
ـه٣٤٤1 ماع يناثلا عيبر٢1 ءاعبرألا 7٨ ددعلا

م1٢٠٢ ةنس ربمفون71 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

يذيفنتلا موــــسرملا مــــمتيو لدعي،12٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠1يف خّرؤم9٤٤-12 مقر يذيفنتموسرم
صبرتلا ريس تايفيكو طورش ددحي يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قـــــفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤملا393-11 مقر
.......................................نيصبرتملا نيبساحملاو تاباسحلا يظفاــحمو نيبساحملا ءاربخلا رـجأ عــفدو لاـــبقتساو يـــنهملا

يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي ،12٠2 ةنس ربمفون61 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر11يف خّرؤم6٥٤-12 مقر يذيفنتموسرم
نيناوقلل ةينوناقلا ةعيبطلا رييغت نمضتملاو1991 ةنس ويام21 قفاوملا11٤1 ماع لاوش72 يفخّرؤملا7٤1–19 مقر
..................................................................اهلمعو اهميظنت تايفيك ديدحتو ،يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواودل ةيساسألا

ةـّيدرفميسارم

طيسولنييلحم نيبودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةّيروهمجلا

طـيــسوــل يلــحـم بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................ةعينملاب ةــيرادإلا ةــعـطاـــقـــملاــب ةــّيروـــهمــجلا

.................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون11 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةعماجب مولعلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةديعس

ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................ةدكيكس ةيالو يف نيينهملا

...ةليم ةيالو يف نكسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيديلقتلا

ةعانصلاو ةحايسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................فودنت ةيالو يف يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ةحايسلل نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................... ةيرادإلا تاعطاقملا ضعب يف ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................جيريرعوب جرب

.........ةديعس ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف نيينهملا

ـه٣٤٤1 ماع يناثلا عيبر7٨٢1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م1٢٠٢ ةنس ربمفون71 2

سرهف

5

5

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10



ميلعتلاو نيوكتلل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا ةعطاقملاب نيينهملا

ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................ةلشنخ ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

ةرازوب لئاسولاو ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................لاصتالا

ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................راتخم يجاب جرب

ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيديلقتلا

........ةئيبلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

يعماج يئافشتسا زكرم ةفص لّوخي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب يلاواطسل يركسعلا ىفشتسملل

ينطولا كردلل فص طابض نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر02 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...............................................................................................................................................ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب

فاــنــئــتـــسالا سلجـم ةـــــــساــــــئر فالــــــــــخــتــــسا نـــــمـــضــتــي ،12٠2 ةــــنــــس ربوتكأ٥2 قــــفاوــــملا3٤٤1 ماـــــع لوألا عيبر81 يف خّرؤــــم رارــــق
..................................................................................................ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا ةيركسعلا ةـــــيـــــحاــنلا /ةديلبلاب يرــكـــســـعلا

فانئتسالا سلجم ةسائر فالختسا ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون4 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا

جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

نكمي يتلا لاــــغشألاو تامدخلاو تاــطاشنلا ةـــمئاقددـــحي ،12٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص31 يف خرؤمرارق
..........................................................................ةيسيئرلا هماهم ىلع ةدايز ،اهب مايقلا ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا دهعملا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو

ةصاخلا كالسألا ضعب عضو نمضتي ،12٠2 ةـنـس ربوتكأ71 قـــفاوملا3٤٤1 ماـــــع لوألا عيبر٠1 يــف خرؤـــــم كرتشم يرازو رارــق
ةيبودنملا( ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف لقنلاب ةفلكملا ةرادإلاب
.........................................................................................................................................................)قرطلا يف نمألل ةينطولا

7٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤1 ماع يناثلا عيبر٢1
3م1٢٠٢ ةنس ربمفون71

)عباـت(سرهف

10

10

11

11

11

11

11

12

12

13

13

14



ـه٣٤٤1 ماع يناثلا عيبر7٨٢1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م1٢٠٢ ةنس ربمفون71 4

)عباـت(سرهف

15

16

17

19

23

ةينقتلا كالــــسألا ضــعب عــضو نمــــضتي ،12٠2 ةــــنـــسربوتكأ71 قــــفاوملا3٤٤1 ماـــعلوألا عيبر٠1 يف خّرؤــــمكرتشم يرازو رارـــق

ةيــــلحملا تاــعاـــــمــجلاو ةــيلــــــخادلا ةرازو ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاـــــخلا

....................................................................................................)قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا( ةيـــنارمــعلا ةئيهـــــتلاو

تاساردلا بتاكم ةيقاطب نييحتو كسم تايفيك ددحي ،12٠2 ةنس ربوتكأ21 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٥ يف خّرؤم رارق

.......................................................................................اهب ةقلعتملا تامولعملا لاسرإ تايفيك اذكو ميلقإلا ةئيهتل ةدمتعملا

 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

12٤1 ماعةجحلا يذ3 يـــــف خّرؤـــمــلا رارـــقـــلا مـــمــتــيو لّدـــــــعـــــي ،12٠2 ةـــنـــــسربمتبس62 قفاوملا3٤٤1 ماعرفص91 يف خّرؤم رارق

تحت نيوكتلا تاسسؤم اهب موقت يتلا تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا ةمئاق دّدحي يذلا1٠٠2 ةنسرياربف62 قفاوملا

..............................................................................ةيسيئرلا اهتمهم ىلع ةدايز ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو ةياصو

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

قباسلا بلطلا ةرامتسا جذومنو بــلطلا ةسارد تاــيفيك ددحي ،12٠2 ةنس ربوتكأ3 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص62 يف خّرؤم رارق

.......................................................................................................................................................ةينالديصلا داوملا ليجستل

نم ةـلــثاــممــلا ةـيــجالـــعوـــيبلاو ةسينجلا ةيودألا ءافعإ ريياعم ددحي ،12٠2 ةنس ربوتكأ٤ قفاوملا3٤٤1 ماع رفص72 يف خرؤم رارق

.............................................................ةيودألا هذه ةمئاق اذكو ،ىرخألا يجالعلا ؤفاكتلا براجت لكو يويحلا ؤفاكتلا ةسارد



7٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤1 ماع يناثلا عيبر٢1
5م1٢٠٢ ةنس ربمفون71

ةـّيميظنتميسارم
ةرود ةــياــهــن دـنــع ةداـــهش ىلــع نوـلصاـحلا نوحشرـتمـلا–

ةــعـباـتــلا تاــسـسؤــملا ىوـتـسـم ىلــع صـصـختـملا نــيوــكـتلا
ةدمتعملا تاسسؤملا وأ نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوــل
.اهفرط نم

تاسسؤملا فرط نم حنمت يتلا تاداهشلا ةمئاق ددحت
تاداهشلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا
نيوكتلا ةرازول ةـعــباتــلا تاــســـسؤــملا فرـط نــم حــنــمت يــتــلا

صــبرـتلا يـف لوـبــقـلا قــح لّوخـت يـتـلا ،نييـنـهملا مـيـلـعـتـلاو
رارــق بجومب ،دــمــتــعملا بساحملا ةــنــهـــم ةسراـــممل ينـــهملا

فــّلــكملا رــيزوــلاو ةــيـــلاملاـــب فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا نيب كرـــتشم
.''ينهملا نيوكتلاب فّلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب

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

قـــفاوــملا3٤٤1 ماــــع يناثلا عيــبر٠1 يــف رـــئازـــــجلاـــب رّرــــح
.12٠2 ةنسربمفون٥1

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عــيـبر11يفخّرؤــم٦٥٤-1٢ مقر يذـيـفنتموـسرــم
لّدـــعـي ،1٢٠٢ ةـنـس رــبــمـفوــن٦1 قــفاوـــملا٣٤٤1 ماـــع
يفخّرؤملا7٤1–1٩ مقر يذيفنتلا موسرملا مّمـتـيو
1٩٩1 ةــنـس وــياـــم٢1 قــفاوــمـلا11٤1 ماــع لاوــش7٢
نيناوـقـلل ةـيـنوــناــقــلا ةـعـيـبـطلا رــيـيـغــت نمضتملاو
،يراقعلا رييستلاو ةـيـقرـتـلا نــيواودــل ةـيـساــسألا

.اهلمعو اهميظنت تايفيك ديدحـتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداــملا اـــميـــس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج2 يفخّرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميـظـنـتـلاـب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

يفخّرؤــملا93–٠2 مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
٠2٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

يناثلا عيبر٠1يفخّرؤـم٩٤٤-1٢ مـقر يذـيـفـنـتموــسرــم
لدــعــي،1٢٠٢ ةـنـس رـبــمـفوــن٥1 قــفاوــملا٣٤٤1 ماـــع
يفخرؤملا٣٩٣-11 مقر يذيفنتلا موــــسرملا ممتيو
11٠٢ ةنس ربمفون٤٢ قفاوملا٢٣٤1 ماع ةجحلا يذ٨٢
صـــبرـــتـــلا رــــيــس تاـــــيــــفــيـــكو طورـــش ددــحــي يذـــلا
نيـــبساـــحــمـلا ءارـــــبخلا رــــجأ عفدو لاـــبـــقـتـساو ينهملا

.نيصبرتملا نيبساحملاو تاباسحلا يظفاـــحمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناـــتداـــمــــلا اـــمــيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاـنـبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

بــجر61 يـف خرؤــملا1٠-٠1 مـــقر نوـــناــقــلا ىــضـتـقـمبو –
ريبخلا نهمب ّقلعتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا13٤1 ماع
،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا

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

يف خرؤــملا182-12 مـقر يـساــئرـلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـــملا393-11 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىضتقمبو –
11٠2 ةنــس رــبـمــفوـــن٤2 قـــفاوـــملا23٤1 ماــع ةـجـحلا يذ82
لابقتـساو ينـهملا صبرتلا ريس تايـفـيـكو طورش ددحي يذلا

تاــــباـــســحلا يــــظفاــحـمو نيـبـساــحمـلا ءارــبــخـلا رـــجأ عــــفدو
،هنم٤ ةداملا اميس ال ،نيصبرتملا نيبساحملاو

: يتأي ام مسري

موــسرـملا نم٤ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت: ىلوألا ةّداملا
23٤1 ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤملا393-11 مقر يذيفنتلا
ررــحتو ،هالـــعأ روـــكذــمـــلاو11٠2 ةــنــس رـــبـمــفوـــن٤2 قـــفاوــملا

: يتأي امك

بسح ،بساحملل ينهملا صبرتلا ءارجإل لبقي ال:٤ ةداملا''
: ّالإ ،موسرملا اذه يف ةددحملا طورشلا

فرط نم حنمت ةداهش ىلع نولصاحلا نوحشرتملا–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا تاسسؤملا
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يفخّرؤملا711–12 مقر يساــئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقـــمبو –
مّمتي يذلا12٠2 ةنس سرام22 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش8
قفاوملا٤٠٤1 ماع بجر لوأ يفخّرؤملا97–٤8 مقر موسرملا

،اهراقمو تايالولا ءامسأ ددحي يذلا٤891 ةنس ليربأ3

يفخّرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماعةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يفخّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا7٤1–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو1991 ةنس ويام21 قفاوملا11٤1 ماع لاوش72
نيواودــل ةـيساـسألا نيـناوــقـلل ةـيـنوــناــقــلا ةــعـيـبـطـلا رــيـيـغــت
،اهلمعو اهميظنت تايفيك ديدحتو ،يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا981–8٠ مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
8٠٠2 ةنس ويلوي لّوأ قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72
،ةـنـيدــملاو نارــمـعـلاو نـكـسـلا رــيزو تاـيــحالــص ددــحـي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام مسري

ماــكــحأ ضـعــب مــّمـــتـيو موــسرــمـلا اذــه لّدــعي : ىلوألا ةّداملا
11٤1 ماع لاوش72 يفخّرؤملا7٤1–19 مقر يذيفنتلا موسرملا
ةــعيـبـطـلا ريــيـغــت نــمـضــتمـــلاو1991 ةنــس وـــياـــم21 قــفاوـملا

رييستلاو ةيقرتلا نيواودــل ةـيـساــسألا نيــناوقــلل ةــينوــناــقــلا
لّدـــعــملا ،اـــهــلـمــعو اــــهـمــيـظـنـت تاـــيـفـــيك دــيدــحــتو ،يراـــقــعــلا

.مّمتملاو

موــسرـملا نــم٥1 ةداــملا ماــكــحأ مــّـمـتــتو لّدـــعــت :٢ ةّداملا
قفاوملا11٤1 ماع لاوش72 يفخّرؤملا7٤1–19 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو1991 ةنس ويام21

رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماــعــلا رـــيدــملا نيــعـي:٥1 ةداملا“
نــم حارـتــقا ىلــع ءاــنـب يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوــمب يراـــقــعـلا
.نكسلاب فلكملا ريزولا

.اهسفن لاكشألا قفو هماهم ىهنتو

ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ليوحت وأ نييـعت ةــيالو ددـحت
،نكسلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،يراقعلا رييستلاو
.”لّوألا ريزولا ةقفاوم دعب

رييستلاو ةيقرتلا نيواود ةمئاق مّمتتو لدعت :٣ ةّداملا
خّرؤملا7٤1–19 مقر يذيفنتلا موسرملاب ةقحلملا ،يراقعلا

روكذملاو1991 ةنس ويام21 قفاوملا11٤1 ماع لاوش72 يف
.موسرملا اذهب قفرملا قحلملل اقبط ررحتو ،هالعأ

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٤ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قـــفاوــملا3٤٤1 ماــــع يناثلا عــيــبر11 يــف رـــئازـــــجلاـــب رّرــــح
.12٠2 ةنسربمفون61

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملا

يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواود ةمئاق

ةيمستلايسيئرلا رقملاتايالولايلسلستلا مقرلا

1٠

2٠

3٠

٤٠

٥٠

6٠

7٠

8٠

راردأ

فلشلا

طاوغألا

يقاوبلا مأ

ةنتاب

ةياجب

ةركسب

راشب

راردأ

فلشلا

طاوغألا

يقاوبلا مأ

ةنتاب

ةياجب

ةركسب

راشب

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د
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)عبات(قحلملا

ةيمستلايسيئرلا رقملاتايالولايلسلستلا مقرلا

9٠

٠1

11

21

31

٤1

٥1

61

71

81

91

٠2

12

22

32

٤2

٥2

62

72

82

92

٠3

13

23

33

ةديلبلا

ةريوبلا

تسغنمات

ةسبت

ناسملت

ترايت

وزو يزيت

رئازجلا

ةفلجلا

لجيج

فيطس

ةديعس

ةدكيكس

سابعلب يديس

ةبانع

ةملاق

ةنيطنسق

ةيدملا

مناغتسم

ةليسملا

ركسعم

ةلقرو

نارهو

ضيبلا

يزيليإ

ةديلبلا

ةريوبلا

تسغنمات

ةسبت

ناسملت

ترايت

وزو يزيت

- سيار دارم رئب - ياد نيسح

ءاــضـيـبلا رادــلا

ةفلجلا

لجيج

فيطس

ةديعس

ةدكيكس

سابعلب يديس

ةبانع

ةملاق

ةنيطنسق

ةيدملا

مناغتسم

ةليسملا

ركسعم

ةلقرو

نارهو

ضيبلا

يزيليإ

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د
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)عبات(قحلملا

ةيمستلايسيئرلا رقملاتايالولايلسلستلا مقرلا

٤3

٥3

63

73

83

93

٠٤

1٤

2٤

3٤

٤٤

٥٤

6٤

7٤

8٤

9٤

٠٥

1٥

2٥

3٥

٤٥

٥٥

6٥

7٥

8٥

جيريرعوب جرب

سادرموب

فراطلا

فودنت

تليسمسيت

يداولا

ةلشنخ

سارهأ قوس

ةزابيت

ةليم

ىلفدلا نيع

ةماعنلا

تنشومت نيع

ةيادرغ

نازيلغ

نوميميت

راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ

سابع ينب

حلاص نإ

مازق نإ

ترقوت

تناج

ريغملا

ةعينملا

جيريرعوب جرب

سادرموب

فراطلا

فودنت

تليسمسيت

يداولا

ةلشنخ

سارهأ قوس

ةزابيت

ةليم

ىلفدلا نيع

ةماعنلا

تنشومت نيع

ةيادرغ

نازيلغ

نوميميت

راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ

سابع ينب

حلاص نإ

مازق نإ

ترقوت

تناج

ريغملا

ةعينملا

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د

ع .ت .ت .د
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ةـّيدرفميسارم
قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يفخّرؤم يسائر موسرم

نيبودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون3
.تايالولا ضعب يف ةّيروهمجلا طيسولنييلحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيــتآلا ةداــســلا ماــهـم ىـهـنــت ،1202 ةــنس رــبـمـفوـــن3 قــفاوــملا
ةّيروهمجلا طيسولنيـيـلحم نيبودــنـم مـهــتـفـصب ،مــهؤاــمسأ

: ةيتآلا تايالولا يف

،ةياجب ةيالو يف ،شمكوب كلام–

،وزو يزيت ةيالو يف ،ينيربغ دمحـم–

،ةدكيكس ةيالو يف ،تاكش ديمح–

،ةيدملا ةيالو يف ،مومح ريمأ–

،ضيبلا ةيالو يف ،ديعسب رمع–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،ةرامع ديرف–

،فودنت ةيالو يف ،يملاس بوجحم–

.ةزابيت ةيالو يف ،يرامع لصيف–

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يفخّرؤم يسائر موسرم

بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون3
ةــيرادإلا ةــعـطاـــقـــملاــب ةــّيروـــهمــجلا طـيــسوــل يلــحـم
.ةعينملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رون ديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةـنـس ربــمـفوــن3 قــفاوملا

ةعطاقملاب ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم هتفصب ،راطنز
.ةعينملاب ةيرادإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يـناـثــلا عــيـبر6 يـفخّرؤــم يــساــئر موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون11 قفاوملا

.ةاضق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بـجومب
نيّديسلاو ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
: ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،راطخم ةيراتخم–

،مياقلب مالسلا دبع–

.دياقلب لداع–

3441 ماــع يــناـثـلا عــيـبر4 يفخّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم
ماـهـم ءاــهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

.ةديعس ةعماجب مولعلا ةـيـلـك دـيـمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،سابع ةشاكعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

.هبلط ىلع ءانب ،ةديعس ةعماجب مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يناــثـلا عــيـبر4 يـفخّرؤــم يذـيـفنـت موــسرــم
ماــهـم ءاــهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

.ةدكيكس ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نايز دمحـمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

،ةدكيكس ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عـيـبر4 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

.ةليم ةيالو يف نكسلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لضاف دوليمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةليم ةيالو يف نكسلل اريدم هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يــناـثـلا عـيـبر4 يـفخّرؤــم يذيــفنــت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

ضعب يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم
.تايالولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـيـتآلا ةداسلا ماـهـم ىــهــنــت ،1202 ةـــنس ربـمـفوـن9 قـــفاوملا
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ

:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف

،راشب ةيالو يف ،باحسوب دمحـم–

،ةريوبلا ةيالو يف ،يملس رامع–

،وزو يزيت ةيالو يف ،يشودغ ديشر–

،ةليم ةيالو يف ،يروشعل هلـلا دبع–

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،يزيرح ريشبلا–
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3441 ماـــع يــناـثــلا عـيــبر4 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريدم
.فودنت ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمحأ ديسدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم هتفصب ،نابيب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فودنت ةيالو يف يلئاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يــناـثـلا عـيـبر4 يـفخّرؤــم يذـيــفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةــحاــيسـلل نيـبدـتـنم نــيرــيدــم
.ةيرادإلا تاعطاقملا ضعب يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةـنـس رــبـمـفوــن9 قــفاوــملا
ةــحاــيـسـلل نيــبدــتـنـم نــيرــيدــم مــهـتـفـصــب ،مـــهؤاــمــسأ ةـــيــتآلا

مهفيلكتل ،ةيتآلا ةيرادإلا تاعطاــقملاب ةـيديـلــقـتلا ةــعاـنـصـلاو
:ىرخأ فئاظوب

،نوميميتب ،مامت ةنيمي–

،راتخم يجاب جربب ،يلع نب دمحأ–

،سابع ينبب ،يواسوم ميركلا دبع–

،حلاص نإب ،ريازلا نب ةديمح–

،ترقوتب ،يدبعملب ركبوب–

،ريغملاب ،يديوه ماشيه–

.ةعينملاب ،ريصبل ليعامسإ–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يـناـثــلا عـيـبر4 يـفخّرؤــم يذـيــفنـت موــسرــم
نييــعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رـبــمـفوــن9 قــفاوــمـلا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا رــيدــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،سوديح لامجدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يــناـثــلا عـيــبر4 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نييــعـت نــمـضـتـي ،1202 ةنـس رـبـمـفوــن9 قــفاوــملا
.ةدــيـعـس ةعماجل ماعلا نيمألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نارمع راتخمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا
.ةديعس ةعماجل اماع انيمأ

3441 ماــع يــناـثــلا عـيــبر4 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،حمقلوب ةوالع دّيسلا نّيعي،12٠2ةنسربمفون9 قفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ةبساحملل ريدم بئان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يــناـثــلا عـيــبر4 يـفخّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم
نيـيـعــت نمضتي ،1202 ةــنـس رــبـمـفوــن9 قــفاوـملا

ضــعب يـف نييـنهـملا ميـلـعـتلاو نــيوـكـتـلل نـيرــيدــم
.تايالولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا
تايالولا يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم ،مهؤامسأ
:ةيتآلا

،ةدكيكس ةيالو يف ،يوادر ةحيتف–

،يداولا ةيالو يف ،نايز دمحـم–

،نوميميت ةيالو يف ،دمحأب يلع–

،لالج دالوأ ةيالو يف ،يبلاط رهاطلا–

،ترقوت ةيالو يف ،يراقب نامحرلا دبع–

،تناج ةيالو يف ،يواسوم ميهاربإ–

.ةعينملا ةيالو يف ،تارويعلا فسوي نب–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يـناـثــلا عــيـبر4 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نــيـيـعـــت نــمــضـتـي ،1202 ةـنـس رــبـمـفوــن9 قــفاوــملا

ةعطاقملاب نيينهملا ميلـعتـلاو نيوكتلل بدتنم ريدم
 .يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،دياز دمحأدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

ةـيرادإلا ةــعـطاـــقـملاـب نييـنـهملا مـيــلـعـتـلاو نـيوـكـتــلــل اــبدــتــنــم
.يزيليإ ةيالو يف بادبدلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناـثــلا عـيــبر4 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا
ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا

 .ةلشنخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،زيزعلا دبع ضايرّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمفون9 قــفاوــملا

ةــيالو يف يراــقـعـلا رييـسـتـلاو ةـيــقرـتـلا ناوـــيدــل اــماــع ارــيدــم
 .ةلشنخ



7٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤1 ماع يناثلا عيبر٢1
11م1٢٠٢ ةنس ربمفون71

3441 ماــع يـناــثـلا عـيـبر4 يـفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا
.لاصتالا ةرازوب لئاسولاو ةرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رــصاوـن رـمـعدــّيسـلا نــّيـعـي ،1202 ةـنـس رـبــمفوــن9 قــفاوــملا

.لاصتالا ةرازوب لئاسولاو ةرادإلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يــناـثــلا عــيـبر4 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
نييــعـت نــمـضـتــي ،1202 ةـنـس رـبــمفوـــن9 قــفاوــمــلا

.راتخم يجاب جرب ةيالو يف ةيئاملا دراوملا رــيدــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يرادنوب رداقلا دبعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

.راتخم يجاب جرب ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يـناـثــلا عــيـبر4 يـفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
نييــعـت نــمـضــتي ،1202 ةـنــس رــبـمــفوـــن9 قــفاوــمـلا

ضعب يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةـحاـيــسـلل نــيرــيدــم
.تايالولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا
تايالولا يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم ،مهؤامسأ
:ةيتآلا

،راشب ةيالو يف ،نابيب دمحأ ديس–

،ةريوبلا ةيالو يف ،يشودغ ديشر–

،وزو يزيت ةيالو يف ،يملس رامع–

،فودنت ةيالو يف ،باحسوب دمحـم–

،ةليم ةيالو يف ،يزيرح ريشبلا–

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،يروشعل هــللا دبع–

،نوميميت ةيالو يف ،مامت ةنيمي–

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،يلع نب دمحأ–

،سابع ينب ةيالو يف ،يواسوم ميركلا دبع–

،حلاص نإ ةيالو يف ،ريازلا نب ةديمح–

،ترقوت ةيالو يف ،يدبعملب ركبوب–

،ريغملا ةيالو يف ،يديوه ماشيه–

.ةعينملا ةيالو يف ،ريصبل ليعامسإ–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يـناــثــلا عـيــبر4 يـفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون9 قفاوملا

.ةئيبلا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنـت موـسرـم بــجوــمب
،ساوــح رــمــعدـــّيسـلا نــّيعـي ،1202 ةـنــس رـبـمـفوــن9 قــفاوـــملا

ءاوــهـلا ةـيـعوــنو ةــيرـصــبلاو ةـيـعـمـســلا رارــضألل رــيدــم بــئاــن
.ةئيبلا ةرازوب ةفيظنلا تالقنتلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

3441 ماع لوألا عيبر91 يفخّرؤم كرـتشــم يرازو رارق
زكرم ةفص لّوخي ،1202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا
يلاواطسل يركسعلا ىفشتسملل يعماج يئافشتسا
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزوّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاريزوو

،ةحصلا ريزوو

يف خّرؤــملا28–29 مــقر يساــئرـــلا موــسرــملا ىــضـتـقــمب –
نمضتملاو2991 ةنس رياربف22 قفاوملا2141 ماع نابعش81
اميس ال ،يركسعلا ىفشتسملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،هنم4و3 ناتداملا

يف خّرؤــملا59–02 مـقريـساــئرــلاموــسرــملا ىــضـتــقـمبو–
دّدحييذلا0202 ةنسليربأ8 قفاوملا1441 ماعنابعش41
لّدعملا ،هتايحالصوينطولاعافدلاةرازولماعلانيمألاماهم
،مّمتملاو

يفخّرؤملا182–12 مـقر يـساــئرــلا موــسرـملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو1202 ةـنـس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا76٤–79 مقر يذيفــنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا7991 ةنس ربمسيد2قفاوملا8141 ماع نابعش2
اهـمـيـظـنتو ةـيـعـماــجلا ةـيـئاــفـشـتسالا زــكارـملا ءاـشــنإ دــعاوــق
،مّمتملا ،اهريسو

يف خّرؤملا973–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1102 ةنس ربمفون12 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي
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يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

قفاوملا3441 ماع مّرحم82 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
يركسعلا ىفشتسملا ثادحإ نمضتملاو1202 ةنس ربمتبس6
،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب يلاواطسل

: يتأي امنورّرقي

يـعماــج يــئاــفــشـــتـسا زـــكرـــم ةــفــص لّوـخـت: ىلوألا ةداملا
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلاب يلاواطسل يركسعلا ىفشتسملل

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

ربوتكأ62 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر91 يف رئازجلاب رّرـح
.1202 ةنس

يفخّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا233–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

رفص81 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ناحتماب قلعتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع
،لّدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا

1202 ةنس ويلوي92 يف خّرؤملا رضحملا ىلع عالطالا دعبو –
ينــطوــلا كردــلــل فصلا طاــبض ناــحــتــماــب ةــفــّلـــكملا ةـــنـــجـــّلـــل
ةطرشلا ةسردمب ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ماهمل نيحشرتملا
،رسيب ينطولا كردلل ةيئاضقلا

: يتأي امنارّرقي

،ةيئاضقلا ةطرشـلل طاــبــض ةــفـــصب نــّيــعــي : ىلوألا ةداملا
يـف مــهؤاــمـسأ ةدراوــلا يــنـطوــلا كردــلا يـف فـصــلا طاـــبـض

.رارقلا ذه لصأب ةقحلملا ةيمسالا ةــمـئاــقــلا

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

ربوتكأ72 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر02 يف رئازجلاب رّرـح
.1202 ةنس

ةحصلا ريزو

ديزوب نب نامحرلا دبع

ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دمحـم ءاوللا

يلاعلا ميلعتلاريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر02 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
نييــعـت نـــمـضـتـي ،1202 ةـنـــس رـــبوــتــكأ72 قـــفاوــملا

ةطرشلل طابض ةفصب ينطولا كردلل فص طابض
.ةيئاضقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزوّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلاريزوو

6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا551–66 مقر رمألا ىضتقمب –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
،هنم )4 ةرقفلا(51 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

رفص81 يـف خّرؤــملا761–66 مــقر موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
هبجومب دّدحي يذلا6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع
ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةفّلكملا ةنجّللا رييستو فيلأت

،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

يف خّرؤملا341–90 مقر يـساــئرـلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
9002 ةــنس لــيرـــبأ72 قـــفاوملا0341 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج2
،هميظنتو ينطولا كردلا ماهم نمضتملاو

يف خّرؤملا59–02 مــقريـساــئرــلاموــسرــملا ىـضــتـقـمبو–
دّدحييذلا0202 ةنسليربأ8 قفاوملا1441 ماعنابعش41
لّدعملا ،هتايحالصوينطولاعافدلاةرازولماعلانيمألاماهم
،مّمتملاو

 ،لدعلا ريزو

ماتخألا ظفاح

يبط ديشرلا دبع

ينطولا عافدلا ريزو نع

ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دمحـم ءاوللا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربوتكأ٥٢ قفاوملا٣٤٤1 ماع لوألا عيبر٨1 يفخّرؤـم رارق
ســــــلـــــجــــم ةـــــــساــــــئر فالــــــــــخــتــــسا نـــــمـــضــتــي ،1٢٠٢ ةــنس

ةيركسعلا ةـــــيـــــحاــنلا /ةديلبلاب يرــكـــســـعلا فاــنــئــتـــسالا
.ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا

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

قـــفاوملا3٤٤1 ماــــع لوألا عيبر81 يــف خّرؤــــم رارـــق بــــجوــمــب
،يراــخوــب يلالــيجلا دــّيـــــسـلا فــــلـــــكـــي ،12٠2 ةـــــنــس رـــبوــتــكأ٥2
ةــــــيــحاــنــلا /نارــهوــب يرـــــكسعلا فاــــنئتسالا ســــــلجـم ســــــيـئر
ســــــلــجـــم ةـــساــــئر فالـــخــتــسا ناـــمـــضـــب ،ةيناثلا ةيركسعلا
،ىلوألا ةيرـكـسـعـلا ةيـــحاــنـلا / ةدـيـلـبـلاـب يرــكـســعـلا فاـــنـــئــــتــــــسالا
اـــــــــقيـــبـطـت ،ةــتـقؤــم ةـفـصــب ،12٠2 ةـنـس رــبوـتــكأ62 نــم ءادــــــتــبا

يــف خرؤـــــملا82-17 مــــقر رــــــمألا نـم1 ررـــكم٥ ةداـــــملا ماــــــكحأل
،يرـــــــكسعلا ءاـــــضقلا نوـــــناق نــــــمضتملاو1791 ةــــــنس لـــــــيرـــبأ22
.مّمتملاو لّدعملا
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ربمفون4 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يفخّرؤم رارق
سلجم ةسائر فالختسا ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس

ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا
.ةيناثلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤــم رارــق بــجوــمب
سـلـجــم ةــساــئر فالــخـتسا ىـهـنـي ،1202 ةـنـس رــبـمـفوــن4
ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا
فانئتسالا سلجم سيئر ،كوربم دمحـم ّديسلا اهنمض يتلا
نم ءادتبا ،ةــعـبارــلا ةيرــكـسـعلا ةـيـحاــنـــلا / ةلــقروـــب يرـكـســعلا

.1202 ةنس ربوتكأ81

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

رــبـمـتـبـس٠٢ قـــفاوــملا٣٤٤1 ماـــع رــفـص٣1 يفخرؤــمرارــق
تاــمدــخلاو تاــطاـــشـنــلا ةـــمــئاــقددــحـي ،1٢٠٢ ةــنــــس
يــساــــموـــلـــبدــلا دــــهــــعــمــلا نـــــكــــمـــي يــتــلا لاــــــغـــشألاو
هماهم ىلـع ةداــيز ،اــهـب ماـيــقـلا ةـيـلودــلا تاــقالــعـلاو
.ةيسيئرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خرؤـملا3٠٤-2٠ مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقـمب –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون62 قــفاوــملا32٤1 ماــع ناــضـمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص ددحي

يف خرؤملا8٠٤-2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
2٠٠2 ةــــــنس رــــبمفون62 قــــفاوـــملا32٤1 ماــــع ناــــضمر12
،ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا دهعملا ءاشنإ نمضتملاو

يف خرؤملا832-3٠ مقر يساــئرـلا موـسرـملا ىضــتـقـمبو –
3٠٠2 ةـنـس وــيـنوــي92 قـفاوــملا٤2٤1 ماــع يـناـثــلا عـيـبر82
ةـيـلودــلا تاــقالــعلاو يساــموــلــبدــلا دـــهـعــملا ماــهــم نمضـتـملاو
،مّمتملا ،هلمعو هميظنتو

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرــملا ىـضـتـقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقـلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا21٤-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا91٤1 ماع نابعش81
لاــغشألاو تامدخلا نع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفيك
اهتمهم ىلــع ةداــيز ،ةيمومعلا تاسسؤملا اـهــب موــقــت يتلا
 ،ةيسيئرلا

: يتأـــي ام ررـــقي

8و )2 ةرقفلا(2 نيـتداملا ماـكــحأل اــقـيـبـطــت : ىلوألا ةداملا
نابعش81 يف خرؤملا21٤-89 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
،هالــعأ روــكذــملاو8991 ةـنـس رـبـمـسـيد7 قــفاوــملا91٤1 ماــع
تاــمدخلاو تاــطاشنــلا ةــمــئاــق دــيدحت ىلإ رارــقــلا اذــه فدـــهـــي
ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا دهعملا نكمي يتلا لاغشألاو
 .ةيسيئرلا هماهم ىلع ةدايز ،اهب مايقلا

لاـــغشألاو تاـــمدخلاو تاـــطاشنلا ةـــمئاق ددـــحت :٢ ةداملا
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا

،بلطلا بسح ةينيوكتلا تارودلا ريطأتو ميظنت –

تاقباسملاو تاناحتمالاو تايقتلملا ريطأتو ميظنت –
،ةينهملا تارابتخالاو

.ثاحبألاو تاساردلاب مايقلا –

ةروكذملا لاغشألاو تامدخلاو تاطاشنلا مدقت:٣ ةداملا
.تايقافتا وأ دوقع راطإ يف ،هالعأ2 ةداملا يف

تامدخلاو تاطاشنلا ةيدأتب قلعتي بلط لك مدقي:٤ ةداـملا
دــــهعملل ماــــعلا رـــيدملل ،هالــــعأ2 ةداـــملا يف ةروــــكذملا لاــــغشألاو
.ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا

،فرصلاب رمآلا لبق نم ليخادملا ةنياعم متت:٥ ةداـملا
.ضرغلا اذهل نــّيعملا بساحملا ليكولا لبق نم لّصحتو

تاطاشنلاب ةقلعتملا تاقفنلاو تاداريإلا لجست :٦ ةداـملا
باــــب يف ،هالـــــعأ2 ةداــــملا يف ةروــــكذملا لاــــغشألاو تاـــــمدخلاو
 .ضرغلا اذهل هحتف متي قحلم لجس يف ةينازيملا جراخ

تامدخلاو تاطاشنلا نع ةجتانلا تادئاعلا عزوت :7 ةداـملا
،اهزاجنإل اهفرص مت يتلا فيلاكتلا عاطتقا دعب لاغشألاو
21٤-89 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٥و٤ نيتداملا ماكحأل اقبط

8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا91٤1 ماع نابعش81 يف خرؤملا
.هالعأ روكذملاو

اـــــهفرــص مت يــتلا غــلابملا ،فــيلاكتلاب دـــــصقي:٨ ةداـملا
2 ةداملا يف ةروكذملا لاغشألاو تامدخلاو تاطاشنلا زاجنإل
.هالعأ

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارــــــقلا اذـــــــه رـــــشني:٩ ةداـملا
 .ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٠2 قــــفاوملا3٤٤1 رــــفص31 يف رــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

ةرمامعل ناطمر
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: يتأي ام نوررقي

نيمدختسملا ضعب عضو ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
يف خرؤملا823-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل نيعضاخلا

نمضتملاو11٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا23٤1 ماع لاوش71
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
ىدـل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف ،لقنلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

ةـيـنارــمـعـلا ةـئــيـهـتلاو ةــيـلـحملا تاـــعاـــمـجلاو ةيــلـخادــلا ةرازو
نيتداملا ماكحأل اقبط )قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا(
يف خرؤـــــملا3٠3-91 مـــقر يذــيـفـنـتـلا موــسرـــملا نــم62و٥2
91٠2 ةنس ربـمـفوــن٠1 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع لوألا عـيــبر31
اذه بجومب  هيلع صوصنملا دادـعتلا دودح يف ،هالعأ روكذملاو
لودجلا يف ةروكذملا كالسألل نومتنملا نوفظوملا ،رارقلا
:هاندأ

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤٤1 ماـــــع لوألا عيبر٠1 يــفخرؤـــــم كرتشم يرازو رارــق
ضعب عضو نمضتي ،1٢٠٢ ةـنـس ربوتكأ71 قـــفاوملا
ةــلاــح يف لــقــنــلاــب ةــفــلـــكملا ةرادإلاـــب ةصاخلا كالسألا
تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازو ىدــل ةــمدخلاــب ماــيـــقـــلا
ةـيـنـطوـلا ةـيـبودـنملا( ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلاو ةـيــلحملا
.)قرطلا يف نمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّ نإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،لقنلا ريزوو

يف خرؤملا٥72-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـــضـتـقــمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوـي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا182-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا823-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو11٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا23٤1 ماع لاوش71
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،لقنلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنـتلا موــسرــملا ىــضتــقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا663-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ربمتس72 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠2

،لقنلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يف خرؤملا3٠3-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا91٠2 ةنس ربمفون٠1 قفاوملا1٤٤1 ماع لوألا عيبر31
اهماهمو قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ةعيبط ددحي
،هنم62و٥2 نيتداملا اميس ال ،اهريسو اهميظنتو

يف خرؤملا373-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنـس ربـمـسـيد21 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع يــناـثــلا عـيــبر62
،فظوملل ةيساسألا ةينوناقلا تايعضولاب قلعتملاو

دادعتلاكالسألا

يربلا لقنلا يف نوسدنهملا

يربلا لقنلا يف نوينقتلا

قرطلا يف نمألاو ةقايسلا ةصخر وشتفم

7

٥

٠16

تاــعاــمـجلاو ةــيلــخادــلا ةرازو حـــلاــصــم نـمــضــت :٢ ةداملا
يف نمألل ةينطولا ةيـبودـنـملا( ةـيـنارـمـعلا ةئـيـهتلاو ةـيــلحملا
كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ينهملا راسملا رييست )قرطلا
ةــيــنوــناــقــلا ماــكــحألل اــقــبــط ،هالــعأ ىلوألا ةداملا يف ةروــكذملا
خرؤملا823-11 مقر يذيفنتلا موسرملا يف ةددحملا ةيساسألا

روكذملاو11٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا23٤1 ماع لاوش71 يف
.هالعأ

مايقلا ةلاح يف نوعوضوملا نوفظوملا ديفتسي:٣ ةداملا
ةــيــنوــناــقــلا ماــكــحألل اــقــبــط ةــيــقرــتــلا يف قحلا نــم ةـــمدخلاـــب
823-11 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةددحملا ةيساسألا
11٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا23٤1 ماع لاوش71 يفخرؤــملا

.هالعأ روكذملاو

فـــظوملا فرـــط نـــم ةــــلوغشملا ةــــبترلا نوــــكت:٤ ةداملا
.ةديدجلا ةبترلا ىلإ ليوحت لحم ،ةيقرتلا نم دافتسا يذلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ71قفاوملا3٤٤1ماعلوألا عيبر٠1يفرئازجلابرّرح
.12٠2ةنس

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

دوجلب لامك
،لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو
 يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

لقنلا ريزو

ياكب ىسيع
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: يتأي اـمنورّرـقي

موسرملا نــــــم2 ةداــــــمـــلا ماــــكـــــــــحأل اــــــقيــــبـطت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٠3٤1ماعبجر92يف خرؤـــمــــلا1٤2-9٠ مــقر يذيفنتلا

صاـــخـــلايساـــسألانوناقلانمضتملاو9٠٠2ةنسويلوي22
ةرادإلابةــــصاــخلاةينقتلا كالـــسأللنيـــمتـــنملانيــفــظوـــملاب
ةمدخلاب ماـيــقـلا ةــلاــح يف عـضوــي ،نارـمعـلاو نـكـسـلاـب ةـفـلــكـملا
ةينارمعلا ةئيهـــتلاو ةيلــــــحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ىدل
دادعتلا دودـــح يفو )قرـطـلا يف نـمألل ةـيــنــطوــلا ةــيــبودــنملا(
نوـمـتـنملا نوـفـظوملا ،رارـقـلا اذـه بجومب هـيـلـع صوصنملا
: يتآلا لودجلا  يف روكذملا  كلسلل

ةيلحملاتاعامجلاوةيلخادلاةرازوحلاصمنمضت :٢ةداملا
)قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا(ةيـــنارــمعلاةئيـــهـــتلاو
ةروكذملاكالسأللنيمتنملانيفـظومللينـهملاراـسملارييست
ةــيساسألاةـيـنوــناـقــلاماــكــحألاقــفو ،هالــعأىلوألاةداــمـلايـف
خرؤملا1٤2-9٠ مـــقر يذيـــفنـــتلا موـــسرــملا بــجوـــمـب ةددـحـمـلا

روكذملاو9٠٠2ةنسويلوي22قفاوملا٠3٤1ماعبجر92يف
.هالعأ

مايــقلا ةلاـــح يف نوعوضوملا نوفظوملا ديفـتسي :٣ةداملا
يذيـــفنـــتلا موـــسرملا ماكحأل اقبط ةيقرتلا يف قحلا نم ،ةمدخلاب
ويلوي22قفاوملا٠3٤1ماعبجر92يف خرؤملا1٤2-9٠ مـــقر

.هالعأ روكذملاو9٠٠2ةنس

فـظوــملا فرـــط نم ةلوـــــغشملاةـــبترلانوــــكت :٤ةداملا
.ةديدجلا ةبترلا ىلإ ليوحت لحم ،ةيقرتلا نم دافتسا يذلا

ةــــيـمسّرـلا ةدــــيرـجـــــلا يــــف رارـقـلا اذـه رــــشنــي :٥ةداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا ةــــّيروهمجلل

ربوتكأ71قفاوملا3٤٤1ماعلوألا عيبر٠1يفرئازجلابرّرح
.12٠2ةنس

٣٤٤1 ماـــعلوألا عيبر٠1 يفخّرؤــــمكرتشم يرازو رارـــق
ضــعب عــضو نمــــضتي ،1٢٠٢ ةــــنـــسربوتكأ71 قــــفاوملا
نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاـــــخلا ةينقتلا كالــــسألا

ىدل ةــمدـخــلاـب ماـــيــقـلا ةــلاــح يف ةـنـيدــملاو نارمعلاو
ةئيهـــــتلاو ةيــــلحملا تاــعاـــــمــجلاو ةــيلــــــخادلا ةرازو
.)قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا( ةيـــنارمــعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولاّ نإ

،ةــــــينارمعلاةئيــــهتلاو ةـيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

يفخرؤملا٥72-12مــقريـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يفخرؤملا182-12مقريسائرلا موـسرمــلا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2ةنسويلوي7قــفاوــملا2٤٤1ماــــعةدعقلايذ62
،ةموكحلاءاضعأنييعت

يفخرؤملا981-8٠مـقريذـيـفنتلا موـسرــملا ىضـتـقـمــبو –
8٠٠2ةـنـسوـيـلوـيلّوأقـفاوـملا92٤1ماـعةيناـثـلا ىداــمــج72
لدعملا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوتايحالصددحييذلا

،ممتملاو

يفخرؤملا1٤2-9٠مقريذـيفـنتلا موـسرــملا ىضـتـقـمـبو –
نمضتملاو9٠٠2ةنسويلوي22قفاوملا٠3٤1ماعبجر92
كالـــسأللنيـــمتـــنملانيــفــظوـــملابصاـــخـــلايساـــسألانوناقلا
،نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا ةرادإلابةــــصاــخلاةينقتلا

يفخرؤملا391-٤1مقريذيفنتلا موـسرــملا ىضـتـقــمبو –
ددحييذلا٤1٠2ةنـــسوـــيـــلوـــــي3قـــفاوـــملا٥3٤1ماعناضــمر٥

،يرادإلا حالصإلاوةيمومعلاةفيظوللماعلاريدملاتايحالص

يفخرؤملا133-81مقريذيفنتلا موسرملا ىضـتـقــمبو –
81٠2 ةنس رـبـمسيد22قفاوملا٠٤٤1ماعيناثلاعيبر٤1
ةـــيلــحملا تاــعامــجلاو ةيلخادــلا رـــيزو تاــــيـــحالـــــص ددحــي يذـــلا

،ةينارمعلا ةئــــيـــــــهــتلاو

يفخرؤملا3٠3-91مقريذيفـنتلا موـسرــملا ىضـتـقــمبو –
يذلا91٠2 ةنس ربمفون٠1 قفاوملا1٤٤1 ماع لوألا عيبر31
اهماهمو قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ةـعـيـبـط ددـحـي
،هنم62و٥2 نيتداملا اميسال ،اهريسو اهميظـنتو

يفخرؤملا373-٠2مقريذيفـنـتلا موــسرــمـلا ىــضـتـقمــبو –
٠2٠2ةنسربمسيد21قفاوملا2٤٤1ماعيناثلاعيبر62
،فظوملل ةيساسألاةينوناقلاتايعضولابقلعتملاو

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا

دوجلب لامك

نكسلاريزو
ةنيدملاو نارمعلاو

يبيرعلب قراط دــمحـم

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

دادعتلا كلسلا

3 نارمعلاو نكسلا وسدنهم
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: يتأي امب ةيقاطبلا حمست ،ةفصلا هذهبو

،ةدمتعملا تاساردلا بتاكم فيرعت–

صاخشألل تالهؤملاو تاراهملا ،ةينهملا تايعجرملا مييقت–
،يونعملا صخشلا ةلاح يف رّيسملل وأ نييعيبطلا

تانايب ،ةلهؤملا ةينعملا فارطألا فرصت تحت عضو–
،ةدمتعملا تاساردلا بتاكم

ةئيهتل تاساردلا بتاكم طاشن لوح تايئاصحإ دادعإ–
،ميلقإلا

.ةيقاطبلا تايطعم لالغتسا–

ةـلـهؤـملا حــلاـصـملا فرـط نـم ةــيـقاــطـبلا كـــسمــت:٤ ةّداملا
.ميلقإلا ةئيهتب ةفلكملا ةرازولل

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع حلاصملا هذه فلكت ،ةفصلا هذهبو

،ةدمتعملا تاساردلا بتاكمل ةيزكرم تانايب ةدعاق دادعإ–

اهنيزخت نامضو تانايبلا ةدعاقل مظتنملا نيزختلا نامض–
،يجراخلا

،تانايبلا ةدعاق نيمأت–

،ةيرود ةفصب تانايبلا ةدعاق نييحت–

تانّوكمو تازيهجتلاو ينقتلاو يداملا رييستلا نامض–
.ةيقاطبلا

اساسأ ةيقاطبلا يف ةدراولا تامولعملا لكشتت:٥ ةّداملا
نوديفتسملا اهمدقي يتلا ةقبسملا تايطعملاو تامولعملا نم
.ميلقإلا ةئيهتل تاساردلا بتكم دامتعا نم

ةـيرورضلا تاـموـلـعملا هذـه نـم قــقــحــتــلا مــتــي نأ نــكــمــي
.ةينوناقلا لئاسولا عيمجب

تانايبلا نم ،صوصخلا ىلع ةيقاطبلا نوكتت:٦ ةداملا
: ةيتآلا

: ديفتسملا ةيوهب ةقلعتملا تانايبلا -1

: يعيبط صخش -1-1

،ينطولا فيرعتلا مقر–

،بقللاو مسالا–

،داليملا خيرات–

،ةيسنجلا–

،)يديربلا زمرلاو ةيالولاو ةيدلبلا( ناونعلا–

عقومو ينورتكلإلا ديربلاو فتاهلا( لاصتالا تامولعم–
،)تنرتنإلا

.يعامتجالا نامضلل باستنالا خيراتو مقر–

ربوتكأ٢1 قفاوملا٣٤٤1 ماع لوألا عيبر٥ يفخّرؤم رارق
ةيقاطب نييحـتو كسم تايفيك ددحي ،1٢٠٢ ةنس
اذــكو ،ميلقإلا ةئيهتل ةدمتعملا تاــساردــلا بــتاـكــم
.اهب ةقلعتملا تامولعملا لاسرإ تايفيك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

ناـضــمر٥2 يـف خرؤــملا7٠-81 مــقر نوــناــقــلا ىضــتـقـمـب–
ةـياــمـحب قلــعتملاو81٠2 ةـنـس وــيـنوــي٠1 قــفاوــملا93٤1 ماــع
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا

يف خرؤملا182-12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو–
نمضـتملاو12٠2 ةـنـس وــيـلوـي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،هنم12و61و11 داوملا اميس ال ،ةينارمعلا

يف خرؤملا172-91 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو–
عجرملاب قلعتملاو91٠2 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1٤٤1 ماع رـفـص8
،مالعإلا ةمظنأ ةيقفاوتل ينطولا

يف خرؤملا39-12 مقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
ددحي يذلا12٠2 ةنس سرام9 قفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر٥2

ةئيهتل تاساردلا بتاكم طاشن ةسرامم تايفيكو طورش
،هنم71 ةداملا اميس ال ،ميلقإلا

قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش81 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةفلكملا ةنجللا ماهمو ةليكشت ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٠3
ديدجتو حنم تابلط صوصخب ينقتلا يأرلا ءادبإو ةساردب
،اهريس تايفيكو ميلقإلا ةئيهتل تاساردلا بتاكم دامتعا

: يتأي ام رّرـــــــــــقي

موــسرــملا نــم71 ةّداــملا ماــكــحأل اــقـيـبـطـت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٥2 يف خرؤملا39-12 مقر يذــيـفـنــتلا

ىلإ رارــقــلا اذــه فدـــهـي ،هالــعأ روــكذــملاو12٠2 ةــنـس سراــم9
تاــساردــلا بـتاـكــم ةـيــقاــطــب نيــيــحتو كــســم تاــيـفــيـك دــيدـــحت

تاــموـلـعملا لاـسرإ تاــيـفـيـك اذـــكو ،مـيـلـقإلا ةـئـيـهـتـل ةدـمـتـعملا
."ةيقاطبلا " صنلا بلص يف ىعدتو ،اهب ةقلعتملا

ةئيهتب ةفلكملا ةرازولا ىدل ةيقاطبلا ثدحت:٢ ةّداملا
بــتاــكـم اــهـيـف لــجــسـت تاــناـيــب ةدــعاــق يـف لـثـمـتـتو ،مـيــلـقإلا
.ةدمتعملا ميلقإلا ةئيهتل تاساردـلا

ةرازوـــلــل ةـلــهؤــملا حــلاـصـمـلل ةـيــقاـــطبـلا حــمــســت:٣ ةّداملا
ةدمتعملا تاساردلا بتاكم ةمئاق كسمب ميلقإلا ةئيهتب ةفلكملا

.اهتعباتمو اهتبقارم نامضو
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: يونعم صخش -٢-1

،ةكرشلا مسا–

،ينوناقلا لكشلا–

،ءاشنإلا خيرات–

،)يديربلا زمرلاو ةيالولاو ةيدلبلا( ةكرشلا رقم ناونع–

،يبيرضلا فيرعتلا مقر–

،رّيسملل ينطولا فيرعتلا مقر–

،رّيسملا بقلو مسا–

ينورتكلإلا ديربلاو سكافلاو فتاهلا ( لاصــتالا تاموـلــعــم–
،)تنرتنإلا عقومو

.يعامتجالا نامضلل باستنالا خيراتو مقر–

صخشلل ةينهملا تاربخلاو تالهؤملاو تاداهشلا -٢
: يونعم صخش ةلاح يف رّيسمللو يعيبطلا

،جردتلا دعب امو جردتلا تاداهش–

،تاصصختلا–

،تاداهشلا ىلع لوصحلا خيراوت–

،تاسسؤملا وأ تاعماجلا–

.ةينهملا ةربخلا–

وأ اــهــتــعــباــتــمو اــهزاــجــنإ مت يتــلا عــيراشملا مــهأ -٣
: ةربخلل اهعاضخإ

،عورشملا مسا–

،ينعملا ميلقإلا–

.ةدقاعتملا ةحلصملا–

ءارآو دامتعالا نم نيديفتسملا تابلط ةعباتم -٤
٣٩-1٢ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةثدحملا ةنجللا
1٢٠٢ ةنس سرام٩ قفاوملا٢٤٤1 ماع بجر٥٢ يفخرؤملا

: هالعأ روكذملاو

،بلطلا عاديإ )خيراوت( خيرات–

،)نعط ،ديدجت ،حنم( بلطلا ةعيبط–

،ةنجللا )تا( عامتجا )خيراوت( خيرات–

ضفرلا ببسو ليجأتلاو ضفرلاو ةقفاوملا (ةنجللا يأر–
،)ليجأتلا وأ

،دامتعا لوأ حنم خيرات–

،ديدجتلا )خيراوت( خيرات–

،)ببسلاو خيراتلاو ةعيبطلا( بحسلا–

،)رارقلاو خيراتلاو عوضوملا( نعطلا–

.)ببسلاو خيراتلا( طاشنلا نع فقوتلا–

تانايبلل رييغت يأ دنع ةيقاطبلا نييحت متي:7 ةداملا
.اهل ةنوكملا

بلطب ،ةيقاطبلا كسمب ةفلكملا حلاصملا لهؤت :٨ ةداملا
ىرخأ ةحلصم يأ وأ ةبقارملا تائيه وأ/و تاسسؤملا نم
بتاكم لوح ةديفملا تامولعملا ةريخألا هذهل لاسرإل ،ةلهؤم
.ةدمتعملا تاساردلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ21 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٥ يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دوجلب لامك

 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ربمتبس٦٢ قفاوملا٣٤٤1 ماعرفص٩1 يفخّرؤم رارق
يـــــفخّرؤـــمــلا رارـــقـــلا مـــمــتــيو لّدـــــــعـــــي ،1٢٠٢ ةـــنـــــس
1٠٠٢ ةنسرياربف٦٢ قفاوملا1٢٤1 ماعةجحلا يذ٣
تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا ةمئاق دّدحي يذلا
ةــياــصو تحـت نــيوــكتلا تاسسؤم اهب موــقـت يتـلا

ىلع ةدايز ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
.ةيسيئرلا اهتمهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،12٠2 ةنس ةيلاملا

يف خرؤملا182-12 مــقر يـساــئرلا موــسرــملا ىـضــتقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنـس وـيـلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥٥2-٤9 مـقر يذيــفـنـتلا موــسرـملا ىـضـتــقــمبو–
نمضتملاو٤991 ةنس تشغ71 قفاوملا٥1٤1 ماع لوألا عيبر9
،ممتملاو لدعملا ،ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

يف خرؤملا21٤-89 مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا91٤1 ماع نابعش81
تاـمدخلا نــع ةجتاــنــلا تادــئاــعــلا صيصخــت تاــيــفــيــك ددــحــي
ىلع ةدايز ،ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت يتلا لاغشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم
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يف خرؤملا٠12-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ويام9 قفاوملا33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج71
ةـقدـنـفــلل ينطولا دهعملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،ةحايسلاو

يف خرؤملا112-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ويام9 قفاوملا33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج71
ةحايسلاو ةيقدنفلا تاينقتلل ينطولا دهعملا لوحي يذلا

ةـقدـنـفـلـل نييـنـطو نـيدـهـعـم ىلإ ةـحاــيسلاو ةــقدــنــفــلا زــكرــمو
،ةحايسلاو

يف خرؤملا٥٠-61 مقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
يذلا61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لوألا عيبر92
لدــعـملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي
،ممتملاو

12٤1 ماــع ةـجـحلا يذ3 يـف خرؤــملا رارــقــلا ىـضـتـقـمبو–
تاطاشنلا ةمئاق ددحي يذلا1٠٠2 ةنس رياربف62  قفاوملا

تحت نيوكتلا تاسسؤم اهب موقت يتلا تامدخلاو لاغشألاو
اهتمهم ىلع ةدايز ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو ةياصو
،ةيسيئرلا

: يتأي ام رّرقي

خرؤملا رارقلا ماكحأ ضعب ممتيو رارقلا لدعي : ىلوألا ةداملا
يذلا1٠٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا12٤1 ماع ةجحلا يذ3 يف

اهب موقت يتلا تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا ةمئاق ددحي
ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو ةياصو تحت نيوكتلا تاسسؤم
.ةيسيئرلا اهتمهم ىلع ةدايز ،ةيديلقتلا

خرؤملا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةداملا
1٠٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا12٤1 ماع ةجحلا يذ3 يف

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا ةمئاق ددحت:2 ةداملا“
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا

لاــجــم يف ثوــحــبــلاو لـــيـــلاـــحـــتـــلاو تاساردـــلا زاـــجـــنإ–
،اهصاصتخا

تايقتلملاو تاودنلاو تارمتؤملا ريطأت وأ /و ميظنت–
،ةيساردلا مايألاو

تائيهلا ةدئافل ،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود ميظنت –
،اهصاصتخا لاجم يف ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو

راطإ يف لقنلاو خبطلاو  ماعطإلاو ءاويإلا تامدخ ميدقت  –
،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود

،ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةدعاسملا تامدخ ءادأ–

ةينقتلا قئاثولاو تافلؤملا رشنو بحسو عبطو دادعإ–
،اهصاصتخا لاجم يف

تاشروــلاو تاــجردملاو تاــعاــمــتــجالا تاـــعاـــق راـــجـــيإ–
ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل تاءاضفلا فلتخمو
،ةصاخلاو

كالسألا ةدئافل تاقباسملاو تاناحتمالا ءارجإو ميظنت–
.”ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

ةجحلا يذ3 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ نمض جردت:٣ ةداملا
،هالـعأ روــكذــملاو1٠٠2 ةـنـس رــيارــبـف62 قــفاوــملا12٤1 ماــع
: يتأي امك ررحتو ،٥رركم2 ىلإ رركم2 داوملا

تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا زجنت : رركم2 ةداملا “
وأ تاقفص وأ دوقع راطإ يف ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا
.”تايقافتا

تاطاشنلا ةيدأتب قلعتي بلط لك مدقي:1 رركم2 ةداملا “
رــيدمل ،هالــعأ2 ةداملا يف ةروـــــــكذملا تاـــــــمدخلاو لاـــــــغشألاو
.”نيوكتلا ةسسؤم

تاطاشنلا نم ةيتأتملا تاداريإلا ضبقت:2 رركم2 ةداملا“
،رارقلا اذه نم2 ةداملا يف ةروكذملا تامدخلاو لاغشألاو
ّنيعملا ليكولا فرط نم اهتنياعمب فرصلاب رمآلا موقي يتلا
.”امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ضرغلا اذهل

تاطاشنلا نع ةجتانلا تادئاعلا عزوت :3 رركم2 ةداملا“
اهفرص مت يتلا فيلاكتلا عاطتقا دعب تامدخلاو لاغشألاو
61-٠2 مقر نوناقلا نم٠21 ةداملا ماكحأل اقبط ،اهزاجنال
ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا

.”هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس

مت يتلا غلابملا ،فيلاكتلاب دصقي :٤ رركم2 ةداملا“
: ةيتآلا  تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا زاجنإل اهفرص

،تامدخلا زاجنإل كالهتسالل ةلباقلا داوملا ءارش –

تاقفن  لثم تامدخلا نع ةجتانلا ةماعلا فيراصملا –
.”نيرطؤملاو ءاربخلاو ةذتاسألا

تاقفنلاو تاداريإلا لجست نأ بجي :٥ رركم2 ةداملا“
اهيلع صوصنملا تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلاب ةقلعتملا

يف نّودتو ،ةينازيملا نع جراخ باب يف ،هالعأ2 ةداملا يف
.”ةسسؤملا بساحم فرط نم ضرغلا اذهل حتفي يوناث لجس

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقــلا اذــه رـشــنـي :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس62 قفاوملا3٤٤1 ماعرفص91 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

يدامح نيساي
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ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

رــبوـتــكأ٣ قــفاوــملا٣٤٤1 ماـــع رـــفــص٦٢ يـفخّرؤـــم رارـــق
جذومنو بــلطلا ةسارد تاـيــفــيـك ددـحـي ،1٢٠٢ ةنس

داوـــمــــلا لــيـــجــســــتـــلقــــباـــــســـلا بـــلـــطــلا ةراـــمـتــسا
.ةيــنالدـــيـصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

لاّوـــش21 يـف خّرؤــملا7٠-٠2 مــقر نوـــناــقــلاىــضـتـقــمب –
نوــناــق نـمـضتملاو٠2٠2 ةـنـس وــيــنوــي٤ قــفاوــملا1٤٤1 ماــع
،هنم16 ةداـملا اــمـيس ال ،٠2٠2 ةـنـسـل يليـمـكـتـلا ةـيــلاـملا

يـف خّرؤــمــلا182-12 مــــقر يـــساـــئرــلا موــسرــملاىــضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1ماع ةدـعـقـلا يذ62
  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٠91-91 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرـملاىضــتـقـمبو –
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
 ،ممتملاو لدعملا

يف خّرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

خّرؤملا٥23-٠2 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملاىــضـتقـمــبو –
٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف

اــمـيـس ال ،ةـيــنالدـيـصـلا داوــملا لـيــجـسـت تاــيـفـيـكـب قـلـعتــملاو
،هنم32و22 ناتداملا

2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤملا رارقلاىضتقمبو –
ةرامتسا جذومن ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
،ةينالديصلا داوملا ليجستل قباسلا بلطلا

2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا رارقلاىضتقمبو –
ةـنــجل ماــهـم نـمــضتـملاو٠2٠2 ةـنس رــبـمـسـيد72 قــفاوــملا
،اهريسو اهميظنتو اهليكشتو نييداـيـعـلا ءارــبـخلا

2٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤملا رارقلاىضتقمبو –
ليجست تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا
ةقّوسملا ريغو ةلجسملا ةدروتسملا ةينالديصلا تاجوتنملا

،أشنملا دلب يف

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم32و22 نيتداملا ماكحأل  اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٥23-٠2 مقر يذيفنتلا

ليجست تايفيكب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا
تاــيــفــيــك دــيدحت ىلإ رارــقــلا اذــه فدــهـــي ،ةـــيـــنالدـــيصلا داوملا
ليجستل قباسلا بلطلا ةرامتسا جذومنو تابلطلا ةسارد
.ةينالديصلا داوملا

ةـلاــكوــلا ىدـــل لـيـجـسـتـلل قــباــســلا بـلـطـلا عدوـــي :٢ ةّداملا
نم قباس بلط ةرامتسا ىلع ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ةــــيــــنالدــــيصلا تاسسؤمــــلــــل ينــــقــــتــــلا رــــيدملا يلدــــيصلا فرــــط
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،لالغتسالا وأ/و عينصتلل
.امهب

قحلم يف ليجستلل قباسلا بلطلا ةرامتسا جذومن ددحي
.رارقلا اذه

دـــــيدست تـــبثي لـــصو لــــيجستلل قـــــباسلا بــــلطلاب قـــــفري
مــــــــيظنتلاو عــــــيرشتلل اــــــقبط ،لــــــيجستلا قوـــــقح نـــــم ٥2%
.امهب لومعملا

.بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملل عاديإ لصو مّلسي

داوملا ليجستل قباسلا بلطلا ةرامتسا قفرت:٣ ةّداملا
دحوملا ينقتلا فلملل2 ةدحولاب ةدروتسملا ةينالديصلا

.لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ليجستلا فلمل

داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةــلاــكوــلــل ماــعــلا رــيدملا نــكــمــي ،هــنأ رــيــغ
بلطلا ةسارد دنع ةيليمكت ةمولعم يأ بلط ةينالديصلا
.ليجستلل قباسلا

ةسارد عوضوم ليجستلل قباسلا بلطلا نوكي:٤ ةّداملا
داوـــمـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلا حـــلاصم فرـــط نـــم ةــــيــــلــــباــــقــــلا
.مايأ )٥( ةسمخ زواجتي ال لجأ يف ةينالديصلا

يف ةدراولا تامولعملا ةلمكت نم دكأتلا ةساردلا صختو
تاــموــلــعملا ةـــحصو لـــيـــجستـــلـــل قـــباسلا بلـــطـــلا ةراـــمـــتسا
يلديصلاو بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملاب ةقلعتملا

ةينالديصلا تاطاشنلا ةسراممل اهدامتعاو ينقتلا اهريدم
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط

لوبقملا ليجستلل قباسلا بلطلا ةسارد متت :٥ ةّداملا
داوـمـلـــــــل ةـــــــيـنــــــــطوــلا ةــلاــكوــلــــــــل ةـيـنـعملا حــلاصملا فرــط نــم
ةيـلـباــق يـف ّتـبـلا حــلاـصـملا هذــه ىلــع بـجـيو .ةـيــنالدــيـصلا
.هلوبق خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث لجأ يف بلطلا

ةيداصتقالا ةدئافلاو ةيجالعلا ةدئافلا ةسارد نع تبترت اذإ
داوــمــلــل ةــيــنــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلـــل ماـــعـــلا رـــيدملا موـــقـــي ،تاـــظـــفحت

بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا غيلبتب ةينالديصلا
.ةبولطملا ةيليمكتلا تامولعملا ميدقتل
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ةعفنملا ةيجالعلا ةدئافلا ةسارد صخت نأ بجي :٦ ةّداملا
جوــتــنملا ىلإ رــظــنــلاــب ينالدــيصلا جوــتــنملا نــم ةدــئاـــفـــلا وأ
اذـــهـــل ةرـــظــــتــــنملا ةــــناــــكملاو قوسملاو لــــجسملا ينالدــــيصلا
.ةيجالعلا ةيجيتارتسالا يف جوتنملا

: يتأي ام نابسحلا يف ةيجالعلا ةدئافلا ةسارد ذخأت

،ينالديصلا جوتنملا لمحت ةيلباق عم ةيلاعفلا ةبسن –

ةيجالعلا ةيجيتارتسالا يف ينالديصلا جوتنملا ةناكم –
،ىرخألا ةرفوتملا ةيجالعلا قرطلا ىلإ رظنلاب

،ينالديصلا جوتنملا هل صصخملا ضرملا رطخ –

وأ يجالعلا وأ يئاقولا عباطلا اميس ال ،جالعلا فادهأ –
.ةيئاودلا ةجلاعملل يضارعألا

ةــحصلا ةــحــلصم اضيأ ةــيــجالــعــلا ةدــئاــفــلا ةسارد مــيـــقـــتو
ةــبسنــلاــب ينالدــيصلا جوــتــنملا نــم ةرــظــتــنملا ةـــيـــموـــمـــعـــلا
يف ذــــخألا عــــم ،قّوسملاو لــــجسملا ينالدــــيصلا جوـــــتـــــنـــــمـــــلـــــل
ةلثامملا ةليدبلا تاجالعلا دوجوو ةصاخلا ةلالدلا نابسحلا

.هنم نوناعي نيذلا صاخشألاو ضرملا ةلاح راركتو

ديدحت يف ةيداصتقالا ةدئافلا ةسارد مهاست:7 ةّداملا
ىلع نحشلا رعس وأ عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس

حرتقملا رعسلا نيب ماجسنالاب حمسي يذلا ءاودلل ةرخابلا
.ةيجالعلا هتدئافو ءاودلل

: يتأي ام ،صوصخلا ىلع نابسحلا يف ةساردلا هذه ذخأت

،ايلحم عّنصملا ينالديصلا جوتنملا جامدنا ةبسن –

ةـيـموـيـلا ةـفـلـكــلاو يعاــمــتــجالا ناــمضلا نــم ضيوــعــتــلا –
،دروتسملا ينالديصلا جوتنملل جالعلا ةفلكو

.ينالديصلا جوتنملل ةيجالعلا ةدئافلا ةسارد جئاتن –

ىوتسم ىلع بقاوع ريياعملا هذه ىلع بترتت نأ نكمي
ىلع ضوافتلا قاطن ىلع وأ ،هديدحت متيس يذلا ءاودلا رعس

ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا نيب ءاودلل حرتقملا رعسلا
ةنّجللا يأر دعب ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولاو بلطلا
.ةيودألل  ةكرتشملا ةيداصتقالا ةيعاطقلا

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا بلطي نأ بجي :٨ ةّداملا
ةـيـنـعملا نييداــيــعــلا ءارــبخلا ةــنجل يأر ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل

ةيجالعلا ةساردلا جـئاـتــن تراــثأ اذإ ،جالــع فــنـص لـــك بــســح
.تاظفحت

ىدعتي ال لجأ يف نييدايعلا ءاربخلا ةنجل ّتبت نأ بجي
مــيــظــنــتــلــل اــقــبــط ،اــهراــطــخإ خــيراــت نــم اــموــي )٠3( نيثالـــــث
  .هب لومعملا

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا بلطي نأ بجي :٩ ةّداملا
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا نم ةينالديصلا داوملل
ةـيداصتـقالا ةدـئاـفـلا رـيــثــت اــمدــنــع ،ةــيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب

- ةينالديصلا  وأ/و ةيداصتقالا ةساردلل ميوقت ءارجإ ،تاظفحت
 .ةيداصتقالا

ةدئافلاو ةيجالعلا ةدئافلا ةسارد ريراقت مدقت :٠1 ةّداملا
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملل ةلوبقملا ةيداصتقالا
بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا غلبي يذلا ةينالديصلا

)٠1( ةرشع ىدعتي ال لجأ يف ،ليجستلل قباسلا بلطلا لوبق
.مايأ

داوملل ةيــنطوــلا ةــلاــكوـــلل ماـــعــلا رـــيدـمــــلا مدـــقــي:11 ةّداملا
ةدئافلا تاسارد جئاتنو ليجستلل قباسلا بلطلا ةينالديصلا
وأ ىرـبـكـلا تاـظـفـحـتـلا تاذ ةـيداصتـقالا ةدـئاـفـلاو ةــيــجالــعــلا

،يأرلا ءادبإ لجأ نم ليجستلا ةنجلل ةمئالم ريغ اهنوك
)٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف اهيأر يطعت نأ اهيلع بجيو
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،اهراطخإ خيرات نم ءادتبا ،اموي
.امهب لومعملا

ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل ماـعـلا رـيدملا غــلــبــي
قباسلا بلطلا ةسارد جئاتن ،ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع ىدعتي ال لجأ يف ليجستلل
عـيرــشـتلل اــقــبط ،لـيـجـسـتـلا ةـنــجل يأر لاــسرإو ،ةــلوادــمــلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

قــباــســلا بــلــطــلل ضــفر لـــك نوــكــي نأ بــجــي:٢1 ةّداملا
بلـطـلا ةــبــحاص ةــيــنالدــيصلا ةسسؤمــلــل غــلــبملا لــيــجستــلــل
.اًرّرـــبـم

ةـلاــكوــلا ىدــل نــعــط ميدــقــت ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا نــكــمــي
)٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا

 .هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي

ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :٣1 ةّداملا
جذومن ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا2٤٤1  ماع
.ةينالديصلا داوملا ليجستل قباسلا بلطلا ةرامتسا

ةّيـــــــمسرلا ةدـــــيرــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رـــــشني:٤1 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رـــبوتكأ3 قــفاوملا3٤٤1 ماـــع رــــفص62 يف رــــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع
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قحلملا

ةينالديصلا داوملا ليجستل قباسلا بلطلا ةرامتسا

: ينالديصلا جوتنملا لوح تامولعم -1

: ةيراجتلا ةيمستلا1.1

: ةيلودلا ةكرتشملا ةيمستلا1.2

: ينالديصلا لكشلا1.3

: ةعرجلا٤.1

: غاوسلاو ةلعافلا )داوملا( ةداملل ةيمكلاو ةيفيكلا ةبيكرتلا٥.1

.مفلا قيرط نع ،ينايرش ،يلضع :ةعرجلا ذخأ فصو1.6

: ميدقتلاو فيلغتلا لكش1.7

: يجالعلا ينالديصلا مسقلا1.8

: ةيجالعلا يعاودلا1.9

: )CTA( يئايمكلاو يجالعلا يحيرشتلا زمرلا٠1.1

: عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس1.11

: ةرخابلا ىلع يناجملا نحشلا رعس1.21

: يرئازجلا يمومعلا رعسلا حارتقا1.31

: بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا -٢

: بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ناونعو مسا2.1

: ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا خيراتو مقر2.2

: ينقتلا ريدملا يلديصلا بقلو مسا2.3

: ينقتلا ريدملا يلديصلا ةسرامم ررقم خيراتو مقر٤.2

 : ينالديصلا جوتنملا بلط عضوم -٣

: يلحم جاتنإ3.1

ةيلوألا داوملا نم اقالطنا عينصتلا3.1.1

طيسو جوتنم نم اقالطنا عينصت3.1.2

يلّوأ بيضوت3.1.3

 يوناث بيضوت٤.3.1

: داريتسالا3.2

: ينالديصلا جوتنملا قيوست ةصخر خيراتو مقر3.2.1

: أشنملا دلبو قوسلا يف عضولا ةصخر زئاح3.2.2

ال معن أشنملا دلب يف قّوسم جوتنم3.2.3
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أشنملا دلب يف قيوستلا مدع ببس ريربت ،ال ـب ةباجإلا تناك اذإ

ال معن   رخآ دلب يف ّقوسمو لجسم جوتنم٤.3.2

: رخآلا دلبلا  ديدحت

: ىلع رخآلا دلبلا يوتحي٥.3.2

ةمراص ةينالديص ةيميظنت ةطلس -أ

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا فرط نم اهب فرتعم ةينالديص ةيميظنت ةطلس - ب

: ليجستلل قباسلا بلطلا عون -٤

ةديدج ةلعاف )داوم( ةدام ةدعاقب ينالديص جوتنم1.٤

ينالديصلا لكشلا عاستا2.٤

ديدج عمجت3.٤

ةعرجلا عاستا٤.٤

ديدج ميدقت٤.٥

سينجلا صاصتخا6.٤

لثامم يجولويب جالع7.٤

.)رئازجلا يف الجسم ناك اذإ يعجرملا يجولويبلا جوتنملا وأ يعجرملا صاصتخالا ديدحت(

 : ةيجالعلا ةدئافلا -٥

جراخ نم )ذخألا ةقيرطو ةعرجلاو لكشلاو ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا( جوتنملا ناك اذإ ةيجالعلا ةدئافلا ةميسق جاردإ
.ةينطولا ةنّودملا

 : ةيداصتقالا ةدئافلا -٦

ةيلحملا ةعانصلا6.1

: عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس6.1.1

: جامدإلا  ةبسن6.1.2

داريتسالا6.2

: أشنملا دلب يف يمومعلا رعسلا6.2.1

: ءاضتقالا دنع ،رخآلا دلبلا يف يمومعلا رعسلا

: جوتنملااهيف قّوسي يتلا ىرخألا نادلبلا يف يمومعلا رعسلا6.2.2

: )1 دلبلا( –

: )2 دلبلا( –

: )3 دلبلا( –

: ضيوعتلا  ةبسنو ةيعضو6.2.3

: يمويلا جالعلا ةفلكت٤.6.2

: جالعلا ةفلكت٥.6.2

.ءاضمإلاو خيراتلا ،ينقتلا ريدملا يلديصلا بقلو مسا
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ربوتكأ٤ قــفاوـــملا٣٤٤1 ماـــع رـــفــص7٢ يـفخرؤــم رارــق
ةسينجلا ةيودألا ءافعإ ريياــعــم ددحي ،1٢٠٢ ةنس
يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم ةلثامملا ةـيــجالــعويبلاو
ةمئاق اذكو ،ىرخألا يجالعلا ؤفاكتلا براجت لكو
.ةيودألا هذه

–––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوّنإ

93٤1 ماع لاوش81 يف خرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمب–
لدـعملا ،ةـحصلاـب قـلـعـتملاو81٠2 ةـنس وـيــلوــي2 قـــفاوملا

،هنم٠32 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

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

يف خرؤملا٠91-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٥23-٠2 مقر يذيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضــتــقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
،هنم62 ةداملا اميس ال ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

قفاوملا3٤٤1 ماع رفص62 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ليجست ررقم ليدعت تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس ربوتكأ3
،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا

: يتأي ام ررقي

موــسرــملا نــم62 ةداــملا ماــكــحأل اــقـيــبـطــت : ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٥23-٠2 مقر يذيفنتلا
ليجست تايفيكب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا
ءافعإ ريياعم ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةينالديصلا داوملا
ؤفاكتلا ةسارد نم ةلثامملا ةيجالعويبلاو ةسينجلا ةيودألا
ةمئاق اذكو ىرخألا يجالعلا ؤفاكتلا براجت لكو يويحلا

.ةيودألا هذه

 لوألا لصفلا

 ةماع ماكحأ

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي:٢ ةداملا

يف كولسلا ةنراقم ىلإ فدهت ةسارد: يويحلا ؤفاكتلا –
وأ يعجرم صاصتخا عم سينج صاصتخال يحلا مسجلا

.يجالعويب جوتنمل ةبسنلاب لثامم يجالعويب جوتنم

نيئفاكتم اناك اذإ ايويح نيئفاكتم نيءاود رابتعا نكمي
لوانت دعب امهب صاخلا يجولويبلا رفاوتلا نأو اينالديص

الثامم نوكي ،فورظلا سفن لظ يف ةيلوملا ةعرجلا سفن
،ءاوس دح ىلع نمألاو ةيلاعفلا ثيح نم ،امهريثأت نأ ةجردل
.يساسأ لكشب الثامم نوكي نأ هنأش نم

نيئفاكتم اناك اذإ ايجالع نيئفاكتم نيءاود رابتعا نكمي
ؤفاكت ةبسانملا ةنراقملا تاساردلا جئاتن نيبتو اًينالديص

.ةسارد لكب ةمئالم مييقت ريياعم قيرط نع نيءاودلا

امهل ناك اذإ اًينالديص نيئفاكتم نيءاود رابتعا نكمي
،ةلاعفلا )داوملا( ةداملا سفنل ةيمكلاو ةيعونلا ةبيكرتلا سفن
امهلوانتل نيصصخم اناك اذإو ينالديصلا لكشلا سفنب
.ةقيرطلا سفنب

مسجلا يف صاصتمالا ةدشو ةعرس: يجولويبلا رفاوتلا –
يجالع ءزج وأ ةلاعف ةدام وأ ينالديص لكش نم ءادتباو
.ريثأتلا عقوم ىوتسم ىلع ارفوتم نوكي نأل صصخم

موهفم يف رخآلا يجالعلا ؤفاكتلا ةبرجتب دصقي:٣ ةداملا
ةسارد وأ  ةنراقم ةينالديص ةيكيمانيد ةسارد لك ،رارقلا اذه
.ربخملا يف براجت وأ ةنراقم ةيدايع

 يناثلا لصفلا

 ءافعإلا ريياعم

ةداملا يف ةروكذملا ةيودألا ءافعإ ذخأي نأ بجي:٤ ةداملا
ؤفاكتلا براجت لكو يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم هالعأ ىلوألا
ةلاعفلا ةداملاو ينالديصلا لكشلا ،نابسحلا يف ،رخآلا يجالعلا

طبترملا رطخلا اميس ال ،ضيرملا هل ضرعتي يذلا رطخلاو
.يويحلا ؤفاكتلا مدعب

ينالديصلا لكشلا ساسأ ىلع ةافعملا ةيودألا ةمئاق ددحت
.رارقلا اذه نم عبارلا لصفلا يف

لكو يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم ءافعإلا دمتعي:٥ ةداملا
: ىلع ىرخألا يجالعلا ؤفاكتلا براجت

،ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ريياعم–

،تاعرجلا بسانت ريياعم–

،ليجستلا ررقم ليدعت ريياعم–

.رطخلا مييقت ريياعم–
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لوألا مسقلا

ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ريياعم

ةمئاقلا يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم ءافعإلا صخي :٦ ةداملا
ةينالديصلا لاكشألا ،ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ىلع
رـيرـحـتـلا تاذ ،مـفـلا قـيرـط نـع اــهــلواــنــت مــتــي يتــلا ةــبــلصلا
.ينالديصلا لكشلا سفنب مسجلا لك ربع ريثأتلاو يروفلا

قيرط نع اميس ال ،مفلا ربع لوانتلا ىلع ءافعإلا قبطي الو
ريرحتلا تاذ تابيكرتلل  ةبسنلابو ناسللا تحت لوانتلا
.لوطملا

ةرشابم ءام نودب ةلوانتملا ةتتفملا تابيكرتلا ىفعت
ىلع ليئض صاصتما تاذ وأ اهل صاصتما ال يتلاو مفلا يف

،ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ساسأ ىلع ،مفلا فيوجت ىوتسم
 .يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم

ديدحتب ينالديصويبلا فينصتلا ماظن  حمسي :7 ةداملا
ةفنصملا ،ةينالديصلا ةلاعفلا داوملل ةبسنلاب يملعلا راطإلا

ءاملا يف نابوذلل اهتيلباق بسح ،ىربك تائف )٤( عبرأ يف
: ءاعمألا يف اهتيذافنو

 ،ةيلاع ةيذافن /ٍلاع نابوذ :Ⅰ مسقلا–

،ةيلاع ةيذافن/ضفخنم نابوذ :Ⅱ مسقلا–

،ةضفخنم ةيذافن /ٍلاع نابوذ :Ⅲ مسقلا–

.ةضفخنم ةيذافن/ ضفخنم نابوذ :Ⅳ مسقلا–

يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم ءافعإلا يف رظنلا نكمي :٨ ةداملا
: تناك اذإ ،ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ساسأ ىلع

،Ⅰمسقلا نم ةلاعفلا ةداملا–

.Ⅲ مسقلا نم ةلاعفلا ةداملا–

نم ةتباث تاعرجب ةلاعفلا داوملا تاعومجم ءافعإ نكمي
ىلإ يمتنت ةلاعفلا داوملا لك تناك اذا يويحلا ؤفاكتلا ةسارد
.هالعأ نيروكذملاⅢ وأ /وⅠ مسقلا

ىلع يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم ءافعإلا قبطي ال:٩ ةداملا
ةلاعفلا ةداملا تناك اذإ ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ساسأ

تابكرم وأ رموزيإلا نم اجيزم وأ اريظن وأ رثيإ وأ رتسإ يه
صصـخـتلل ةـبــسـنـلاـب ةــفـلـتـخم ةــلاــعــف داوــم نــم اـقـتــشم وأ
رفوتلا فالتخا ىلإ تارييغتلا هذه يدؤت نأ نكميو .يعجرملا
يف ةلمعتسملا لئاسولاب فشكلل لباقلا ريغ يجولويبلا

.ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ىلع دمتعملا ءافعإلا موهفم

سينجلا صاصتخالا تاغاوس نوكت نأ بجي :٠1 ةداملا
ةدوجوملا كلتل ةلثامم تازيكرتب ةقباطتم وأ ايفيظو ةلثامم
– يدعملا روبعلا بيصي ّالأ بجيو ،يعجرملا صصختلا يف

 .ةلاعفلا ةداملا صاصتما وأ يوعملا

ةبسانم تاسارد ميدقت ةفلتخم تاغاوس لامعتسا بلطتي
نمألاو يجولويبلا رفاوتلا ىلع رثؤي ال رايتخالا اذه نأ نـّيبت
 .سينجلا ءاودلا ةيلاعف وأ/و

فينصتلا ماظن ساسأ ىلع ءافعإلا عمجي نأ بجي:11 ةداملا
نابوذلا رابتعإلاب ذخأت يتلا نابوذلا ةسارد عم ينالديصويبلا
 .ةيوعملا ةيذافنلاو للحتلاو يئاملا

مسجلا صاصتما ىدمو ةعرس ةثالثلا لماوعلا هذه ددحت
.ءاودلل

ساسأ ىلع يويحلا ؤفاكتلا ةسارد ءافعإ ذخأي :٢1 ةداملا
ةعرس اضيأ نابسحلا يف ينالديصويبلا فينصتلا ماظن
 : ةنــّيبملا ،ةعيرسلا وأ ادج ةعيرسلا نابوذلا

لالخ ةلاعفلا ةداملا نم%٥8 بوذي : عيرسلا نابوذلا–
يف ىصقأ دحك ةقيقد )٠3( نيثالث ىلإ )٥1( ةرشع سمخ
عم8.6و٥.٤وHp(2.1( نيجورديه ةوقب ةيرايعم طاسوأ
،بسانم طاشن

ةلاعفلا ةداملا نم%٥8 بوذي : ادج عيرسلا نابوذلا–
ةيرايعم طاسوأ يف ىصقأ دحك ةقيقد )٥1( ةرشع سمخ لالخ
،بسانم طاشن عم8.6و٥.٤وHp(2.1( نيجورديه ةوقب

سينجلا ءاودلا نابوذ طامنأ لثامت نايبت بجي:٣1 ةداملا
يف لثمتت نابوذلا ةنراقم ةساردو .يعجرملا صصختلا عم
.8.6و٥.٤وHp(2.1( طسو يف نابوذلا طامنأ ةنراقم

عم ةقفاوتمو ةقباطتم زاجنإلل ةينقتلا طورشلا نوكت
.اهب فرتعملا عجارملاو ةيرادإلا ريتاسدلا تافصاوم

يناثلا مسقلا

 تاعرجلا بسانت ريياعم

ؤفاكتلا ةسارد نم ءافعإلا يف رظنلا نكمي:٤1 ةداملا
فلتخمل رخآلا يجالعلا ؤفاكتلا ةبرجت لك نمو يويحلا
عينصتلا ةيلمع سفنب تجتنأ يتلا ةغيصلا سفنل تاعرجلا

تابلطتم يفوتسي ديدج عقوم يف وأ يلصألا عقوملا يف
عقومو ليوحتلا صخي اميف عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا
: نوكت امدنع ،ريسفتلا

،ةقباطتم ةفلتخملا تاعرجلل ةيعونلا ةبيكرتلا–

لكل اهسفن يه تاغاوسلاو ةلاعفلا داوملا نيب ةبسنلاو–
،تاعرجلا
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ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا يفعت نأ نكمي :71 ةداملا
،ةـــــيداـــيــع ةــسارد لالـــخ نــم يــجالـــعــلا ؤـــفاـــكــتــلا تاــبــثإ نــم
31 ةداملا ماكحأل اقبط  نابوذلا طامـنأ لــثاــمـت الإ طرــتـشـت الو
رارقلا ماكحأل اقبط ةعدوملا تاليدعتلا تائفو ،هالعأ ةروكذملا
12٠2 ةنس ربوتكأ3 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص62 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

ةينالديـصلـا داوـمـلل ةيـنـطوـلا ةــلاــكوــلل ماـــعــلا رــيدــملا ددــحي
تاــئـفــل اــقــفو اهميدقت بجاولا قئاثولا اذكو ،عادـيإلا طورـش

.ليدعتلا

عبارلا مسقلا

رطخلا مييقت ريياعم

نأةينالديصلا داوــمـلل ةـيـنـطوــلا ةــــلاـــــكوــلا نــكـمـي:٨1 ةداملا
ؤفاكتلا ةسارد نم ،ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع ءافعإلاررقت
ةلاعفلا ةداملا تناك اذإ رخآ يجالع ؤفاكت ةبرجت لكو يويحلا

نأ اهنكمي ال ةصاخلا اهتابلطتم وأ اهتمومس ىلإ رظنلاب
راثآلاوأ ةيجالعلا ةيلاعفلا ثيح نم ةربتعم تافالتخا ببست
.اهيف بوغرملا ريغ

نايبلاو ةيجالعلا تارشؤملا رابتعالا نيعب ءافعإلا اذه ذخأي
ةيذغتلا ريثأتو ةلاعفلا ةداملل ةينالديصلا ةيكرحلاو يجالعلا

.نيفدهتسملا ناكسلاو

ةبسنلاب ابولطم يجالعلا ؤفاكتلا نايبت ىقبي:٩1  ةداملا
تاـساردــلا لالــخ نــم ةــلثاــمملا يويـحلا جالــعــلا تاـــجـتــنــمل

ةـيـلاــعــفـلا تـبـثـت يـتـلا ةــيداــيـعـلاو ةــيداــيـعــلا لــبـق ةــبـساـنـملا
.لمحتلاو

ثلاثلا لصفلا

ةصاخ تالاح

ةـسـيـنجلا ةيلـيـسيملا لـيـلاـحملا ءاــفــعإ نــكمي:٠٢ ةداملا
سـفـن نم ديرولا يف اهنقح قيرط نع لوانتلل ةصصخملا
تارييغت نمضتت اهنكلو ،لعافلا يف ةيمكلاو ةيعونلا ةبيكرتلا

ؤفاكتلا ةسارد نم ىرخألا تاغاوسلا ىلع بصنت ةربتعم
ةداملا ريرحتو لثامم يليسيم ماظن نامض مت اذإ يويحلا
لوانت وأ يئاهنلا جوتنملا فيفخت دعب ليسيملا نم ةلاعفلا
.مدلا ماظن يف ةلاعفلا ةداملا

تاخاخبلل ةسينجلا ةيئاملا ليلاحملا صصخت:1٢ ةداملا
مزلتسملا سفنب اساسأ لوانتلل ةصصخملا فنألا تارطق وأ
تاصوحف بلطتتو ،يعجرملا صصختلا يف لمعتسملا يبطلا

مزـلـتسملا ةـعاـجـن ةـنراـقـم ةـيـلـباـق تاـبـثإل ةصاـخ ةـيرـبـخــم
.سينجلا ءاودلل يبطلا

فيلغتلا تاغاوسل ةفلتخم نوكت نأ نكمي ةبسنلا هذهو
تابيكرتلا ةلاح يف ةلوسبكلا تاغاوسو تاهكنلاو غابصألاو
،يروفلا ريرحتلا تاذ

نيب اهسفن يه تاغاوسلا فلتخم تايمك نيب ةبسنلاو –
نوكت نأ نكمي يتلا فيفختلا ةدام ةيمك الإ تاعرجلا لك
تاعرجلا ةلاح يف ةلاعفلا ةداملا ةيمك ضيوعتل ةفلتخم
،ةلاعفلا داوملا ةضفخنملا

ىلع ،ةعرج ىلعأ ىلع يويحلا ؤفاكتلا ةسارد ءارجإو –
بابسأل لقأ ةعرج رايتخا متي مل ام ،ةنيعم فورظ تحت ،لقألا

،نمألاب قلعتت

ةعرجلا نيب ربخملا يف نابوذلل ةنراقم ةسارد ءارجإ–
تاعرجلاو يويحلا ؤفاكتلا ةسارد يف ةنمضتملا )تاعرجلا(
.ةافعملا ىرخألا

لاكشألا ةعرجل اقفو ةبسانتملا غيصلا ددحت:٥1 ةداملا
: ةينالديصلا

طبضلاب بسنلا سفن اهل تاغاوسلاو ةلاعفلا داوملا لك–
،ةفلتخملا تاعرجلا يف

ةداملا ىوتحم هيف نوكي ثيح يئاهن جوتنمل ةبسنلاب–
نزولا ىقبيو اًيبسن اًضفخنم ينالديصلا لكشلا يف ةلعافلا
.تاعرجلا لكل ةبسنلاب هسفن ينالديصلا لكشلل يلامجإلا

،هالعأ2 ةطملا يف ةروكذملا طورشلل ةبسنلاب ءافعإلا لبقي
 : تناك اذإ

يه ةلوسبكلا ىوتحم وأ ةفلتخملا تاغاوسلا تايمك –
ةلعافلا ةداملا رادقم ريغيو ةينعملا تاعرجلل ةبسنلاب اهسفن
،طقف

رادــقـم رييغت نابسحلا يف ذـخألل  ةــلدـعــم ةــئـبعــتــلا ةــيـمـك–
وأ ىرـخألا ةـيساسألا تاــغاوـســلا تاــيـمــك : ةـلاــعــفلا ةداملا

.ةينعملا تاعرجلل ةبسنلاب اـهـسـفـن يـه ةــلوــسـبـكلا ىوتحم

 ثلاثلا مسقلا

 ليجستلا ررقم ليدعت ريياعم

ليجستلا ررقم يف ليدعت لك نوكي نأ بجي:٦1 ةداملا
ءاودلا ةدوج ىلع ةربتعم راثآ هل نوكت نأ هنأش نم يذلا
ةيلمعل ريبكلا ليدعتلا اميس ال ،رئازجلا يف قّوسملاو لجسملا
ءاودلل ةينالديصلا ةيكرحلا ىلع ريثأت هل نوكي يذلا  عينصتلا

يجالعلا ؤفاكتلا ةبرجت لك وأ يويحلا ؤفاكتلا ةسارد عوضوم
.رخآلا

اهيلع صوصنملا ةيودألا تاساردلا هذه ينعت ال هنأ ريغ
.رارقلا اذه نم عبارلا لصفلا يف ةروكذملا ةمئاقلا يف
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ةبرجت لكو يويحلا ؤفاكتلا ةسارد ميدقت نم ىفعت ال
تاخاخبلل تاقلعملا لثم ةينالديصلا لاكشألا ،رخآ يجالع ؤفاكت
ىلع ةقلعم ةلاعفلا ةداملا اهيف نوكت ثيح فنألا تارطقو

ةزــهــجأ وأ فاــجــلا قوـحـسـملا قاــشـنـتـسا وأ لوــلـحـم لــكـش
لولحم لكش ىلع ةطوغضملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا
 .قلعم وأ

عبارلا لصفلا

ؤفاكتلا ةسارد نم ءافعإلاب ةينعملا ةيودألا ةمئاق
رخآلا يجالعلا ؤفاكتلا ةبرجت لكو يويحلا

ةسارد نم ةافعملا ةسينجلا ةيودألا ةمئاق ددحت :٢٢ ةداملا
ىلــع رــخآ يــجالــع ؤـفاـكــت ةــبرـجت لــك نــمو يوــيحلا ؤــفاــكـتلا
: يتآلا وحنلا ىلع ،ينالديصلا لكشلا ساسأ

: لكش ىلع نقحلا قيرط نع لوانتلل ةصصخملا ةيودألا–

يف ةلاعفلا ةداملا سفن ىلع يوتحي يئام لولحم *
تاغاوسو يعجرملا صصختلا لثم يلوملا زيكرتلا سفن
ةقلعتملا كلت عم ةنراقم تازيكرتبو ةلثامم وأ ةقباطتم
،يعجرملا صصختلاب

،لقانلا سفن مادختسا عم يتيز لولحم *

ةبكرـم لــماوــع ىلــع يوتـحـي لوـلـحـم ،يلـيـسـيـم لولــحـم *
ةيعونلا ةبيكرتلا سفن نم تابيذم ىلع يوتحي لولحم وأ

.ةيفيظولا تاغاوسلل ةيمكلاو

يف ةمدقملا مفلا قيرط نع لوانتلل ةصصخملا ةيودألا –
اهتباذإل ةصصخملا ةينالديصلا لاكشألا وأ ليلاحم لكش
ةلاعفلا ةداملا سفن ىلع يوتحت )تاراوف( صاصتمالا لبق
يدعملا روبعلا رييغت رطخ نودب ةلثامملا ةيفيظولا تاغاوسلاو
،صاصتمالا وأ

يف اهــبـيكرــت ةداــعإل ةــهجوـــم قوحسم لكش يف ةيودألا–
،لولحم

،ةيبطلا تازاغلا–

ىلع ةرضحملا نيعلا وأ نذألا يف ةلمعتسملا ةيودألا –
،يئام لولحم لكش

لك ىلع ريثأت نودب يعضوملا لامعتسالا تاذ ةيودألا –
،مسجلا

وأ خبلل يئام لولحم يف شرلاو قاشنتسالا ةيودأ –
.فنألا تارطق

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
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