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ج.د00,0٨12
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.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةيلودتاقافتا ،تاّيقافتا

يليدعتلا قحلملا ىلعقيدصتلانمضتي،12٠2ةنـــس ربوتكأ13 قــفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤2 يفخّرؤم12٤–12 مقر يسائر موسرم
ةيلاطيإلا ةيروهمجلا ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلاةموكح نيب1102ةنسويلوي21 يف خّرؤملا قافتالل

...................................1202ةنسسرام03خيراتب رئازجلابعّقوملا،ةيمنت عيراشم ىلإ نْيّدلا ليوــحـــت ةرادإ بيلاسأ لوح

ةـّيميظنتميسارم

”ريثأ “ ةبترب ماسو حنم نمضتي ،12٠2 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤2 يف خرؤم٠2٤–12 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................................. ينطولا قاقحتسالا فـصم نم

ةروثلا ءاقدصأ ماسو حنم نمضتي ،12٠2 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤2 يف خرؤم81٤–12 مقر يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................... ةيرئازجلا

ةروثلا ءاقدصأ ماسو حنم نمضتي ،12٠2 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤2 يف خرؤم91٤–12 مقر يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................ ةيرئازجلا

يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي ،12٠2 ةنس ربمفون٤ قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر82 يف خرؤم22٤–12 مقر يذيفنت موسرم
ةمالع حنمل ةيـنـطو ةـنجل ءاشنإ نـمضتملاو٠2٠2  ةنس ربمـتـبس51 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحـم72 يف خرؤملا٤52–٠2 مقر
................................................اهريسو اهتليكشتو اهماهم ديدحتو ،”لامعأ ةنضاح”و ”ركتبم عورشم”و ”ةئشان ةسسؤم“

تاــباسحلا حـتف تايفيـك ددـحـي ،12٠2 ةنس ربمفوـن٤ قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عـيـبر82 يف خرؤم32٤–12 مقر يذيفنـت موسرـم
...................................ةيبنجألا رخاوبلا راجئتسا طورش اذكو اهتبقارمو اـهريسو ةيلاقتنالا ةيراجلا تاباسحلا وأ ةيلاقتنالا

رباخم ةكـبش ءاـــشنإ نــــمضتـي،12٠2 ةنس ربمفوـن٤ قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عـيـبر82 يف خرؤم٤2٤–12 مقر يذيفنـت موسرـم
....................................................................................................اهريسو اهميظنتو ،تاجوتنملا ةقباطم ليلاحتو براجتلا

ةـّيدرفميسارم

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

ةئيهلا يف تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا

عيزوتو ءابرهكلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................اقباس– ةقاطلا ةرازوب زاغلا

– نيدهاجملا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................اقباس

ةيالو يف ةيبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةلشنخ

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو

ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٤٨٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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.......نيتعماجب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

تايلك ءادمع ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..................................................................................................................................................................................تاعماجب

يف ينهملا نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................سادرموب ةيالو

بابشلل بدتنملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................سابع ينبب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو

ةرازوب لئاسولا ةرادإ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

....اقباس– ةراجتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

تاقاطلاوةئيبلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................اقباس– ةددجتملا

ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةئيبلل

يرحبلا ديصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................سادرموب ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو

نيب ام ةكرتشملا ةفرغلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................سابعلب يديسب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا

تاقاطلاو ءابرهكلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ةديدجلا

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................يداولا ةيالو يف

ريوطتو تاكبشلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةنمقرلا

ةرازوب ريدم يتبئان نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

...........تاعماجب تايلك ءادمع نييعت نمضتت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

ةنمقرلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو

ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ءانبلاو

٤٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٨٢
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نارمعلاو نكسلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

...يزيليإ ةيالو يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

تازيهجتلل نيريدم نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيمومعلا

ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................نوميميت

ةيديلقتلا ةعانصلا ريوطت ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب فرحلاو

..........................ةئيبلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يرحبلا ديصلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................نيتيالو يف ةيديصلا دراوملاو

نوؤشلا ةرازوب نيصاخ نيثوعبم نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص31 يف خّرؤميسائرموسرم
.........................................................................................................................)كاردتسا(.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لاصتالا ةرازو

ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص6 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس سرام12 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش7 يف خرؤم رارق
...................................................لاصتالا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

قــــــفاوـــملا0441 ماـــــعةدـــــعقلا يذ92 يف خّرؤـــــملا رارــــقلا لّدـــــــــعي ،1202 ةــــنسوينوي51 قــــفاوملا2441 ماـعةدــعقلا يذ٤ يف خّرؤـم رارق
........................................... ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ ســـــــلجم ءاــــــضعأ نييــــــــــعت نــــــــمضتملاو9102 ةـــــــنستـــــشغ لّوأ

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

ربوتكأ21 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،12٠2 ةنس ليربأ٤ قفاوملا2441 ماع نابعش12يف خّرؤم رارــــق
.......ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس
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٤٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٨٢
5م١٢٠٢ ةنس ربمفون٤

ةيلودتاقافتا ،تاّيقافتا
لوألا عــيـبر٤٢ يفخّرؤــم١٢٤–١٢ مــقر يـساــئر موــسرــم

نــمضـتــي،١٢٠٢ ةنــــس رــبوــتــكأ١٣ قــــفاوــملا٣٤٤١ ماــع
خّرؤــملا قاــفتالل يليدــعتلا قـــحـلـملا ىلـــعقــيدــصـتـلا

ةــّيروهـمجلاةـموـكــح نيـب1102ةـنــسوــيــلوــي21 يـف
ةيروهمجلا ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازـجلا
ىلإ نــْيّدــلا لــيوــحـــت ةرادإ بـيــلاـسأ لوـح ةيلاطـيإلا

سرام03خيراتب رئازجلابعّقوملا،ةيمنت عيراـشــم
.1202ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

ةــيـلاــجلاو ةـيـجراـخلانوؤــشــلارــيزورــيرـقــتىلــعءاــنــب –
،جراخلاب ةينطوـلا

،هنم)21و7(19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو –

يف خّرؤملا قافتالل يليدعتلا قحلملاىلععالطالادعبو–
ةــّيرــئازــجلاةــّيروــهـمجلاةــموــكـح نيــب1102ةـنـسوــيـــلوـــي21

لوح ةيلاطيإلا ةيروهمجلا ةـموــكـحوةّيبــعـّشـلاةـّيــطارقــمـيدلا
عـّقوـملا،ةـيـمنـت عـيراـشــم ىلإ نـيدــلا لــيوـحـت ةرادإ بـيــلاـسأ
،1202ةنسسراــم03خـيراـتـب رــئازـجلاـب

:يتأياممسري

خّرؤملا قافتالل يليدعتلا قحلملاىلعقّدصي:ىلوألاةداملا
ةّيرــئازـجلاةـّيروــهـمجلاةـموــكــح نيب1102ةنسوـيـلوي21 يف

لوح ةـيـلاـطـيإلا ةــيروـهـمجلا ةـموـكـحوةّيبــعّشلاةّيطارــقميّدلا
عـقوملا،ةيمنت عيراشم ىلإ نيدــلا لــيوحـت ةرادإ بـيـلاــسأ
اذــه لــصأــب قــحلـملا،1202ةـنـسسراـــم03خــيراـتـب رــئازــجلاب
.موسرملا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ربوتكأ13 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةـّيميظنتميسارم
لوألا عيبر٤٢ يفخرؤم٠٢٤–١٢ مـقر يساـئر موــسرــم

حنم نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ١٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع
.ينطولا قاقحتسالا فـصم نم ”ريثأ “ ةبترب ماسو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و )31و7(19 ناـتداـملا اـمـيسال ،روـتـسدـلا ىلــع ءاــنـب–
،هـنم )ىلوألا ةرقفلا(

لوألا عيبر82 يف خرؤملا2٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
فصم ءاشنإ نمضتملاو٤891 ةنس رياني2 قـفاوملا٤٠٤1 ماـع
،هنم )2 ةرقفلا(8و7 ناتداملا اميسال ،ينطولا قاقحتسالا

بــــجر91 يـف خرؤـملا78–٤8 مــقر موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
ميظنت نمضتملاو٤891 ةنس ليرـبأ12 قـفاوملا٤٠٤1 ماـع
،ممتملاو لدعملا ،هلمعو ينطولا قاقحتسالا فصم سلجم

:يتأي ام مسري

فـــصم نــم ”رــيـثأ“ ةــــبـترـب ماسو حــنـمـي :ىلوألا ةداملا
،اليراتام ويجريس ديسلا سيئرلا ةماخفل ينـطولا قاقـــحتسالا

.ايلاطيإ ةيروهمج سيئر

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ربوتكأ13 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

لوألا عـيـبر٤٢ يـفخرؤــم٨١٤–١٢ مــقر يـساـــئر موـــسرــم
نــمضـتي ،١٢٠٢ ةـنـس رــبوـتــكأ١٣ قـــفاوــملا٣٤٤١ ماــع
 .ةيرئازجلا ةروثلا ءاقدصأ ماسو حنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و )31و7(19 ناتداملا اـمـيسال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنـب–
،هـنم )ىلوألا ةرقفلا(

ةدعقلا يذ٤ يف خرؤملا31–78 مقر نوناقـلا ىضتـقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو7891 ةنس وينوـي٠3 قـفاوملا7٠٤1 ماـع
،ةيرئازجلا ةروثلا ءاقدصأ ماسو



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٤٨٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون٤ 6

يف خرؤملا572–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىضتــقـمبو–
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 خرؤملا٤52–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72
عورشم”و ”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع حنمل ةينطو ةنجل ءاشنإ

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

: يتأي ام مسري

ماــكــحأ ضــعـبمـمـتيو موــسرــملا اذــه لّدـــعـي : ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماع مّرحم72 يف خرؤملا٤52–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا
ةـنـجـل ءاـــشـــنإ نــمـضـتـملاو٠2٠2 ةنـس رــبــمـتـبـس51 قـفاوـملا

”ركتبم عورشم”و ”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع حنمل ةينطو
.اهريسو اهتليكشتو اهماهم ديدحتو ”لامعأ ةنضاح”و

يذـــيـفــنـتـلا موـــسرـــملا نـــم  ىلوألا ةداــملا لدــعت:٢ ةّداملا
قـــــــفاوـــمـــــلا2٤٤1 ماــــع مّرـــحـــم72 يــف خرؤــــمــــلا٤52–٠2 مـــقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس51

ةــنــجل ءاــشــنإ ىلإ موـــسرــملا اذــه فدـــهـــي : ىلوألا ةّداملا“
”ركتبم عورشم”و ”ةئشان ةسسؤم“ ةمالــع حنـمل ةــيــنـطو
،”ةينطولا ةنجللا “ صنلا بلص يف ىعدت  ،”لامعأ ةنضاح”و
.اهريسو اهتليكشتو اهماهم ديدحتو

تاسسؤملاب فلكملا ريزولا ىدل ةينطولا ةنجللا أشنت
 .ةئشانلا

.”رئازجلا ةنيدم يف ةينطولا ةنجللا رقم ددحي

٤52–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ممتت :٣ ةّداملا
٠2٠2 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحت ةريخأ ةطمب ،هالعأ روكذملاو

 ......................................................................... :2 ةّداملا“

 .“”لامعأ ةنضاح“ ةمالع بحسو قيلعتب مايقلا –

يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ممتتو لّدعت :٤ ةّداملا
ربمتبس51 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72 يف خرؤملا٤52–٠2 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس

: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ةينطولا ةنجللا لكشتت:3 ةّداملا“

)ىتح رييغت نودب( ..........................................................
تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،ةددجتملا

:يتأي ام مسري

ةــيرــئازــجلا ةروــثـلا ءاـــقدــصأ ماــسو حـنــمــي:ىلوألا ةداملا
.اليجنأ ورييب ديسلا ،يلاطيإلايفحصلل

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ربوتكأ13 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

لوألا عيـبر٤٢ يفخرؤــم٩١٤–١٢ مــقر يـساــئر موــسرــم
نـمـضـتـي ،١٢٠٢ ةـنـس رــبوـتـكأ١٣ قـفاوـملا٣٤٤١ ماــع
 .ةيرئازجلا ةروثلا ءاقدصأ ماسو حـنـم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ
1٤1و )31و7(19 ناـتداملا اــميسال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنب–

،هـنم )ىلوألا ةرقفلا(
ةدــعــقلا يذ٤ يـف خرؤـــملا31–78 مـــقر نوــناـــقـــلا ىــضــتــقـمبو–

ءاشنإ نـمضتملاو7891 ةنس ويـنوـي٠3 قـفاوملا7٠٤1 ماـع
،ةيرئازجلا ةروثلا ءاقدصأ ماسو

: يتأي ام مسري

ةـيرــئازـجلا ةروـثـلا ءاــقدــــصأ ماــسو حـنـمـي:ىلوألا ةداملا
 .يلاف ودرانرب ديسلا ،يلاطـيإلا يفـحصـلل

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ربوتكأ13 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

لوألا عـيـبر٨٢ يفخرؤــم٢٢٤–١٢ مــقر يذـيــفنـت موــسرــم
ممتيو لدعي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٤ قفاوملا٣٤٤١ ماع
مّرحم7٢ يفخرؤملا٤5٢–٠٢ مقر يذيفنتلا موسرملا

نمضتملاو٠٢٠٢  ةنس ربمتبس5١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع حنمل ةينطو ةنجل ءاشنإ

دـــيدـحـتو ،”لاــمــعأ ةـنــضاــح”و ”رـــكـتـبـم عورـــشـم”و
.اهريسو اهتليكشتو اــهــماـــهـم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،لوألا ريزوـلا ىدــل بدتـنـملا رــيزوــلا رــيرـقــت ىلــع ءاــنــب–

،ةـئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فلكملا
1٤1و5–211 ناــتداــملا اـمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــــبو–

،هنم )2 ةرقفلا(



٤٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٨٢
7م١٢٠٢ ةنس ربمفون٤

،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا نع لثمم–

يف ةطشانلا ةينهملا تاعمجتلا وأ تايعمجلا نع لثمم–
،ةفرعملا داصتقاو راكتبالاب ةقلعتملا تاعاطقلا

،ةديدجلا تايجولونكتلا لاجم يف يلود وأ ينطو ريبخ–

.لمعلا بابرأ ةمظنم نع لثمم–

تاسسؤملاب فلكملا ريزولا لثمم ةينطولا ةنجللا سأري
.ةئشانلا

ريزولا نـم رارــق بــجوــمب ةـيـنـطوـلا ةــنـجـلــلا ءاــضــعأ نــّيعي
وأ ءارزولا حارتقا ىلع ءانب ،ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا
ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،اهنوعبتي يتلا تائيهلا

.ةدحاو ةرم

.”مهبايغ ةلاح يف مهفالختسا نكمي الو

٤52–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا لّدعت:5 ةّداملا
٠2٠2 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملا و

ةبرجتب ةينطولا ةنجللا ءاضعأ عتمتي نأ بجي:٤ ةّداملا“
.”ةديدجلا تايجولونكتلا وأ راكتبالا تاعاطق يف ةيفاك ةينهم

٤52–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم8 ةداملا ممتت:6 ةّداملا
٠2٠2 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحت ةريخأ ةطمب ، هالعأ روكذملاو

.........................................................................:8 ةّداملا“

 .“”لامعأ ةنضاح“ ةمالع بحسو قيلعت–

٤52–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم11 ةداملا لّدعت :7 ةّداملا
٠2٠2 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

ةعضاخ ةسسؤم لك ،”ةئشان ةسسؤم“ ربتعت :11 ةداملا“
: ةيتآلا ريياعملا مرتحتو ،يرئازجلا نوناقلل

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

اهتاجتنم يف اراكتبا حرتقت نأ ةسسؤملا ىلع بجي–
 ،اهميظنت جذومن وأ /و اهلامعأ جذومن وأ/و اهتامدخ وأ/و

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

موسرــملا نــم71و21 ناـتداــملا مــمــتــتو لّدـــعــت:٨ ةّداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72 يف خرؤملا٤52–٠2 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك نارّرحتو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس51

ىلع لوصحلا يف ةبغارلا ةسسؤملا ىلع نــّيعتي:21 ةداملا“
ةينورتكلإلا ةباوبلا ربع بلط ميدقت ،”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع
: ةيتآلا قئاثولاب اقفرم ،ةئشانلا تاسسؤملل ةينطولا

،يئابجلا فيرعتلا ةقاطبو يراجتلا لجسلا نم ةخسن–

،ةكرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن–

 ،هيف راكتبالا بناوجو ةمدخلا /جوتنملل لصفم ضرع –

اهل يتلا تاسسؤملل ةيعامتجالا تاباسحلا نم ةخسن–
 ،دوجولا نم ةنس نم رثكأ

،ةكرشلا يسسؤمل ةيتاذلا ريسلا–

:  ءاضتقالا دنعو–

،ةيركف ةيكلم ةقيثو لك•

،اهيلع لصحتم ةأفاكم وأ ةزئاج يأ•

نيسسؤملا ءاكرشلا نم رثكأ وأ فصن نأ تبثت ةقيثو•
، هاروتكدلا ةداهش ىلع نولصحتم

ةــنضاــح فرــط نــم اــهــيــلــع لصحـــتـــم نيضحت ةداـــهش•
،”لامعأ ةنضاح“ ةمالع اهل لامعأ

    ،”ركتبم عورشم“ ةمالع•

لامعألا مقر نم ،لقألا ىلع%51 ةبسن ّنأ تبثت ةقيثو•
،ريوطتلاو ثحبلا لاجم يف قفنت

       .”يلوأ جذومن وأ ميمصت تابثإ ضرع•

ةـعوـمـجـم وأ يعيـبـط صـخش لــك ىلــع نـّيـعتي:71 ةداملا“
عورشم“ ةمالع ىلع لوصحلا يف نيبغار  نييعيبـط صاخشأ

ةـيـنـطوــلا ةـيـنورـتـكـلإلا ةــباوبلا رـبـع بــلط عادـــيإ ،”رـــكـتبـم
: ةيتآلا قئاثولاب اقفرم ،ةئشانلا تاسسؤملل

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

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

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

:  ءاضتقالا دنعو–

،ةيركف ةيكلم ةقيثو لك•

،اهيلع لصحتم ةأفاكم وأ ةزئاج يأ•

نيسسؤملا ءاكرشلا نم رثكأ وأ فصن نأ تبثت ةقيثو•
، هاروتكدلا ةداهش ىلع نولصحتم

ةــنضاــح فرــط نــم اــهــيــلــع لصحـــتـــم نيضحت ةداـــهش•
،”لامعأ ةنضاح“ ةمالع اهل لامعأ

 .”يلوأ جذومن وأ ميمصت تابثإ ضرع•
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 قحلملا

”ةئشان ةسسؤم“ نيضحـت ةداهش )أ(

................................................................................................. : )ة( ديسلا ،هلفسأ )ة( يضمملا انأ

................................................................................................................ : لامعألا ةنضاح )ة(رّيسم

............................................................................................................... : ناونعلا / يعامتجالا رقملا

........................................................................................................................ : ةنضاحلا ةمالع مقر

....................................................................................................................... : ةمالعلا ميلست خيرات

نأ دهشأ

........................................................................................................................................ : )ة( ديسلا

.............................................................................................................. : ةئشان ةسسؤم )ة( ريسم

...................................................................................................................... : يراجتلا لجسلا مقر

........................................................................................................ : يئابجلا فيرعتلا ةقاطب مقر

................................................................. ىلإ .................................... نم انتسسؤمب اهنيضحت مت

.............................................................................................................. : مقر نيضحتلا دقع بجومب

عيقوتلا

يذـــيــفـــنــتـلا موـــــسرــــمـــلا نـــم52 ةداـــملا مـــمــتــت:٠١ ةّداملا
ربمتبس51 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72 يف خرؤملا٤52–٠2 مقر

رّرحـت ةرــقـفــب اـــهـتــياـــهـــن يــف ، هالــــعأ روـــكذـــمــلاو٠2٠2 ةـــنــس
: يتأي امك

....................................................................... :52 ةداملا“

”لامعأ ةنضاح“ ةمالع ىلع ةلصحتملا تانضاحلا نكمي
يلــماــحو ةـــئــشاـــنــلا تاــــســـسؤـملل ”نيضـحت تاداهش“ مـيلست
ةداــهش“ جذومن قحلي .اهاوتسم ىلع ةنوضحـملا عيراـــشـملا
.”موسرملا اذهب ”نيضحتلا

ةّيمسّرـلا ةدــــيرــجلا يـف موـــسرــملا اذــــه رـــشـنــي:١١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون٤ قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر82 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

يذيفنتلا موسرـملا نــم32و22 ناــتداــملا لّدـــعـت :٩ ةّداملا
ربمتبس51 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72 يف خرؤملا٤52–٠2 مقر

: يتأي امك  ناررحت و ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس

”لامعأ ةنضاح“ ةمالع ىلع لوصحلا تابلط مدقت:22 ةداملا“
قئاثولاب ةقفرم ةينورتكلإلا ةباوبلا ربع ةينطولا ةنجللا ىدل
: ةيتآلا

 ،ةنضاحلل ويديف طيرش وأ/و يفارغوتوف دنس–

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

،هالعأ22 ةداملا يف ةروكذملا قئاثولا ىلع ةدايز:32 ةداملا“
ميدقت ،صاخلا عاطقلل ةعباتلا لامعألا تانضاح ىلع نــّيعتي
: ةيتآلا قئاثولا

،يئابجلا فيرعتلا ةقاطبو يراجتلا لجسلا نم ةخسن–

،ةكرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن–

اهل يتلا تاسسؤملل ةيعامتجالا تاباسحلا نم ةخسن–
 .”دوجولا نم ةنس نم رثكأ



٤٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٨٢
9م١٢٠٢ ةنس ربمفون٤

5931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا95-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،مَّمتملاو لَّدعملا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا37-57 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ثادــحإ نــمـضـتملاو5791 ةنس وينوي71 قفاوملا5931 ماع
،ئناوملا جراخ صيلختلل قطانم

6931 ماع لاوش92 يف خرؤملا٠8-67 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يرحبلا نوناقلا نمضتملاو6791 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا
،مَّمتملاو لَّدعملا

نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مــقر نوناــقــلا ىـضــتـقـمبو –
نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931 ماع
،مَّمتملاو لَّدعملا ،كرامجلا

71٤1 ماع رفص32 يف خرؤملا22-69 مقر رمألا ىضتقمبو –
عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي9 قفاوملا

ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو
،مَّمتملاو لَّدعملا ،جراخلا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةـسـفاـنــملاـب قــلـعـتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،مَّمتملاولَّدعملا

لوألا عـيـبر٨٢ يـفخرؤــم٣٢٤–١٢ مــقر يذـيـفـنت موــسرـم
تايفيك ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٤ قفاوملا٣٤٤١ ماع
ةــيراجلا تاباسحلا وأ ةيلاقتنالا تاــباسحلا حـتف
طورــــش اذـــكو اـــهــتـبــقارـمو اــــهرــيــــسو ةـيـــــلاــــقـــــــتـــنالا
.ةيبنجألا رخاوبلا راـجـئـتـسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
لقنلا ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو
1٤1و5–211 ناــتداــمــلا اــمـــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ةيناثلا ىدامج92 يف خرؤملا662-56 مقر رمألا ىضتقمبو –

لقنلاب قلعتملاو5691 ةنس ربوتكأ52 قفاوملا5831 ماع
،يرحبلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا٠٤-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
ميظنت نمضتملاو5791 ةنس وينوي71 قفاوملا5931 ماع
،ئناوملا يف عئاضبلا ءاقب لجأ

5931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا85-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يندملا نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،مَّمتملاو لَّدعملا

)عبات( قحلملا

”ركتبم عورشم“ نيضحــت ةداهش )ب(

..........................................................................................: )ة( ديسلا ،هلفسأ )ة( يضمملا انأ

............................................................................................................. : لامعألا ةنضاح )ة(رّيسم

........................................................................................................... : ناونعلا / يعامتجالا رقملا

................................................................................................................................. : ةمالعلا مقر

.................................................................................................................. : ةمالعلا ميلست خيرات

نأ دهشأ

....................................................................................................................................... : )ة( ديسلا

........................................................................................................... : ركتبم عورشم )ة( بحاص

....................................................... ىلإ ...................................... نم انتسسؤمب )اه( هنيضحت مت

......................................................................................................... : مقر نيضحتلا دقع بجومب

عيقوتلا



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٤٨٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون٤ 10

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا٤٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
دعاوقلاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،اهريدصتو عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقَّبطملا ةماعلا
،مَّمتملاو لَّدعملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا11-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
دقنلاب قـلـعـتملاو3٠٠2 ةـــــــنس تشغ62 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــع
،مَّمتملاو لَّدعملا ،ضرقلاو

ىلوألا ىدامج5 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ِدحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا52٤1 ماع دعاوقلا دّ
،مَّمتملاو لَّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقَّبطملا

ةجحلا يذ72 يف خرؤملا1٠-5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو5٠٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا52٤1 ماع
لَّدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،مَّمتملاو

72٤1 ماع مرحم12 يف خرؤملا1٠-6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
داسفلا نم ةياقولاب قلعتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا

،مَّمتملاو لَّدعملا ،هتحفاكمو

٤3٤1 ماع رفص21 يف خرؤملا21-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو21٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
،هنم7٤ ةداملا اميسال ،31٠2 ةنسل

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خّرؤملا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيـلاــملا نوــناــق نـمـضـتـملاو12٠2 ةـنـس وــيــنوـــي8 قــفاوــملا
،12٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا3٠-89 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو –
نمضتملاو8991 ةنس رياني21 قفاوملا81٤1 ماع ناضمر٤1
ةمربملا ،تقؤملا لاخدإلاب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع ةقداصملا

،٠991 ةنس  وينوي62 خيراتب لوبنطسا يف

يف خرؤملا572-12 مقر يساـئرـلا موــسرــملا ىـضتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يساــئرـلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا86٤-5٠ مـقر يذيـفـنـتلا موــسرـملا ىــضـتــقمبو –
يذلا5٠٠2 ةنس ربمسيد٠1 قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ8
ميلستلا لصوو ليوحتلا دنسو ةروتافلا ريرحت طورش دِّدحي
،كلذ تايفيكو ةيلامجإلا ةروتافلاو

يف خرؤملا75-8٠ مـــقر يذيــفـنـتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
دِّدحي يذلا8٠٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا92٤1 ماع رفص6

،هتايفيكو يرحبلا لقنلا تامدخ لالغتسا زايتما حنم طورش

يف خرؤملا85-8٠ مــقر يذـيـفــنتلا موــسرــملا ىــضـتـقمبو –
دِّدحي يذلا8٠٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا92٤1 ماع رفص6
،يرحبلا لقنلا تامدخ لالغتسا زايتما قوقح غلبم

يف خرؤملا563-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دِّدحي يذلا٤1٠2 ةنس ربمسيد51 قفاوملا63٤1 ماع رفص22
ةيراجلا تاباسحلا وأ ةيلاقتنالا تاباسحلا حتف تايفيك
راــجــئتسا طورش اذــكو اــهــتــبــقارــمو اــهرـــيسو ةـــيـــلاـــقـــتـــنالا
،ةيبنجألا رخاوبلا

يف خرؤملا8٤3-٠2 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضـتــقــمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون32 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر7
 ،يرحبلا لقنلا يدعاسم تاطاشن ةسرامم طورش دّدحي

يف خرؤملا6٤1-12 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضــتـقــمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ليربأ71 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر5
مامتإل صصخملا ديحولا كاّبشلا رييستو ليعفت تايفيك
 ،ريدصتلاو روبعلاو داريتسالا دنع ةيكرمجلا تاءارجإلا

يف خرؤملا7٤1-12 مــــقر يذــيـفنـتـلا موسرملا ىضـتـــقمبو –
نمضتمـلاو12٠2 ةنس ليربأ71 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر5
   ،ةيمقرلا تانايبلا لدابتل يئانيملا عمتجملا ةصنم عضو

: يتأي ام مسري

نوناـقــلا نــم7٤ ةداــملا ماـــكحأل اــــقـــيـبـطـت :ىلوألا ةّداملا
ربمسيد62 قفاوملا٤3٤1 ماع رفص21 يف خرؤملا21-21 مقر

ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس
ةيراجلا تاباسحلا وأ ةيلاقتنالا تاباسحلا حتف تايفيك
رخاوبلا راجئتسا طورش اذكو ،اهتبقارمو اهريسو ةيلاقتنالا
.ةيبنجألا

: يتأي امب دصقي ،موسرملا اذه قيبطتل :٢ ةّداملا

ليكو اهُّدعي يتلا ةيبساحملا ةقيثولا: يلاقتنا باسح•
عومجم اهيف ركذيو لقانلا /ةنيفسلا زهجم باسحل ةنيفس

ةنيفس فقوت ءانثأ ةعوفدملا تاقفنلاو ةلَّصحملا تاداريإلا
.يراجت ءانيم يف

رـكذي يتلا ةيبساحملا ةـقـيـثوـلا : يلاــقـتـنا ٍراــج باــســح•
يف تسر يتلا نفسلل ةيلاقتنالا تاباسحلا عومجم اهيف
لـقاــن / ةـنـيـفس زــهـجم ســفـنل دوــعتو ئـناوــم ةدـــع وأ ءاــنـيـم
.امظتنم اطخ لغتسي

يتـلا ةـيـبساحملا ةـقـيـثوــلا : يليــمـــكـــت يلاـــقـــتـــنا باسح•
ريغ تاقفنلا وأ/و تاداريإلا اهيف ركذيو ةنيفسلا ليكو اهُّدعي
.ةرَّرقملا لاجآلا يف عدوملا يلوألا يلاقتنالا باسحلا يف ةدراولا

باسحلا وأ/و يلاقتنالا باسحلا ةيعضو نع حيرصت•
ةنيفسلا ليكو اهبجومب موقي يتلا ةداهشلا: يلاقتنالا يراجلا
بناجلا ةــيــعضو ةــبــقارــمو صحــفــب ةــفــَّلــكملا ةــحـــلصملا غالـــبإب
.يلاقتنالا يراجلا باسحلا وأ يلاقتنالا باسحلل نيدملا وأ نئادلا
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دنع ةدروتسملا عئاضبلا نحش فيلاكت عفدت:٩ ةّداملا
تائيهو نييونعم وأ نييعيبط صاخشأ فرط نم لوصولا

،يرـئازجلا راـنــيدــلاــب رــئازجلا يف ةــمــيــقــم رــيــغ تاــمــظــنــمو
ليوحتلل ةلباقلا ةبعصلا ةلمعلل ةلباقملا ةميقلا نع جتانلا

حوتفملا باسحلل نيدملا بناجلا يف ليجستلا قيرط نع
يرئازجلا رانيدلاب يبنجأ باسح يف وأ ةبعصلا ةلمعلاب
.)CADEC( ليوحتلل لباقلا

رانيدلاب لَّصحملا نحشلا فيلاكت غلبم لَّجسي :٠١ ةّداملا
بناجلا يف  لوصولا دنع ةنيفسلا ليكو فرط نم يرئازجلا
.ةينعملا ةنيفسلل يلاقتنالا باسحلل نئادلا

ثلاثلا مسقلا
تايواحلا فيراصمل يبساحملا ليجستلاو ديدستلا

تلمعتسا يتلا تايواحلا عاجرإ متي ال امدنع:١١ ةّداملا
اهيلع صوصنملا ماكحألل اقبط ةدروتسملا عئاضبلا لقنل

ميلقإلا يف اهثوكم نع جتنيو ،نحشلا دنس وأ لقنلا دقع يف
فيراصملا هذه لّصحت ،فيقوتلا فيراصم ديدست ينطولا

طورشلل اقفو ةنيفسلا ليكو فرط نم ايبساحم لَّجستو
.هاندأ٤1و31و21 داوملا يف ةدَّدحملا

غيرفتلا نم ءادتبا تايواحلا فيقوت ةرتف باستحا متي
ةــياــغ ىلإ يراــجــتــلا ءاــنــيملا فــيصر ىلع ةــلوـــمـــحـــلـــل يلكـــلا
.ةغرافلا تايواحلا دادرتسا

لاح يأب ،تايواحلا فيقوت فيراصم بصنت ّالأ بجي
،اًموي )٠9( نيعست هتدم زواجتت فيقوت ىلع ،لاوحألا نم
.ءافعإلا ةدم اهيف امب

تايواحلا فيقوت فيراصم ليجست متي :٢١ ةّداملا
وأ لقنلا دقع يف اهيلع صوصنملا ةفيرعتلل اقفو ةبستحملا

تاباسحلا يف ،ةنيفسلا ليكو لبق نم ةلصحملا ،نحشلا دنس
.اهتلقن يتلا نفسلل ةيلاقتنالا

: لَّجستو
ءالكو فرط نم ةلَّصحملا تايواحلا فيقوت فيراصم –

،ةنيفسلل ةيلاقتنالا تاباسحلل نئادلا بناجلا يف ،نفسلا
ليكو ىلع ةبترتملا ىرخألا ةيضرعلا فيراصملاو ءابعألا –

.نيدملا بناجلا يف ،تايواحلا هذه نع ةمجانلا ةنيفسلا
زــهجم ىلإ تاـــيواحلا اــبوــــجو دادرتــسا مــتـــي:٣١ ةّداملا

نيدروتسملا فرط نم اهغيرفت دعب هلثمم وأ لقانلا / ةنيفـسـلا
عيرشتلا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت
.امهب لومعملا ميظنتلاو

نم ةيواحلا رييست ةيلوؤسمل القن دادرتسالا اذه ربتعيو
.هلثمم وأ لقانلا / ةنيفسلا زهجم ىلإ دروتسملا

اميسال ،تايواحلا دادرتسا دعب ةئشانلا فيراصملا عقت
فيراصملا عيمج اذكو ثوكملاو ةلوانملا فيراصم اهنم
ةياغ ىلإ تايواحلا ةكرحب ةقلعتملا فيراصملا اهيف امب
زهجم قتاع ىلع ،اهريدصت ةداعإل ةنيفسلا نتم ىلع اهعضو
.لقانلا / ةنيفسلا

لوألا لصفلا

عئاضبلا نحش فيلاكت ىلع ةقَّبطملا دعاوقلا

 /نفسلا يزهجمل تايواحلا فيقوت فيراصمو

 بناجألا نيلقانلا

نــحـش فـيـلاـكــت دــيدـســتو لـــقـنـلا طورــش دَّدـــحت :٣ ةّداملا
فيقوت فيراصم اذكو رحبلا قيرط نع ةلوقنملا عئاضبلا
.يرحبلا لقنلا دقع يف ،تايواحلا

لوألا مسقلا

ريدصتلا دنع نحشلا فيلاكت ديدست

ةيلـمـعـب قــلعتملا يراـجتلا دـــقـعلا صـني اــمدــنـع:٤ ةّداملا
دــيدـسـتلا مـتـي ،اــقـبـسـم نـحـشـلا فـيــلاـكــت عــفد ىلــع رــيدـصـتلا

هذــه يفو .ةنـيـفـسلا لـيــكو ىدــل رِّدـصـملا لـبـق نــم راـنـيدــلاـب
عئاضبلل رتوفملا رعسلا يف نحشلا فيلاكت غلبم جردي ،ةلاحلا
ليحرتب يرئازجلا نوناقلل عضاخلا رِّدصملا مزليو ،ةرَّدصملا
.ةرَّدصملا عئاضبلا جتان ليحرتل اهسفن طورشلا قفو غلبملا

باسحلل نئادلا بناجلا يف هيلع لَّصحملا غلبملا لَّجسي
.ينعملا لقانلا / زهجملا ةنيفسل يلاقتنالا

نحشلا فيلاكتب ةرَّدصملا عئاضبلا تناك اذإ :5 ةّداملا
زهجم ةنيفس فرط نم ةيادبلا يف ةلوقنم ،اقبسم ةعوفدملا

دَّدست ،يبنجأ ءانيم يف ةنفاسم ةيلمع لحم نوكتو ينطو
يذلا يبنجألا ةنيفسلا زهجمل ةقحتسملا نحشلا فيلاكت
نم ،ةهجولا ءانيم ىلإ ةنفاسملا ءانيم نم عئاضبلا لقنب ماق
نـــيدملا بناجلا لالـــخ نـــم ،ينـــطوـــلا زـــّهــــجملا لــــيــــكو فرــــط
عئاضبلا تلقن يتلا ةنيفسلل جراخلا يف يلاقتنالا باسحلل
.يلودلا روبعلا ءانيم ىلإ

،لوصولا دنع ةعوفدملا نحشلا فيلاكت لّصحت:6 ةّداملا
،ينطولا زيهجتلا نفس فرط نم ةلوقنملاو ةرَّدصملا عئاضبلل
باسحلا يف لــَّجستو ،يبــنــجألا ةــنــيـــفسلا لـــيـــكو فرـــط نـــم
اذه ماكحأ يف ةدَّدحملا طورشلل اقبط نفسلا هذهل يلاقتنالا
.موسرملا

يناثلا مسقلا

داريتسالا دنع نحشلا فيلاكت ديدست

ةدروتسملا عئاضبلا نحش فيلاكت عفدت امدنع :7 ةّداملا
نييونعم وأ نييعيبط صاخشأ فرط نم رحبلا قيرط نع
رانيدلاب ،رئازجلا يف ةميقم ةيمومع تائيهو تاسسؤمو
تادراوـلاـب قـلـعـتملا هـب لوـمـعملا مـيـظـنـتـلــل اــقــبــط يرــئازجلا

رعسلا يف اهغلبم جردي نأ بجي ال ،يراجتلا دقعلا دونبو
 .عئاضبلل رتوفملا

رتوفملا رعسلا يف نحشلا فيلاكت جردت امدنع:٨ ةّداملا
دروملا فرط نم ةيادبلا يف اهديدست متي ،ةدروتسملا عئاضبلل
.هباسحل وأ
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تـحـت كــسـمي نأ ةـنيـفـسـلا لـيــكو ىلــع بـجـي :٤١ ةّداملا
صوصخلا ىلع هيف حضوي ،تايواحلا ةكرحل انايب هتيلوؤسم
فقوتلا خيراتو فقوــت لــك نع تايواحلا ماقرأو ةنيفسلا مسا

.هالعأ31 ةداملا ماكحأل اقبط دادرتسالا خيراتو
يناثلا لصفلا

 يلاقتنالا باسحلا ريسو حتف

يلاقتنالا يراجلا باسحلاو

بناجألا نيلقانلا /نفسلا يزهجمل

ئناوملا يف اهـعفد متي يتـلا تاــقـفـنلا لــَّـجســت :5١ ةّداملا
/ نفسلا يزهجم باسحل ةنيفسلا ليكو فرط نم ةيرئازجلا
وأ ةيلاقتنالا تاباسحلل نيدملا بناجلا يف بناجألا نيلقانلا
ةـلـمـعـلاـب ضيوـعـتـلـل ةـلـباـقـلا ةــيــلاــقــتــنالا ةــيراجلا تاــباسحلا
.ليوحتلل لباقلا يرئازجلا رانيدلاب وأ ةبعصلا

لوألا مسقلا

 يلاقتنالا باسحلا

يف ةيبنجأ ةنيفسل فقوت لك ىلع بترتي :6١ ةّداملا
ةدع وأ ليكو فرط نم يلاقتنا باسح حتف يرئازج ءانيم
.مهتيلوؤسم تحتو مهرتافد ىلع ءالكو

دــيدـسـتو تادارــيإلا ليصـحـتب نــفـسـلا لـيــكو موـــقــي :7١ ةّداملا
لالخ بناجألا نيلقانلا / نفسلا يزهجم باسحل تاقفنلا

 .ةيرئازجلا ئناوملا يف ةيبنجألا نفسلا فقوت تايلمع
لامعتساب تاقفنلا ديدستب ةيبنجألا نفسلا ليكو موقي

نأ نَّيبتي امدنعو .فقوتلا سفن لالخ ةلَّصحملا تاداريإلا
باسحل تاقيبستب مايقلا هنكمي ،ةيفاك ريغ ةريخألا هذه
.نفسلا هذه يلقان / نفسلا يزهجم

ةعبات نفسل يضرع فقوتب رمألا قلعتي امدنعو هَّنأ ريغ
،ةمظتنم طوطخ رئازجلاب هطبرت ال لقان /ةنيفس زهجمل
/ ةـنيـفـسـلا زـهجـم نـم اــقـبـسـم بــلـطي نأ لــيـكوـلا ىلــع بـجـي
ريسلل ةيرورض اهنأ رَّدقي يتلا نؤملا ريفوت يبنجألا لقانلا
.فقوتلل نسحلا

،يلاقتنالا باسحلل نئادـلا بـناــجلا يـف لـَّـجســت:٨١ ةّداملا
يتلا فقوتلا ةيلمـعـب ةـطـبـترم تاـباـتـكـلا نوـكــت نأ ةــطـيرـش
: اهضرغل باسحلا حتف

/نــفـسلا يزـــهـجـم فرــط نــم اـــهدـــصر ّمت يتلا نؤملا )أ
.نيلقانلا

يزهجم فرط نم اهدصر ّمت يتلا نؤملاب رمألا قّلعتيو
تاقفنلا لّمحت نم نفسلا ءالكو نيكمتل نيلقانلا / نفسلا
،رئازجلا يف مهنفس فقوتب ةقّلعتملا

يف ةـــعوـــفدملاو ةردصملا عـــئاضبـــلا نـــحش فـــيـــلاــــكــــت )ب
.هالعأ5و٤ نيتداملا يف ةدَّدحم يه امك ةيادبلا

ةقفن ىلع عئاضبلا نحش فيلاكت ديدستب رمألا قلعتيو
.نيرِّدصُملا

دـنـع ةــعوــفدملا ةدروــتسملا عــئاضبــلا نــحش فــيــلاــكــت )ج
.هالعأ٠1 و9 نيتداملا يف ةدَّدحم يه امك لوصولا

ةقفن ىلع عئاضبلا نحش فيلاكت ديدستب رمألا قّلعتيو
.نيدروتسملا

.ةعتمألاو نيرفاسملا تارايسو نيرفاسملا ركاذت جتان )د
ةعتمألاو نيرفاسملا تارايسو نيرفاسملا ركاذت جتان

اودعص نيذلا نيرفاسملل ةبسنلاب رئازجلا يف تردص يتلا
حتف يتلا فقوتلا ةيلمع لالخ ةنيفسلا نتم ىلع لعفلاب
رـكاذـتـلا هذــه رادــصإ نوـكــي نأ ةـطــيرـشو ،اـهـلــجأل باــسـحلا

.هب لومعملا ميظنتلا يف  هب اصخرم
ةلَّصحملاو ةرتوفملا تايواحلا فيقوت فيراصم ) ـه

.هالعأ21 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ىدل ةلَّصحملاو ةرتوفملا تايواحلا فيقوت فيراصم )و

نم حونمملا ءافعإلا لجأ دعب ،نينحاشلا وأ/ و نيملتسملا
.نيلقانلا / نفسلا يزهجم فرط

نئادلا بناجلا يف ةلّجسملا تاداريإلا باسح متي نأ بجي
هب لومعملا فرصلا رعس ساسأ ىلع ،يلاقتنالا باسحلل
ةرادإ حــــلاصم ىدـــــل ةـــــلوـــــمحلا حـــــيرصت عادـــــيإ خـــــيراـــــت دـــــنـــــع
.كرامجلا

يلاقتنالا باسحلل نيدملا بناجلا يف لّجسي:٩١ ةّداملا
/ ةنيفسلا زّهجم باسحل اهب مايقـلا مــت يتلا تاقفنلا عومجم
: يتأي ام اهنم اميس ال ،هتنيفس فقوت ءانثأ لقانلا

: دوقولا كلذ يف امب هعاونأ لكب نيومتلا )أ

: يتأي امب رمألا قلعتيو
: عئاضبلا
نتم ىلع مــقاــطــلا ءاضعأو نورـــفاسملا اـــهـــكـــلـــهـــتسي يتـــلا

،ةنيفسلا
.نيرفاسملل عابُت يتلا
كلذ يف امب نفسلا ةنايصو ليغشتل ةيرورضلا عئاضبلا

رايغلا عـطـق ءاـنـثـتـساـب ،ميحشتلا داومو تويزلاو دوقولا
 .تازيهجتلاو

،ةنيفسلا ليغشتل ةيرورضلا نيومتلا داوم اضيأ ربتعتو
تابيذملاو عيملتلاو ناهدلاو فيظنتلا داومو تارضحتسم
  .ميحلتلا زاغو أدصلاو لكآتلل ةداضملا تاجتنملاو

: تقؤملا عاديإلاو ةلوانملا و ءانيملا فيراصم )ب

قلعتيو ،ةنيفسلل ةمَّدقملا تامدخلا يه ءانيملا فيراصم
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع رمألا

ىسرملا ىلإ فيصرلا نـم لــقنلا ةـمدــخو ةداـيـقـــلاو رــطـقـلا
طــبرــلاو ةروـباصـلا هاــيـم لـيـمــحت وأ /و فيرـصــتو وسرــلاو
هاـيـملاـب دــيوزـتـلاو تاــياــفـنـلا ةـــلازإو ءاــسرإلاو طــبرــلا عزــنو
.ءابرهكلاب ديوزتلاو
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ةرداصلا ماكحألاو ميكحتلا تارارقل ىرخألا فيراصملا –
،يطايتحالا زجحلا فيراصمو مكاحملا نع

ةيبلتل ايـئاــهــن ةردــصــملا تازـيـهـجـتلا ءارــش فــيراـصــم –
.ةنيفسلل ةيلعفلا تاجايتحالا

باسحل نئادلا ديصرلا لقنب ليكولل صخري:٠٢ ةّداملا
زهجم سفنل رخآ يلاقتنا باسحل نئادلا ديصرلا ىلإ يلاقتنا
.لقانلا /ةنيفسلا

ةزجنملا تاقفنلاو تاداريإلا لك رَّربت نأ بجي :١٢ ةّداملا
صوصنملا قئاثولا بجومب ،هالعأ91و81 نيتداملا راطإ يف

مارتحا لظ يفو ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع
.ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

يناثلا مسقلا

يلاقتنالا يراجلا باسحلا

فقوتت يتلا نيلقانلا /نفسلا يزهجم نكمي :٢٢ ةّداملا
نأ ةيرئازجلا ئناوملا يف مظتنمو رِّركتم لكشب مهنفس
ةيلاقتنا تاباسح نفس ءالكو ةدع وأ ليكو ىدل اوحتفي
ةيلاتتملا ةدصرألا ىلع ةصاقم ءارجإب مهل حمست ةيراج
ءانيم يف تسر يتلا مهنفسب ةصاخلا ةيلاقتنالا تاباسحلل
.ئناوم ةدع وأ

ةنئادلاو ةنيدملا ةدصرألا ةفاك ةصاقملا صخت:٣٢ ةّداملا
ةيلاقتنا تاباسح ةدع وأ باسح يف اهتنياعم تمت يتلا

.لقانلا /ةنيفسلا زهجم سفن باسحل ليكو اهدعي
ثلاثلا مسقلا

 ةيلاقتنالا تاباسحلل ةكرتشم ماكحأ
ةيلاقتنالا ةيراجلا تاباسحلاو

باسحلا وأ يلاقتنالا باسحلا لفقي نأ نكـــمي:٤٢ ةّداملا
لقانلا /ةنيفسلا زهجم نيب كرتشم قافتاب يلاقتنالا يراجلا

: رهظي امدنع ريخألا اذه نم ةردابمب وأ ليكولاو
ناونـعـب لـيـكوـلا لـبــق نــم ةــلــــَّــصــحملا غــلاــبـملا عوـمــجـم–

،نئادلا بناجلا يف ،لقانلا /ةنيفسلا زهجم باسحل تاداريإلا
تايلمع ةدع وأ فقوتلا ةيلمعب ةقلعتملا تاقفنلا يلامجإ –

.نيدملا بناجلا يف ،فقوتلا
يف ،يلاقتنالا يراجلا باسحلا وأ يلاقتنالا باسحلا لفقي

ءادتبا ،اموي )٠9( نوعست هاصقأ لجأ يف ،لاوحألا نم لاح يأ
.ةلومحلاب حيرصتلا خيرات نم

يأ مِّدقي نأب ام ةنيفسل ةمدخلا بحاص مزلي :5٢ ةّداملا
لـــــجأ يـف لـيــكوــلا لـبـق نــم عـفدـــلا فدـــهـب ةروــتاــف وأ ةـــقيــثو
ذيفنت خيرات نم ءادتبا اموي )51( رــشــع ةـسمــخ زواــجــتي ال
.ةمَّدقملا ةمدخلا

ليكو لبق نم ةمدخلا غلبم ديدست نكمي ال ،كلذل افالخو
/ ةنيفسلا زهجم نم ةمدخلا غلبم ليصحت دعب ّالإ ةنيفسلا

.ةينعملا ةنيفسلا لقان

زهجم اهلمحتي يتلا فيراصملا ةلوانملا فيراصم لمشت
ةلوانملا لثم هتنيفس تاجايتحال ،ايرصح لقانلا /ةنيفسلا

فيراصملاو ةنيفسلا اهبلطت يتلا لاغشألاو تايلآلا ريجأتو
 .ةعفار لامعتسا ةلاح يف

وأ/ و نــــــفـــسلا ىلـــع ةزـــجـنــملا حــيــلــصــتــلا لاـــمــــعأ )ج
: تايواحلا

ةنايصلاو حيلصتلا لامعأ فيراصم عيمجب رمألا قلعتيو
/ ةنيفسلا زّهجمل ةعباتلا تايواحلاو نفسلا ىلع ةزجنملا
.رايغلا عطق ءارش كلذ يف امب ،لقانلا

لــيــكو فرــط نــم ناــبرــلــل ةــحوــنــمملا تاــقــيـــبستـــلا )د
: ةنيفسلا

ةنيفسلا ليكو همدقي نأ نكمي غلبم لكب رمألا قلعتيو
.يراجت ءانيم يف هتنيفس تفقوت يذلا ناّبرلا ىلإ قيبستك

: ةنيفسلا ليكو رجأ )ـه

ايدقاعت ددحي يذلا ةنيفسلا ليكو رجأب رمألا قلعتيو
ليكو طبري يذلا ةلاكولا دقع يف ةحارص هيلع صوصنملاو
بجومب ىندألا غلبملا هيف ددحيو ،هلثممب لقانلا / ةنيفسلا

.ةراجتلاو ةيلاملاو لقنلاب نيَّفلكملا ءارزولا نيب كرتشم رارق
ىلع ىرخأ ةيضرع تاقفنو ةعونتم فيراصم )و

 : لقانلا / ةنيفسلا زهجم قتاع

: يتأي اميف صوصخلا ىلع لثمتتو
،نحشلاو غيرفتلا دنع عئاضبلاو ةنيفسلا ىلع ىواتألا –
،ىسرملا يفو فيصرلا ىلع نفسلا ثوكم قح –
ماظن مادختساو تامدخلا ميدقت ىلع ةيكرمجلا ىواتألا –

،تامولعملا
يأ نم ةيلاملا تالماعملاو ريخأتلا تامارغو  تامارغلا –

،عون
فيراصم عيمجب قلعتت يتلا ةيرحبلا ةربخلا فيراصم –

،نفسلاب تقحلأ يتلا رارضألا مييقتب ةقلعتملا ةينقتلا ةربخلا
،ةمالسلاب ةصاخلا ةنياعملا تارايزو روصقلا هجوأ ةساردو

ةنيفسلا ةنايص يف لثمتت يتلا ةنيفسلا ةنايص تايلمع –
تايلمعو اهنتم ىلع ةدوجوملا تادعملا ةنايصو ،اهسفن
،اهتسارحو ةنيفسلا باسحل متت يتلا ليسغلا

عـيـمــجتو ةرــبــخلاو ةــسارــحـلاو نـــيزـــختلا فــيراـــصـــم –
،اهريدصت ةداعإو ةغرافلا تايواــحلا

فيراصم يف لثمتت يتلا عئاضبلا ةنفاسم فيراصم –
ىلإ روبعلا ءانيم نم ريدصتلا دنع عئاضبلا ةنفاسمو روبع
،ةهجولا ءانيم

ىلع نامتئالاو ةلصحملا نحشلا فيلاكت ىلع نامتئالا –
،ريخأتلا تامارغ

،مقاطلل ةمَّدقملا ةفلتخملا تامدخلا –



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٤٨٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون٤ 14

يلاقتنا باسح حتفب ةنيفسلا ليكول صخري:6٢ ةّداملا
ةــقـلعـتملا تاــقـفـنلاو تادارــيإلا ديــيـقـتل صـصـخـي يلـيــمــكـت
يف اهيلع صوصنملا اهسفن طورشلا قفو يلوألا فـقوـتلاب
نينامثو ةئام هلافقإ لجأ زواجتي ّالأ ىلع ،هالعأ٤2 ةداملا
.ةلومحلاب حيرصتلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠81(

حتف ،رربمو يئانثتسا لكشب ،ليكولل زوجي ،هنأ ريغ
عم تدتما يتلا تاقفنلل ىرخأ ةيليمكت ةيلاقتنا تاباسح
اياضقو عـئاـضـبلا تاــعازـنـب قـلـعـتي اـمـيـف اــمـيـس ال ،تــقوــلا
ةصاخلارارضألاو  ميظنتلا تافلاخمو نفسلا زجحو ةمكحملا
.ةكرتشملا وأ

،لقانلا / زهجملا نم بلطب ،ةنيفسلا ليكو نكمي :7٢ ةّداملا
يلكلا ليوحتلاب موقي نأ ،اموي )5٤( نيعبرأو ةسمخ لجأ يف

غلبم لكل ،لقانلا /زهجملا اذه ةدئافل جراخلا ىلإ يئزجلا وأ
يلاـــقـــــتـــنا باـــســح يــف نـياـــعـم نــئاد دـيـصر ناونـعـب هـــل دوـــعـي
.يلاقتنا رٍاج باسح يف نياعم نئاد ديصر ناونعب وأ

يلاقتنا باسحل نيدم ديصر لك ليحرت يغبني :٨٢ ةّداملا
نم ةنيفسلا ليكو ىدل هحتف مت يلاقتنا يراج باسح وأ

،اــموــي )٠9( نوـعـسـت هاـصـقأ لــجأ يـف ةـنــيـفـسـلا لـيــكو فرــط
.ديصرلا اذه لافقإ خيرات نم ءادتبا

ةفلاخم ةرّرقملا لاجآلا يف ديصرلا ليحرت مدع لكشي
.فرصلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلل

 عبارلا مسقلا

اهتبقارمو ةيلاقتنالا تاباسحلا صحف

اهيلع ريشأتلاو

تاـــباــسـحلا تاـيـعــضو فوـــشـــــك عادــيإ بــجـــي:٩٢ ةّداملا
ةـبوحـصـم ةـيـلاــقـتـنالا ةــيراــجلا تاــباـسـحلا وأ/و ةــيلاـقـتـنالا

ةـيـلاـقـتـنالا ةـيراــجلا تاـباـسـحلا وأ/و ةـيـلاــقتـنالا تاــباـسـحلاب
ةلهؤملا حلاصملا ىدل كلذب ةقلعتملا ةيريربتلا قئاثولا اذـكو
مويو اًموي )٠9( نيعست زواجتي ال لجأ يف ،كرامجلا ةرادإل
.ةلومحلاب حيرصتلا خيرات نم ءادتبا ،لمع )1(

يلاقتنا باسح عوضوم يلاقتنالا باسحلا نوكي امدنع
اذكو يليمكتلا يلاقتنالا باسحلا فشك عاديإ بجي ،يليمكت
حلاصملا ىدل كلذب ةقلعتملا قئاثولا اهيف امب ريخألا اذه
نينامثو ةئام زواجتي ال لجأ يف كرامجلا ةرادإل ةعباتلا
.ةلومحلاب حيرصتلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠81(

ةيراجلا تاباسحلا وأ /و ةيلاقتنالا تاباسحلا عاديإ دعي
.ةريخألا هذه ديصر نكي امهم اًيمازلإ ةيلاقتنالا

وأ /و ةيلاقتنالا تاباسحلا فوشك عاديإ مدع ىلع بقاعي
امك ،هالعأ ةروكذملا لاجآلا يف ةيلاقتنالا ةيراجلا تاباسحلا

.كرامجلا لاجم يف لاحلا وه
ةفّلكملا ةرازولاو كرامجلا ةرادإ حلاصم فَّلكت:٠٣ ةّداملا

تاـباـسحلا تاـيـعـضو فوـشـك ةـبــقارـمو صـحـفـب ةراـجـتـلاــب
،ءاضـتقالا دـنعو ةـيلاــقـتنالا ةــيراـجلا تاــباـسـحلاو ةــيلاــقـتنالا
.ةيليمكتلا ةيلاقتنالا تاباسحلا

وأ ةيلاقتنالا تاباسحلا تايعضو فشك صحف لثمتي
تاـباسحلا ،ءاضتـقالا دــنــعو ةــيــلاــقــتــنالا ةــيراجلا تاــباسحلا
.ةيبساحملا تاباتكلا ةقد نم دكأتلا يف ةيليمكتلا ةيلاقتنالا

ىلإ يدؤت اهنإف ،ةقباطم ةنَّودملا تاباتكلا نأ نَّيبت اذإ
يراجلا باسحلا وأ يلاقتنالا باسحلا فشك ىلع ةريشأتلا
يف يليمكتلا يلاقتنالا باسحلا ،ءاضتقالا دنعو ،يلاقتنالا
.اموي )٠2( نيرشع زواجتي ال لجأ

ةعدوملا قئاثولا يف اهتنياعم تمت ةفلاخم لك  ىلع بقاعي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط تاباتكلاو

ةيلاقتنالا تاباسحلا تايعضو فوشك عاديإ متي:١٣ ةّداملا
تاباسحلا ،ءاضتقالا دنعو ،ةيلاقتنالا ةيراجلا تاباسحلاو
نم كرامجلا ةرادإ ةريشأتل ةلماحلا ،ةيليمكتلا ةيلاقتنالا

ليوحت ضرغب هب صاخلا نيطوتلا كنب ىدل ليكولا فرط
.ةروكذملا تاباسحلل ةنئادلا ةدصرألا

عــيرــشـتلل اــقـبـط ،ةـنـيــفسـلا لــيـكو ىلــع بــجــي:٢٣ ةّداملا
ةلهؤملا ةزهجألا فرصت تحت عضي نأ ،امهب لومعملا ميظنتلاو

نيقـــلـعـتملا ميــظـنـتـلاو عـيرـشتـلا مارـتـحا ةـبـقارــم لاــجـم يف
ةيلاقتنالا تاباسحلاب ةقلعتملا قئاـثوـلا عـيـمـج ،فرـصـلاب
تاباسحلا ،ءاضتقالا دنعو ةيلاقتنالا ةيراجلا تاباسحلاو
.ةيليمكتلا ةيلاقتنالا

ثلاثلا لصفلا

يف متت يتلا تاقفنلاو تاداريإلاب ةقلعتملا ماكحألا
ينطولا زيهجتلا فرط نم جراخلا

ةرظتنملا تاداريإلا نوكت نأ اعّقوتم ناك اذإ:٣٣ ةّداملا
ةيطغتل ةيفاك ريغ وأ ةمدعنم جراخلاب فقوتلا ةيلمع لالخ
ينطولا زيهجتلل صخري ،فقوتلا اذه نع مجنت يتلا تاقفنلا

ةنوؤم ،يبنجألا ءانيملا ىلإ ةنيفسلا لوصو لبق ،لِّوحي نأب
.تاقفنلا هذه ةيطغتب حمست

ىلع ءانب نيطوتلا كنب لبق نم ةنوؤملا هذه ليوحت متيو
ةصخر ىلإ ةجاحلا نود ينطولا ةنيفسلا زهجم نم بلط
.ةقبسم

تاداريإلا صيصختب ينطولا زهجملل صخري :٤٣ ةّداملا
نأ ةطيرش ،ةيتآلا تاقفنلا ةيطغتل جراخلا يف ةلَّصحملا

: ةنيفسلا فقوتب ةقلعتم نوكت
،رطقلاو  ءانيملا فيراصم –
،تاونقلا تاباوبو تاونقلا ربع رورملا فيراصم –
،تامارغلاو ةيكرمجلا فيراصملا –
ةــسارــحــلاو طـبرــلا عزــنو طــبرــلاو ةــلواـنـملا فــيراـصـم –

،ةءاضإلاو فيظنتلاو
،ةنيفسلا نع ةجتانلا تايافنلا ةلازإ فيراصم –
،تويزلاو دوقولا فيراصم –
،تانــّيعلا ذخأو ليلاحتلا فيراصم –
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ةــيراـجلا تاــباـسـحلاو ،ةـيـلاـقــتــنالا تاـــباـسـحـلل ةـيـبـساـحملا
بناجلا يف اهتنياعم دنع وأ جراخلاب ةكوسمملا ةيلاقتنالا
.هليكو ىدل ينطولا زيهجتلا باسحل نئادلا

نم اقالطنا ،لّصحي نأ ينطولا زيهجتلا نكمي ،هنأ ريغ
باسح وأ ةيرحب ليوحتلل لــباــق ةــبـعـصـلا ةــلـمـعــلاـب باــســح
)CADEC( لـيوـحتـلل لـباــقــلا يرـــئازــجلا راــنـيدــلاـب يبنجأ

،يـبنـجألا لــقانـلا وأ /و زـــهـجمـلل عـباــتو رــئازجلا يف حوـتـفـم
يبنجألا لقانلا /زهجملا ةدئافل لقنلا ىلع ةبترتملا تاداريإلا

 .مظتنم طخ يف ءاضفلا راجئتسا  راطإ يف
فرط نم ينطولا زيهجتلل ةقحتسملا غلابملا ديدست متي

.اموي )٠9( نيعست زواجتي ال لجأ يف يبنجألا لقانلا /زهجملا
ةفلاخم ةرّرقملا لاجآلا يف تاداريإلا ليحرت مدع لكشي

.فرصلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلل
قيرط نع ،دعي نأب ينطولا زهجملل صخري :6٣ ةّداملا

تايلمعلا دييقتل ةهجوم ةيليمكت ةيلاقتنا تاباسح ،هليكو
.يلوألا يلاقتنالا باسحلا ةيوستل وأ ةلَّجسملا ريغ

راج باسح وأ يلاقتنا باسح فّقوي نأ نكمي:7٣ ةّداملا
جراخلا يف حوتفملا ينطولا زيهجتلا نفسب قلعتي يلاقتنا

زـيــهــجــتــلاو يبــنــجألا ةــنــيــفسلا لــيــكو نيب كرــتشم قاــفــتاــب
: رهظي امدنع ،ريخألا اذه نم ةردابمب وأ ينطولا

يبنجألا ةنيفسلا ليكو لبق نم ةلَّصــــحملا غلابملا عومجم –
،نئادلا بناجلا يف ينطولا زيهجتلا باسحل

تايلمع ةدع وأ فقوتلا ةيلمعب ةقلعتملا تاقفنلا يلامجإ –
.نيدملا بناجلا يف فقوتلل

يراجلا باسحلا وأ يلاـــقــــتــــنالا باسحلا لــــفــــقــــي نأ بجــــي
نوعست هاصقأ لجأ يف ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،يلاقتنالا
.هحتف خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠9(

دـيصر لك ليوـحــتـب يـنـطوــلا زـيــهــجـتــلـل صخرــي:٨٣ ةّداملا
.بناجألا هئالكو ىدل ةـيـلاقـتنالا هتاـباـسح يف رـهـظي نيدـم

تاذ ةنيفسل ةيلاقتنالا تاباسـحلا ديصر عدوي نأ نكميو
.يلاقتنا راج باسح يف هديدحت دعب ،مظتنم طخ

جاتحي نأ نود نيطوتلا كنـب نـم دـيـصرـلا اذـه لـيوـحت متـي
باسحلا ةيعضو فشك ميدقت درجمبو ،ةقبسم ةصخر ىلإ
.نيدملا يلاقتنالا

ةفّلكملا ةرازولاو كرامجلا ةرادإ حلاصم فَّلكت:٩٣ ةّداملا
ةيلاقتنالا تاباسحلل ةيدعبلا ةبقارملاو صحفلاب ةراجتلاب
ةــيــلاـــقـــتـــنالا تاـــباسحلاو ةـــيـــلاـــقـــتـــنالا ةـــيراجلا تاـــباسحلاو
.جراخلا يف ةحوتفملا ينطولا زيهجتلل ةيليمكتلا

لسري نأ ينطولا لقانلا /زِّهجملا ىلع بجي:٠٤ ةّداملا
كرامجلا ةرادإ حلاصمو رئازجلا كنب ىـلإ يسادس لك يـف
وه اـمك ةزجـنملا ليحرتلا تايلمعل الماش انايب ،ةراجتلاو
انوناق اهيلـع قداـــصـــملاو ،هالعأ داوملا يف هيلع صوصـنم
.نيطوتلا كنب فرط نم

،ةلحرلا ساسأ ىلع ةنيفسلا راجئتسا تاضيوعت –
،ةينهملا ةلومعلاو ةلاكولا ةلومع –
عئاضبلل ةنفاسملاو روبعلا فيراصمو نحشلا فيلاكت –

،ةهجولا ءانيم ىلإ روبعلا ءانيم نم ةرّدصملا
عئاضبلل ةنفاسملاو روبعلا فيراصمو نحشلا فيلاكت –

،روبعلا ءانيم ىلإ يلصألا ءانيملا نم ةدروتسملا
،ةفصرألا ءارك فيراصم –
ةراـحـبـلاـب ةـصاــخلا ءاـــفشـتـسالاو ةــيــبطـلا فيراصملا –

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا فيراصمو سبالملا ليسغو
،يلآلا مالعإلا تانايب لدابت فيراصمو ةنيفسلل

،رايغلا عطق ميلستو حيلصتلا فيراصم –
،تاودألاو رايغلا عطقو ةريغص تادعم ءانتقا –
رسجب ةصاخلا ةكلهتسملا داوملاب نيومتلا فيراصم –

،ةماعلا تامدخلاو ةنكاملاو ةنيفسلا
مـقـطألل رـجـتملاو خــبــطملا تاودأو ةــيذــغألاــب نــيوــمــتــلا –

،نيرفاسملاو
،فقوتلا ءانثأ ايضرع ةنيفسلا اهّبِبست دق يتلا رارضألا –
،مادطصالا ةلاح يف ةيدولا ةيوستلا –
،ةيرحبلا ةربخلا باعتأ –
،ةنيفسلا نابر قيدانصل تاقيبست –
،ىضرملا ةراحبلاو ةراحبلا نيماثج ليحرت فيراصم –
،يظفحتلا زجحلا فيراصم –
يف امب ةيبنجألا مكاحملا ماكحأو ةيميكحتلا تارارقلا –

،نيماحملا باعتأ كلذ
،ةدعاسملاو ذاقنإلا فيراصم –
،تايواحلا حيلصت فيراصم –
تايواحلا عيمجتو ةربخلاو ةسارحلاو نيزختلا فيراصم –

،اهريدصت ةداعإو ةغرافلا
ةماقإلا زواجتتّ الأ بجي ،مهلقنو ةراحبلا ةماقإ فيراصم –

نأ بجيو ،ةعاس )27( نيعبسو نيتنثا بوكرلا ءانيم يف
ىلإ تاراطملا نم تاراسملا طقف لقنلا فيراصم صخت
/راطملا /لوزنلا ءانيم ،ءاضتقالا دنع ،وأ/و بوكرلا ءانيم
.رئازجلا يف لوزنلا رذعت اذإ ام ةلاح يف لصألا دلب

رــيــغ ىرــخألا ةــيضرــعــلا فـــيراصملا عـــيـــمجل ةـــبسنـــلاـــبو
ريدقتل عضخت اهنإف ،ةداملا هذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا

.رئازجلا كنب
باسحل جراخلا يف ةلصحملا تاداريإلا جلاعت:5٣ ةّداملا

ىدحإ ةيطغتل اهصيصخت متي مل يتلاو ينطولا زيهجتلا
راــــطإ يف ،هالــــعأ٤3 ةداملا يف اــهــيــلــع صوصنملا تاـــقـــفـــنـــلا
اهليحرت بجيو ةيلاقتنالا تاباسحلا لافقإب ةقلعتملا ماكحألا

تاــباــتـكـلا فــقو يلــت يـتـلا اــموــي )٠3( نيـثالــثـلا نوـضــغ يـف
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 عبارلا مسقلا
ةيبنجألا نفسلا راجئتسا تايلمع ىلع قبطملا ماظنلا

صوصنملا طورشلا يه نفسلا راجئتسا طورش:١٤ ةّداملا
٠8-67 مقر رمألا نم737 ىلإ٠٤6 داوـملا ماــكـحأ يف اــهــيـلع
6791 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا6931 ماع لاوش92 يف خرؤملا

 .مَّمتملاو لَّدعملا ،يرحبلا نوناقلا نمضتملاو
غـلاـبملا عـفد مـتــي ،ةــيــبــنــجألا نــفسلا راــجــئتسا ناوــنــعــبو

نيلوألا )2( نيرــهــشـــلــل ميلستلا دنع دوقولا ىلع ةقحتسملا
رــطــشــلا اذــــــــــــــــــكو ةـنــــــــــــــــــــــــّيـعـم ةدـمل ةـنـيـفـسـلا راـجـئـتــسا دـقـعـل
،ةنيفسلا دادرتسا خيرات دنـع قحتســملا راجيإلل يلــيــمـــكــتــلا
.ةقبسم تاءارجإ نود

)٠9( نيعـسـت نوضغ يف تاـعـفدــلا هذـه ةـيوـسـت بجيو
لثـمي يذلا ،فارـطألا تاـمازـتـلا نمـضـتملا دقعلا ميدـقـتـب اموي
نيطوتلا كنب ىلإ راـجـيإلا ةرـتـف طسقو راـجـئتـسالا دـقـع
تامدخ لالغتسا زاــيـــتـــما حنـــم ةيقافتا نم ةخسنب اقفرم
                                                  .يرحبلا لقنلا

تايلمعب ةقلعتملا تاعفدلا ةيوسـت تمت اذإ:٢٤ ةّداملا
ةروـكذملا ةيلـيمكتـلا ةرتفلاو نيلوألا )2( نيرهشلل دوقولا ميلست
تقؤــملا طسـقــلا غلــبـمو ىرخألا ةيرهشـلا طاسقألا دَّدـســت ،هالعأ

.ليوحتلا بلط ميدقت درـجــمب يئاـهـنلا ديصرلاو
عفد متـي ،ةـيـبـنجألا نــفسلا راـجـئـتسا ناونــعـب :٣٤ ةّداملا

قحتسملا راجيإلا غلبـم نم )%٠9( ةئاملا يف نيعسـت ةبـسن
،ءاضتقالا دنعو ةـلــحرـلا ساسأ ىلع ةنيفسـلا راجئتسا ناونعـب
،تايواحلا فيقوت تامارغ ناوـنــعـب ةــقـحــتـســملا غلاــبـملا
.ةقـبسـم تاءارجإ نود

اــموــي )٠9( نيعست ةدــــم لالــــخ عــــفدــــلا اذــــه ةـــــيوـست بجـــــي
دقع لثمي يذلا فارطألا تامازتلا نمضتملا دقـعلا ميدقتب
ةيقافتا نم ةخسـنب اقفرم نيطوتـلا كنب ىلإ راجئتسالا

     .يرحبلا لقنلا تامدخ لالغتسا زايتما حنم
قــلـعـتـملا رــيـخألا طــسـقـلا غــلـبــم لـــيوحـت مـــتــي:٤٤ ةّداملا

اهسفن تايفـيكلا بسـح ،ةلحرـلا ساسأ ىلع راـجئتـسالاب
.هالعأ3٤ ةداملا يف ةدَّدحملا

ةـــنــيــــفــس راـجـئــتـساـب رـمألا قـلـــــعـتــي اـمدــنـــع:5٤ ةّداملا
يتلا تاـمدخـلل ةـلهؤـمو ةـحالملـل ةلــباــق ةـــلاـــح يف اـهـــلـكـــــيـهـــب
ةــقـحــتـســملا غلاـبــملا ،ليوحتلا ضرغب ،عفدــت ،اـهــل تصـصــخ
تامازـتلا نمـضتـملا دقـعلا ميدـقت ىلـع ءانـب ،راـجــيإلا ناوـنــعـب
نم ةخـسـنب اـقـفرم ،راـجـئتـسالا دـقع لثـمي يذلا ،فارـطألا
ةروتافلاو يرحبلا لقنـلا تامدخ لالغتـسا زايتما حنـم ةيقافـتا
.نيطوتلا كنـب ىلإ عفد ةيلمع لكب ةقلعتملا )ريتاوفلا(

سماخلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

فَّلكملا ريزولا ىدــل ،ةـيراــشـتسا ةـنــجل أـــشــنت :6٤ ةّداملا
تاذ ةلأسم لك لوح يأرلا ءادبإب فَّلكت ،ةيراجتلا ةيرحبلاب

ةيلاقتنالا ةيراجلا تاباسحلاو ةيلاقتنالا تاباسحلاب ةلص
.ةنجللا سيئر اهيلع اهضرعي يتلا

اهريسو اهميظنتو ةيراشتسالا ةنجللا ةليكشت دَّدحت
ةيراجتلا ةيرحبلاب نيفلكملا ءارزولا نيب كرتشم رارق بجومب
.ةراجتلاو ةيلاملاو

دنع ذيفنتلا زــيــح موــسرـملا اذـــه ماـــكــحأ لــخدــت :7٤ ةّداملا
ةّيمسرلا ةديرجلا يف ةلصلا تاذ ةيقيبطتلا صوصنلا رشن
ىدعتي ال لجأ يف ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 .موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس
وأ ةعدوملا ةيلاقتنالا تاباسحلا ةجلاعم بجي ،هنأ ريغ

اقبط ،ةينقتلا ناجللا ىوتسم ىلع ةبقارملاو ةجلاعملا ديق
رفص22 يف خرؤملا563-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل
يف ،هالعأ روكذملاو٤1٠2 ةنس ربمسيد51 قفاوملا63٤1 ماع
صوصنلا رشن خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )3( ةثالث ىدعتي ال لجأ
.ةيقيبطتلا

اذــه ماــكــحأ قيــبـطت تاــيــفيـكو طورــش دَّدــحــت:٨٤ ةّداملا
ةيلاقتنالا تاباسحلاب ةقلعتملا قئاثولا جذامن اذكوموسرملا

نيب كرتشم رارق بجومب ةيلاقتنالا ةيراجلا تاباسحلاو
.ةراجتلاو ةيلاملاو ةيراجتلا ةيرحبلاب نيفلكملا ءارزولا

563-٤1 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ماـكـحأ ىغـلــت:٩٤ ةّداملا
٤1٠2 ةنس ربمسيد51 قفاوملا63٤1 ماع رفص22 يف خرؤملا
تاباسحلا وأ ةيلاقتنالا تاباسحلا حتف تايفيك دِّدحي يذلا
راجئتسا طورش اذكو ،اهتبقارمو اهريسو ةيلاقتنالا ةيراجلا
.ةيبنجألا رخاوبلا

ةــّيـمـسرـلا ةدــيرجلا يــف موــسرــملا اذــه رـــشنـي :٠5 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون٤ قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر82 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

لوألا عـيـــبر٨٢ يـفخرؤــم٤٢٤–١٢ مــقر يذـيـفـنـت موــسرــم
نــــمضتي،١٢٠٢ ةـنـس رــبــمـفوــن٤ قــفاوــملا٣٤٤١ ماـــع
ةــقـباطـم لـيـلاـحـتو براجـتـلا رــباــخم ةـــكبـش ءاـــشــنإ
.اهريسو اهميظنتو ،تاجوتنملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و5–211 ناــتداــمــلا اـمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
٠3٤1 ماع رفص92 يف خرؤملا3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو9٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو

يف خرؤملا572-12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت
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يدام ءيش لك ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:٤ ةّداملا
لزانت عوضوم نوكي نأ نكمي ،ةمدخ وأ يئاذغ ريغ وأ يئاذغ
 .اًناّجم وأ لباقمب

: يتأي اميف ةكبشلا ماهم لثمتت :5 ةّداملا

راــطإ يف طشنــت يتـــلا رـــباـــخملا عـــم قـــيسنـــتـــلا ناــــــــمض –
،اهماهمو اهميظنتو اهءاشنإ مكحي يذلا ميظنتلا

تاراهم ريوطتو عيمجتو تاعاطقلا نيب نواعتلا زيزعت –
،ةكبشلا رباخم

رباخمل ةيليلحتلا تاردقلا نييحتو مييقتو ةعباتم نامض –
،ةيمقرلا ةينطولا ةطراخلا يف ةلجسملا ةكبشلا

تارابتخالاو ليلاحتلا عاونأ فلتخم زاجنإ ىلع رهسلا –
ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم ءارجإو براجتلاو
،ايلحم ةعنصملا وأ /و

تارابتخالاو ليلاحتلا جهانمو تاءارجإ ىلع ةقداصملا –
ةينعملا ةيرازوـلا رـئاودــلا باـسـحـل ،اــهـماــجـسـناو براــجـتلاو
،اهبلط ىلع ءانبو

سيياقملاو ةيميظنتلا صوصنلا دادــعإ يف ةمــهاـــسملا –
،اهماهمب ةلص اهل يتلا

ةدعاسملا تامدخ لكو ةربخلاو تاساردلا لاغشأ لك زاجنإ –
ةـيـعوـن ىلع ةـظـفاحملاو كلـهـتسملا ةـياـمـح ضرـغـل ةـيــنــقــتــلا
،اهنيسحتو تاجوتنملا

ءارجإ عضو لجأ نم رباخملا نيب ام قيسنتلا نامض –
،ةكبشلا رباخم ىوتسم ىلع دامتعالا

ةيمنتو تارداصلاو ينطولا جاتنإلا ةيقرت يف ةمهاسملا –
،ينطولا داصتقالا

تاودنلاو تايقتلملاو تارمتؤملا ميظنت يف ةمهاسملا –
يف ىوتسملا نيسحتو ةينيوكتلا تارودلاو ةيساردلا مايألاو
   .اهتاصاصتخال عباتلا لاجملا

تارازولل ةعباتلا رباخملا نم ةكبشلا لكشتت:6 ةّداملا
: ةيتآلا

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو –

،ينطولا عافدلا ةرازو –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو –

،ةيلاملا ةرازو –

،ةحصلا ةرازو –

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو –

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

يف خرؤـملا93-٠9 مــقر يذــيفــنـتلا موـــسرـــملا ىـضـتــقـمبو –
قلعتملاو٠991 ةـنس رياني٠3 قفاوملا٠1٤1 ماع بجر3

،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

يف خرؤملا553-69 مـقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتقـــمبو –
6991 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا71٤1 ماع ةيناثلا ىدامج6
ةيعونلا ليلاحتو براجتلا رباخم ةكبش ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملا ،اهريسو اهميظنتو

خرؤــملا٠6٤-79 مـــقر يذــيــفـنـتـلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو –
7991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوـملا81٤1 ماــع ناــبــعــش لوأ يف

براجتلا رباخم ةكبش ءاضعأل تاضيوعت حنم نمضتملاو
،اهئاربخلو ةيعونلا ليلاحتو

يف خرؤملا35٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش71

،ةراجتلا ريزو  تايحالص

خرؤملا76٤-5٠ مــقر يذيــفـنـتلا موـسرــملا ىضــتــقــمبو –
5٠٠2 ةـنـس ربمــســيد٠1 قفاوملا62٤1 ماـع ةدــعــقـلا يذ8 يف

ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي يذلا
،كلذ تايفيكو دودحلا ربع

يف خرؤملا823 -31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا31٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2
كلهتسملا ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي
،شغلا عمقو

خرؤـــملا26-71 مــقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىـضـتــقـمـبو –
71٠2 ةنس رياربف7 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠1 يف

ةينفلا حــئاوـــلل ةـــقـباــطملا مــسو عــضو طورـشـــب قــلـعـــتــملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصـئاـصخو

: يتأي ام مسري

رباخم ةكبش ءاشنإ ىلإ موسرملا اذــه فدـــهـي:ىلوألا ةّداملا
ةـياـمـح لاـجـم يف تاـجوـتـنملا ةـقـباــطــم لــيــلاحتو براــجــتــلا
"ةكبشلا" صنلا بلص يف ىعدت يتلا شغلا عمقو كلهتسملا

.اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو

ةــفّلــكمـلا ةرازوــلا فارـشإ تــحت ةـكــبـشـلا عــضوــت :2 ةّداملا
 .شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب

تاراـــهــملا دـيــحوــت ىلإ فدـــهــي ءاــضــــف ةــكـبـشــــلا:٣ ةّداملا
يف ةماع ةعفنم تاذ لامعأب مايقلل يعامجلا لمعلا عيجشتو
.ينطولا جاتنإلا نيسحتو تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم راطإ
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،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو –

،ةعانصلا ةرازو –

،مجانملاو ةقاطلا ةرازو –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو –

،ةيمومعلا لاغشألا ةرازو –

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو –

،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو –

،ةئيبلا ةرازو –

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازو –

ةدوجلا ليلاحتو براجتلا رباخم اضيأ نكمي:7 ةّداملا
خرؤملا823-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ راطإ يف ةدمتعملا

31٠2 ةنس ربمتبس62 قـفاوملا٤3٤1 ماـع ةدـــعـقـلا يذ٠2 يف
.اهبلط ىلع ءانب ،ةكبشلا ىلإ اضيأ مضنت نأ ،هالعأ روكذملاو

ريزولا نم رارق بجومب ةدمتعملا رباخملا ةمئاق ددحت
ةنجل ةقداصم دعب شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب فّلكملا
.هاندأ8 ةداملا يف ةروكذملا ،ةكبشلل قيسنتلا

نيلثمم نم لكشتت قيسنت ةنجلب ةكبشلا دوزت :٨ ةّداملا
.ةينقت ةنامأبو ،هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا تارازولا نع

ةلـباـق تاوـنــس )٤( عــبرأ ةدــمل ةنـجـلـلا ءاـضـعأ نييــعـت مــتي
كلهتسملا ةيامحب ّفلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ديدجتلل
.نيينعملا ءارزولا نم حارتقا ىلع ءانب ،شغلا عمقو

اـهـب فرـتـعـم ةـيــنــقــت تالــهؤمب ءاضعألا عــتــمــتــي نأ بجــي
.ةكبشلا طاشنو بسانتت

عمقو كلهتسملا ةيامحب فّلكملا ريزولا ةنجللا سأري
.ةكبشلا لاغشأ قيسنت نامضب فّلكي يذلا هلثمم وأ شغلا

بجومب ذختي يذلا يلخادلا اهماظن يف ةكبشلا ريس دّدحي
.شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب فّلكملا ريزولا نم ررقم

ىلع ،هالعأ8 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا فلكت:٩ ةّداملا
: يتأي ام نامضب ،صوصخلا

،ةكبشلا ةسايس دادعإ –

لـيـلاـحـتـلاـب نسحألا لـفـكـتـلـل رـباـخملا نيباـم قـيسنـتــلا –
،تاجوتنملل براجتلاو تارابتخالاو

ليلاحتلا جهانم دامتعا ىلإ فدهت ةينقت مئاعد عضو –
،اهنيسحتو تاجوتنملل براجتلاو تارابتخالاو

،اهنييحتو ةيمقر تانايب ةدعاق دادعإ –

ةـيــمــقرــلا ةــيــنــطوــلا ةــطراخلا نييحتو ةــعــباــتــمو دادــعإ –
،ينطولا بارتلا ربع ةدوجوملا رباخملا فلتخمل

نيسحت دصق رباخملا نيب ام ليلاحتلا ميظنتو ةجمرب –
،ةكبشلا رباخمل ةينقتلا تاراهملا

تاردــقــلا لاـمـعتسا دـيـشرـتل رــباــخـملا نيــب اــم لــماــكـتلا –
،ةيليلحتلا

،اهمييقتو ةكبشلا تاطاشن ةعباتم –

ىلإ مامضنالل ةدمتعملا رباخملا تابلط ىلع ةقداصملا –
.ةكبشلا

كلهتسملا ةيامحب ةّفلكملا ةرازولا حلاصم ىلوتت :٠١ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع ّفلكتو ،ةينقتلا ةنامألا شغلا عمقو

،ةنجللا لاغشأ ميظنت –

،ةكبشلا لاغشأب ةقلعتملا تامولعملا لك عمج –

،ةكبشلا ةطشنأ رشن –

.ةكبشلل ينورتكلإلا عقوملا ةرادإو ءاشنإ –

دعب ،ةكبشلا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا لسري :١١ ةّداملا
،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا ىلإ ،ةنجللا هيلع قداصت نأ

عمقو كلهتسملا ةيامحب فلكملا ريزولا ىلإو ،ةلاحلا بسح
.شغلا

تامولعملا ةيامح ةكبشلا نمضت نأ بجي:٢١ ةّداملا
جئاتنل ينورتكلإلا نيزــختلاو لاـسرإلا كــلذ يف اــمب ،ةــيّرـسلا
.شغلا عمق راطإ يف ةزــجنملا براجتلاو تارابتخالاو ليلاحتلا

: ةكبشلا رطخي نأ نكمي :٣١ ةّداملا

،نوينعملا ءارزولا –

،ةالولا –

،ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر –

ةراجتلا فرغو ةـعاـنـصـلاو ةراـجـتلل ةــيرــئازــجلا ةــفرــغلا –
،ةيئالولا ةعانصلاو

.كلهتسملا ةيامح تايعمج –

553-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٤١ ةّداملا
ربوتكأ91 قفاوملا71٤1 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خرؤملا

ليلاحتو براجتلا رباخم ةكبش ءاشنإ نمضتملاو6991 ةنس
يذيفنتلا موسرملاو ،مّمتملا ،اهريسو اهميظنتو ةيعونلا

قــــفاوـــملا81٤1 ماــــع ناــبــعـش لوأ يـف خرؤـــملا٠6٤-79 مــقر
ءاضعأل تاضيوعت حنم نمضتملاو7991 ةنس ربمسـيد لوأ

.اهئاربخلو ةيعونلا ليلاحتو براجتلا رباخم ةكبش

ةــّيمـسرلا ةدــيرـجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رـــشـنـــي:5١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون٤ قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر82 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةـّيدرفميسارم
قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يفخّرؤم يسائر موسرم

فـــــّلـــكــم نيــيــعــت نـمـضـتـي ،1202 ةــنــس رــــبوــتــكأ62
.ةــّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردـــلاـب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،رشيك ريمسدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـــع لوألا عـيــبر91 يـفخّرؤـــم يذــيـفــنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلا يف تاسارد ريدم
.ةلوفطلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ليعامسإدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

ةيامحل ةينطولا ةئيهلا يف تاساردلل اريدم هتفصب ،ةشيشح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلوفطلا ةيقرتو

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـــع لوألا عــيــبر91 يـفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

– ةقاطلا ةرازوب زاغلا عيزوتو ءابرهكلا ةريدم
.اقباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةليضف ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

– ةقاطلا ةرازوب زاغلا عيزوتو ءابرهكلل ةريدم اهتفصب ،ريبك
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـــــع لوألا عــيــبر91 يـفخّرؤـــم يذـــيـفـنـت موـــسرـــم
ماهـم ءاــهــنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.اقباس– نيدهاجملا ةرازوب شتفم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يحاي دمحـمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.اقباس– نيدهاجملا ةرازوب اشتفم هتفصب

3441 ماــــع لوألا عــيــبر91 يــفخّرؤــم يذــيـفــنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.ةلشنخ ةيالو يف ةيبرتلا ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
وينوي32 نم ءادتباىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

ةيبرتلل اريدم هتفصب ،فيرش نب ميلحّديسلا ماهم ،1202 ةنس
.ةلشنخ ةيالو يف

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـــع لوألا عــيــبر91 يـفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
.يملعلا ثحبلا يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رشيك ريمس ّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

ةـيـعـماجلا تاـكـلـتـمملا ىلع ةـظـفاـحـمـلـل رـيدــم بئاــن هـتــفصب
ةـفـيـظوــب هــفـيـلـكـتل ،يـمـلــعلا ثحـبلا يلاــعــلا مـيـلـعـتـلا ةرازوـــب
.ىرــخأ

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـــــع لوألا عــيــبر91 يـفخّرؤــم يذـــيـفـنت موــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
.نيتعماجب ريدم يبئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يـتآلا نيدّيــسلا ماــهـم ىهنت ،1202 ةـنـس رــبوــتكأ62 قــفاوـملا
ءانب ،نيتيتآلا نيتعماجلاب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا

: امهيبلط ىلع

يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان ،شيبط نب ميلحلا دبع–
يراوه ةعماجب تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاوجردتلا يف

،ايجولونكتلاومولعلل نيدموب

يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يردق نمؤملا دبع–
تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف

.سارهأ قوس ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو
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3441 ماع لوألا عيبر91 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ءاـهـنإ نانـمـضـتي ،1202 ةـنـس رــبوــتــكأ62 قــفاوــملا

.تاعماجبتايلك ءادمع ماهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاوةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
: ةيتآلا تاعماجلاب تايلك ءادمع مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،يزم رداقلا دبع–
،هبلط ىلع ءانب ،راشب ةعماجب

ةـعـماـجـب قوـقحلا ةـيـلـكـل ادـيــمــع ،روشاــط ظــيــفحلا دــبــع–
،هبلط ىلع ءانب ،1 ةنيطنسق

ةيناسنإلاوةيعامتجالا مولعلا ةيلكل اديمع ،ةحود رداقلا دبع–
،هبلط ىلع ءانب ،ةنايلم سيمخ ةعماجب

ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،يدهملب باهولا دبع–
ىلع هتلاحإل ،1 فيطس ةعماجب رييستلا مولعوةيراجتلاو
،دعاقتلا

ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،يواسوم رونلا دبع–
ىلع هتلاحإل ،2 ةنيطنسق ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو
،دعاقتلا

ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلكل ةديمع ،يدعس ةديحو–
،ةبانع ةعماجب ةيعامتجالا مولعلاو

.سادرموب ةعماجب مولعلا ةيلكل اديمع ،يلالج نيدلا رصن–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يريمع لامجّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.هبلط ىلع ءانب ،ةدكيكس ةعماجب مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـــع لوألا عـــيــبر91 يـفخّرؤـــم يذــيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.سادرموب ةيالو يف ينهملا نيوكتلا ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
قداصلادّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

،سادرموب ةيالو يف ينهملا نيوكتلل اريدم هتفصب ،ةنداعس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

3441 ماـــع لوألا عــيــبر91 يـفخّرؤــم يذــيــفنـت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
ةـعـطاـقــملاـب ةــضاــيرـلاو بابــشــلل بدــتـنملا رـيدــملا
.سابع ينبب ةيرادإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـمــحـمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

ةعطاقملاب ةضايرلاو بابشلل ابدتنم اريدم هتفصب ،يبلاط
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سابع ينبب ةيرادإلا

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــــع لوألا عــيــبر91 يـفخّرؤــم يذـيـفــنـت موـــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

ةيمنتلاو ةــحالــفــلا ةرازوـــب لـــئاــسوــلا ةرادإ رـــيدــم
.اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مجان لامجّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب لئاسولا ةرادإل اريدم هتفصب
.اقباس– يرحبلا ديصلاو

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـــع لوألا عــيــبر91 يــفخّرؤـــم يذيـفـنــت موـــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
.اقباس– ةراجتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
:دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،اقباس– ةراجتلا ةرازوب ،امهامسا

ليلاحتو براجتلا رباخمل اريدم هتفصب ،دـيشر دمحأ–
،ةدوجلا

.ةينوناقلا ليلاحتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،نادم ةحيتف–

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـــع لوألا عــيـبر91 يـف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
.اقباس– ةددجتملا تاقاطلاوةئيبلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاوتادّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
،اقباس– ةددـجــتملا تاــقاــطـلاوةـئـيـبـلا ةرازوــب ،مــهؤاــمـسأ ةــيـتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل
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نيوكتلاوةيرشبلا دراوملل اريدم هتفصب ،رجات قوراف–
،قئاثولاو

ةمظنألا ىلع ظافحلل ريدم ةبئان اهتفصب ،شمعل ةظيفح–
،اهنيمثتوةيوارحصلاو ةيبهسلاوةيلبجلا ةيئيبلا

ةـيـعوـتلل رــيدــم ةـبـئاـن اــهـتـفـصـب ،حابـصـم تــيأ ةـمــيـعـن–
،نيتيئيبلا ةيبرتلاو

،طيطختلل ريدم بئان هتفصب ، يزيمح سانولا–
،قئاثولل ريدم ةبئان اهتفصب ،دارط ةليمج–
ةيلزنملا تايافنلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ينايزمأ ةيزاف–

                                                                          ،ةدماهلاوةمخضلاواههباش امو
لجأ نم ةكارشلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةحول ةميسن–

،ةئيبلا ةيامح
يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،قفوم دلاخ–

.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل
–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع لوألا عيبر91 يفخّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيهاز ةدّيسلا ماـهـمىهـنت ،1202 ةـنـس رـــبوــتــكأ62 قـــفاوــملا
اهفيلكتل ،ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم اهتفصب ،فونخ نب
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــــع لوألا عـيــبر91 يــفخّرؤــم يذـيـفـنـت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا ريدم
.سادرموب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

فيرشلادّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلل اريدم هتفصب ،يرداق
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سادرموب ةيالو

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع لوألا عـيــبر91 يــفخّرؤـــم يذــيـفـنت موــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

ديصلل تاــيالوــلا نيب اـم ةــكرــتـشملا ةــفرــغلا رــيدــم
.سابعلب يديسب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بــجوــمب

تشغ لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

ةفرغلل اريدم هتفصب ،دايع نب ديشردّيسلا ماهم ،1202 ةنس
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملا

.ةافولا ببسب ،سابعلب يديسب

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع لوألا عـيــبر91 يــفخّرؤــم يذــيفــنت موــسرــم
نييــعت نــمـضـتـي ،1202 ةــنــس ربوــتــكأ62 قـــفاوــملا

ةقاطلا ةرازوب ةديدجلا تاقاطلاو ءاــبرــهــكلا ةرــيدــم
.مجانملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ريبك ةليضف ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ةديدجلا تاقاطلاو ءابرهكلل ةريدم

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــــع لوألا عـيــبر91 يــفخّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
.يداولا ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،سابعلب يلع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
.يداولا ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـــع لوألا عــيـبر91 يـفخّرؤــم يذـيـفــنت موــسرـــم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةنمقرلا ريوطتو تاكبشلا

.يملعلا ثحبلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يفرخ نيمألا دمحــم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا ةرازوـب ةـنـمـقرـلا رـيوـطـتو تاـكـبشلــل ارــيدــم
.يملعلا ثحبلاو

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع لوألا عيبر91 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
ثحبلاو يلاـعــلا مـيــلـعـتلا ةرازوــب رــيدــم يـتــبئاــن
.يملعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مساق ةديروأ ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةيرطيبلاو ةيبطلا مولعلل ريدم ةبئان
.يملعلا ثحبلاو
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3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ينامحد ةديوج ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

يعماجلا طسولا يف ةينمألاو ةيحصلا ةياقولل ريدم ةبئان
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع لوألا عيـبر91 يف ةــخّرؤــم ةـــيذـيــفـنـت مـيــسارــم
ءادمع نييعت نمضتت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.تاعماجب تايلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميـظـعـلا دـبـع دــّيسـلا نّيــعـي ،1202 ةـنــس رـــبوــتــكأ62 قـــفاوــملا

ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل ادـيــمـع ،رـيـغـص نـب
.سادرموب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديجملا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،سينوأ
.سادرموب ةعماجب رييستلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
تيان دعسوب دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،ميهاربا
.تنشومت نيع ةعماجب رييستلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نادرق دوليملا دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.تليسمسيت ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـــع لوألا عـيـبر91 يـفخّرؤــم يذـيـفــنت موــسرــم
نييــعـت نـمـضـتـي ،1202 ةنــس رــبوــتــكأ62 قــفاوــملا

.نيتيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
نيتيالولا يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم ،امهامسا
: نيتيتآلا

،ةليسملا ةيالو يف ،ةنداعس قداصلا–

.ةزابيت ةيالو يف ،شوفرح ةيهز–

3441 ماــع لوألا عـيـبر91 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرـــم
نييــعت نــمـضـتـي ،1202 ةـنــس رـــبوـتــكأ62 قــفاوــملا

.نيتيالو يف ةضايرلاو بابشلل نيرــيدــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم

،سابع ينب ةيالو يف ،يبلاط دمحـم–

.مازق نإ ةيالو يف ،دوعسم نب دمحأ–

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع لوألا عـيـبر91 يـفخّرؤــم يذيــفنـت موــسرـــم
نيـــيـعت نمضتي ،1202 ةنــس رــبوـتــكأ62 قــفاوــملا
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ريدم ةبئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نادوه ميرم ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب يئاصحإلا قيسنتلل ريدم ةبئان

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـــع لوألا عـيـبر91 يـفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
نيـيـعـت نمضتي ،1202 ةـنـس رــبوــتـكأ62 قــفاوــملا

يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم
.تايالولا ضعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم ،مهؤامسأ
: ةيتآلا تايالولا

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،قورز نب ةزور–

،ةليسملا ةيالو يف ،ينورمع حبار–

.تليسمسيت ةيالو يف ،ياب ميكح–

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع لوألا عـيـبر91 يـفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
نييــعـت نـمـضـتـي ،1202 ةنـس رــبوـتـكأ62 قــفاوــملا

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب شتفم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةشيشح ليعامسإ ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب اشتفم



٤٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٨٢
23م١٢٠٢ ةنس ربمفون٤

3441 ماـــع لوألا عــيــبر91 يــفخّرؤـــم يذـيـفـنت موـــسرـــم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
.يزيليإ ةيالو يف نكسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يقورز ناملس دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.يزيليإ ةيالو يف نكسلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع لوألا عيبر91 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم

،ترايت ةيالو يف ،ةملاسب رمع–

،لجيج ةيالو يف ،موعن نب دمحأ–

.سادرموب ةيالو يف ،ومح نب فسوي–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يرياد ءامسأ ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا

.ةزابيت ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل ةريدم

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع لوألا عـيـبر91 يـفخّرؤــم يذــيـفنـت موـــسرـــم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
.نوميميت ةيالو يف ةيئاملا دراوملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ىـــفــطــصــم دـــّيــســلا نـــّيـــعــي ،1202 ةــنــس رـــبوـــتــكأ62 قــفاوــملا

.نوميميت ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم ،ىسوــم يدــيس

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع لوألا عـيــبر91 يـفخّرؤــم يذــيــفـنت موـــسرــم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
ةحايسلا ةرازوب فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا ريوطت
.ةيديلقتلا ةعانصلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نــيدـــلا زــع دـــّيــسلا نّيـــعــي ،1202 ةــنــس رـــبوــتــكأ62 قـــفاوـــملا

ةرازوب فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا ريوطتل اريدم ،يلع يلاــك
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

3441 ماـــع لوألا عـيـبر91 يـفخّرؤــم يذــيـفنت موـــسرـــم
نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
.ةئيبلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيتآلا ةداسلاوتاّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
: ةئيبلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،ةشتفم ،فونخ نب ةيهاز–
،ةماعلا ةرادإلل اريدم ،رجات قوراف–
يعيبطلا ثارتلا ىلع ظافحلل ريدم ةبئان ،ينايزمأ ةيزاف–

،اهنيمثتوءارضخلا تاحاسملاويجولويبلاو
ةـمـظـنألا ىلع ظاـفـحــلــل رــيدــم ةــبــئاــن ،شمــعــل ةــظــيــفــح–

،اهنيمثتوةيتاحاولاو ةيوارحصلاوةيبهسلاوةيلبجلا ةيئيبلا
ةيبرتلاوةـيـعوــتـلل رــيدــم ةــبـئاــن ،حاــبــصـم تــيآ ةـميــعـن–

،ةيئيبلا
،ةكارشلل ريدم ةبئان ،ةحول ةميسن–
،فيشرألاوقئاثولل ريدم ةبئان ،دارط ةليمج–
فارشتسالاوطيطختلل ريدم بئان ،يزيمح سانولا–

،ءاصحإلاو
.ةيتامولعملا ةمظنألاوةنمقرلل ريدم بئان ،قفوم دلاخ–

–––––––––––★–––––––––––
3441 ماــع لوألا عـيـبر91 يـفخّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم

نييـعــت نــمضـتـي ،1202 ةـنـس رـــبوــتــكأ62 قــفاوـملا
يف ةـــيدــيـصـلا دراوــملاو يرحـبـلا ديـــصـلل نــيرــيدــم
.نيتيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
نيـتيالوــلا يف ةــيدـيـصــلا دراوـــملاو يرحبلا دــيـصـلل نــيرـــيدـــم
: نيتيتآلا

،رئازجلا ةيالو يف ،يرداق فيرشلا–
.سادرموب ةيالو يف ،شابح ةزمح–

–––––––––––★–––––––––––
قـفاوــملا٣٤٤١ ماــع رـــفــص٣١ يفخّرؤــميــساـــئرموـــسرــم

نيـثوــعــبـم نييــعـت نـمـضـتي ،١٢٠٢ ةــنـس رــبـــمـتـبس٠٢
ةـــيــــلاــجلاو ةـيــــجراـــخلا نوؤــــــشــــلا ةرازوــــب نيــصاـــــخ
)كاردتسا(.جراخلاب ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3٤٤1 ماع رفص31 يف رداصلا17 ددعلا– ةّيمسرلا ةديرجلا

.12٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا
:٤1 رطسلا،يناثلا  دومعلا،21ةحفصلا

،"يمليد ةعمجوب ": نم الدب–
."يملد ةعمجوب“: أرقي–
..............................)رييغت نودب يقابلا(...........................



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٤٨٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون٤ 24

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لاصتالا ةرازو

سراــم١٢ قــفاوـملا٢٤٤١ ماــع ناــبـعـش7 يـفخرؤــم رارــق
٢٤٤١ ماع رفص6 يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس

نييعت نمضتملاو٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٤٢ قفاوملا
ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ
.لاصتالا

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

سرام12 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش7 يف خرؤم رارق بجومب
قفاوملا2٤٤1 ماعرفص6 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2
: يتأي امك ،لاصتالا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا

: نومئادلا ءاضعألا "

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

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

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

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

ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،رمعم نب لامآ ةدّيسلا–
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

."..................................)رييغت نودب يقابلا(..............................

ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يعامتجالا نامضلاو

وــينوـي5١ قـفاوملا2441 ماعةدـعقلا يذ٤ يفخّرؤم رارق
ةدـــــعقلا يذ٩٢ يفخّرؤـــــملا رارــقلا لّدــعي ،1202 ةنس
نـمضتملاو9102 ةــنستــشغ لّوأ قـفاوملا0441 ماــع
ةـيـنطوــلا ةـــلاـــكوـــلا ةرادإ ســلــجـم ءاـــضعأ نييـــــعـت
 .لــيــغـشـتـلل

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

قــفاوــملا2441 ماـــعةدـــعــقــلا يذ٤ يـف خّرؤــم رارـــق بـــجوــمب
ةدعقلا يذ92 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنسوينوي51

نييــــعت نـــــمضتملاو9102 ةــنس تــشغ لّوأ قفاوملا0441 ماع
،لّدــــعملا ،لــــيغشتلل ةـــينطوـــلا ةـــلاـــكوـلا ةرادإ ســــلجم ءاـــضــعأ
: يتأي امك

“ ........................................................................................ 

،ليغشتلاو لمعلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ىيحي ةبيهو–
،ةسيئر

)ىتح رييغت نودب( ...........................................................
 ،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا لثمم

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،شرطلب ةميرك–

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

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

لــيرــبأ٤ قــفاوــملا2441 ماـــع ناــبـعــش١٢يفخّرؤـــم رارـق
٢٤٤١ ماع رفص٤٢ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،١٢٠٢ ةنس

نييعت نمضتملاو٠٢٠٢ ةنس ربوتكأ٢١ قفاوملا
ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ناـبـــعـش12 يــف خّرؤــم رارـــق بـــجوــمب
2٤٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس ليربأ٤
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ21 قفاوملا
يرحبلا ديصلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا

: يتأي امك ،لّدعملا ،ةيديصلا تاجتنملاو

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

: نومئادلا ءاضعألا

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

ةــيــلاــملاـب فــلــكملا رــيزوــلا لـــثمم .رــصاـــن قادــــف دـــيـسلا–
،)ةـبـساحـمـلل ةــماـعــلا ةــيرـيدــملا(

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

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


