي يتلا ىرخألا تاداريإلا لك –
 .امهب لمعلا يراسلا

 : تاقفنلا باب يف

 ،رييستلا تاقفن –

،رامثتسالاو زيهجتلا تاقفن –

فادـهأ قـيـقــحــتــل ةــيرورضلا ىرــخألا تاــقــفــنــلا عــيــمــج –
 .هماهم زاجنإو زكرملا

يراجتلا لكشلا قفو زكرملا ةبساحم كسمت:٣٢ ةّداملا
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

رييست راطإ يف ةيمومعلا ةبساحـملا دعاوق زكرملا قبطي
ةمدخلا تاعبت ناونعب ةلودلا هل اهصصخت يتلا ةمهاسملا
.ةيمومعلا

نــّيعم تاباسح )وظفاحم وأ( ظفاحم ىلوتي:٤٢ ةّداملا
رييستلا تاباسح صحف ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط )نو(
 .اهتبقارمو زكرملل يبساحـملاو يلاملا

دراوملابو يلوأ ديصرب زكرملا ةلودلا دّوزت:5٢ ةّداملا
ةيرورضلا ةيساسألا تآشنملابو ةيداملا لئاسولاو ةيرشبلا
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هماهمب مايقلل

،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك حّضوت:6٢ ةّداملا
.صاخ صنب ،ءاضتقالا دنع

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرـجلا يـف  موــسرــملا اذـــه رــشــنـي:٧٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـــمـلا3٤٤1 ماـــــع لوألا عــيـبر71 يــف رـــئازـــجلاــب ررــح
.12٠2 ةـنـس رــبوـتـكأ٤2

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

 ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت طورش رتفد

تاـــعبتلا ،اذهطورــــشلارـــتفدددــــحي: ىلوألا ةّداملا
ةعانــصللينــطولازــكرــملا ىلعةـــلودلااـــهضرفت يتلا
 .ةيفارغوتامنيسلا

ىلع ةعوضوملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت لثمت :٢ ةّداملا
راطإ يف ةلودلا هيلإ اهدنست يتلا ماهملا لك ،زكرملا قتاع
 .هماهم

وأ كرتشملا جاتنإلا وأ جاتنإلاب زكرملا موقي :٣ ةّداملا
ةيرصبلا ةيعمسلاو ةيئامنيسلا لامعألا ضرع وأ عيزوت

هذهب قلعتت يتلا قوقحلا رييستب فلكي امك .ةلودلا باسحل
اــقـــــــــبـط اـــهــتـيـقرــت هـــنأـــش نـــم لــمـــــــــع لــكـــــــــب ماــيــقـلاو لاـمــعألا
 .ةــلودــلا اــهددــحت يـتلا ةـيـجـيـتارـتـسالل

تاـــناــجرـــهـملا مـيـظـنت مــعدـــب زـــكرــملا موـــــقــي :٤ ةّداملا
يتلا ثادحألاو امنيسلل ةصصخملا ةيفاقثلا تارــهاـظـتـلاو
تالدابملا راطإ يف وأ جراخلا يفو رئازجلا يف ةلودلا اهجمربت
ةيئامنيسلا عيباسألا اميس ال ،فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا
متت يتلا تاءاقللاو تاناجرهملا اذكو ،جراخلا يف ةمظنملا
ةيقرتو ةيرئازجلا امنيسلا نيمثت لجأ نم اهيف ةكراشملا

ينطولا نيديعصلا ىلع ينطولا يئامنيسلا جاتنإلا رشنو
 .يلودلاو

ةيبنجألا مالفألا ضورع ميدقتب زكرملا فلكي:5 ةّداملا
ىلع عالطالاب يرئازجلا روهمجلل حمست ةفصب رئازجلا يف

ةيفاقثلا نواعتلا جمارب راطإ يف ةيملاعلا ةيئامنيسلا ةفاقثلا
.ةيلودلا

اــمنـيـسـلا ييـنـهـم نيوــكـت يـف زــكرــملا مــهاــســي:6 ةّداملا
ثوـحبلاو تاساردــلاـب ماـيـقـلا اذـــكو ،مهــتاــيوـــتـــسـم نيــسـحـتو
ةـــعاـــنـصــلاو يــــئاــــمـنـــيـسـلا نــــفــلاـب ةــــقــــلـعـتـملا تاـــيرـشنـلاو
.اهعيجشتو ةيفارغوتامنيسلا

تاذتايرشنلاو مالفألا رشنب زــكرـملا موــقـي:٧ ةّداملا
،ةمئالملا لئاسولا عيمجب يفاقثلا وأ يوبرتلا وأ ينفلا عباطلا

 .تارضاحـملاو سوردلاو رشنلاو ضرعلا ةطساوب اميس ال

تاــيرشنــلا عــيــمــجو تاــيرود وأ تاـــفـــلؤم زـــكرملا ردصي
لامعألا ةيقرتو ةينطولا امنيسلاب فيرعتلا ىلإ يمرت يتلا
تاءاضفو تاعاق ىلع روهمجلا لابقإ عيجشتو ةيئامنيسلا
 .يفارغوتامنيسلا ضرعلا

هلفكت لباقم زكرملل ةقحتسملا تامهاسملا عفدت:٨ ةّداملا
اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقبط ،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبتب

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف

ليربأ )٠3( نيثالث خيرات لبق ،زكرملا لسري:٩ ةّداملا
يتلا غلابملا نع امييقت ،ةيصولا ةطلسلا ىلإ ،ةنس لك نم
تاـعـبت نـع ةـجتانلا ةيـقـيـقـحلا ءاـبــعألا ةــيـطـغـتل هــل صـصـخـت
 .اذه طورشلا رتفد هيلع اهضرفي يتلا ةيمومعلا ةمدخلا

تادامتعالا تاصيصخت ةيلاملاب فلكملا ريزولا ررقي
عوضوم نوكت نأ نكميو .ةلودلا ةينازيم دادعإ ةيلمع ءانثأ

ةضورفملا تاعبتلا ليدعت ةلاح يف ةيلاملا ةنسلا ءانثأ ةعجارم
.زكرملا ىلع

تاعبتب ةقلعتملا ةطشنألا نع اريرقت زكرملا دعي:٠١ ةّداملا
ةطبترملا ةيبساحملاو ةيلاملا ةليصحلاو ةيمومعلا ةمدخلا

،ةيلاملا ةنسلا لالخ اهل ةصّصخملا تادامتعالا لامعتساب
.ةيصولا ةطلسلا ىلإ اهلسريو
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لوألا عــيبر٧١ يفخّرؤــم٣١٤-١٢مــقريـساـــئر موــسرـــم
نـمـضتي ،١٢٠٢ ةـنـس رــبوـتـكأ٤٢ قــفاوـملا٣٤٤١ ماــع
جاـتـنإل يرئازجلا“ ةـيــموــمــعــلا ةــســـسؤــملا ءاــشــنإ

رـيــمألا“ نــع يئاـــمنـيــس ملــيف لالـــغـتساو عــيزوـــتو
 .“رداقلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و7-19 ناـــتداـــمــلا اــــمــــيـــسال ،روـــتــسدــلا ىلـــع ءاـــنــــب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ناـــضــمر٠2 يــف خرؤــملا9٥-٥7 مــــقر رـــمألا ىـضــتقمـبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو8891 ةنس رياني21 قفاوملا8٠٤1 ماع
،لّدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا

ناـضـمر62 يف خرؤملا11-٠9 مـقر نوـناــقــلا ىضــتقمـبو–
تاـقالــعـب قـلــعـتملاو٠991 ةـنـس لــيرــبأ12 قــفاوملا٠1٤1 ماع
،مــّمـتملاو لّدــعملا ،لـمـعلا

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،هنم6٠1 ةداملا اميس ال،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

ةدعقلا يذ٥1 يف خرؤملا11-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤1 ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا

بـــجر61 يـف خّرؤــملا1٠-٠1 مــقر نوـــناـــقــلا ىضـتـقـمـبو –
نــهمـب قـلـعـتملاو٠1٠2 ةـنـس وــيــنوـــي92 قــفاوــملا13٤1 ماــع
،دمتعملا بساحـملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحـملا ريبخلا

لوألا عيبر٤1 يف خرؤملا3٠-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،امنيسلاب قلعتملاو11٠2 ةنس رياربف71 قفاوملا23٤1 ماع

يـف خرؤمـلا93-٠2 مـقر يساــئرـلا موـسرـملا ىضـتـقمـبو –
٠2٠2 ةـنـس رــيارـبـف2 قـفاوملا1٤٤1 ماــع ةـيـناـثـلا ىداـمـج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قـلـعتملاو
،ممتملا

: يتأي ام مسري

يرــئازجلا“ةيمومعلاةسسؤملاأشنت: ىلوألا ةّداملا
ريمألا نــع يئاـــمـنـيس مــلــيـفلالــغـتـساوعــيزوـــتوجاتنإل
.”رداقلا دبع

 لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

عيزوتو جاتنإل يرئازجلا“ ةيمومعلا ةسسؤملا:٢ ةّداملا
ةسسؤم ،”رداقلا دبع ريمألا نع يئامنيس مليف لالغتساو
ةـيصخشلاـب عـتـمــتــت يراجتو يعاــنص عــباــط تاذ ةــيــموــمــع
صــنـــلا بــــلـص يـف ىــــعدـــتو ،يــلاـمـــلا لالـــقتـسالاو ةــيوــنــعـمــــلا
 .“ةــسـسؤـملا“

يــف ةرادإلا ىلـع ةـقــبـطـملا دـــعاوــقــلل ةـسـسؤـملا عـضــخـت
 .ريغلا عم اهتاقالع يف ةرجات ّدعتو ،ةلودلا عم اــهـتاــقالــع

.لوألا ريزولا ةياصو تحت ةسسؤملا عضوت:٣ ةّداملا

نكميو .رئازجلا ةنيدم يف ةسسؤملا رقم دّدحُي:٤ ةّداملا
موسرم بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن
 .يسائر

يناثلا لصفلا

ماهملا

مليف لالغتساو عيزوتو جاتنإب ةسسؤملا ّفلكُت:5 ةّداملا
.رداقلا دبع ريمألا نع يئامنيس

: يتأي امب صوصخلا ىـلع ،ةسسؤملا ّفلكُت ،ةفصلا هذهبو

نـع يـئاـمـنـيس مـلـيـف وــيراـنـيـس دادــعإو ريـضـحت ناــمـض –
،رداقلا دبع ريمألا

ةينقتلا تازيهجتلاو تآشنملا زيهجتو ءاركو ءانتقا –
تاهويدوتسا اـمـيـس ال ،جراـخلا يفو رــئازــجلا يف ةــيرورـضلا
تاروكيدلاو جاتنإلا دعب ام تايلمعو توصلاو ريوصتلا

،نيزختلاو ظفحلاو ةنمقرلا تاودأ اذكو ،رباخملاو

يئامنيس مليف لالغتساوعيزوتو جاتنإب مايقلا –
وأ /وةيئامنيسلا لامعألا فلتخمو ،رداقلا دبع ريمألا نع
،مليفلاب ةّلصلا تاذ ةيرصبلا ةيعمسلا

ةـــلــماـــك مـــلــيــفلا نـــم خـــســن وأ ةــيـلصألا خـسـنلا لـــك دادــعإ –
،ماجحألا لكبو طئاسولا لك ربع تافطتقم وأ

تاقتشملاو رصانعلافلتخملالغتساورادصإو جاتنإ –
تاـنالـعإلاـك ،مـلـيـفـلاـب ةصاخلا يئاـمـنـيسلا جيورــتــلا مــئاــعدو
روـــصــلاو ســـيــلاوـــكــلا رـــيوــصــتو تاــــطــقـــلــلاو ةــيــجـيورــتـلا
،تاقصلملاو تاجولاتكلاو ةيفارــغوـــتوــفـلا

لامعأللو مليفلل ةيصنلا ةمجرتلاو ةـجـلـبدــلاب ماــيــقـــلا –
،تاغللا فلتخم ىلإ هب ةطبترملا

ةينطولا قوسلا يف هب ةطبترملا لامعألاو مليفلا عيزوت –
،ةيلبقتسملاو ةحاتملا ضرعلا لئاسو لك ربع ةيلودلاو

لئاسو لك ربع هب ةطبترملا لامعألاو مليفلا لالغتسا –
،ةلمتحـملاو ةلوادتملا لالغتسالا
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ةقلعتملا ةيـلاملاو ةــيونــعملا قوــقـحلا لـيـصـحتو ريـيـسـت –
،هب ةطبترملا لامعألاو مليفلاب

ملــيـفـلا لوــح ةــيراـهـشإلاو ةـيـمالــعإلا تالمـحلاب ماــيــقـلا –
.هل ةجّورملا تارهاظتلا ةفاك ميــظنـتو

ميظـنتلاو عــيرـشـتلل اــقـبط ،ةـسـسؤــملا لــّهؤــُت:6 ةّداملا
تاقفصلاو دوقعلاو تاقافتالاو تايقافتالا ماربإل ،امهب لومعملا
وأ ةرادإ لك عم اهفدهب ةطبترملا ماهملا زاجنإل ةيرورضلا

.ةيبنجأ وأ ةينطو ،ةصاخ وأ ةيمومع ةئيه

ةيراـجـتلا تاـيلـمـعلاب ماـيــقـلل ةـســسؤـملا لــّهؤــت :٧ ةّداملا
،اهضرغب ةطبترملا ةيعانصلاو ةلوقنملاو ةيراقعلاو ةيلاملاو
عـيرـشـتـلا راـطإ يف اـهـماـــهـمب ماـــيـقــلاو اــهـفادــهأ غوــلـب دـصـق
.لوعفملا ييراسلا ميـظـنـتلاو

ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

ريدم اهرّيسيو ،ةرادإ سلجم ةسسؤملا ريدي:٨ ةّداملا
 .ماع

تايحالصو ةسسؤملل يلخادلا ميظنتلا ددحي:٩ ةّداملا
.ةيصولا ةطلسلا نم رارقب اهلكايه

 لوألا مسقلا

ةرادإلا سلجم

 .ةيصولا ةطلسلا لثمم ةرادإلا سلجم سأري:٠١ ةّداملا

 : مهركذ يتآلا ءاضعألا نم لكشتيو

 ،ةيروهمجلا ةسائر لثمم –

 ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

 ،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،نيدهاجملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،لاصتالاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةسسؤملا يمدختسم نع )1( لثمم –

اهتفرعم مكحب ةيصولا ةطلسلا اهراتخت )1( ةيصخش –
.يئامنيسلا ناديملا يف اهتربخو

نأ هنأش نم صخش يأب نيعتسي نأ ةرادإلا سلجم نكمي
ارـــظـــن هـــلاـــمـــعأ لودـــج نـــمض ةـــجردملا لــــئاسملا يف هدــــعاسي
 .هتربخ وأ هتءافكل

نوــلــثـــمـــي نـــيذـــلا ةرادإلا سلـــجـــم ءاضعأل نوـــكـــت نأ بجـــي
 .ّلقألا ىلع ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم ةبتر ةيرازولا رئاودلا

ةرادإلا سلجم تاعامتجا ةسسؤملل ماعلا ريدملا رضحي
 .هتنامأ ىلوتيو ،يراشتسا توصب

)3( ثالــث ةدـمل ةرادإلا سـلـجـم ءاــضـعأ نــّيعي:١١ ةّداملا
نم حارتقا ىلع ًءانب ،)1( ةدحاو ةّرم ديدجتلل ةلباق تاونس

.اهيلإ نومتني يتلا تاطلسلا

رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحُت
 .ةيصولا ةطلسلا نم

مـــكـحــب نينــّـيـعـملا ءاــضــعألا ةـــيوــضــع يهــتـنت:٢١ ةّداملا
 .فئاظولا هذه ءاهتناب ،مــهــفئاـظو

مـتــي ،سـلـجملا ءاــضـعأ دــحأ ةــيوـضـع عاـطـقـنا ةــلاــح يـفو
وــضـعلا هـــفـلـخـتــسيو .اــــهـسـفن لاــــكـشألا بـســح هــفالـخـتـسا
 .ةيوضعلا ةدم ءاهتنا ةياغ ىلإ دــيدــجلا نـّيعملا

صوــــصــخلا ىلـــع ،ةرادإلا ســلـجـــم لوادــــتــي:٣١ ةّداـمــلا
:يتأــــي اــمــيــف

،ةسسؤملل نييلخادلا ميظنتلاو ماظنلا اعورشم –

ةسسؤملا تاطاشنل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا –
،اهطاشن ةليصحو

 ،ةسسؤملا ةينازيم عورشم –

 ،ةسسؤملاب لمعلا تاقالعل ةيعامجلا ةيقافتالا –

،اياصولاو تابهلا لوبق –

،تاقفنلاو تاداريإلل ةيريدقتلا تافوشكلا –

دوـقـعـلاو تاـقاـفـتالاو تاـيـقاـفـتالا مارـبإل ةـماـعـلا دـعاوـقـلا –
 ،ةسسؤملاب ةصاخلا تاقفصلاو

،رثكأ وأ تاباسح ظفاحم نييعت –

،ةسسؤملل ةيونسلا تاباسحلا –

،اهتيكلم لقنو ةيراقعلا تاكلتمملا ءانتقا –

نأ اهنأش نم ماعلا ريدملا هيلع اهضرعي ةلأسم لكو –
عيجشتلا اهتعيبط نم وأ ،اهريسو ةسسؤملا ميظنت نّسحت
.اهماهم زاجنإو اهفادهأ قيقحت ىلع

يف )2( نيترم ةيداع ةرود يف سلجملا عمتجي:٤١ ةّداملا
ةرود يف عمتجيو ،هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ًءانب ،ةنسلا

وأ هسيئر نم بلطب كلذ ىلإ ةرورضلا تعد امّلك ةيداع ريغ
 .هئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب
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روضحب ّالإ ةرادإلا سلجم تالوادم ّحصت ال:5١ ةّداملا
،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو .لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/3( يثلث
تالوادم ّحصتو ،ماّيأ )8( ةينامث لجأ يف رخآ عامتجا دقع متي
 .نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،سلجملا

ةطيسبلا ةيبلغألاب ةرادإلا سلجم تارارق ذختت :6١ ةّداملا
نوــكــي ،تاوصألا ددع يواست ةــلاــح يفو .نيرــضاحلا ءاـضــعألل

 .احّجرم سيئرلا توص

رــضاــحـم يــف ةرادإلا سلــجـم تالوادـــم رّرــحـت:٧١ ةّداملا
 .سلجملا سيئر نم هيلع رشؤمو مّقرم صاخ لجس يف نّودتو

ةقفاوملل ةيصولا ةطلسلا ىلإ تاعامتجالا رضاحم لسرت
 .ةلوادملا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا لجأ يف ،اهيلع

اموي )٠3( نيثالث دعب ةذفان ةرادإلا سلجم تالوادم نوكت
كلت ءانثتساب ،رضاحـملل ةيصولا ةطلسلا مالتسا خيرات نم
تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط ةحيرصلا ةقفاوملا بلطتت يتلا
ةيريدقتلا ةينازيملاب ةقلعتملا تالوادملا اميس ال ،اهب لومعملا

.ةسسؤملل ةيلاملا ةمذلاو ةيلاملاو ةيبساحـملا ةليصحلاو

يناثلا مسقلا

ماعلا ريدملا

.موسرم بجومب ةسسؤملل ماعلا ريدملا نّيعي:٨١ ةّداملا
 .اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

.ةسسؤملل نسحلا ريسلا نع لوؤسم ماعلا ريدملا:٩١ ةّداملا

: يتأي ام صوصخلا ىلع ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

،ةسسؤملل نييلخادلا ميظنتلاو ماظنلا يعورشم ّدعي –

،تاونسلا ةددــعـتملاو ةــيوـنـسـلا تاــطاــشـنـلا جــمارــب ّدــعــي –
،ةسسؤملا طاشن لـئاـصـح اذـــكو

يفو ءاضقلا مامأ اهلثميو ،ةسسؤملا مساب فرصتي –
،ةيندملا ةايحلا لامعأ عيمج

،ةسسؤملا يمدختسم عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا سرامي –

،ةيلاملا تاباسحلاو ةينازيملا عورشم ّدعي –

،اهفرصب رمأيو ةسسؤملا تاقفنب مزتلي –

راطإ يف تاقافتالاو تايقافتالاو دوقعلاو تاقفصلا مربي –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

ذيـفنت ىلــع رـــهـسيو ،ةرادإلا سـلـجـم تاــعاـمـتـجا رـّـضـحـُي –
 .هتالوادم

هءاضمإ ،هتيلوؤسم تحت ،ضّوفي نأ ماعلا ريدملا نكمي
.مهتايحالص دودح يف هيدعاسم ىلإ

عبارلا لصفلا

ةيماتخو ةيلام ماكحأ

يفناج لوأ يف ةسسؤملل ةيلاملا ةنسلا حتتفت:٠٢ ةّداملا
 .ةنس لك نم ربمسيد13 يف لفقتو

تاداريإلل باب ىلع ةسسؤملا ةينازيم لمتشت:١٢ ةّداملا
.تاقفنلل بابو

 : تاداريإلا باب يف

رــيـيـسـتلا ناوـنـعـب ةــلودــلا اـــهـمدـــقــت يـتـلا تاــمــهاـــسـملا –
،زيـهـجتلاو

مليفلا لالغتساو عيزوتو جاتنإ ناونعب ةلودلا تامهاسم –
،رداقلا دبع ريمألا نع

راطإ يف ةسسؤملا فرط نم ةمدقملا تامدخلا تادئاع –
،اهفده

هب ةقلعتملا تاجتنملا قيوستو مليفلا لالغتسا تادئاع –
 ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

،اياصولاو تابهلا –

 .ةلودلا اهّرقت يتلا ىرخألا تاداريإلا لك –

 : تاقفنلا باب يف

 ،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

ريـضــحتـلاو وــيراـنــيسـلا زاـجنإل ةــيرورـضــلا تاــقـــفـنلا –
مليفلل جيورتلاو لالغتسالاو عيزوـتـلاو رــيوـصـتلاو جاـتـنإلاو
،رداقلا دبع ريمألا نع

اـهــفادــهأ قــيـقحـتل ةــيرورـضلا ىرـخألا تاـــقـفـنلا عـيـمـج –
 .اهماهم زاجنإو

يراجتلا لكشلا قفو ةسسؤملا ةبساحم كسمت:٢٢ ةّداملا
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

نّيعم تاباسح )وظفاحم وأ( ظفاحم ىلوتي:٣٢ ةّداملا
رييستلا تاباسح صحف ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط )نو(
 .اهتبقارمو ةسسؤملل يبساحـملاو يلاملا

دراوملابو يلّوأ ديصرب ةسسؤملا ةلودلا دّوزت:٤٢ ةّداملا
ةيرورضلا ةيساسألا تآشنملابو ةيداملا لئاسولاو ةيرشبلا
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهماهمب مايقلل

،موسرملا اذه ماـكـحأ قيبـطـت تاـيـفـيـك حــّضوــت:5٢ ةّداملا
 .صاخ ّصنب ،ءاضتقالا دنع

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف  موـسرــملا اذـــه رـشـنـي:6٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوــملا3٤٤1 ماــــع لوألا عـيــبر71 يــف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس رــبوــتـكأ٤2

نوبت ديجملا دبع
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لوألا عيبر٤١ يفخّرؤــم٠٠٤–١٢ مـــقر يذـيـفــنتموـــسرــم
لدــعــي ،١٢٠٢ ةـنــس رــبوــتــكأ١٢ قــفاوــمـــلا٣٤٤١ ماـــع
٩٢يـــفخّرؤمـــلا5٠–6١ مــــقر يذــــيـفــنــتلا موـــسرــملا

6١٠٢ ةـنس رـــياني٠١ قــفاوملا٧٣٤١ ماـع لوألا عـيــبر
ةعانصلاو ةحايـسلا رـــيزو تاــيــحالــص ددــحـي يذــــلا
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداـــمــلا اـــمـيـس ال ،روـــتــسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72-12 مــقر يساــئرــلا موــسرـملا ىـضـتــقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خرؤـملا٥٠-61 مـقر يذـيـفـنتـلا موــسرـمـلا ىـضـتقمبو –
يذلا61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لوألا عيبر92
لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،يلئاعلا

: يتأي ام مسري

ماـــكحأ ضعب ليدعت ىلإ موـــسرـملا اذـــه فدهي : ىلوألا ةّداملا
لوألا عــيـبر92 يـف خرؤـملا٥٠-61 مــقر يذـيـفـنـتلا موـــسرـمـلا

تايحالص ددحي يذلا61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو

٥٠-61 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ةيمست لدعت :٢ ةّداملا
61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لّوألا عيبر92 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

لّوألا عـيــبر92 يـف خرؤـــم٥٠-61 مــقر يذـيــفـنــت موـــسرـــم''
تاـيــحالـص ددــحـي،61٠2 ةنس رــياــني٠1 قــفاوـملا73٤1 ماــع
.''ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو

موسرمـلا نم11و6و2و ىلوألا داوملا ماكحأ لدعت:٣ ةّداملا
قفاوملا73٤1 ماع لّوألا عيبر92 يف خرؤملا٥٠-61 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس رياني٠1

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو  حرتقي : ىلوألا ةّداملا”
رصانع ،اهلمع جمانربو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ يف

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا يناديم يف ةينطولا ةسايسلا
نيــناوــقــلل اـــقـبـط اـــهــتـبـقارــمو اـــهـــقـيـبــطت ةـــعــباــتم ىلوــتــيو
.اهب لومعملا تاميظـنـتلاو

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

ةيديـلـقـتـلا ةــعاـنـصـلاو ةــحاــيـسـلا رــيزو سراـمــي :2 ةّداملا”
يف ةينعملا تائيهلاو تاعاطقلا عم لاصتالاب هتايحالص
ةيمنتلا روظنم نم اقالـطـنا اــهـنـم لـــك تاــصاـصـتخا دودــح
.''ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا يناديم يف ةمادتسملا

ريزولا رهسي ،ةينــقتلا تاـــفصاوـملا لاـجم يـف:6 ةّداــملا”
: يتأي ام ىلع ،صوصخلا ىلع

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

ةــقـلعتملا ةيـنـقتلا تاــفــصاوـملاو تامـيـظـنتـلا قيـبـطـت–
،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحاــيـسلاـب

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

ةيديلقتلا ةعانـصـلاو ةحاــيـسلا رــيزو  كراـــشــي:11 ةّداملا”
لــك يف ةــيــنــعملا ةصتــخملا تاــطــلسلا ىلإ هــتــمــهاسم مدــقــيو
ةطبترملا فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تاضوافملا

.هصاصتخا يف لخدت تاطاشنب

: ةفصلا هذهبو

،ةـيلودــلا تاــقاــفتالاو تاــيــقاـــفــتالا قــيــبـطــت ىلــع رـهـســي–
نوـكـت يـتلا تاـمازـتلالا ديـسجـتب ةــقــلـعتملا ريبادـتلا ذــفـنـيو
ةعانصلاو ةحايسلا يعاـطـقـب ةـصاـخلاو اــهــيــف اــفرـط رــئازـجلا
،ةيديلقتلا

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

يذيفنتلا موسرمـلا نم رّركم٥ ةداملا ماكحأ ىغلت:٤ ةّداملا
قـــــفاوـــملا73٤1 ماـــع لّوألا عـيــبر92 يـف خرؤـمــلا٥٠-61 مــقر
.هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس رياني٠1

ةـــعانـصـلاو ةــحاــيـسـلا رــيزو'' ةراــبـع لدــبـتـسـت :5 ةّداملا
يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ لك يف''يلئاعـلا لــمـعلاو ةـيدـيـلـقتـلا

قــفاوــمـــلا73٤1 ماـــع لّوألا عــيــبر92 يـف خرؤــملا٥٠-61 مــقر
ةحايسلا ريزو ''ةرابعب ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس رياني٠1
.''ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رـــشــنـي:6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةـّيروــهـمجلل

قـــــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع لوألا عـيــبر٤1 يــف رــئازـــجلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنسربوتكأ12

نامحرلا دبع نب نميأ



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر١٨٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٤٢ 12

لوألا عيبر٤١ يفخّرؤم١٠٤–١٢ مـــقر يذــيـفـنتموــــسرــم
لدـــعــي ،١٢٠٢ ةــنـس رـــبوــتــكأ١٢ قــفاوــمــلا٣٤٤١ ماـــع
٩٢يــفخّرؤـمــلا6٠–6١ مقر يذـــيفنتلا موـــسرـــمـلا

6١٠٢ ةنس رياني٠١ قـفاوملا٧٣٤١ ماــــع لوألا عـــيبر
ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداــمـلا اــمــــيس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72-12 مـقر يساــئرـلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيـفنتلا موــسرمــلا ىضـتـقمــبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤـملا6٠-61 مـقر يذــيـفـنـتلا موــسرــمـلا ىضـتـقـمـبو –
61٠2 ةـنــس رـــياــنــي٠1 قــفاوــمــلا73٤1 ماـــع لوألا عــيـبر92
ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

: يتأي ام مسري

ضــعـب لــيدــعــت ىلإ موـــسرـملا اذـــه فدــهــي : ىلوألا ةّداملا
لوألا عيبر92 يف خرؤملا6٠-61 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماـــكحأ

ميـظـنت نـمـضتملاو61٠2 ةـنـس رـــياــنـي٠1 قــفاوــملا73٤1 ماــع
ةــيديـــلــقـتـلا ةــعاــنــصـلاو ةــحاــيـســلا ةرازوـــل ةــيزـــكرــملا ةرادإلا

.يلئاعلا لــمـعـلاو

6٠-61 مــقر يذــيـفنـتلا موـسرـمـلا ةـيـمـسـت لدــعــت:٢ ةّداملا
61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لّوألا عيبر92 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

لّوألا عـيـبر92 يـف خرؤــم6٠-61 مــقر يذـيـفنـت موــسرــم''
ميـظنـت نـمـضـتي ،61٠2 ةـنـس رـــياـنــي٠1 قــفاوــملا73٤1 ماــع
.''ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

يذيفنتلا موسرمـلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت :٣ ةّداملا
قــــفاوــملا73٤1 ماـــع لّوألا عـــيــبر92 يـف خرؤـملا6٠-61 مــقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روــكذــملاو61٠2 ةـنـس رــياــنـي٠1

ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا  لمتشت: ىلوألا ةّداملا”
: يتأي ام ىلع ،ريزولا ةطلس تحت ،ةيديلقتلا ةعانصلاو

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

:ةيتآلالكايهلا–٤

،ةحايسلل ةماعلا ةيريدملا –

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةماعلا ةيريدملا –

،عاطقلا تاسسؤم ةعباتم ةيريدم –

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

يذيفنتلا موسرمـلا نم رركم٤ ةداملا ماكحأ ىغلت:٤ ةّداملا
رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لّوألا عيبر92 يف خرؤملا6٠-61 مقر

.هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس

ةــعاـنـصـلاو ةــحاــيـسـلا ةرازو'' ةراـبــع لدــبـتـست :5 ةّداملا
يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ لك يف''يلئاـعلا لـمــعـلاو ةيدـيـلــقتـلا

رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لّوألا عيبر92 يف خرؤملا6٠-61 مقر
ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو ''ةرابعب ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس

.''ةيديلقتلا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رـــشــنـي:6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةـّيروــهـمجلل

قـــــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع لوألا عـيــبر٤1 يــف رــئازـــجلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنسربوتكأ12

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

لوألا عيبر٤١ يفخّرؤم٢٠٤–١٢ مــقر يذــيـــفــنـتموــــسرــــم
لدـــــعــــي ،١٢٠٢ ةــنـس رـــبوــتـــكأ١٢ قــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــع
٩٢يــفخّرؤــــمــلا٧٠–6١ مـقر يذــيـفـنـتلا موـــسرـــملا

6١٠٢ ةـنس رياني٠١ قــفاوــملا٧٣٤١ ماــع لوألا عــيـبر
ةحايسلا ةرازول ةــــماعلا ةـيشتفملا ماهم ددحي يذلا

اهميظنتو يلـئاـعــلا لـمـعـلاو ةــيديـلـقـتلا ةــعاـنـصـلاو
.اهريسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٧١
13م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٤٢

لوألا عـيـبر٤١ يفخّرؤم٣٠٤–١٢ مـقر يذــيـفـنتموــــسرــم
لدــعــــي ،١٢٠٢ ةــنس رـــبوــتــكأ١٢ قــفاوــمــلا٣٤٤١ ماــع
٢١ يــفخّرؤــمــلا٧5٢–٠١ مــقر يذـيـفـنتـلا موـــسرــملا
٠١٠٢ ةـنس رـبوتكأ٠٢ قـفاوــملا١٣٤١ ماــع ةدــعــقلا يذ
ةرازول ةيــجراــخــلا حـلاـــصـملا ءاـــــــشــنإ نـــــمـضـتـمـلاو
يلــئاــعـلا لــمـعـلاو ةــيدـيـلـقـتلا ةــعاــنـصـلاو ةــحاــيـســـلا

.اهميظنتو اـهـماــهـم دــيدــحـتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

يف خرؤملا٥72-12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقمــبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مــقر يـــساـئرـلا موـسرـــملا ىـضـتــقـمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا7٥2-٠1 مـقر يذيـفـنـتـلا موــسرمـلا ىـضتـقــمبو –
٠1٠2 ةــنـس رــبوــتـكأ٠2 قــفاوــملا13٤1 ماــع ةدــــعــقلا يذ21
ةـــحاـــيســلا ةرازوـــل ةــيــجراــخلا حــلاــصملا ءاــشــنإ نـمـضـتـملاو
،اهميظنتو اهماهم ديدحتو يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو
،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام مسري

ضـعــب لــيدــعــت ىلإ موـــسرـملا اذـــه فدــهــي : ىلوألا ةّداملا
ةدعقلا يذ21 يف خرؤملا7٥2-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماـكـحأ

ءاشنإ نمضتملاو٠1٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا13٤1 ماع
ةـيدـيـلـقـتـلا ةــعاــنصلاو ةــحاــيسلا ةرازوــل ةــيــجراخلا حــلاصملا

.مّمتملاو لّدعملا ،اهميظنتو اهماهم ديدحتو يلئاعلا لمعلاو

7٥2-٠1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ةيمست لدعت:٢ ةّداملا
رـــبوــتــكأ٠2 قــــفاوــملا13٤1 ماــع ةدـــعـقـلا يذ21 يـف خرؤــملا

: يــتأــي اـمــك ررــحتو ،هالــعأ روــكذــملاو٠1٠2 ةــنـس

ةدــعـقـلا يذ21 يـف خرؤــم7٥2-٠1 مــقر يذــيـفــنت موـــسرـــم''
ءاـشــنإ  نـمـضـتـي ،٠1٠2 ةـنـس رــبوـتـكأ٠2 قــفاوـملا13٤1 ماــع
ةـيديلـقـتـلا ةــعاـنـصـلاو ةـحاـيـسـلا ةرازوــل ةـيـجراـخلا حــلاـصملا

.''اهميظنتو اهماهم ديدحتو

1٤1و٥–211 ناـــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يـف خرؤملا٥72-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرملا ىضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مــقر يــــساــئرـلا موــسرـملا ىـضـتـقـمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881-٠9 مـقر يذيـفـنـتلا موـسرــمــلا ىضـتـقـمبو –
يذــلا٠991 ةنـس وـيـنوــي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لــكاـيـه ددـحي

يف خرؤـملا7٠-61 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــمـــلا ىضــتقــمبو –
يذلا61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لّوألا عيبر92
ةــعاـنـصـلاو ةــحاـيـسـلا ةرازوــل ةــماــعـلا ةـيـشـتـفـملا ماــهـم ددـحـي
،لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

: يتأي ام مسري

ضــعــب لـــيدـــعــت ىلإ موـــسرــمــلا اذــــه فدــهــي: ىلوألا ةّداملا
لّوألا عيبر92 يف خرؤملا7٠-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ماــكــحأ

ماــهـم ددـحـي يذــلا61٠2 ةنــس رــياــنــي٠1 قــفاوــملا73٤1 ماع
ةــيدـيــلـقـتلا ةــعاـنـصـلاو ةــحاـيـسـلا ةرازوـــل ةــماــعــلا ةـيـشـتـفملا

.لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو يلئاعلا لمعلاو

7٠-61 مـقر يذــيفـنتلا موــسرمـلا ةـيـمـسـت لدــعـت:٢ ةّداملا
61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لّوألا عيبر92 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

لوألا عـيــبر92 يـف خرؤــم7٠-61 مــقر يذـيــفـنـت موــسرــم''
ةيشتفملا ماهم ددحي ،61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع
اــهمـيـظـنتو ةــيديـلـقـتلا ةــعاــنـصـلاو ةــحاـيـســلا ةرازوــل ةــماــعـلا

.''اـهرــيسو

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا''ةرابع لدبتست :٣ ةّداملا
7٠-61 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ لك يف''يلئاعلا لمعلاو
61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لّوألا عيبر92 يف خرؤملا

.''ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا''ةرابعب ،هالعأ روكذملاو

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رـــشــنـي:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةـّيروــهـمجلل

قـــــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع لوألا عـيــبر٤1 يــف رــئازـــجلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنسربوتكأ12

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةـّيدرفميسارم
قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يفخّرؤم يسائر موسرم

فّلكم ماهم ءاــهـنإ نــمـضـتـي ،1202 ةـنــس رــبوــتـكأ81
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لولج حتافدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا

ةيـلـخادــلا ةرازوــب صيـخـلـتلاو تاساردــلاب اــفـّلــكــم هـتـفـصــب
ةفيظوب هفيـلـكـتل ،ةيـنارـمــعلا ةـئـيهتلاو ةيــلحملا تاـعاـمـجلاو
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدــم ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رــبوــتــكأ81
يفنيـسوبـحـملل يعاــمتجالا جاــمدإلا ةداـــعإو ثــحبلا
جاـمدإلا ةداــعإو نوــجسلا ةرادإل ةــماــعـــلا ةـــيرـــيدملا
.لدعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ناميلسّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا

يعاـمـتـجالا جاـمدإلا ةداـعإو ثحـبــلــل ارــيدــم هـــتــــفصب ،يبايط
جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف نيسوبحملل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لدعلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةشتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيداـــن ةدــّيـسلا ماــهـمىــهـنت ،1202 ةـنـس رــبوــتـكأ81 قـفاوـمـلا

يرـحـبلا دـيـصلا ةرازوــل ةــماــع ةـشـتـفم اــهـتـفـصب ،يــشـياص
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةيديصلا تاجتنملاو

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
فــــّلــكــم نيــيــعــت نــمـضـتـي ،1202 ةـنــس رـــبوــتــكأ81
.ةّيروهمجلا ةسائر ناويدب صيخلتلاوتاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لوــلـج حـتاــفدــّيسلا نــّيـعي ،1202 ةـنـس رــبوــتكأ81 قــفاوــملا

.ةّيروهمجلا ةسائر ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب اـفّلـكـم

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع لوألا عيبر11 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نييــعـت نانمضـتـي ،1202 ةـنس رــبوـتــكأ81 قــفاومـلا
ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم باوــن
.جراخلاب ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا
ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ
: جراخلاب ةينطولا

ةددعتملاو ةيئانثلا تاقافـتالل ريدــم ةـبـئاــن ،بالــج لاـمأ–
،ةيلودلا ةيئاضقلا تاسسؤملاو يلودلا نوناقلاو فارطألا

،ناقلبلاو ىطسولا ابوروأ نادلبل ريدم بئان ،راجح رامع–

تاـسـسؤـملاو جـمارـبـلل رــيدــم بـئاــن ،طــبارــم لـيعاــمـسإ–
،ةصصختملا ةـيـلودــلا

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،ةطقنوب دوعسم دمحـم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،دباع ةرـيـهز ةدّيـسـلا نّيـعـت ،1202 ةـنـس رــبوـتــكأ81 قــفاوـملا

ةـيـجراــخــلا نوؤــشــلا ةرازوـــب ةـيـبوـنجلا اــيـسآل رـيدـم ةـبـئاــن
.جراخلاب ةينطولا ةـيــلاــجلاو

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا''ةرابع لدـبـتـســت :٣ ةّداملا
يذـــيــفــنــــتـلا موــــسرــــمـــــلا ماــــكـــحأ لــــك يــف''يلـــئاـــعـــلا لــــمـــعــلاو
قــفاوــمــلا13٤1 ماــــع ةدــــعــقــلا يذ21 يــف خرؤـمـلا7٥2-٠1 مــقر
ةــحاــيـسلا'' ةراـبـــعـب ،هالـــعأ روــكذـــمـلاو٠1٠2 ةنـس رـبوــتــكأ٠2
.''ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رـــشــنـي:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةـّيروــهـمجلل

قـــــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع لوألا عـيــبر٤1 يــف رــئازـــجلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنسربوتكأ12

نامحرلا دبع نب نميأ



١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٧١
15م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٤٢

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـعـلا رــيدــملا نييـعـت نــمضتي ،1202 ةـنـس رــبوـتــكأ81
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا دهعملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،هــللا فرخ ركبوبّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا دهعملل اماع اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ81
.ةضايرلاو بابشلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يبايط ناميلسّديسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازول اماع انيمأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهـم ءاــهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةــنس رــبوــتـكأ11
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب لئاسولاو ةرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا لامجدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

ةفاقثلا ةرازوب لئاسولاو ةرادإلل اريدم هتفصب ،نونحس
.نونفلاو

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع لوألا عيبر4 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ءاــهــنإ ناـنـمــضتي ،1202 ةـنـس رــبوـتــكأ11 قـفاوــملا

.نيتيالو يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم ماـهـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميحرلا دبعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

،نارهو ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم هتفصب ،نودلخ
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ناــيـفسدــّيسـلا ماــهــمىـهـنت ،1202 ةـنـس رــبوـتــكأ11 قــفاوــملا

ةــــيالو يــف مــــجاـــنـــملاو ةـــــعاــنــصــلل ارـــيدــم هــتـفصـب ،ناـــهدالــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،جــيرــيرــعوــب جرــب

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11
.ركسعم ةيالو يف تاباغلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميركلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

ءانب ،ركسعم ةيالو يف تاباغلل اظفاحم هتفصب ،طامرق
.هبلط ىلع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11
نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةنيدملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمحـمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

نكسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،لاير
.ةنيدملاو نارمعلاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11
.نيتيالو يف ةيمومعلا لاغشألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا
نيتيالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: نيتيتآلا

ىلـع هــتـلاــحإل ،ةرــكـسـب ةــيالو يـف ،لــيـلــخ روـصنم دمحـم–
،دــعاــقـتلا

.تليسمسيت ةيالو يف ،يواقرد نيدلا رون–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدــم ماـهـم ءاـــهـنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رــبوـتــكأ11
ةـيرادإلا ةـعطاــقـملاب ةـيموــمعـلا لاــغـشألل بدـتـنم
.راتخم يجاب جربب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لماكلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا
ةعطاقملاب ةيمومعلا لاغشألل ابدتنم اريدم هتفصب ،يبيطلا
.راتخم يجاب جربب ةيرادإلا



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر١٨٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11

.ناسملت ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا روندّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

ىلع هتلاحإل ،ناسملت ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب ،راطع
.دعاقتلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11
.اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لامك رمعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

ةرازوب تاقفصلاو تاكلتمملاو لئاسولل ريدم بئان هتفصب
.اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم يبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنــس ربوــتـكأ11
رــيوـطـتلاو يـمـلـعـلا ثـحـبـلل ةــماــعــلا ةــيرـــيدــملا يـف
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم يبئان ،امهامسا

: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو

لكايهلا ةنايصو لالغتسالل ريدم ةبئان ،بلاطوب ةيدان–
،هتازيهجتو ثحبلل ةيساسألا

.ثحبلل ةيساسألا لكايهلل ريدم بئان ،نيرق حلاص–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11

.3 رئازجلا ةعماجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،بوقعي نب نسحأّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا
.3 رئازجلا ةعماجل اماع انيمأ

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فــّـلــكــم نيــيــعت نـمـضتـي ،1202 ةــنــس رــبوــتــكأ11
.ةــعاـنـصــلا ةرازوــب صــيـخـلـتـلاوتاــساردـــلاــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لالعش دمحأ دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

.ةعانصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نــيرــيدـــم نييـــعت نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رـــبوـــتـكأ11
.نيتيالو يف مجانملاو ةـــعاــنـصـلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم

،لجيج ةيالو يف ،لامشوب نيمل دمحـم–

.ةبانع ةيالو يف ،ناهدالب نايفس–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دهعملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11
.وزو يزيتب ةحايسلاو ةقدنفلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرــم بــجوــمب
،يسوبلم ةميسن ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

.وزو يزيتب ةحايسلاو ةقدنفلل ينطولا دهعملل ةريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فـــّلـــكـم نيــيـعـت نـــمـضـتي ،1202 ةــنـس رـــبوـــتــكأ11
يرـحبلا دـيـصـلا ةرازوـــب صـيـخـلـتلاو تاــساردـــلاــب
.ةيديصلا تاجتنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اّفلكم ،ةقاقوب حلاص ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب ةسسؤملا يف
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٤١ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
تاقفنو تاداريإ ةـــّنودم ددحي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٣٢
هناونع يذلا٢٠٣-٠5١ مقر صاخلا صيصختلا باسح
ةـــيداـــصـتـقالا ةــموـــظـنــمــلا رـــيوــطــتو مـــعد قودــنص"
."pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل

–––––––––––

،ةيلاملا ريزوّنإ

ةفرعملا داصتقاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولاو
،ةئشانلا تاسسؤملاو

٤1٤1 ماع لاّوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

لوألا عيبر8 يف خرؤملا٠1-٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٤1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا63٤1 ماع
،هنم٤٠1 ةداملا اميس ال ،٥1٠2 ةنسل ةيلاملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم131 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

لاّوــش21 يـف خرؤــملا7٠-٠2 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو–
نوــناــق نمضتملاو٠2٠2 ةنـس وـيـنوــي٤ قـــفاوــملا1٤٤1 ماـــع
،هنم86 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاّوش72 يف خرؤملا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو–
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،هنم2٤ ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل

يف خرؤملا٥72-12 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤1٤-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2991 ةنس ربمفون٤1 قفاوملا31٤1 ماع ىلوألا ىدامج91
لّدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،ممتملاو

يف خرؤملا٤٥-٥9 مـقر يذـيــفـنـتلا موــسرـــملا ىـضـتـقــمبو–
يذــلا٥991 ةـنـس رـــيارــبف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماـــع ناــضـمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا6٠3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص72

داصتقاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا تايحالص
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

يف خرؤملا٤٥2-٠2 مــقر يذـيــفنتلا موـسرــملا ىضـتــقـمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72
عورشم"و "ةئشان ةسسؤم"  ةمالع حنمل ةينطو ةنجل ءاشنإ

،اهريسو اهتليكشتو اهماهم ديدحتو "لامعأ ةنضاح"و "ركتبم

يف خرؤـملا3٠3-12 مـــقر يذيـــفنـتلا موـــسرـــملا ىضــتـقــمبو–
يذلا12٠2 ةنس تشغ لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ22
2٠3-٠٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معد قودنص" هناونع يذلا
،"pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل

: يتأي ام نارّرقي

موـــسرـــملا نــم3 ةداــملا ماـــكحأل اـــقـيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا3٠3-12 مقر يذيــفنـتـلا
اذـه دّدحي ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس تشغ لوأ قفاوملا
صاــخلا صيصختـلا باـســح تاــقــفـنو تادارــيإ ةــنّودـــم رارقلا

ةموظنملا ريوطتو معد قودنص" هناونع يذلا2٠3-٠٥1 مقر
."pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل ةيداصتقالا

٤1-91 مقر نوناقلا نم131 ةداملا ماكحأل اقبط:٢ ةداملا
رـبـمـسـيد11 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع يناـــثـلا عـيــبر٤1 يـف خرؤـملا

تاداريإ ددحت ،هالــعأ روــكذــملاو مـمـتملاو لدــعملا ،91٠2 ةنس
روكذملاو2٠3-٠٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو
    : يتأي امك ،هالعأ

: تاداريإلا ناونعب

،ةلودلا ةناعإ–

،ةيئابجلا هبشو ةيئابجلا موسرلا نم جتانلا–

،اياصولاو تابهلا–

.ىرخألا تامهاسملاو دراوملا عيمج–
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: تاقفنلا ناونعب

:ىودجلا تاسارد ليومت–

عــباــطــلا تاذ ىودجلا تاساردــب ةــقــلــعـــتملا فـــيراصملا *
،يجولونكتلا

عــباــطــلا تاذ ىودجلا تاساردــب ةــقــلــعـــتملا فـــيراصملا *
.يداصتقالا

: لمعلا ةطخ ريوطت ليومت–

.لامعألا ططخم ريوطتب ةقلعتملا فيراصملا *

: ةينقتلا تادعاسملا ليومت–

،ةجذمنلا زكارم دامتعاب ةقلعتملا فيراصملا *

.تانايبلا ةدعاق زكرم دامتعاب ةقلعتملا فيراصملا *

: يلوأ جذومن ءاشنإب ةقلعتملا فيلاكتلا ليومت–

،تاروصتلا ىلع ةقداصملا صوحفو ةاكاحملاو روصتلا *

ةدئافل ةيلوألا جذامنلا ىلع ةقداصملاو صحفو زاجنإ *
ىلع ةلصحتملا ةركتبملا عيراشملاو ةئشانلا تاسسؤملا
 ،تامالعلا

،ةيتامولعم جماربو ةيلوألا داوملاو تازيهجتلا ءانتقا *

،ةينقتلا لاغشألا زاجنإ ةقفارم فيراصم *

دامتعالاو قيدصتلاو براجتلاب ةقلعتملا فيراصملا *
،سييقتلاو

.ركتبم عورشمل ةيلوألا جذامنلا ليومت *

: نيوكتلا ليومت–

،نينوكملا نيوكتب ةقلعتملا فيراصملا *

.صصختملا ريطأتلاب ةقلعتملا فيراصملا *

:"pu-tratS" ةئشانلا تاسسؤملا ناضتحا–

ةلصحتملا ةئشانلا تاسسؤملا ءاويإب ةقلعتملا فيراصملا*
،"ةئشان ةسسؤم" ةمالع ىلع

ةرـكـتـبملا عـيراشملا نيضحـتــب ةــقــلــعــتملا فــيراصملا *
،"ركتبم عورشم" ةمالع ىلع ةلصحتملا

ةئشانلا تاسسؤملا معدو قالطإل ةصاخ جمارب عضو *
.نييداصتقالا نيلماعتملا عم ةكارشلاب

ةئشانلا تاسسؤملل ةيداصتقالا ةموظنملل جيورتلا–
"pu-tratS":

ةنجللا ةدئافل ءاربخلا تالخدتب ةقلعتملا فيراصملا *
،ةمالعلا حنمب ةفلكملا

ةئشانلا تاسسؤملا ليومتو ةيقرتب ةقلعتملا فيراصملا *
،تامالعلا ىلع ةلصحتملا

ةءاربل يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع عاديإلا فيراصم *
تاسسؤملا ةمالع نايرس ةرتف يف اهرارمتساو ةمالعلاو عارتخالا
،ركتبملا عورشملا ةمالعو ةئشانلا

يف نواعتلا ةدهاعم راطإ يف عارتخالا ةءارب فيلاكت *
ةئشانلا تاسسؤملل عارتخالا ةءارب ديدمتو ةيركفلا ةيكلملا

،تامالعلا ىلع ةلصحتملا ةركتبملا عيراشملاو

تاءاربب ةصاخ تانايب ةدعاق ءانتقاب ةقلعتملا فيراصملا *
،ةيركفلا ةيكلملا لاكشأ لكو عارتخالا

،ةئشانلا تاسسؤملا معدو قالطإل ةصاخ جمارب عضو *
.ةينطولا تاسسؤملل ةيجولونكتلا تاجايتحالا قفو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تـشـغ32 قـفاوـملا3٤٤1 ماــع مّرـحـم٤1 يف رــئازــجلاــب رّرـح
.12٠2 ةنس

–––––––––★––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٤١ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٣٢
هناونع يذلا٢٠٣-٠5١ مقر صاخلا صيصختلا باسح
ةـــيداـــصـتــقالا ةــموــظـنمــلا رـــيوـــطـــتو مــــعد قودـــنـص"
."pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل

––––––––––––

،ةيلاملا ريزوّنإ

ةفرعملا داصتقاب فلكملا ،لوألا ريزولا يدل بدتنملا ريزولاو
،ةئشانلا تاسسؤملاو

٤1٤1 ماع لاّوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

مّرـحــم٤2 يـف خرؤــملا12-٠9 مــقر نوــناــقــلا ىـضــتـقـمبو–
ةـبـساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تـشـغ٥1 قــفاوـملا11٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

لوألا عيبر8 يف خرؤــملا٠1-٤1 مــقر نوناــقــلا ىـضــتقـمبو–
نوناق نمضتملاو٤1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا63٤1 ماع
،هنم٤٠1 ةداملا اميسال ،٥1٠2 ةنسل ةيلاملا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا
ةفرعملا داصتقاب فلكملا،لوألا

ةئشانلا تاسسؤملاو

ديلو يدهملا نيساي
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يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم131 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

لاّوــش21 يـف خرؤــملا7٠-٠2 مـــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقــمبو–
نوــناــق نــمـضتملاو٠2٠2 ةـنـس وـيــنوــي٤ قــفاوــملا1٤٤1 ماــع
،هـنــم86 ةداـملا اـمـيـس ال ،٠2٠2 ةنـسل يليـمـكـتلا ةـيـلاــملا

2٤٤1 ماع لاّوش72 يف خرؤملا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو–
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،هنم2٤ ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل

يف خرؤملا٥72-12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مــقر يـساـئرـلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةـنــس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا٤٥-٥9 مــقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
يذــلا٥991 ةنس رــيارـبـف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماـــع ناـضـمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا6٠3-٠2 مـقر يذـيـفـنتـلا موــسرـملا ىــضـتـقـمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص72

داصتقاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا تايحالص
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

يف خرؤملا٤٥2-٠2 مقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72
عورشم"و "ةئشان ةسسؤم"  ةمالع حنمل ةينطو ةنجل ءاشنإ

،اهريسو اهتليكشتو اهماهم ديدحتو "لامعأ ةنضاح"و "ركتبم

يف خرؤـملا3٠3-12 مــقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو–
يذلا12٠2 ةنس تشغ لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ22
2٠3-٠٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معد قودنص" هناونع يذلا
،"pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل

مّرحم٤1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةنّودم ددحي يذلا12٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا3٤٤1 ماع
2٠3-٠٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معد قودنص" هناونع يذلا
،"pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل

: يتأي ام نارّرقي

يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةــجــحلا يذ22 يــف خرؤـمــلا3٠3-12 مــقر
ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس تشغ لوأ

صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ديدحت
ةموظنملا ريوطتو معد قودنص" هناونع يذلا2٠3-٠٥1 مقر
."pu-trats ةئشانلا تاسسؤملل ةيداصتقالا

ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معد قودنص لّومي:٢ ةداملا
تاطاشنلا ،ةيلام تاصيصخت لكش يف ةئشانلا تاسسؤملل
تاسسؤملل ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معدب ةقلعتملا
رارقلا ماكحأل اقبط ةيراكتبالا عيراشملا باحصأو ةئشانلا
قــفاوـملا3٤٤1 ماــع مرـحــم٤1 يـف خرؤــملا كرــتـشملا يرازوــلا

   .هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس تــشـغ32

رــيوـطـتو مـــعد قودـنـص ليوــمـت ىلـع لوـصـحلا:٣ ةداملا
باحصأل حوتفم ةئشانلا تاسسؤملل ةيداصتقالا ةموظنملا
.تانضاحلاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةيراكتبالا عيراشملا

تاسسؤملاب فلكملا ريزولا نيب ةيقافتا مربت:٤ ةداملا
يف ةروكذملا ةيونعملا وأ ةيعيبطلا صاخشألاو ةئشانلا
ذيفنتو قيبطت تايفيك ،صوصخلا ىلع ددحتو ،هالعأ3 ةداملا

قودنصلا تاصيصخت نم ةديفتسملا تاطاشنلا ةعباتمو
اذكو ،ةحونمملا تاصيصختلا غلبمو تابجاولاو قوقحلاو
.اهفرص قرط

ريوطتو معد قودنص تاصيصخت نم ةدافتسالا فقوتت
هذه ءاضمإ ىلع ةئشانلا تاسسؤملل ةيداصتقالا ةموظنملا
.ةيقافتالا

ةديفتسملا ةيونعملا وأ ةيعيبطلا صاخشألا ّدعت:5 ةداملا
ةــيداــصـتقالا ةــموـظـنملا رــيوــطـتو مـــعد قودـنص لــيوـمـت نــم
لامعتسا نع ةيرود لئاصح وأ ةليصح ةئشانلا تاسسؤملل
تاسسؤملاب فلكملا ريزولا حلاصم ىلإ اهلسرتو  ،تاصيصختلا
.ةئشانلا

قيقحتو ةعباتم تايلمع ميظنت حلاصملا هذه نكميو
 .ليومتلا عوضوم تاطاشنلا جمارب ذيفنت ةيعضول ةيئاجف

تاسسؤملاب فلكملا ريزولا حلاصم ىّلوتت:6 ةداملا
تاصيصختلا لامعتسا تايفيك ةبقارمو ةعباتم ةئشانلا
.ةحونمملا

قــئاــثوــلا لــك بلــطــل حــلاصملا هذــه لــّهؤت ،ةــفصلا هذــهــبو
.ةيرورضلا ةيبساحملا تادنتسملاو

قودنص راطإ يف ةحونمملا تاصيصختلا عضخت :٧ ةداملا
ةئشانلا تاسسؤملل ةيداصتقالا ةموظنملا ريوطتو معد
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ةلودلا يف ةصتخملا تائيهلا ةباقرل
.امهب لومعملا

ّالإ ةحونمملا تاصيصختلا لامعتسا يغبني ال :٨ ةداملا
.اهلجأ نم تحنم يتلا تاياغلل
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ةيلاملا ةرازو

رـــبوتــــكأ٧ قـــفاوــملا٣٤٤١ ماـــع رـــــفــص٠٣ يفخرؤــم رارــق
تاــــقـــباــــســــمـــلا مــــيــظـــنت راـــطإ ددــــحـــي ،١٢٠٢ ةــــنــس
ةــــيمتنملا بـــــترلاب قاـــــحتلالل ةـــــينهملا تاناحتمالاو
.ةيئابجلا ةرادإلاب ةصاخلا كالـــــــسألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزوّنإ

رـــفـص21 يـف خرؤــملا٥٤1-66 مـــقر موــسرــملا ىضــتـــقـمب –
رــيرحتـب قـلــعـتملاو6691 ةـنـس وــيـنوــي2 قــفاوــملا6831 ماــع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةــــــنس وـــــيلوــي7 قــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماــــع ةدـــــــعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤملا99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قــــلعتملاو٠991 ةـــــنس سراــــم72 قـــــفاوملا٠1٤1 ماــــع ناـــضمر
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

يـف خرؤـملا٤٥-٥9 مــقر يذـيــفنـتلا موــسرــملا ىــضتــقمبو –
يذــلا٥991 ةـنـس رــيارـبـف٥1 قــفاوملا٥1٤1 ماــع ناــضــمر٥1
،ةيلاملا ريزو تاـيـحالـص ددــحي

يف خرؤملا992-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠1٠2 ةــنس رـبمفون92 قــفاوملا13٤1 ماــع ةــجحلا يذ32
نيـمتنملا نيــفظوملاب صاــخلا يــساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيئابجلا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

يف خرؤملا٤91-21 مــقر يذيــفـنتـلا موــسرــملا ىــضتــقمبو –
يذلا21٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

: يتأي ام رّرقي

موـــسرملا نـــم8 ةداـــملا ماــــكـحأل اـــقيــبـطت: ىلوألا ةداملا
33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خرؤملا٤91-21 مقر يذيفنتلا
اذــــه فدـــهي ،هالـــعأ روــــكذملاو21٠2 ةـــنس لـــيربأ٥2 قـــفاوملا
تاــــناحتمالاو تاــــقباسملا مــــيظنت راــــطإ دــــيدحت ىلإ رارــــقلا
ةــــصاخلا كالـــسألل ةــــيمتنملا بــــترلاب قاحتلالل ةــــــــينهملا

.ةيئابجلا ةرادإلاب

تاراــــبتخالا ساـــسأ ىلـــع تاــــقباسملا نـــمضتت :٢ ةداملا
: ةيتآلا تارابتخالا ،ةينهملا تاناحتمالاو

ساـــــــــسأ ىلـــــع ةـــــقباسم( : بــــــئارضلا شــــــتفم ةـــــبتر •
.)تارابتخالا

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

عيضاوملا دحأ يف ينقت عوضوم لوح يرايتخا رابتخا –
: ةيتآلا

،داصتقالا*

،يرادإلا نوناقلا*

،ةراجتلا*

.ةبساحملاو ةيلاملا*

.)3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا(

)ةيزيلجنإ وأ ةــــيسنرف( ةيبنجألا ةــغللا يف يرايتخا رابتخا –
.)1 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا(

.)ينهم ناحتما(: بئارضلا شتفم ةبتر •

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

،تاعاس3 ةدملا( ينقت عباط يذ عوضوم لوح رابتخا –
،)3 لماعملا

.)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا –

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا
ةفرعملا داصتقاب فلكمـلا ،لوألا

ةئشانلا تاسسؤملاو

ديلو يدهملا نيساي

اجمانرب  ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا ّدعي:٩ ةداملا
هيف حّضوت اهليومت ررقملا تاطاشنلا نع ايريدقت ايونس

.ةصصخملا غلابملا اذكو زاجنإلا لاجآو فادهألا

ةليصح ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا ّدعي:٠١ ةداملا
ليومتلا غلابم نمضتت يتلا تاصيصختلا لامعتسال ةيونس

ةيلاملا ريزو ىلإ لسرتو ،نيديفتسملا ةمئاق اذكو ةحونمملا
.ةيلام ةنس لك ةياهن دنع

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

تشـغ32 قـفاوملا3٤٤1 ماــع مّرـحــم٤1 يـف رــئازـــجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس
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ىلـــــع ةــــقــباسم ( : بـــــئارضلل يــــسيئر شــــتفم ةــــبتر •
.)تارابتخالا ساسأ

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

عيضاوملا دحأ يف ينقت عوضوم لوح يرايتخا رابتخا –
: ةيتآلا

،داصتقالا*

،يرادإلا نوناقلا*

،ةراجتلا*

.ةبساحملاو ةيلاملا*

.)3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا(

وأ ةـــــيسنرف( ةـــــيبنجألا ةـــــغللا يف يراـــــيتخا راـــــبتخا –
.)1 لماعملا،)2(ناتعاس ةدملا( )ةيزيلجنإ

 .)ينهم ناحتما(: بئارضلل يسيئر شتفم ةبتر •

،)2 لماعملا،)2(ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

،تاعاس3 ةدملا( ينقت عباط يذ عوضوم لوح رابتخا –
،)3 لماعملا

ىلــــع ءاــــنب ةــــلاح ةــــسارد وأ يرادإلا نوـــــناقلا يف راــــبتخا –
.)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( فلم

ىلـــــــع ةـــــقباسم(: بـــــئارضلل يزـــــكرم شـــــتفم ةــــبتر •
.) صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل تارابتخالا ساسأ

،)2 لماعملا،)2(ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

عيضاوملا دحأ يف ينقت  عوضوم لوح يرايتخا رابتخا –
 : ةيتآلا

،داصتقالا*

،يرادإلا نوناقلا*

،ةراجتلا*

.ةبساحملاو ةيلاملا*

.)3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا(

)ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا –
.)1 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا(

.)ينهم ناحتما( : بئارضلل يزكرم شتفم ةبتر •

،)2 لماعملا،)2(ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

،تاــعاس3 ةدــملا( ينقت عــباط يذ عوــضوم لوــح راــبتخا –
،)3 لماعملا

ىلـــع ءاــنب ةـــلاح ةــسارد وأ يرادإلا نوـــناقلا يف راـــبتخا –
.)2 لماعملا،)2(ناتعاس ةدملا( فلم

ساسأ ىلــع ةـقـباــسم (: بئارضلل مــسق شـــتفم ةــــبتر •
.) تارابتخالا

،)2 لماعملا،)2(ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

عيضاوملا دحأ يف ينقت  عوضوم لوح يرايتخا رابتخا –
: ةيتآلا

،داصتقالا*

،يرادإلا نوناقلا*

،ةراجتلا*

.ةبساحملاو ةيلاملا*

.)3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا(

وأ ةــــــيسنرف( ةـــــيبنجألا ةـــــغللا يف يراـــيتخا راــــبتخا –
.)1 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( )ةيزيلجنإ

.)ينهم ناحتما(: بئارضلل مسق شتفم ةبتر •

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

،تاعاس3 ةدملا( يـنقت عباط يذ عوـــضوم لوـــح راـــبتخا –
،)3 لماعملا

ىلـــع ءاــنب ةـــلاح ةـــسارد وأ يرادإلا نوــــناقلا يف راـــبتخا –
.)2 لماعملا،)2(ناتعاس ةدملا( فلم

.)ينهم ناحتما( : بئارضلل سيئر شتفم ةبتر •

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

،تاعاس3 ةدملا( ينقت عباط يذ عوضوم لوحرابتخا –
،)3 لماعملا

ىلــــع ءاــــنب ةــــلاح ةــــسارد وأ يرادإلا نوــــناقلا يف راـــبتخا –
.)2 لماعملا،)2(ناتعاس ةدملا( فلم

ساـــسأ ىلــــــع ةــــــقباسم(: بــــــئارضلا بـــــقارم ةـــــبتر •
.)صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل تارابتخالا

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

،)3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا( تايضايرلا يف رابتخا –

)ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا –
.)1 لماعملا،)2(ناتعاس ةدملا(

 .)ينهم ناحتما( : بئارضلا بقارم ةبتر •

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

،تاعاس3 ةدملا( ينقت عباط يذ عوضوم لوح رابتخا –
،)3 لماعملا

.)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا ( يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا –
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.)تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم( : ةنياعم نوع ةبتر •

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( صنلا ةسارد يف رابتخا –

.)3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا ( تايضايرلا يف رابتخا –

.)تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم( : يئابج للحم ةبتر •

،)2 لماعملا،)2( ناتعاسةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يفرابتخا –

: ةيتآلا ةينقتلاتاعوضوملا دحأ يف يرايتخارابتخا –

،تايطعملا دعاوقو تامولعملا ةمظنأ*

،فينصتلاو ةيتامولعملا ةمظنألا*

،تاكبشلاو دعب نع ةجلاعملا*

،)3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا(

)ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا –
.)1 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا(

.)ينهم ناحتما(: يئابج للحم ةبتر •

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

،تاعاس3 ةدملا( ينقت عــباط يذ  عوـــضوم لوــــح راــبتخا –
.)3 لماعملا

،)2( ناتعاس ةدملا( يئابج عباط يذ عوضوم لوح رابتخا –
.)2 لماعملا

ساسأ ىلع ةـقباسم ( : يــسيئر يـــئابج للـــحم ةـــبتر •
.)تارابتخالا

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

: ةيتآلا ةينقتلا تاعوضوملا دحأ يف يرايتخا رابتخا –

،تايطعملا دعاوقو تامولعملا ةمظنأ*

،فينصتلاو ةيتامولعملا ةمظنألا*

،نمألاو تاكبشلا*

.)3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا(

)ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا –
.)1 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا(

.)ينهم ناحتما( : يسيئر يئابج للحم ةبتر •

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

،تاعاس3 ةدملا( ينقت عباط يذ عوضوم لوح رابتخا –
،)3 لماعملا

،)2( ناتعاس ةدملا( يئابج عباط يذ عوضوم لوح رابتخا –
.)2 لماعملا

ساسأ ىلع ةـــقباسم(: يزـــكرم يـــئابج للــــحم ةـــبتر •
.)تارابتخالا

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

: ةيتآلا ةينقتلا تاعوضوملا دحأ يف يرايتخا رابتخا –

،تايطعملا دعاوقو تامولعملا ةمظنأ طيطخت*

،نمألاو تاكبشلا ةمظنأ ةرادإ*

،يلآلا مالعإلا عيراشم ةرادإ*

.)3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا (

)ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخإ رابتخا –
.)1لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا(

.)ينهم ناحتما( : يزكرم يئابج للحم ةبتر •

،)2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

،تاعاس3 ةدملا( ينقت عباط يذ عوضوم لوح رابتخا –
،)3 لماعملا

،)2( ناتعاس ةدملا( يئابج عباط يذ عوضوم لوح رابتخا –
.)2 لماعملا

.)ينهم ناحتما(: سيئر يئابج للحم ةبتر •

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –

،تاعاس3 ةدملا( ينقت عباط يذ عوضوم لوح رابتخا –
،)3 لماعملا

،)2( ناتعاس ةدملا( يئابج عباط يذ عوضوم لوح رابتخا –
.)2 لماعملا

ساـــــــسأ ىلـــــع ةــــــقــباــســم(: يـــــئاــبج جـــــمرــــبم ةــــــــبــتر •
.)تارابتخالا

،)2 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا( ةماعلا ةفاقثلا يفرابتخا –

: نييتآلا نيعوضوملا دحأ يف يرايتخا رابتخا –

،ليغشتلا ةمظنأل ةيساسألا ميهافملاو ةيمزراوخلا –

،ةيقاطبلاو تامولعملا ةمظنأل ةيدعاقلا ئدابملا –

.)3 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا(

)ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا –
.)1 لماعملا،)2( ناتعاس ةدملا(

تارابتخالا دحأ يف٥/٠2 نع لقت ةمالع لك دعت:٣ ةداملا
.ةيئاصقإ ،هالعأ ةروكذملا ةيباتكلا

ىلع تاقباسملا جمارب رارقلا اذه لصأب قحلت:٤ ةداملا
.ةبتر لكل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ
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قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت:5 ةداملا
،ةيئابجلا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب
،اهنم دحاو لكل صصـخملا طـيـقـنـتلا اذــكو ،ءاـــقـتنالا سيــياقـم
: ةيتآلا ةيولوألابسح

تابلطتم عــم حـشرتملا نــيوكت تالـــهؤم ةـــمءالم -١
،ةــــقباسملا يف ةـــــكراشملل نيــــبولطملا ةــــبترلا وأ كلــــسلا
: )ةطقن31 ىلإ٠ نم(

ةبترلا تابلطتم عم ةداهشلا صصخت قباطت -١-١
: )طاقن6 ىلإ٠ نم(

يـــتلا ةـــيولوألا بــــسح نيـــحشرتملا تاــــصصخت بــــترت
يف ةروــــكذملا نييـــعتلا ةـــيحالص اـــهل يتلا ةــطلسلا اـــهددحت

طقنتو ،تاداهشلا ساــسأ ىلــع ةـــقباسملا حــتف ررـــقم وأ رارـــق
: يتأي امك

،طاقن6 :1 )تا( صصختلا –

،طاقن٤ :2 )تا( صصختلا –

،طاقن3 :3 )تا(صصختلا –

،)2( ناتطقن  :٤ )تا(صصختلا –

.ةدحاو ةطقن1 :٥ )تا( صصختلا –

: )طاقن7 ىلإ٠ نم( نيوكتلا وأ ةساردلا راسم -٢-١

لدعملا ساسأ ىلع نيوكتلا وأ ةساردلا راسم طيقنت متي
وأ ةداــــــهشلاب جّوـــــتملا نــــيوكتلا وأ يــــساردلا راــــسملل ماــــعلا
: يتأي امك ،لهؤملا

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)1( ةدحاو ةطقن –
،99,٠1/٠2و٥,٠1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)2( ناتطقن –
،99,11/٠2و11/٠2 نيب ام حوارتي ماع

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )3( –
،99,21/٠2و21/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٤( –
،99,31/٠2و31/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )٥( –
،99,٤1/٠2و٤1/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )6( –
،99,٥1/٠2و٥1/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن )7( –
.61/٠2 قوفي وأ يواسي

نم )ايلعلا سرادملا( ىربكلا سرادملا وجيرخ ديفتسي  *
.نيتيفاضإ )2(نيتطقن

ةيمومعلا تاسسؤملا وجيرخ ،مهتاعفد يف لئاوألا ديفتسي *
 .)1( ةدحاو ةيفاضإ ةطقن نم ،يلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل

ةداــــــهش ىلـــــع نيـــــلصاحلا نيـــــحشرتملا صــــخي اــــميف •
: يتأي امك متت طيقنتلا ةيلمع نإف ،ريتسجاملا

،”ادج فرشم“ وأ ”ادج نسح“ ريدقتل ،طاقن )3( –

،”فرشم“ وأ ”نسح“ ريدقتل ،ةطقن )2,٥( –

،”نسحلا نم بيرق“ ريدقتل ،)2( ناتطقن –

.”لوبقم“ ريدقتل ،)٥,1( فصنو ةطقن –

بوـــلطملا لـــهؤملا وأ ةداـــهشلل لــــمكملا نــــيوكتلا -٢
دــــــنع ،صصــــــختلا ســــــفن يف ةـــــقباسملا يف ةـــــــكراشملل
: ))2( نيتطقن ىلإ٠ نم( ءاضتقالا

ةبولطملا ةداهشلا نم ىلعأ لمكم نيوكت لك طيقنت متي
ةبترلاب ةطبترملا ماهملاب ةلص هل يذلا صصختلا سفن يف

يسادس لك نع ةطقن٥2,٠ ساسأ ىلع ،اهب قاحتلالا دارملا
.)2( نيتطقن دودح يف ،لّمكم نيوكت وأ يسارد

حشرتملا فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لاغشألا -٣
تاقباسمل ةبسنلاب ،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف

قوــف اــمف١١ فــنصـلا يف ةـفـــنصـملا بــترـــلاــب قاــــحـتلالا
: )ةدحاو )1( ةطقن ىلإ٠ نم(

ةلجم يف ةروشنملا تاساردلا وأ ثوحبلا طيقنت متي
لك نع ةطقن )٥,٠( ساسأ ىلع ،ةيبنجأ وأ ةينطو ةصصختم
.ةدحاو ةطقن دودح يف ،رادصإ

حــــشرتملا لــــبق نــــم ةــــبستكملا ةــــــينهملا ةرـــــبخلا –٤
: )طاقن6 ىلإ٠ نم(

حشرتملا لبق نم ةـبستكملا ةـينهملا ةرــبخلا طـــيقنت مـــتي
: راطإ يف اميس ال

،ليغشتلا لبق ام دوقع*

،تاداهشلا يلماح بابشلل يعامتجالا جامدإلا*

،ينهملا جامدإلا*

.دقاعتم ةفصب*

طاقن )6( تس دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع ،ةدحاو ةطقن –
ةرادإلا وأ ةسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب
.ةقباسملل ةمظنملا ةيمومعلا

،طاقن )٤( عبرأ دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع ةدحاو ةطقن –
ةرادإ وأ ةسسؤم يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب
.ىرخأ ةيمومع

،طاقن )3( ثالث دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع ةطقن٥,٠ –
تارادإلا وأ تاسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب
.هلغش دارملا بصنملا نم ىندأ لغش بصنم يف ةيمومعلا
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ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن3 –
،99,21/٠2و21/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٤ –
،99,31/٠2و31/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٥ –
،99,٤1/٠2و٤1/٠2 نيب ام حوارتي

ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن6 –
،99,٥1/٠2و٥1/٠2 نيب ام حوارتي

.61/٠2 قوفي وأ يواسي ماع لدعمل ةبسنلاب ،طاقن7 –

نم )ايلعلا سرادملا( ىربكلا سرادملا وجيرخ ديفتسي *
.نيتيفاضإ )2( نيتطقن

ةيمومعلا تاسسؤملا وجيرخ ،مهتاعفد يف لئاوألا ديفتسي *
 .)1( ةدحاو ةيفاضإ ةطقن نم يلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل

: )طاقن٥ ىلإ٠ نم ( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات -٢

حــــتف خـــيرات ىلإ رـــظنلاب ةداـــهشلا ةـــيمدقأ دــــيدحت مــــتي
نع ةطقن )٥,٠( فصن ساسأ ىلع اهطيقنت متيو ،ةقباسملا

.طاقن )٥( سمخ دودح يف ،ةنس لك

: ) طاقن3 ىلإ٠ نم( ءاقتنالا ةنجل عم ةلباقملا -٣

،)1( ةدحاو ةطقن : صيخلتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا –

،)1( ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا –

.)1( ةدحاو ةطقن : ةصاخلا تالهؤملا وأ /و تاردقلا –

ةنجل عم ةثداحملا نع حــشرتملا باــيغ يدؤـــي :٧ ةداـملا
نــم هــئاصقإ ىلإ ةـــيباتكلا تاراــــبتخالا دـــحأ نـــع وأ ءاـــقتنالا
.ينهملا ناحتمالاوأ ةقباسملا

يف نــــيواستملا نيـــحشرتملا نيب لـــصفلا مـــتي:٨ ةداملا
ًاقفو ،تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا سيياقملل

،)ديهشلا ةنبا وأ نبا( ديهشلا قوقح ووذ –

ءادأ ىلع ةردقلا مهل نيذلا نيقاعملا صاخشألا فانصأ –
،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا

،ةيباتكلا تارابتخالا لدعم –

.لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا يف اهيلع لصحملا ةمالعلا –

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
متي هّنإف ،هالعأ ةروكذملا سيياقملا قيبطت مغر ،ةبترملا يف

: اهركذ يتآلا ةيوناثلا سيياقملا ،ةيولوألا بسح ،قيبطت

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا –

،ةداهشلا وأ لهؤملا ةيمدقأ –

.)ًاـــّنس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس –

،)2( نيـــــتطقن دودــــح يف ،ةـــمدخ ةـــنس لــــك نـــع ،ةـــطقن٥,٠ –
ةفيظولا عاطق جراخ ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب
باستـنا ةداــهـشب ةـقــفرم ،لـمــع ةداــهـشــب ةـتـبثـم ةـيــموـمـعلا

.ةينعملا يعامتجالا نامضلا ةئيه فرط نم ةمّلسم

ةبسنلاب ،طاقن )3( دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع ،ةطقن٠,٥2 –
.يئزجلا تيقوتلاب دقاعتم ةفصب ةبستكملا ةينهملا ةربخلل

: )طاقن٥ ىلإ٠ نم( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات -5

حـــــتف خــــيرات ىلإ رــــظنلاب ةداــــهشلا ةـــيمدقأ دــــيدحت مـــتي
،ةنس لك نع ةطقن٠^٥ ساسأ ىلع اهطيقنت متيو ،ةقباسملا

.طاقن )٥( سمخ دودح يف

: )طاقن3 ىلإ٠ نم(ءاقتنالا ةنجل عم ةلباقملا -6

،)1( ةدحاو ةطقن : صيخلتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا*

،)1( ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا*

.)1( ةدحاو ةطقن : ةصاخلا تالهؤملا وأ/و تاردقلا*

قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت:6 ةداملا
صصخملا طـيقنتلا اذـكو ءاقتنالا ريياعم صصختملا نيوكتـلاب
: ةيتآلا ةيولوألا بسح اهنم دحاو لكل

تاـــبلطتم عــــم حـــشرتملا نــــيوكت تالــــهؤم ةـــمءالم -١
: )ةطقن31 ىلإ٠ نم( هب قاحتلالا دارملا نيوكتلا

ةبترلا تابلطتم عم ةداــهشلا صصــــخت قـــباطت-١-١
: )طاقن6 ىلإ٠ نم(

يتـــــلا ةــــــيوــــــلوألا بسح نيحشرــــــتملا تاصصخــــــت بترــــــت
رارق يف ةروكذملاو نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا اهددحت

: يتأي امك طقنتو ،تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا حتف

،طاقن6 :1 )تا( صصختلا –

،طاقن٤ :2 )تا( صصختلا –

 ،طاقن3 :3 )تا( صصختلا –

،)2( ناتطقن :٤ )تا( صصختلا –

.)1( ةدحاو ةطقن :٥ )تا( صصختلا –

 : )طاقن7 ىلإ٠ نم( نيوكتلا وأ ةساردلا راسم-٢-١

لدعملا ساسأ ىلع نيوكتلا وأ ةساردلا راسم طيقنت متي
وأ لـــــهؤملاب جّوــــتملا نــــيوكتلا وأ يـــساردلا راــــسملل ماــــعلا

 : يتأي امك ،ةداهشلاب

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،ةدحاو )1( ةطقن –
،99,٠1/٠2و٠٥,٠1/٠2 نيب ام حوارتي ماع لدعم

لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)2( ناتطقن –
،99,11/٠2و11/٠2 نيب ام حوارتي ماع
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يف نيواستملا نيحشرتملا نيـب لـصـــفـلا مــتــي :٩ ةداملا
ًاقفو ،تاداهشلا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا سيياقملل

،)ديهشلا ةنبا وأ نبا( ديهشلا قوقح ووذ –

ءادأ ىلع ةردقلا مهل نيذلا نيقاعملا صاخشألا فانصأ –
،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا

،)ًاـــّنس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس –

جوزتم ،دالوأ هل جوزتم( حشرتملل ةيلئاعلا ةيعضولا –
.)بزعأ ،ةلئاعب لفكتم ،دالوأ نودب

يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي:٠١ ةداملا
،ةـلاحلا بسح ،صصخـتملا نـيوـكـتـلاــب قاــحــتــلالا تاــقــباسم
: ةيتآلا سيياقملل ًاقفو

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا –

.لهؤملا وأ ةداهشلا ةيمدقأ –

يف نـــيواستملا نيـــحشرتملا نيـــب لـــصفلا مـــتي:١١ ةداملا
: يتآلا سايقملل ًاقفو ةينهملا تاناحتمالل ةبسنلاب ةبترملا

.لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا يف اهيلع لصحملا ةمالعلا –

،نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
،ةيولوألا بسح ،متي هّنإف ،هالعأ روكذملا سايقملا قيبطت مغر
: اهركذ يتآلا ةيوناثلا سيياقملا قيبطت

،ةبترلا يف ةيمدقألا –

،ةماعلا ةيمدقألا –

.)اــّنس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس –

تاقباسمل حشرتلا تافلم يوتحت نأ بجي :٢١ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع فيظوتلا

،يطخ بلط –

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم )1( ةخسن –

ةقفرم ،ةــبولطملا ةداـــهشلا وأ لـــهؤملا نـــم )1( ةـــخسن –
،ينيوكتلا وأ يساردلا راسملاب قلعتملا طاقنلا فشكب

.حشرتملا فرط نم اهؤلم متي تامولعم ةرامتسا –

يف ايئاهن نيلوبقملا نيحشرتملا ىلع بجي:٣١ ةداملا
قاحتلالا دارملا بترلا يف نييعتلا لبق ،فيظوتلا تاقباسم
ىرــــخألا قــــئاثولا عوــــمجمب ةــــيرادإلا مــــهتافلم لاــــمكتسا ،اــــهب
: ةيتآلا

هاـــجت حــشرتملا ةــيعضو تاــبثإ ةداـــهش نـــم )1( ةــــخسن –
 ،ةينطولا ةمدخلا

يف فــــــيظوتلا تاــــقباسمل ةــــبسنلاب ،ةــــماقإلا ةداــــهش –
،ةديعبلا تايدلبلا وأ تايالولا يف ةددحملا بصانملا

،داليملا ةداهش نم جرختسم –

ضارــــمألا بـــطو ماــــعلا بـــطلا( ناــــتيبط )2( ناــــتداــــــهش –
ةيلهأ ناتبثت )صتخم بيبط فرط نم ناتمّلسم ةيردصلا
،بولطملا بصنملا لغشل حشرتملا

،ناتيسمش )2( ناتروص –

دــــنع ،دــــيهش )ة( نــــبا وأ ةــــلمرأ ةـــفص تــــبثت ةداــــهش –
.ءاضتقالا

نــمضتـــت نأ بجـــي ،هالـــعأ ةروـــكذملا قـــئاـــثوـــلا ىلإ ةـــفاضإ
ساسأ ىلع تاقباسملا يف نيحجانلا نيحشرتملا تافلم
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،تاداهشلا

ةبستكملا ةينهملا ةربخلا تبثت يتلا لمعلا تاداهش –
دنع ،صاخلا عاطقلا يف صصختلا يف حشرتملا لبق نم
ةئيه فرط نم ةمّلسم باستنا ةداهشب ةقفرم ،ءاضتقالا
 ،ةينعملا يعامتجالا نامضلا

يف حشرتملا فرط نم ةادؤملا لمعلا ةدم تبثت ةداهش –
يعامتجالا وأ ينهملا جامدإلا زاهجب ةصاخلا دوقعلا راطإ

،ءاضتقالا دنع ،دقاعتم ةفصب ،تاداهشلا يلماحل

وأ ةداهشلا نم ىلعأ لّمكم نيوكت ةعباتم تبثت ةقيثو –
،صصختلا سفن يف ةقباسملا يف ةكراشملل بولطملا لهؤملا

،ءاضتقالا دنع

فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لامعألا تبثت ةقيثو –
،ءاضتقالا دنع ،صصختلا يف حشرتملا

،نيجوزتملا نيحشرتملل ةبسنلاب ةيلئاع ةداهش –

،ءاضتقالا دنع ،هتعفد يف حشرتملا قوفت تبثت ةقيثو –

.ءاضتقالا دنع ،قوعملا صخشلا ةقاطب نم ةخسن –

تاناحتمالا يف ةكراشملل حشرتلا فلم نمضتي :٤١ ةداملا
.حشرتملا همدقي ًايطخ ًابلط ،ةينهملا

نيفوتسملا نيفظوملا حشرت تافلم نيوكت لامكتسا متي
تاناـحـتمالا يـف ةــكراــشـمـلل ةـيـساـسألا ةـيـنوــناــقــلا طورــشــلا
ىلع يوتحت نأ بجيو ،ةمدختسملا ةرادإلا فرط نم ةينهملا
: ةيتآلا قئاثولا

،ميسرتلا ررقم وأ رارق نم ةخسن –

فوـــــفص يف ةــــيوضعلا ةــفص تـــبثت ةداـــهش نـــم ةـــخسن –
ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملا وأ ينطولا ريرحتلا شيج
.ءاضتقالا دنع ،ديهش )ة( نبا وأ ةلمرأوأ ينطولا

شــــــــــيج ءاـــــضــــعأ نيـــــحشرـــــــتملل تاداــــــــيز حـــــنمـت:5١ ةداملا
ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةيندـملا ةمـظنملاو ينطولا ريرـحتلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،ءادهشلا ءانبأو لمارأو
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يــف نيـــــــكراــــشملا نيــــــــــحشرــــتمــلا ىلــــع بــــجــي:6١ ةداملا
نأ ،رارقلا اذه يف ةددحملا ةينهملا تاناحتمالاوتاقباسملا

ةبولطملا ةيساسألا ةينوناقلا طورشلا عيمج ًاقبسم اوفوتسي
ةيئابجلا ةرادإلاب ةصاخلا بترلاو كالسألا فلتخمب قاحتلالل
خرؤملا992-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهتددح امك
٠1٠2 ةـنـس رــبـمــفوــن92 قــفاوــملا13٤1 ماـــع ةـــجــحلا يذ32 يـف
.هالـعأ روــكذـملاو

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرـــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رــــــشني:٧١ ةداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

رــبوتكأ7 قــفاوملا3٤٤1 ماـــع رــفص٠3 يف رــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

3441 ماــــع رـــفــص51 يــفخّرؤـــم كرــتـشــم يرازو رارــق
ةـقـفاوــملا نمضتي،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا

كالــمأل يرــيدــــقـتلاو يـــعوــنــلاو يّـمــكــلا درـــجلا ىلــع
ةـيــقرـــت ةــلاــكو يمدخـتـسـمو تاــمازــتـلاو قوــقــحو
رئاظح ناويد ىلإ ةلّوحملا ،ىربكلا حايرلا ةريظح
.رئازجلا ةيالول ةيلستلاو ةضايرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو

يفخّرؤـملا182–12 مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتــقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا554–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون32 قفاوملا2141 ماع ىلوألا ىدامج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا50–61 مــقر يذيــفـنـتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
يذلا6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر92
لمعلاو ةيديلقتلاةعانصلاو ةــحاــيـسـلا رــيزو تاــيـــحالــص ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،يلئاعلا

يفخّرؤملا003–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو6102 ةنس ربمفون32 قفاوملا8341 ماع رفص32
اهكالمأ ليوحتو ىربكلا حايرلا ةريظح ةيقرت ةلاكو لح
ةضايرلا رئاظح ناويد ىلإ اهيمدختسمو اهتامازتلاو اهقوقحو
،هنم3 ةداملا امّيس ال ،رئازجلا ةيالول ةيلستلاو

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

مّرحم3 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
نييعت نمضتملاو8102 ةنس ربمتبس31 قفاوملا0441 ماع
يعونلاو يّمكلا درجلا دادعإب ةفّلكملا ةصاخلا ةنجّللا ءاضعأ

ةلاــكو يمدخـتـسمو تاــمازــتـلاو قوــقــحو كالــمأل يرــيدــقـتلاو
،لّدعملا ،ىربكلا حايرلا ةريظح ةيقرت

: يتأي ام نورّرقي

موــسرــملا نــم3 ةداـــمــلا ماــكــحأل اـــقــيبـطـــت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا8341 ماع رفص32 يفخّرؤملا003–61 مقر يذيفنتلا

يمكلا درجلا ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس ربمفون32
يمدختسمو تامازتلاو قوقحو كالمأل يريدقتلاو يعونلاو
ناوـيد ىلإ ةـلّوحملا ،ىرـبـكـلا حاــيرــلا ةرــيــظــح ةــيــقرــت ةــلاــكو
ةنجّللا هّدعت يذلا ،رئازجلا ةيالول ةيلستلاو ةضايرلا رئاظح
خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا بجومب ةأشنملا ةصاخلا

8102 ةـنــس رــبــمـتبـس31 قـــفاوــملا0441 ماــــع مّرــحــم3 يـف
 .رارقلا اذه لصأب قحليو ،هالعأ روــكذــملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو

يدامح نيساي

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


