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ةـّيميظنتميسارم

ءاقدصأ ماسو حنم نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد5 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر03 يف خّرؤم294–12 مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................ةّيرئازجلا ةروثلا

”ريشع“ ةجردب ماسو حنم نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر72 يف خّرؤم684–12 مقر يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ينطولا قاقحتسالا فـصم نم

222–9٠ مقر يسائرلا موسرملا لّدــعــي ،1202 ةـنـس رــبــمســيد5 قــفاوــملا3441 ماــع يناثلا عيبر03 يف خّرؤم39٤–12 مقر يسائر موسرــم
...ترايتب تارايسلا ةعانص ريوطتل ةسسؤم ثادحإ نمضتملاو9٠٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر6 يف خّرؤملا

322–9٠ مقر يسائرلا موسرملا لّدعي،1202 ةـنـس رــبــمســيد5 قــفاوــملا3441 ماــع يناثلا عيبر03 يف خّرؤم٤9٤–12 مقر يسائر موسرــم
ةينورتكلإلا تاموظنملا ةدعاق ةسسؤم ثادحإ نمضتملاو9٠٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر6 يف خّرؤملا

........................................................................................................................................................................سابعلب يديسب

213-11مقر يسائرلا موسرملا لّدعي،12٠2ةـنـس رــبــمســيد 5قــفاوــملا3٤٤1ماــع يناثلا عيبر03 يف خّرؤم59٤–12 مقر يسائر موسرــم
...............ةيكيناكيملا ةعانصلا ةيقرت عمجم ثادحإ نمضتملاو11٠2 ةنس ربمتبس 6قفاوملا23٤1 ماع لاّوش 8يف خّرؤملا

592–61 مقر يسائرلا موسرملا لّدعي،1202 ةـنـس رــبــمســيد5 قــفاوــملا3441 ماــع يناثلا عيبر03 يف خّرؤم69٤–12 مقر يسائر موسرــم
.............ناريطلا تاعانص ريوطتل ةسسؤم ثادحإ نمضتملاو61٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا83٤1 ماع رفص22 يف خّرؤملا

ةــــــعفنملاب حــــيرـــصتلا نــــمضتي،12٠2ةـنـس رــبــمســيد٤قـفاوـملا3٤٤1ماــع يناثلا عيبر92 يف خّرؤم78٤–12 مقر يذيفنت موسرــم
.....63 مقر ينطولا قيرطلاو ةريودلا بعلم– يناثلا يرئادلا قيرطلا نيب قرطلا ذفانم ةئيهتب ةــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا

ةــــــعفنملاب حـــيرـــصتلا نــــمضتي،12٠2ةـنـس رــبــمســيد٤قـفاوـملا3٤٤1ماــع يناثلا عيبر92 يف خّرؤم88٤–12 مقر يذيفنت موسرــم
قيرطو رئازجلل يناثلا يرئادلا  قيرطلا–)ةيليوج5( يبونجلا يرئادلا قيرطلا طبار زاجنإب ةـــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا
.................................................................................................................................................لوألا رطشلا– ةيراردلا فافتلا

ريزو تايحالص ددـحـي،12٠2ةـنـس رــبــمســيد٤قـفاوـملا3٤٤1ماــع يناـثــلا عيبر92 يف خّرؤم98٤–12 مقر يذيفنت موسرــم
.........................................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا

ةرادإلا ميظنت نمضتي،12٠2ةـنـس رــبــمســيد٤قـفاوـملا3٤٤1ماــع يناثلا عيبر92 يف خّرؤم٠9٤–12 مقر يذيفنت موسرــم
..............................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا

يذيفنتلا موسرملا ليدـــعــت نمضتي،12٠2ةـنـس رــبــمســيد٤قـفاوـملا3٤٤1ماــع يناثلا عيبر92 يف خّرؤم19٤–12 مقر يذيفنت موسرــم
ةرازو يف ةــماعلا ةـــيشتفملا ءاـــشنإ نمضتملاو٤991 ةنس تشغ٠1 قــفاوملا51٤1 ماع لوألا عــيبر2 يف خّرؤملا932–٤9 مقر
...................................................................................................................................اهماهمو اهميظنت ديدحتو نيدهاجملا

ماظن ريبادت ديدمت نمضتي،12٠2ةـنـس رــبــمســيد9قـفاوـملا3٤٤1ماــع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤم3٠5–12 مقر يذيفنت موسرــم
..........................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا

ةـّيدرفميسارم

نيماع ءانمأ ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر62 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.....................................................................................................................................................................ةيئاضق سلاجمل

تاساردلاب نيفّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................ةّيروهمجلا  ةسائرب تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاو

نوؤشلا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

نيماع ءانمأ نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر62 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
......................................................................................................................................................................ةيئاضق سلاجمل

..رئازجلا ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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يف نيوكتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يعماجلا ليهأتلاو هاروتكدلا

ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا

طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
  ................................................................................................................................. تايالولا ضعب يف نماضتلاو يعامتجالا

نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
........................................................................................................ةيرادإلا تاعطاقملا ضعب يف رامثتسالا ةيقرتل نيبدتنم

هاروتكدلا يف نيوكتلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

ةقيقدلا مولعلا ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................ةسبت ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولعو

نيوكتل ينطولا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....رئازجلا ةيالو يف مداخ رئبب ةيعامتجالا ةدعاسملاو ةقهارملاو ةلوفطلا ةيامحو ةفعسملا ةلوفطلا يفنيصصختملا نيفظوملا

طاشنلل نيريدم نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
................................................................................................................................. تايالولا ضعب يف نماضتلاو يعامتجالا

ةعانصلل نيريدم نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف مجانملاو

لمعلا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

سرام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٠1 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،12٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر71 يف خّرؤم رارق
..ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزـــيفلاو كلـفلا ملع يف ثـحبلا زــكرم ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاـــقلا ددحي يذلا12٠2 ةنس

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

قاحتلالل نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحي ،12٠2 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٠1 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ةئفل ةضايرلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ةرّيسملا ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب
.................................................................................................................................................هجمارب ىوتحمو هتدمو يلاعلا

ريبادتلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي ،12٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٠1 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةفلكملا ةرازولا فرط نم ةّريسملا ةصاخلا كالسألا ضعبب يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير قاحتلا لاجم يف ةيئانثتسالا

.....................................................)كاردتسا( .مهبادتنا اذكو مهجامدإو مهتيقرتو ةيمومعلا ةرادإلل ىرخألا كالسألاو ةضايرلاب

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ةبعشل يجوغاديبلا جمانربلا دّدحي ،1202 ةنس يفناج13 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج71 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ايلعلا ةينطولا ةسردملاب يميداكأ رتسام ةداهش لينل ”ةيحايسلا تاسسؤملا تنمجانم” صصخت ”رييستلا مولع”
  ...................................................................................................................هيجوتلاو جردتلاو مييقتلا تايفيك اذكو ،ةحايسلل

٢٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6
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ةـّيميظنتميسارم
: يتأي ام مسري

فصم نم ”ريشع“ ةــجردــب ماــسو حــنــمـي : ىلوألا ةداملا
: مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلل ،ينطولا قاقحتسالا

ةـــينــطوـــلا ةكرشلــل ماعلا ريدملا سـيـئرلا ،قــيـفوــت راــكــح–
.”كارـطاــنوس“

،”لاديص“ عمجمل ةماعلا ةريدملا ةسيئرلا ،موطف مساقأ–

،”راديسوك“ عمجمل ماعلاريدملا سيئرلا ،رضخل خورخر–

،”سونيف”رباخم ةكرشل ماعلا ريدملا ،لامك ىلوم–

،”وكريداف“ عمجمل ماعلا ريدملا سيئرلا ،رمع سباح–

،”وميب“ عمجمل ماعلا ريدملا سيئرلا ،رامع يدومح–

،ةئشان ةكرشل سسؤمو رّيسم ،دمحـم ةقروروب جاح–

،ةئشان ةكرشل سسؤمو رّيسم ،يلزاغ ريمأ رساي–

،ةئشان ةكرشل سسؤمو رّيسم ،حابصم يزمر–

.عرتخمو ثحاب روتكد ،مساقلب ةبح–

ةـيـمـسرـلا ةدــيرـجلا يـف موـسرــملا اذــه رــشنــي:2 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قــــفاوــملا3441 ماــع يناـثــلا عـيبر72 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد2

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر03 يفخّرؤم٣٩٤–12 مقر يسائر موسرــم
لّدــعــي ،1202 ةـنـس رــبــمســيد5 قــفاوــملا3441 ماــع
بجر6 يفخّرؤملا٢٢٢–٩٠ مقر يسائرلا موسرملا

نمضتملاو٩٠٠٢ ةنس وينوي٩٢ قفاوملا٠٣٤١ ماع
.ترايتب تارايسلا ةعانص ريوطتل ةسسؤم ثادحإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)7و1(19 ناــــتداـــمــلا اـــمـيسال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(1٤1و

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

يناثلا عيبر03 يفخّرؤم294–12 مقر يسائر موسرم
نمـضـتـي ،1202 ةـنـس رـبــمـسـيد5 قــفاوــملا3441 ماـع
.ةّيرئازجلا ةروثلا ءاقدصأ ماسو حنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

)31و7(19 ناــــتداـــمــلا اـــمــيــسال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــب–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(141و

ةدعقلا يذ4 يف خّرؤــملا31–78 مــقر نوــناــقــلا ىـضــتـقــمبو–
ءاـشــنإ نــمـضـتملاو7891 ةـنـس وــيـنوــي03 قــفاوـملا7041 ماــع
،ةّيرئازجلا ةروثلا ءاقدصأ ماسو

: يتأي ام مسري

ةـّيرــئازـــجلا ةروـثــلا ءاـــقدـــصأ ماـــسو حــنـمــي : ىلوألا ةداملا
.نيطسلف ةلود سيئر ،سابع دومحم ّديسلا سيئرلاةماخفل

ةـيـمـسرــلا ةدــيرــجلا يـف موــسرــمـــلا اذـــه رــــشــنــي:2 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةـيروــهـمـجلل

قـــفاوـــملا3441 ماـــع يـناـثــلا عـيـبر03 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد5

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر72 يفخّرؤم684–12 مقر يسائر موسرم
نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد2 قفاوملا3441 ماع
قاقحتسالا فـصم نم ”ريشع“ ةجردب ماسو حنم
.ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

)31و7(19 ناــــتداـــمــلا اـــمـيسال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــــب–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(141و

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا20–48 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ءاــشــنإ نــمضـتمــلاو4891 ةـنـس رــياــنــي2 قــفاوــملا4041 ماــع
،ينطولا قاقحتسالا فـصـم

بــجر91 يف خّرؤــملا78–48 مــقر موــسرــملا ىـضتـــقمـبو–
ميظنت نمضتملاو4891 ةنس ليربأ12 قفاوملا4041 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو ينطولا قاقحتسالا فصم سلجم



٢٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6
5م١٢٠٢ ةنس ربمسيد١١

يناثلا عيبر٠3 يف خرؤملا٤2–59 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو5991 ةنس ربمتبس52 قفاوملا61٤1 ماع
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

بـــجر61 يـف خرؤـملا1٠–٠1 مــقر نوـــناــقــلا ىــضـتــقمبو–
ريبخلا نهمب قلعتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا13٤1 ماع
،لّدعملا ،دمتعملا بساحـملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحـملا

يف خرؤملا2٠1–8٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةـنـس سراــم62 قــفاوــملا92٤1 ماــع لّوألا عـيـبر81
ةيمومعلا تاسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
،يبعشلا ينطولا شيجلل

يف خرؤملا222–9٠ مقر يساـئرـلا موـسرــملا ىضتـقـمــبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر6
،لّدعملا ،ترايتب تارايسلا ةعانص ريوطتل ةسسؤم ثادحإ

: يتأي ام مسري

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةّداملا
وينوي92 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر6 يف خرؤملا222–9٠ مقر

ةــعاــنص رــيوــطــتــل ةسسؤم ثادـــحإ نـــمضتملاو9٠٠2 ةــــنس
: يتأي امك ررحتو ،ترايتب تارايسلا

عاــفدــلا رــيزو ةـســسؤــملا ةرادإ سـلـجــم سأرــي:8 ةّداــملا“
: ةيتآلا لكايهلا نولثمي ءاضعأ نم لكشتيو ،هلثمم وأ ينطولا

: ينطولا عافدلا ةرازو ناونعب

 ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ–

ينطولا شيجلا ناكرأل شيجلا نمأل ةيزكرملا ةيريدملا–
،يبعشلا

،داتعلل ةيزكرملا ةيريدملا–

،ةيركسعلا تاعانصلا ةيريدم–

.ةيلاملا حلاصملا ةيريدم–

: ىرخألا ةيرازولا رئاودلا ناونعب

،)كرامجلل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو–

.ةعانصلا ةرازو–

نيب نم ركذلا ةفلاسلا لكايهلل نولثمملا ءاضعألا نــّيعي
ىلع ،ةيزكرملا ةرادإلاب ريدم بئان ةبتر يوذ نيمدختسملا
.”هل لداعم بصنم وأ ،لقألا

ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرـمــلا اذـــه رـــشـنــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـــملا3441 ماـــع يـناـثــلا عـيـبر03 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد5

نوبت ديجملا دبع

يناثلا عيبر03 يفخّرؤم٤٩٤–12 مقر يسائر موسرــم
لّدعي،1202 ةـنـس رــبــمســيد5 قــفاوــملا3441 ماــع
بجر6 يفخّرؤملا٣٢٢–٩٠ مقر يسائرلا موسرملا

نمضتملاو٩٠٠٢ ةنس وينوي٩٢ قفاوملا٠٣٤١ ماع
ةـيـنورـتـكـلإلا تاـموـظــنملا ةدــعاــق ةسسؤم ثادــحإ
.سابعلب يديسب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)7و1(19 ناـــتداــمـــلا اــمــيــس ال ،روــتــسدــلا ىلـــع ءاـــنــــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(1٤1و

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

يناثلا عيبر٠3 يف خرؤملا٤2–59 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو5991 ةنس ربمتبس52 قفاوملا61٤1 ماع
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

بــــــجر61 يـف خرؤــملا1٠–٠1 مــقر نوناــقــلا ىضــتــقــمــبو–
ريبخلا نهمب قلعتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا13٤1 ماع
،لّدعملا ،دمتعملا بساحـملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحـملا

يف خرؤملا2٠1–8٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس سرام62 قفاوملا92٤1 ماع لّوألا عيبر81
ةيمومعلا تاسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
،يبعشلا ينطولا شيجلل

خرؤــملا322–9٠ مــقر يـساــئرـــلا موـــسرــملا ىـضـتـــقــــــمبو–
9٠٠2 ةنـس وــيــنوــي92 قـــفاوـــمــــلا٠3٤1 ماـــع بـــجر6 يــف
ةــيــنورــتكلإلا تاموظنملا ةدعاق ةسسؤم ثادحإ نمضـتملاو
،لّدعملا ،سابعلب يديسب

: يتأي ام مسري

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةّداملا
وينوي92 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر6 يف خرؤملا322–9٠ مقر

تاموظنملا ةدعاق ةسسؤم ثادحإ نمضتملاو9٠٠2 ةنس
: يتأي امك ررحتو ،سابعلب يديسب ةينورتكلإلا

عاــفدــلا رــيزو ةـسـسؤــملا ةرادإ ســلجــم سأرـــي:8 ةّداملا“
: ةيتآلا لكايهلا نولثمي ءاضعأ نم لكشتيو ،هلثمم وأ ينطولا

: ينطولا عافدلا ةرازو ناونعب

 ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ–

،ميلقإلا نع يوجلا عافدلا تاوق ةدايق–



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٩6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد١١ 6

بــجر61 يـف خرؤــملا1٠–٠1 مــقر نوــناـــقـــلا ىـضـتــــقـمـبو–
ريبخلا نهمب قلعتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا13٤1 ماع
،لّدعملا ،دمتعملا بساحـملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحـملا

يف خرؤملا2٠1–8٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس سرام62 قفاوملا92٤1 ماع لّوألا عيبر81
ةيمومعلا تاسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
،يبعشلا ينطولا شيجلل

يف خرؤملا213–11 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
نمضتملاو11٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا23٤1 ماع لاّوش8
،لّدعملا ،ةيكيناكيملا ةعانصلا ةيقرت عمجم ثادحإ

: يتأي ام مسري

يسائرلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةّداملا
ربمتبس6 قفاوملا23٤1 ماع لاّوش8 يف خرؤملا213–11 مقر

ةـــعاــنـصـــلا ةــيــقرــت عــمـجـم ثادـــحإ نـــمـــضــتــملاو11٠2 ةـنـس
: يتأي امك ررحتو ،ةيكيناكيملا

ءاــضــعألا نــم عـمـجـملا ةرادإ ســلـجــم لـــكــشـــتــي:9 ةّداملا“
: ةيتآلا لكايهلا يلثمم

: ينطولا عافدلا ةرازو ناونعب

 ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ–

ينطولا شيجلا ناكرأل شيجلا نمأل ةيزكرملا ةيريدملا–
 ،يبعشلا

،داتعلل ةيزكرملا ةيريدملا–

،ةيركسعلا تاعانصلا ةيريدم–

.ةيلاملا حلاصملا ةيريدم–

: ىرخألا ةيرازولا رئاودلا ناونعب

.ةعانصلا ةرازو–

نيب نم ركذلا ةفلاسلا لكايـهـلل نوـلـثـمـملا ءاـضــعألا نـّيــعــي
.”لقألا ىلع ،ريدم ةبتر يوذ نيمدختسملا

ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــمــلا اذـــه رـــشـنــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـــملا3441 ماـــع يـناـثــلا عـيـبر03 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد5

نوبت ديجملا دبع

،ةينورتكلإلا برحلاو تامولعملا ةمظنأ ،ةراشإلا ةرئاد–

ينطولا شيجلا ناكرأل شيجلا نمأل ةيزكرملا ةيريدملا–
 ،يبعشلا

،ةيركسعلا تاعانصلا ةيريدم–

،ةيلاملا حلاصملا ةيريدم–

/يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا–
.ماعلا اهريدمب ةلثمم ،صاخلا داتعلا ديدجت ةسسؤم

: ىرخألا ةيرازولا رئاودلا ناونعب

.ةعانصلا ةرازو–

نيب نم ركذلا ةفلاسلا لكايهلل نولثمملا ءاضعألا نــّيعي
ىلع ،ةيزكرملا ةرادإلاب ريدم بئان ةبتر يوذ نيمدختسملا
.”هل لداعم بصنم وأ لقألا

ةــّيمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف موـسرــملا اذـــه رـشنـي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـــملا3441 ماـــع يـناـثــلا عـيـبر03 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد5

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر03 يفخّرؤم5٩٤–12 مقر يسائر موسرــم
لّدـــعــي،١٢٠٢ةـنــس رــــبــمســـيد 5قــفاوــملا٣٤٤١ماــــع
لاّوش ٨يفخّرؤملا٢١٣-١١مقر يسائرلا موسرملا

نمضتملاو١١٠٢ ةنس ربمتبس 6قفاوملا٢٣٤١ ماع
.ةيكيناكيملا ةعانصلا ةيقرت عمجم ثادحإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و )7و1(19 ناتداـمـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

يناثلا عيبر٠3 يف خرؤملا٤2–59 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو5991 ةنس ربمتبس52 قفاوملا61٤1 ماع
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا



٢٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6
7م١٢٠٢ ةنس ربمسيد١١

يناثلا عيبر03 يفخّرؤم6٩٤–12 مقر يسائر موسرــم
لّدعي،1202 ةـنـس رــبــمســيد5 قــفاوــملا3441 ماــع
رفص٢٢ يفخّرؤملا5٩٢–6١ مقر يسائرلا موسرملا

نمضتملاو6١٠٢ ةنس ربمفون٢٢ قفاوملا٨٣٤١ ماع
.ناريطلا تاعانص ريوطتل ةسسؤم ثادحإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)7و1(19 ناــــتداــــمـــلا اــــمــيــس ال ،روـتــسدــلا ىلــع ءاـــنــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(1٤1و

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

يناثلا عيبر٠3 يف خرؤملا٤2–59 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو5991 ةنس ربمتبس52 قفاوملا61٤1 ماع
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

بـــجر61 يـف خرؤــملا1٠–٠1 مــقر نوـــناــقـــلا ىضــتـقــمبو–
ريبخلا نهمب قلعتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا13٤1 ماع
،لّدعملا ،دمتعملا بساحـملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحـملا

يف خرؤملا2٠1–8٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس سرام62 قفاوملا92٤1 ماع لّوألا عيبر81
ةيمومعلا تاسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
،يبعشلا ينطولا شيجلل

يف خّرؤملا592 –61 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو61٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا83٤1 ماع رفص22
،مّمتملا ،ناريطلا تاعانص ريوطتل ةسسؤم ثادحإ

: يتأي ام مسري

يسائرلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةّداملا
ربمفون22 قفاوملا83٤1 ماع رفص22 يف خّرؤملا592–61 مقر

تاعانص رـيوـطـتـل ةـســسؤــم ثادــحإ نــمــضـتـملاو61٠2 ةــنـس
: يتأي امك ررحتو ،ناريطلا

ءاــضــعأ نــم ةـســسؤــملا ةرادإ ســلجم لـــكــشــتــي:9 ةّداملا“
: ةـيـتآلا لـــكاــيـهـلا نوــلـثـمي

: ينطولا عافدلا ةرازو ناونعب

 ،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ–

،ةيوجلا تاوقلا ةدايق–

ينطولا شيجلا ناكرأل شيجلا نمأل ةيزكرملا ةيريدملا–
 ،يبعشلا

،ةيركسعلا تاعانصلا ةيريدم–

.ةيلاملا حلاصملا ةيريدم–

: ىرخألا ةيرازولا رئاودلا ناونعب

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو–
،)ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا(

،)تارامثتسالل ينطولا قودنصلا( ةيلاملا ةرازو–

،)يندملا ناريطلاب ةفلكملا ةيريدملا( لقنلا ةرازو–

.ةعانصلا ةرازو–

لكايهلاو ةيرازولا رئاودلا نولثمي نيذلا ءاضعألا نـّيعي
مهل نيذلا نيمدختسملا نيب نم ،هالعأ ةروكذملا ةزهجألاو
.لقألا ىلع ،ريدم ةبتر

،ةراشتسالا ليبس ىلع ،نيعتسي نأ ةرادإلا سلجم نكمي
هدعاسي نأ ،هطاشن وأ هتاءافك مكحب ،هناكمإب صخش لكب

.”هلامعأ يف

ةــّيـمسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرــمـــلا اذـــه رــشـنــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـــملا3441 ماـــع يـناـثــلا عـيـبر03 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد5

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر٩٢ يفخّرؤم٧٨٤–12 مقر يذيفنت موسرــم
نــــمضتي،١٢٠٢ةـنـس رــبــمســيد٤قـفاوـملا٣٤٤١ماــع
ةــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا ةــــــعفنملاب حــــيرـــصتلا
– يناثلا يرئادلا قيرطلا نيب قرطلا ذفانم ةئيهتب
.6٣ مقر ينطولا قيرطلاو ةريودلا بعلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5–211 ناــتداــمــلا اــمــيس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاـــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

لاّوـــش21 يـف خرؤــملا11–19 مــقر نوــناـــقــلا ىـضـــتـقــمبو –
دــعاوــقلا ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماــع
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٩6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ىلوألا ىدامج71 يف خرؤملا31–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا22٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،هميظنتو يربلا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةكرح ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا

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

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

يف خرؤملا681–39 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضتـقــمبو –
يذلا ،مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا٤1٤1 ماع رفص7
يــف خرؤـــملا11–19 مـــقر نوـــناـــقـــلا قــيبــطت تاـــيـــفـيــك ددـــحــي
ددحي يذلا1991 ةنس ليرــبأ72 قــفاوـمــلا11٤1 ماــع لاّوــش21
،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رّركم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع لاّوش21 يف خرؤملا11–19 مقر

ةداــملا ماـــكـحأل اـــقـبـطو ،هالـــعأ روـــكذــملاو مــّـمـتـملا ،1991 ةــنـس
رفص7 يف خرؤملا681–39 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠1
،هالعأروكذملاو مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا٤1٤1 ماع
ةـيـمومــعـلا ةــعــفـنـملاـب حــيرـصـتـلا ىلإ موــسرــملا اذـــه فدــهــي
يرئادلا قيرطلا نيب قرطلا ذفانم ةئيهتب ةقلعتملا ةيلمعلل
ارــظـن ،63 مــقر يـنـطوـلا قـيرـطـلاو ةرــيودــلا بــعـلم–يناثــلا
ينطولا دعبلاو ةماعلا ةعفنملا تاذ ةيتحتلا ىنبلا عباطل
.لاغشألا هذهل يجيتارتسالاو

ةيراقعلا كالمألا ةيمومعلا ةعفنملا عباط صخي :٢ ةّداملا
ةيلمعلل باحرك مدختست يتلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و
– يناثلا يرئادلا قيرطلا نيب قرطلا ذفانم ةئيهتب ةقلعتملا

.63 مقر ينطولا قيرطلاو ةريودلا بعلم

ةيلمـعلـل باــحرــك مدــخـتـسـت يـتـلا يــضارألا عــقــت :٣ ةّداملا
– يناثلا يرئادلا قيرطلا نيب قرطلا ذفانم ةئيهتب ةقلعتملا

اهتحاسم غلبت يتلا63 مقر ينطولا قيرطلاو ةريودلا بعلم
ةــيالو مـــيـــلـــقإ يف ،اراـــتـــكـــه )32( نــيرشعو ةــثالــث ةــيــلاــمـــجإلا
ددــحتو ،ةـيـسـيارــخو نسح اـباـبو ةرــيودــلا تاــيدـــلـبب رـــئازجلا

.موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط

ةئيهت ةيلمع ناونعب اهب مزتلملا لاغشألا ماوق :٤ ةّداملا
ةريودلا بعلم–يناثلا يرئادـلا قـيرــطلا نيـب قرــطـلا ذــفاــنــم
: يتأي امك ،63 مقر ينطولا قيرطلاو

يرــئادــلا  قــيرـطــلا نيــب تالداـــبــتـلا نــمــضــي )1( طـــبرلوحم –
: نم نوكـتـي ،ةرــيودــلا بــعـلـم وــحـن رئازجلل يــناـثـلا

،ةريودلاب نسح ابابطبرت )1( ةينف ةأشنم *

.طبرلا لوحم ذفانم عورف *

،م٠٠7 ــب63 مقر ينطولا قيرطلا ربع بعلملل ذفانم –

،مك2.1 ــب بعلملل ةيذاحم قيرط –

،م٠٠9 ــب بعلملاب36 مقر ينطولا قيرطلا طبر قيرط –

يرئادلا قيرطلاب36 مقر ينطولا قيرطلا طبر قيرط –
،مك1^2 ىلع يناثلا

،مك٤.2 ىلع36 مقر ينطولا قيرطلا جاودزا –

.)8( ةينامث : نارودلا رواحم ددع –

ةـــيرورـــضــلا تاداــــمـتـــعالا رـــفوــتـــت نأ بـــجـــي:5 ةّداملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو ،نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوـعـتلل
ةـيراـقــعـلا كالــمألا عزــن تاـيـلـمـع صـخـي اــمــيف ،ةـيـموـمــعلا

ةـقـلـعـتملا ةـيـلـمـعـلـل ةـيرورضلا ةـيراـقـعــلا ةــيــنــيــعــلا قوــقحلاو
بعلم–يناـثـلا يرئادــلا قيرــطلا نيـب قرــطلا ذــفاـنــم ةـئـيـهـتـب
.63 مقر ينطولا قيرطلاو ةريودلا

ةـــّيـمـسرـلا ةدــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رـــشــني:6 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمجـلل

قـــفاوـــملا3441 ماـــع يـناـثــلا عـيـبر92 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد٤

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر٩٢ يفخّرؤم٨٨٤–12 مقر يذيفنت موسرــم
نــــمضتي،١٢٠٢ةـنـس رــبــمســيد٤قـفاوـملا٣٤٤١ماــع
ةـــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا ةــــــعفنملاب حـــيرـــصتلا
– )ةيليوج5( يبونجلا يرئادلا قيرطلا طبار زاجنإب
فافتلا قيرطو رئازجلل يناثلا يرئادـلا  قــيرــطلا
.لوألا رطشلا– ةيراردلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5–211 ناــتداـــمــلا اـــمـيــس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا
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لاّوــش21 يـف خرؤـمــلا11–19 مـــقر نوـــناـــقــلا ىـضـتــقـــمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤملا31–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا22٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،هميظنتو يربلا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح

يف خرؤملا572–12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىـضـتــقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا681–39 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو –
،مــّمـتـملا ،3991 ةــنـس وــيــلوــي72 قــفاوــملا٤1٤1 ماـــع رــــفص7
خرؤملا11–19 مقر نوـــناـقــلا قيـبـطت تاـيــفـيـك ددـحــي يذـــلا

يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع لاّوش21 يف
،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا ددحي
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رّركم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع لاّوش21 يف خرؤملا11–19 مقر

٠1 ةداملا ماكحأل اقبطو ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،1991 ةنس
٤1٤1 ماع رفص7 يف خرؤملا681–39 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
فدهي ،هالعأروكذملاو مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا

ةـيـلـمـعـلـل ةـيـموــمــعــلا ةــعــفــنملاــب حــيرصتــلا ىلإ موسرملا اذــه
– )ةيليوج5( يبونجلا يرئادلا قيرطلا طبار زاجنإب ةقلعتملا
– ةيراردلا فافتلا قيرطو رئازجلل يناثلا يرئادلا قيرطلا
ةماعلا ةعفنملا تاذ ةيتحتلا ىنبلا عباطل ارظن ،لوألا رطشلا

.لاغشألا هذهل يجيتارتسالاو ينطولا دعبلاو

ةيراقعلا كالمألا ةيمومعلا ةعفنملا عباط ّصخي :٢ ةّداملا
ةيلمعلل باحرك ةلمعتسملا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و
– )ةيليوج5( يبونجلا يرئادلا قيرطلا طبار زاجنإب ةقلعتملا
– ةيراردلا فافتلا قيرطو رئازجلل يناثلا يرئادلا قيرطلا
.لوألا رطشلا

ةيلمعلل باــحرـك مدـخـتـسـت يتــلا يــضارألا عـــقــت :٣ ةّداملا
– )ةيليوج5( يبونجلا يرئادلا قيرطلا طبار زاجنإب ةقلعتملا
– ةيراردلا فافتلا قيرطو رئازجلل يناثلا يرئادلا قيرطلا

)٠8( نينامث ةيلامجإلا اهتحاسم غلبت يتلا ،لوألا رطشلا
روشاعلاو ةيراردلا تايدلبب رئازجلا ةيالو ميلقإب ،اراتكه
ططخملل اقبط ددحتو ،ميهارـب يلادو ةيــسيارـــخو نسح ابابو
.موسرملا اذه لصأب قحلملا

ةيـلمـعـلا ناوـنـعـب اــهـب مزــتـلـملا لاـــغـشألا ماوــق :٤ ةّداملا
– )ةيليوج5( يبونجلا يرئادلا قيرطلا طبار زاجنإب ةقلعتملا
– ةيراردلا فافتلا قيرطو رئازجلل يناثلا يرئادلا قيرطلا
: يتأي امك ،لوألا رطشلا

،رتموليك٠1 : يسيئرلا طخلا –

.)71( ةرشع عبس : ةينفلا تآشنملا ددع –

ةـــيرورــــضــلا تاداــــمــتـــعالا رـــــفوــــتــت نأ بــــجـــي :5 ةّداملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو ،نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
قوقحلاو ةيراقعلا كالمألا عزن تايلمع صخي اميف ،ةيمومعلا
طبار زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل ةيرورضلا ةيراقعلا ةينيعلا
يناثلا يرئادلا قيرطلا– )ةيليوج5( يبونجلا يرئادلا قيرطلا
.لوألا رطشلا– ةيراردلا فافتلا قيرطو رئازجلل

ةـــّيـمـسرـلا ةدــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رـــشــني :6 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمجـلل

قـــفاوـــملا3441 ماـــع يـناـثــلا عـيـبر92 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد٤

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

يناـثــلا عيبر٩٢ يفخّرؤم٩٨٤–12 مقر يذيفنت موسرــم
ددـحـــي،١٢٠٢ةـنـس رــبـــمـســــــيد٤قـفاوـملا٣٤٤١ماــع

.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو تايحالص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5–211 ناـتداـــمــلا اـــمــيس ال ،روـــتـسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا572–12 مقر يساـئرـلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

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

يف خرؤملا592–19 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا1991 ةنس تشغ٤2 قفاوملا21٤1 ماع رفص٤1

،مّمتملاو لّدعملا ،نيدهاجملا ريزو تايحالص
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قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو حرتقي: ىلوألا ةّداملا
اهلمع جمانربو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ يف ،ّدعيو
ةسايسلا رصانع ،روتسدلا ماكحأل اقبط امهيلع قداصملا

ثارتلا ىلع ةظفاحملا لاجم يف نيتينطولا ةيجيتارتسالاو
ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملاب طبترملا يفاقثلاو يخيراتلا
اذكو ،هيلع ةميقلا ءافضإو ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا
،قوقحلا يوذو نيدهاجملل ةيعامتجالا ةيقرتلاو ةيامحلا

نيناوـقـلـل اـقـفو اـمـهـقـيـبـطـت ةــبــقارــمو اــمــهــتــعــباــتــم ىلوــتــيو
.اهب لومعملا تاميظنتلاو

ةموكحلا عامتجا يفو لّوألا ريزولا ىلع هلامعأ جئاتن ضرعيو
.ةررقملا لاجآلاو تايفيكلاو لاكشألا بسح ءارزولا سلجمو

نواعتلاب ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو سرامي :٢ ةّداملا
لاجم يفهتايحالص ةينعملا لكايهلاو تاعاطقلا عم قيسنتلاو
ةكرحلاوةيبعشلا ةمواقملاب ةطبترملا ةينطولا ةركاذلا ةيامح
ةساـيس ذـــــّفـنـيو ّدـعـيو ،ينـطوـلا رـيرـحـتــلا ةروــثو ةــيــنــطوــلا
قوقحلا يوذو نيدهاجملا تاجايتحا ةيبلتب ةليفكلا عاطقلا

قلعتي اميف اميس ال ،تارجفتملا اياحضو نييندملا اياحضلاو
.ةيحصلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو ةيقرتلاب

يـف قوــقـحلا يوذو نــيدــهاجــمــلا رـــيزو فــلــكــي :3 ةّداملا
ةمواقملاب طبترملا يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا ةيامح لاجم
: يتأي امب ،ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا

ةقلعتملا ةيخيراتلا رثآملاو ملاعملا ةيامح ىلع رهسلا–
 ،ينطولا ريرحتلا ةروثب

،ءادهشلا رباقمب ءادهشلا تافر نفد ةداعإو نفد–

رباقم ةيامحو ةنايصو ةماقإ ةيلمع ةعباتم نامض–
،ةيخيراتلاو ةيراكذتلا ملاعملاو ءادهشلا

تاسسؤملا ةيمست ةداعإ وأ ةيمست ةيلمع ةعباتم نامض–
نيدهاجملاو ءادهشلا ءامسأب ةيمومعلا ينابملاو نكامألاو
،نيفوتملا ينطولا ريرحتلا ةروث ءاقدصأو

اهتيقرتو ةينطولا ةركاذلا ىلع ةظفاحملا ىلع رهسلا–
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب اهنوصو

هئدابم نيقلتو هتيقرتو ينطولا خيراتلا غيلبت ىلع لمعلا–
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ةدعاصلا لايجألل

لافتحالاب ةقلعتملا تايلاعفلاو جماربلا ذيفنتو دادعإ–
ةـطـبــترملا ثادــحألاو زوــمرــلاــبو ةــيــنــطوــلا داــيــعألاو ماــيألاــب
،ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملاب

اهتنايصو عاطقلاب ةصاخلا تآشنملاو فحاتملا ءاشنإ–
،اهيلع ةظفاحملاو

ءايشألاو تاظوفحملاو قئاثولا ةنمقرو عاجرتساو عمج–
ةروـثو ةـيـنـطوــلا ةــكرحلاو ةــيــبــعشلا ةــمواــقملاــب ةــطــبــترملا
،اهظفحو ينطولا ريرحتلا

اهليجستو ةيحلا تاداهشلا عمج ةيلمع ةعباتم ىلع رهسلا–
،اهلالغتساو

ضراـعملاو تاودـنـلاو تاـيدـتـنملاو تاـيـقـتـلملا مـيـظـنـت–
ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملاب ةقلعتملا تاقباسملاو
،ينطولا ريرحتلا ةروثو

ةطبترملا ةيخيراتلا ثاحبألاو تاساردلا ةيقرتو عيجشت–
،ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملاب

بوتكملاو يرصبلا يعمسلا ينفلا جاتنإلا ةيقرت نامض–
ريرحتلا ةروثو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملاب قلعتملا
.ينطولا

لاجم يف ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو فلكي:4 ةّداملا
: يتأي امب ،ةيقاطبلاو حنملا

فلتخمل ةرّيسملا ةينطولا ةسايسلا رصانع حارتقا–
،حنملا فانصأ

رــيرــحــتــلا شيــج ءاضعأو نيبوــطـــعملا تاـــفـــلـــم ةسارد–
ءادهشلا قوقح يوذو ينطولا ريرحتلا ةهبج ءاضعأو ينطولا

يوذو تارجفتملا اياحضو نييندملا اياحضلاو نيدهاجملاو
،مهقوقح

ةيزكرمالب ةقلعتملا تاءارجإلا قيبطت ةعباتم نامض–
،اهب ةصاخلا تاءارجإلا طيسبتو حنملا ةيفصتو ةسارد

ماعلا ءاصحإلا طبضو نيحونمملا ةيقاطب نييحتو دادعإ–
،نيحونمملل

،نيدهاجملاو ءادهشلل ةينطولا ةيقاطبلا ظفحو كسم–

ةقلعتملا تافلملا ةجلاعم تايفيك ديدحتو ريبادت عضو–
ريرحتلا ةهبجو ينطولا ريرحتلا شيج يف ةيوضعلا تاقاطبب
،ينطولا

تايفيك ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،ديدحت –
ةفص تابثإب ةقلعتملا تافلملا ةسارد لئاسوو تاءارجإو
رـيرـحـتـلا ةــهــبــج وأ ينــطوــلا رــيرــحــتــلا شيــج يف ةــيوضعــلا
ةصاخلا نوـعـطـلاو ةـباـقرــلا تاــيــلــمــع ىلع رــهسلاو ،ينــطوــلا

.ةفصلا هذهب

لاجم يف قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو فلكي:5 ةّداملا
: يتأي امب ،قوقحلا يوذو نيدهاجملل ةيعامتجالا ةيامحلا

يحصلاو يعامتجالا لفكتلل ةمئالملا ريبادتلا عضو–
،قوقحلا يوذو نيدهاجملاب
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نيـقوــعملا قوــقحلا يوذو نــيدــهاــجـملا دــيوزــت ناــمــض–
اهنيسحت ىلع لمعلاو ةيرورضلا قحاوللاو بطعلا ةزهجأب
،اهريوطتو

ذاختاو ةينعملا تاعاطقلا فلتخم عم قيسنتلاب لمعلا–
نم قوــقحلا يوذو نـيدــهاــجملا نيــكـمـتل ةــمزالــلا رـيــبادــتلا
،مهل ةلّوخملا ةيعامتجالا تازايتمالا فلتخم نم ةدافتسالا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةدافتسا ةعباتمل تايلآ عضو–
لــكاــيــهــلاو تاسسؤملا ىوــتسم ىلع ةــمدـــقملا تاـــمدخلا نـــم
.عاطقلل ةعباتلا

لاجم يف ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو فلكي :6 ةّداملا
: يتأي امب ،ةيتامولعملاو ميظنتلا

طاشنب ةقلعتملا ةينوناقلا ةموظنملا قيبطت ىلع رهسلا–
،اهنييحتو قوقحلا يوذو نيدهاجملا عاطق

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم حارتقاو دادعإ–
،هصاصتخا ناديم يف لخدت يتلا

اــهـب رداـبـت يتـلا رـيـبادـتـلاو صوصـنلا يـف يأرلا ءادــبإ–
،ىرخألا تاــعاــطـقلا

عاــطـقـلا فيـشرأو يقـئاــثولا دـيـصرـلا رـيـيـست ناــمــض–
،هــظفـحو

ةمدخلا نيـسـحتو عاــطـقـلا ةـــنمـقرو ةـــنرـصــع ىلــع لـمــعـــلا–
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لامعتساب ةيمومعلا

نامضو اهطبضو عاطقلل ةيئاصحإلا ةموظنملا دادعإ–
،اهنييحت

يتاـــموـــلـــعملا نــــمألا ناــــمضل ةــــمــــئالملا تاــــيــــلآلا عضو–
.تايطعملل

لاجم يف قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو فلكي:7 ةّداملا
: يتأي امب ،ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلا

لك يف ةصتخملا تاطلسلل ةدعاسملا ميدقتو ةكراشملا–
ةطبترملا فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تاضوافملا

،هصاصتخال ةعباتلا تاطاشنلاب

دودـــــح يـف يـلود وأ يوــــهـــج طاــــشــــن لـــك يـف ةــكراــــشـــملا–
،هصاصتخا

تاطاشن يف عاطقلا ليثمت ىلإ يمري ريبدت لك ذيفنت–
لاــجـمب ةـلـصـلا تاذ ةـيلودـلاو ةـيوـهجلا تاــئـيـهـلاو تاـمـظـنملا
،هصاصتخا

يف ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا قيبطت ىلع رهسلا–
رئازجلا نوكت يتلاو هصاصتخا لاجمل ةعباتلا تالاجملا

.اهيف افرط

،قوـــقـــحــلا يوذو نــيدــــــهاـــجــمــلا رـــيزو ىـــلوــتــي :8 ةّداــمــلا
،اصوصخ ،هب ةطونملا فادهألا قيقحتو ماهملا ذيفنت نامضل
: يتأي ام

نسحلا ريسلا ىلع رهسلاو ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت حارتقا–
،هـــــتـــــطـــــلس تحت ةـــــعوضوملا ةزـــــكرـــــمملا رـــــيـــــغ حــــــلاصمــــــلــــــل
نيناوـــقـــلـــل اـــقـــبـــط ،ةـــياصوـــلا تحت تاـــئيــــهــــلاو تاسسؤملاو
،اهب لومعملا تاميظنتلاو

ةيرشبلا لئاسولا صخي اميف ،ةرازولا تاجايتحا ريدقت–
يف اهريفوتل ةمئالملا ريبادتلا ذاختاو ،ةيداملاو ةيلاملاو
،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا راطإ

ناديم يف عاطقلا جمانرب ذيفنت يف ةمهاسملاو ةردابملا–
ىلع رهسلاو ،فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا

،عاطقلا تاطاشن زاجنإل ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا ريوطت

ةقبطملا ةيساسألا ةينوناقلا ماكحألا دادعإ يف ةكراشملا–
.عاطقلا يمدختسم ىلع

592–19 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ ىغلت:٩ ةّداملا
1991 ةنس تشغ٤2 قفاوملا21٤1 ماع رفص٤1 يف خرؤملا
.نيدهاجملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

ةـــّيـمـسرـلا ةدــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رـــشــني :٠١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمجـلل

قـــفاوـــملا3441 ماـــع يـناـثــلا عـيـبر92 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد٤

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر٩٢ يفخّرؤم٠٩٤–12 مقر يذيفنت موسرــم
نمضتي،١٢٠٢ةـنـس رــبــمســيد٤قـفاوـملا٣٤٤١ماــع
يوذو نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
.قوقحلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5–211 ناــتداــمــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت
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يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤـــملا881-٠9 مقر يذــــيــــفـــنــــتــــلا موــــسرــــملا ىضتقمبو –
٠991 ةنـس وـــيـــنوـــي32 قفاوــــملا٠1٤1 ماـــع ةـــجـــحلا يذ لّوأ يف

،تارازولا يف اهـتزـهـجأو ةـيزكرـملا ةرادإلا لكاـيـه ددـحي يذـلا

يف خرؤملا932-٤9 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضــتــقـمبو –
نمضتملاو٤991 ةنس تشغ٠1 قفاوملا51٤1 ماع لوألا عيبر2
اهميظنت ديدحتو نيدهاجملا ةرازو يف ةماعلا ةيشتفملا ءاشنإ

،لّدعملا ،اهماهمو

يف خرؤملا٠٠1-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقــمبو –
61٠2 ةنس سرام٤1 قفاوملا73٤1 ماع ةيناثلا ىدامج5
،نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

يف خرؤملا98٤–12 مقر يذـيـفنتـلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةــنـس رـبـمــسـيد٤ قــفاوـــملا3٤٤1 ماــع يـناــثــلا عـيــبر92
،قوقحلا يوذو نيدهاجملا رــــيزو تاــــيــــحالص ددــــحــــي يذــــلا

: يتأي ام مسري

نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لمتشت: ىلوألا ةّداملا
: يتأي ام ىلع ،ريزولا ةطلس تحت ،قوقحلا يوذو

هب قحليو ،تاسارد )2( اريدم هدعاسيو ،ماعلا نيمألا –
،يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاو لاصتالاو ديربلا بتكم

تاساردلاب نيفلكم )5( ةسمخ هدعاسيو،ناويدلا سيئر –
: يتأي امب نوفلكيو ،صيخلتلاو

ةيموكحلا تاطاشنلا يف ريزولا ةكراشم ميظنتو ريضحت –
،ناملربلا عم تاقالعلاب ةطبترملا تاطاشنلاو

تاقالعلا لاجم يف رـيزوــلا تاــطاــشـن مـيـظـنـتو رــيـضـحت –
،نواعتلاو ةيلودلا

تاقالعلا لاجم يف ريزولا تاطاشن ميظنتو ريضحت –
فلتخمو تامظنملاو تايعمجلا عم تاقالعلا ةعباتمو ،ةماعلا
،تاسسؤملا

،مالعإلا ةزهجأ عم ريزولا تالاصتا ميظنتو ريضحت –
،اهتعباتم نامضو

ءادـسإ تالـــفــح اذـــكو مـسارـملاو تاـــفيرشـتـلاب لـــفــكـتـلا –
،تاميركتلا

بجومب اهريسو اهميظنت ددحي يتلا،ةماعلا ةيشتفملا –
.يذيفنت موسرم

: ةيتآلا لكايهلا –

،يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا ةيريدم –

،تايئاصحإلاو حنملا ةيريدم –

،ةيعامتجالا ةيامحلا ةيريدم –

،فيشرألاو ةيتامولعملاو ةيقاطبلاو ميظنتلا ةيريدم –

.لئاسولا ةرادإ ةيريدم –

ىلع فلكتو ،يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا ةيريدم :٢ ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

،اهنوصو اهتيامحو ةينطولا ةركاذلا ىلع ةظفاحملا –

ةـيـعوـتـلاو ةـئبـعـتـلا ىلإ ةـيـمارـلا لاــمــعألا لــكــب ةرداــبملا –
لايجألا فيرعت ىلع لمعلاو ،ةينطولا ةركاذلا ةيمهأ لوح
ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملا ميقو ئدابمو خيراتب ةدعاصلا
،ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا

ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملا رثآمو زومر ةيامح –
،ينطولا ريرحتلا ةروثو

ةينطولا داـيـعألاو ماــيألل ةيـخـيراـتـلا ةـيــقاــطـبلا دادــعإ –
ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملا زومرو ثادحأل ةّدلخملا خيراوتلاو
،ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا

يخيراتلا ثارتلا لاجم يف ةيخيراتلا تاساردلا عيجشت –
ةـيـنـطوـلا ةـكرحلاو ةـيـبـعشلا ةـمواـقملاـب ةـقـلـعــتملا يفاــقــثــلاو
،ينطولا ريرحتلا ةروثو

مايألاو تاودنلاو تايقتلملاو ضراعملا ميظنت ىلع رهسلا –
ةروثو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملا لوح ةيساردلا
،ينطولا ريرحتلا

يئاـمـنـيسلاو ينـفـلا جاـتــنإلا ةــيــقرــتو ةــعــباــتــم ناــمض –
ةيبعشلا ةمواقملاب طبترملا بوتكملاو يرصبلا يعمسلاو
عـم لاــصـتالاب ،ينطولا رـيرحتلا ةروــثو ةـينـطوــلا ةــكرحلاو
،ةينعملا تاسسؤملاو تاعاطقلا

طاشنلا ةنرصعو ريوطت ىلإ ةفداهلا ريبادتلا ذاختا –
ةيجولونكتلا لئاسولا مادختسا لالخ نم هتيقرتو يفحتملا
.لاجملا اذه يف اهب لومعملا ريياعملل اقفو ةثيدحلا

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

،ةيخيراتلا رثآملاو زومرلا ةيامحل ةيعرفلا ةيريدملا)أ
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

ةيخيراتلا رثآملاو ملاعملا ةنايصو ةيامح ىلع رهسلا –
اهفينصتو اهدرج لالخ نم ينطولا ريرحتلا ةروثب ةقلعتملا

،اهتيقاطب كسمو اهيلع ةظفاحملاو
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نـيدـهاـجملا عاـطــق نيب نواــعــتــلا جمارــب ذــيــفــنــتو دادــعإ –
ةيامح راطإ يف ىرخألا تائيهلاو تاعاطقلاو قوقحلا يوذو
،يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا

لاــجــم يف يجراخلا نواــعــتــلا تاــفــلــم ةــعــباـــتـــم ناـــمض –
،ةيفاقثلاو ةيخيراتلا تالدابتلا

عاطقلاب ةقلعتملا ةيئانثلا تاقافتالا دادعإ ىلع رهسلا –
.اهب لومعملا تاءارجإلا راطإ يف اهقيبطت ةعباتمو

يخيراتـلا قـيـثوـتـلاو ثحـبـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا)ج
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،يرصبلا يعمسلاو

تارادصإلا ةمجرتو عبط ةداعإو عبط ةعباتم نامض –
ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملاب ةلصلا تاذ تافلؤملاو
،ينطولا ريرحتلا ةروثو

اهفينصتو اهليجستو ةيحلا تاداهشلا عمج ىلع فارشإلا –
،يخيراتلا نأشلاب نيمتهملا لوانتم يف اهلعجو

تارادصإلاو تافلؤملا عيزوتو درجو طبض ىلع فارشإلا –
ةمواــقـملاب ةـلــصـلا تاذ ةيـنـفلا تاـيـنـتـقملا اذــكو تاقصلملاو
،ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا

ةقلعتملا ةيخيراتلا رداصملا ليجستو عمج ىلع فارشإلا –
ريرحتلا ةروثو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملا خيراتب
مالعإلا تايجولونكت لامعتسا لالخ نم اهثادحأو ينطولا

،لاصتالاو

يخيراتلا ثارتلاب ةلصلا تاذ ثاحبألاو تاساردلا عيجشت –
ريرحتلا ةروثو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملاب طبترملا
،هنيمثتو هتيقرتو ينطولا

ةمواقملاب قلعتملا يرصبلا يعمسلا جاتنإلا ةعباتم نامض –
،هتيقرتو ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا

ةساردب ةفلكملا ةءارقلا ةنجل لامعأو طاشن ةعباتم نامض –
ةقّلعتملا ةيرصبلا ةيعمسلاو ةيئامنيسلا لامعألا عيراشم
،ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملاب

٤591 ربمفون لّوأ ةزئاج ةقباسم ميظنت ىلع فارشإلا –
.يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا ةيامحب ةلصلا تاذ تاقباسملا اذكو

ىلــع فــلـكــتو ،تاــيئاـصـحإلاو حــنـملا ةــيرـــيدــم :٣ ةّداملا
: يتأي امب ،صوـصخلا

،قوقحلا يوذو نيبوطعملا حنم ةيفصت ةيلمع نامض –

ةصـصــخـملا حــنــملا فاــنــصأ فــلــتـخـم تاــفـلــم ةسارد–
اــياـحـضو نيـيـندـملا اــياحــضـلاو قوــقــحلا يوذو نيــبوـطــعـمـلل
،تارجفتملا

ةيراكذتلا ملاعملاو ءادهشلا رباقم ةماقإ ةيلمع ةعباتم –
،اهتيقاطب كسمو اهتنايصو

اهلقن ىلع فارشإلاو ،ءادهشلا تافر فاشتكا ةيلمع ةعباتم –
،ءادهشلا رباقمب اهنفد ةداعإو

زومرلاو نيدهاجملاو ءادهشلل ةيخيراتلا ةيقاطبلا كسم –
ةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملاب ةقلعتملا ةيخيراتلا ثادحألاو
،ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا

ةــمـسوألاـب مـهــفـيرـشـتو نـيدــهاــجملاو ءادــــهـشـلا مــيرــكــت –
،اهب ةطبترملا مسارملاب لفكتلاو نيشايّنلاو

امو جراخلا نم نيدهاجملا نيماثج لقن ىلع فارشإلا –
،مهنفد نامضو تايالولا نيب

،ينطولا ريرحتلا ةروث يدهاجم نفد مسارمب لفكتلا –

يفاقثلاو يخيراتلا عباطلا تاذ تايعمجلا عيجشتو معد –
،اهتاطاشن يف اهتقفارمو

ةيئالولا ناجللاو ةينطولا ةنجللا تاطاشن ةعباتم نامض –
.ةيراكذتلا ملاعملاو ءادهشلا رباقم فينصتل

ىلع فلكتو ،طيشنتلاو هيجوتلل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
: يتأي امب ،صوصخلا

دايعألاو مايألا ءايحإو ديلختب ةقلعتملا جماربلا دادعإ –
دادعإو اهتعباتم نامضو ،ةيخيراتلا تابسانملاو ةينطولا

،اهتاطاشن لئاصح

ريضحتب ةفلكملا ةينطولا ةنجللا ةمانزر طبضو دادعإ –
رضاحم تالجس كسمو ةينطولا دايعألاو مايألا ءايحإ تالفح
،اهتاعامتجا

ةيساردلا مايألاو تايقتلملاو تاودنلا ميظنت ىلع فارشإلا –
ةينطولاةكرحلاو ةيبعشلا ةمواقملاب طبترملا خيراتلا لوح
،ينطولا ريرحتلا ةروثو

دهاجملل ةيفحتملا تاسسؤملا تاطاشن ةعباتم نامض –
لمعلاو ،اهمييقتو اهتبقارمو ةياصولا تحت تاسسؤملاو
لــئاــسو لاـمـعـتـسا لالــخ نـم اــهـتـنرــصـعو اــهرــيوـطــت ىلـع
اذه يف اهب لومعملا ريياعملل اقفو ةثيدحلا تايجولونكتلا
،لاجملا

تاسـسؤـملا ةيـمـسـت ةداــعإ وأ ةـيـمـسـت ةـيـقاـــطـب كــسـم –
نيدهاجملا وأ ءادهشلا ءامسأب ةيمومعلا ينابملاو نكاــمألاو
ةيبعشلا ةـمواـــقملاب ةـقـلـعـتم خــيراوــتو ثادــحأــب وأ نيـفوــتملا

،ينطولا ريرحتلا ةروثو ةينطولا ةكرحلاو

ةيئالولا ناجللاو ةينطولا ةنجللا تاطاشن ةعباتم نامض –
،ةيمستلا ةداعإو ةيمستلل
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رييستلاب ةقلعتملا تايلمعلا ةبقارمو ةعباتم نامض –
نيبوطعملل ةحونمملا ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا حنملل نسحلا

،تارجفتملا اياحضو نييندملا اياحضلاو قوقحلا يوذو

،حنملاب ةقلعتملا ةيونسلا ةيلاملا تاريدقتلا دادعإ –

قيسنتلاب ،حنملاب ةقلعتملا تايلمعلا لك ةعباتم نامض –
،ةينعملا تاسسؤملاو تارادإلا عم

،ةيبطلا ةبقارملل ةيزكرملا ةنجللا طاشن ةعباتم نامض –

ءانتقا صخر حنمب نيتقلعتملا ةبقارملاو ةعباتملا نامض –
،تارايسلا

قوقحلا يوذو نيدهاجملل ةينطولا ةيقاطبلا نييحت نامض –
،نيحونمملا

،حنملا فانصأ فلتخمل ةيونسلا ةليصحلا نييحت –

فانصأ فلتخمب ةقلعتملا تاملظتلاو ىواكشلا ةسارد –
،اهيلع درلاو حنملا

،قوقحلا يوذو نيبوطعملا حنم ةنّودم طبض –

عاطقلل ةيئاصحإلا ةموظنملا لالغتساو نييحتو ةيقرت –
.ةينعملا حلاصملا عم قيسنتلاب

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث ّمضتو

ىلع فلكتو،نوعطلاو نيبوطعملل ةيعرفلا ةيريدملا)أ
: يتأي امب ،صوصخلا

نيبوطعملل ةحونمملا حنملا تافلم ةيفصتو ةسارد نامض –
،تارجفتملا  اياحضو نييندملا اياحضلاو

اياحضلاو نيبوطعملا حنم ةيفصت تايلمع ةعباتم نامض –
حلاصملا ىوتسم ىلع ةافصملا تارجفتملا اياحضو نييندملا

،ةزكرمملا ريغ

ةحوـنمـملاو ةــعوــفدـــملا حـنـملا ةـلــيـصـح دادـــعإو طــبــض–
،تارجفتملا اياحضو نييندملا اياحضلاو نيبوطعملل

ةقلعتملا ةيزكرملا تايطعملا ةدعاق نييحتو ةبقارم نامض –
تارجفتملا اياحضو نييندملا اياحضلاو نيبوطعملا حنمب

،ةزكرمملا ريغ حلاصملا ىوتسم ىلع ةافصملا

تاررقمو بطعلا بسنب ةقلعتملا نوعطلا تافلم ةسارد –
،يزكرملا ىوتسملا ىلع ةافصملا حنملا ضفر وأ حنم

نيحونمملا نيبوطعملا ةيقاطب نييحتو ةعباتم نامض –
.هجراخو ينطولا بارتلا لخاد نيميقملا بناجألا

ىلع فــلـــكـتو،قوــقـحلا يوذـــل ةـيــعرــفـلا ةـــيرـــيدــملا)ب
: يتأي امب ،صوصخلا

ءادـــــهـشـــلا قوــقــح يوذ حــنم تاــفــلــم ةـيـفـصــتو ةسارد –
،تارجفتملا اياحضو نييندملا اياحضلاو نيدهاجملاو

ءادــــهـشـلا قوـــقــح يوذ حـنـم ةــيـفــصت ةــعــباـــتم ناــمـض –
يتلا ،تارجفتملا اياحضو نييندملا اياحضلاو نيدهاجملاو
،ةزكرمملا ريغ حلاصملا ىوتسم ىلع تزجنأ

ةقلعتملا ةيزكرملا تايطعملا ةدعاق نييحت ةعباتم نامض –
نيدهاجملاو ءادهشلا قوقح يوذل ةحونمملا حنملا فلتخمب
اهتيفصت مت يتلا  ،تارجفتملا اياحضو نييندملا اياحضلاو
،ةزكرمملا ريغ حلاصملا ىوتسم ىلع

قوقح يوذب ةقلعتملا ةيقاطبلا نييحت ةعباتم نامض –
تارجفتملا اياحضو نييندملا اياحضلاو نيدهاجملاو ءادهشلا

،هجراخو ينطولا بارتلا لخاد نيميقملا بناجألا نيحونمملاو

.ةافولا لام سأر عفد ةعباتم نامض –

ىلـع فـلـكـتو ،تاـيــئاــصــحإلـل ةـيــعرـفــلا ةــيرــيدـــملا)ج
: يتأي امب ،صوصخلا

رداـصـملا دــيدــحتو عاطـقـلل ةـيـئاـصـحإلا ةـطراــخلا دادـــعإ –
،ةيئاصحإلا

،اهلالغتسال اهنييحتو ،عاطقلل ةيئاصحإلا تانايبلا عمج –

،عاطقلا طاشنب ةطبترملا ةيئاصحإلا ةموظنملا عضو –

ةقيقدلا ةيئاصحإلا تانايبلا ةـجلاــعـمو ةـعـباــتـم ناـمـض –
،ةيعاطقلا تاطاشنلاب ةقلعتملا ةلصفملاو

،عاطقلل ةيئاصحإلا ريراقتلاو تارشنلا  رادصإو دادعإ –

عاطقلا تاطاشنب ةقلعتم ةيرود ةيئاصحإ تاركذم عضو –
،اهلالغتساو

،عاطقلا تاطاشن تارّشؤم رّوصت –

.تالاجملا لك يف عاطقلل ةيفارشتسا تاططخم دادعإ –

ىلـــع فــلــكـتو ،ةـيعاــمـتـجالا ةــياـــمحـلا ةــيرـــيدـــم :٤ ةّداملا
: يتأي امب ،صوـصـخلا

ةيعامتجالا تازايتمالاو تامدخلا ميدقت ةعباتم نامض –
،اهتيقرتو قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةدئافل

 ،قوقحلا يوذو نيدهاجملاب يبطلا لفكتلا ةعباتم نامض –

ةيامحلاب ةفلكملا تاسسؤملا تاطاشن ةعباتم نامض –
،عاطقلل ةعباتلا ةيعامتجالا
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ةيامحلاب ةفلكملا ةيئالولا ناجللا تاطاشن ةعباتم نامض –
،قوقحلا يوذو نيدهاجملل ةيعامتجالا ةيقرتلاو

نيقوعملا قوقحلا يوذو نيدهاجملا ديوزت ىلع رهسلا –
اـهـنـيسحت ىلع لــمــعــلاو ،اــهــقــحاوــلو ةــيــعاــنــطصالا ءاضعألاــب
،اهثيدحتو

يعامتجالا نامضلاو جالعلاو دعاقتلا تافلم ةعباتم نامض –
،قوقحلا يوذو نيدهاجملاب ةصاخلا لقنلاو

لضفأ نامضل تاعاطقلا فلتخم عم قيسنتلا نامض –
.قوقحلا يوذو نيدهاجملاب لفكتو ةيامح

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث ّمضتو

ىلع فـلـكـتو،ةيبطلا ةـياـمـحـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا)أ
 : يتأي امب ،صوصخلا

يوذو نـيدـهاـجملاـب يبـطـلا لـفـكــتــلاو ةــعــباــتملا ناــمض –
ةــعــباــتــلا ةــحصلا لــكاــيــهو تاسسؤم ىوـــتسم ىلع قوـــقحلا
،ةلودلل

نيدهاجملل ةيعامتجالا تانيمأتلا فلم ةعباتم نامض –
،قوقحلا يوذو

تاـحـيرصتو جالـعـلا رـيـتاوـف ةـبـقارـمو ةـعـباــتــم ناــمض –
،ةيعامتجالا تانيمأتلا

لدابت راطإ يف نواعتلا تافلم ةــعـباـتم نامضو ةسارد –
ةعانصو ةيومحلا هايملاب جالعلا لاجم يف نيوكتلاو تاربخلا

جالعلاو اهقحاولو ةيعانطصالا ءاــضـعألا حيـلـصـتو بيكرتو
.يئايزيفلاو يعيبطلا

ىلع فلكتو ،ةيعامتجالا ةيقرتلل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
: يتأي امب ،صوصخلا

نامض دصق تاعاطقلا فلتخم عم قيسنتلا نامض –
،قوقحلا يوذو نيدهاجملاب لضفأ لفكتو ىوصق ةيامح

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا دعاقت تافلم ةعباتم نامض –

يلضافتلا ليمكتلاب ةقــلـعتـملا تانايـبـلا ةبــقارــم ناــمــض –
،دعاقتلا شاعمل

يوذو نيدهاجملا لقنب قلعتملا فلملا ةعباتم نامض –
،قوقحلا

ةيامحلاب ةفلكملا ةيئالولا ناجللا طاشن ةعباتم نامض –
.اهطيشنتو ،قوقحلا يوذو نيدهاجملل ةيعامتجالا ةيقرتلاو

ةفلكملا زكارملا تاطاشن ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا)ج
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو،ةيعامتجالا ةيامحلاب

ةيامحلاب ةفلكملا تاسسؤملل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –
،اهتاطاشن مييقتو ةبقارمو ةعباتم لالخ نم ةيعامتجالا

قوقح يوذو نيدهاجملا ةجمرب ةبقارمو ةعباتم نامض –
ىوتسم ىلع تامدخ نم ةدافتسالل نيدهاجملاو ءادهشلا

،نيدهاجملل ةحارلا زكارم

ىلع ةيفاقثلاو ةيخيراتلا تاطاشنلا ميظنت ىلع رهسلا –
،اهتعباتم نامضو ،نيدهاجملل ةحارلا زكارم ىوتسم

،نيقوعملا قوقحلا يوذو نيدهاجملا ديوزت ةعباتم نامض –
.اهقحاولو ةيعانطصالا ءاضعألاب

ةيتاـموـــلعـملاو ةـيـقاــطـبـلاو مـيـظـنتلا ةــيرــيدــم :5 ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،فيشرألاو

ةـيـمـيـظـنــتـلاو ةيـعيرــــشـتـلا صوـصنــلا عيراـشــم دادعإ –
،عاـطــقـلاـب ةـقـلـعـتـملا

يتلا تاعزانملاو ةـــيــنوـــناـــقــلا نوؤـــشـــلا تاـــفـلم ةـــسارد –
،اهيف افرط ةرازولا نوكت

،ةرادإلا ةنمقرو ةنرصع نامض –

اهنيمثتو اهتجلاعمو اهلدابت نامضو ،تايطعملا لالغتسا –
 ،عاطقلا حلاصم عم قيسنتلاب

ةيجراخلا حلاصملا عم تامولعملا لدابت رييست نامض –
،ةرادإلا ةنرصع ىلإ ةيمارلا عاطقلل

ةينطولا ةيقاطبلاب ةقلعتملا تايلمعلا لك ةعباتم نامض –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملا عم قيسنتلاب فارتعالل

.هتنمقرو عاطقلل يرادإلا فيشرألا رييست نامض –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث ّمضتو

،قيثوتلاو تاعزانملاو ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا)أ
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم دادعإ –
،ةينعملا حلاصملا عم قيسنتلاب عاطقلاب

ةقلعتملا ةينوناقلا ةموظنملا نييحتو ةقباطم ىلع رهسلا –
،عاطقلاب

يتلا صوصنلا عيراشمب ةقلعتملا تاظحالملاو ءارآلا ءادبإ –
،ىرخألا تاعاطقلا اهب ردابت

ةينوناقلا نوؤشلاو تاعزانملا تاـفـلـم ةــعـباـتمو ةسارد –
،ةيرود ةفصب اهمييقتو اهيف افرط عاطقلا نوكي يتلا
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ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيجراخلا حلاصملا ةدعاسم –
،اهرييستو تاعزانملا اياضق ةعباتم يف

ةينعملا حلاصملا ىلإ اهلاسرإو نينطاوملا ضئارع ةسارد –
،اهب لفكتلا دصق

ةظفاحملاو عاطقلل يقئاثولا ديصرلا رييست نامض –
،هنوصو هيلع

،ةرازولا ةبتكم رييست نامض –

.عاطقلل ةيمسرلا ةرشنلا دادعإ –

فلكتو،فيشرألاو ةيقاطبلل ةـــيـعرفــلا ةــيرــيدـملا)ب
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

يف ةيوضعلا ةفصب ةقلعتملا تافلملا ةبقارم نامض –
ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملاو ينطولا ريرحتلا شيج
،ينطولا

اياحضو نييندملا اياحضلا تافلم ةيقاطب رييست نامض –
،مهقوقح يوذو تارجفتملا

ةقلعتملا تاءارجإلاو تايلمعلا لك ةعباتمو رييست نامض –
يوذو  نيدهاجملاو ءادهشلل ةيزكرماللاو ةيزكرملا ةيقاطبلاب
،اهنييحتو قوقحلا

لمعلاو ،عاطقلل يرادإلا فيشرألا رييستو ميظنت نامض –
.هنوصو هتنمقر ىلع

،ةيتامولعملا ةمظنألاو ةنمقرلل ةيعرفلا ةيريدملا)ج
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكتو

،يتامولعملا ماظنلا ةنرصعل عاطقلا ةنمقر نامض –

اهرييست ىلع رهسلاو عاطقلل ةيتامولعم ةيضرأ عضو –
،اهريوطتو

،عاطقلاب ةصاخلا ةيتامولعملا تاكبشلا عضو نامض –

،هنييحتو عاطقلاب صاخلا تايطعملا كنب رييست نامض –

،ةيتامولعملا تاكبشلا نمأ نامض –

.هنييحتو عاطقلل يمسرلا عقوملا رييست نامض –

،صوصخلا ىلع فلكتو ،لئاسولا ةرادإ ةيريدم:6 ةّداملا
: يتأي امب

،عاطقلاب ةصاخلا ةيرشبلا دراوملا رييست نامض –

ةيداملاو ةيلاملاو ةيرشبلا لئاسولا لك ريفوتو دــيدــحت –
،ةـيزـكرــملا ةرادإلا ريسل ةيرورضلا

ةدــئاــفـــل نيوـكــتــلاو رــيــيـســتــلا تاــطــطـخــم ذيفنتو دادـعإ –
،مهفراعم ديدجتو ،مهاوتسم نيسحت دصق عاــطــقــلا يـمدــخــتــســـم

،امهذيفنت ناـمــضو ،زـيــهـجــتـلاو رــيـيــســتـلا يتينازيم دادعإ –

ةــصاــخلا تاـــمازــتــلالاـــب ةــقـــلــعــتـــملا ةــبـــساــــحملا كســـم –
،زيهجتلاو رييستلا تاقفنب

ةـعـباـتـلا ةـيراـقـعـلاو ةــــلوـــــقـــــنــــملا كالـمألا رــــيـــيـسـت نامض –
تحت تاسسؤملاو ةيـجراـخلا حلاـصـملاو ةـيزـكرـملا ةرادإلل
،اهيلع ظافحلاو اهتنايصو ،ةياصولا

تاـقــفــصــلا مارـبإب ةقلعتملا تاءارــجإلا ةــقــباــطـم ىلــع رــهــســلا –
.ةيمومعلا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث ّمضتو

ىلــع فـــلـكــتو ،نيـمدـخـتـسـمــلل ةــيــعرــفــلا ةــيرـــيدــمـــلا)أ
: يتأي امب ،صوـصـخلا

نامضو ،هذـيـفـنـتو ةـيرـشـبـلا دراوـملا رـيـيـسـت ططـخـم دادعإ –
،هتعباتم

تاقباسملاو تاـــناــحـتــمالاو فيـظوتلا تايلمـع ميــظنـت –
،اهريس نسح نامضو ،عاطقـلا يمدختسمب ةقلعـتملا

ةـــــيرورـــضــــلا ةــيرـــشبـلا لئاسولا نم تاجاـيتحالا مييقـت –
تحت تاسسؤملاو ةــــيـــــجراـــــخلا حلاـــــصـملاو ةيزـكرملا ةرادإلل
،ةياصولا

يمدـخـتـسـمل ينـهـملا راـسـملا ةعباتمو رـيــيـسـت ناـمـض –
تحت تاسسؤملاو ةــــيــــجراخلا حــــلاصملاو ةــــيزـــــكرملا ةرادإلا
،ةياصولا

يمدـختـســم ىوتسم نيسحتل رمتـسملا نيوكتلا نامض –
تحت تاسسؤملاو ةــــيــــجراخلا حــــلاصـملاو ةــــيزــــكرملا ةرادإلا
،ةياصولا

صوـصنـلاو ةيساــسألا نيـناوـقــلا دادـــعإ يـف ةـمــهاــسـمــلا –
ةعباتم نامضو ،ةيرـشبـلا دراوملا نيـمثـتـب ةقـلعـتملا ةينوناـقلا

.اهذيفنت

فلكتو،ةبساحملاو ةينازـيملـل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،عاطقلل ةيونسلا ةيلاملا تاجايتحالا ريدقت –

رييستلا يتـيـنازــيـمب ةطبـترملا تايـلمـعلا ذـيـفنـتو دادعإ –
،عاطقلل زيهجتلاو

زيهجتلاو رييستلا يتــيـنازــيــمب ةقـلــعتـملا ةبساـحملا كســم –
،ةيزكرملا ةرادإلل
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ةينوناقلا ماــــكــــحألا قـفو ةرازوـلـل يرادإلا باســـحلا دادــــعإ –
،اهب لومعملا ةيميظنتلاو

دادعإو ةـباـقرــلا ةزـهــجأ نع ةرداــصـلا رـيراــقـتــلا لالغــتـسا –
.اهنأشب درلا

ىلع فلكـتو ،ةماـعــلا لــئاـــسوــلل ةــيـعرــفـلا ةــيرــيدـملا)ج
: يتأي امب ،صوصخلا

دادعإو تازيهجتـلا لاجم يف عاطقلا تاجايـتحا ريدقت –
نامـضو ،تاونـسـلا ةددعـتـملاو ةيوـنـسلا راـمـثتـسالا جمارـب
،اهذيفنتو اهتعباتم

ةيراقعلاو ةــــلوـــــقـــــنـــــملا كالـمألا رييستو درـــجو ءاـــنــــتـــــقا –
،اهتنايص نامضو ،عاطقلل ةعباتلا

تاـقـفـصـلا عيراـــــشـــــمو طورـــــشـــــلا رـــــتاــــفد فـلـــــتـــــخـــــم دادـــــعإ –
تاميظنتلاو نيناوقلل اـقـبـط اـهذـيـفـنـتو اـهـتـعـباـتـم ناـمـضو
،اهب لومعملا

ةعباتلا لاـغـشألاو عيراــشـمـلـل ةــمـظـتــنـملا ةـعــباـتـملا ناـمــض –
،عاطقلل

تالـقـنـتـلاو تارـهاـظــتـلـل يتــــســيــجوــلــلا مــيـظـنـتـلا ناـمــض –
،ةيمسرلا ماهملا راطإ يف متتيتلا

.ريزولل اهغيـلبتو عيراشـملا مدقت نع ةـيرود ريراقت دادـعإ –

نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي :٧ ةّداملا
ريزو نيب كرتشم رارق بجومب بتاكم يف قوقحلا يوذو
ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملا ريزوو قوقحلا يوذو نيدهاجملا

ةعبرأ ىلإ )2( نينثا نيبتكم دودح يف ،ةيمومعلا ةفيظولاب
.ةيعرف ةيريدم لك يف بتاكم )٤(

نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لكايه سرامت:٨ ةّداملا
اميف لكيه لك ،عاطقلل ةعباتلا تائيهلا ىلع قوقحلا يوذو
ماكحألا بجومب اهيلإ ةدنسملا ماهملاو تايحالصلا ،هصخي
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

٠٠1-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٩ ةّداملا
سرام٤1 قفاوملا73٤1 ماع ةيناثلا ىدامج5 يف خرؤملا

ةرازو يف ةـــيزـــكرملا ةرادإلا مـــيـــظــــنــــت نــــمضتملاو61٠2 ةــــنس
.نيدهاجملا

ةـــّيـمـسرـلا ةدــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رـــشــني :٠١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمجـلل

قـــفاوـــملا3441 ماـــع يـناـثــلا عـيـبر92 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد٤

نامحرلا دبع نب نميأ

يناثلا عيبر٩٢ يفخّرؤم١٩٤–12 مقر يذيفنت موسرــم
نمضتي،١٢٠٢ةـنـس رــبــمســيد٤قـفاوـملا٣٤٤١ماــع
يفخّرؤملا٩٣٢–٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ليدـعـت
٤٩٩١ ةنس تشغ٠١ قــفاوملا5١٤١ ماع لوألا عــيبر٢
ةرازو يـف ةــماـــعــلا ةــــيــشـتـفـملا ءاــــشــنإ نـمــضـتـملاو
.اهماهمو اهميظنت ديدحــتو نيدهاجملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5–211 ناـــتداــمـــلا اـــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

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

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
اميس ال ،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي
،هنم71 ةداملا

يف خرؤملا932-٤9 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو٤991 ةنس تشغ٠1 قفاوملا51٤1 ماع لوألا عيبر2
اهميظنت ديدحتو نيدهاجملا ةرازو يف ةماعلا ةيشتفملا ءاشنإ

،لّدعملا ،اهماهمو

يف خرؤملا98٤-12مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا12٠2 ةنس ربمسيد٤ قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر92
،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٠9٤-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
12٠2 ةنس ربمسيد٤ قفاوملا3٤٤1 ماــع يناـثــلا عــيـبر92
نــيدــهاــجملا ةرازوـــل ةـــيزـــكرملا ةرادإلا مـــيـــظـــنـــت نـــمضتملاو
،قوقحلا يوذو

: يتأي ام مسري

''نـيدــهاــجــمــلا ةرازو'' ةيــمــســت ضّوـــعــت : ىلوألا ةّداملا
خرؤـــملا932-٤9 مـــقر يذيـــفـنـتـلا موـــسرــــملا ماــــكــحأو ناوــنع يـف
٤991 ةـنـس تـــشـــغ٠1 قـــفاوـــمــلا51٤1 ماـــــع لوألا عــيــبر2 يـف
نيدـهاـجـملا ةرازو يف ةماعلا ةيشتفملا ءاـشــنإ نـمـضـتـملاو
نيدهاجــملا ةرازو''ةــيــمـــســتــب ،اـــهـــماــــهـــمو اــــهـــمـــيـــــظـــنـــــت دـــــيدحـتو
.''قوقحلا يوذو
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ةـــّيـمـسرـلا ةدــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رـــشــني :٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمجـلل

قـــفاوـــملا3441 ماـــع يـناـثــلا عـيـبر92 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد٤

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم٣٠5–12 مـقر يذـيفـنـت موــسرـــم
نمضتي،١٢٠٢ةـنـس رــبــمســيد٩قـفاوـملا٣٤٤١ماــع
ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادـت دـيدـمـت
.هـتـحـفاـكـمو )٩١– دــيفوــك( اــنوروــك سورــيف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و5–211 ناــتداـمـلا اـمـيـس ال،روــتسدــلا ىلــع ءاـــنــب–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤمـلا651–66 مقر رمألا ىضتقـمب–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتمـلاو8891ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤1 ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤمـلا31–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا52٤1 ماع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي51 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

بــجر٠2 يـف خرؤمـلا٠1–11 مـــقر نوــناــقــلا ىــضــتـقــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

لاوـش81يف خرؤــمـلا11–81 مـقر نوــناــقـلا ىـضـتـقــمـبو–
،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1 ماـــع
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا392–31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)5٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،5٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤملا572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

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

يف خرؤمـلا96–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر62
)91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

يف خرؤمـلا٠8٤–12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
12٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاومـلا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر52
ءاــبو راشتــنا نــم ةــياــقوــلا ماــظــن رــيــبادــت دـــيدمت نـــمضتملاو
،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف

: يتأي ام مسري

ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ددمت : ىلوألا ةّداملا
اهيلع صوصنملا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف
يــف خرؤـــمـلا٠8٤–12 مــقر يذـيـفـنتـلا موــسرــمــلا ماـــكــحأ يـف
12٠2 ةنس ربـمفوـن٠3 قـفاومـلا3٤٤1 ماــع يناثلا عيبر52
.اموي )51( رشع ةــسمخ ةدمل ،هالعأ روكذملاو

ربمسيد11 نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرست:٢ ةّداملا
.12٠2 ةنس

ةـــّيـمـسرـلا ةدــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رـــشــني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمجـلل

قـــفاوـــملا3441 ماـــع ىلوألا ىداـــــمــج٤ يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد9

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةـّيدرفميسارم
3441 ماع يناثلا عيبر62 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا
.ةيئاضق سلاجمل نيماع ءانمأ ماهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاونيتّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا
ةيئاضقلا سلاجملل نيماع ءانمأ مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،يقاوبلا مأب ،متاخوب لامك –

،ةريوبلاب ،يدامح اضر –

،ةسبتب ،مهديس ةدومح لصيف –

،ناسملتب ،ساسمه نيدلا رون–

،ترايتب ،ركبوب ةمجن –

،وزو يزيتب ،دباع حبار –

،لجيجب ،ةنش لامج –

،فيطسب ،يداوج مساقلب –

،سابعلب يديسب ،يلبج دمحـم –

،ةبانعب ،مئادلا دبع دمحأ –

،ةليسملاب ،يرومق يفطل –

،ركسعمب ،يالوم دمحأ –

،ةلقروب ،خيشلا نب ليبن –

،جيريرعوب جربب ،يسيوعل هـللا دبع –

،فراطلاب ،بيذ نب نيدلا رون –

،فودنتب ،رهاطلا ميرم –

،يداولاب ،يداوع رونلا دبع دمحأ –

،سارهأ قوسب ، يرمعلا نبا فسوي –

.نازيلغب ،ناديد دمحـمأ –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمحـم دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا

هفيلكتل ،ةلشنخ ءاضق سلجمل اماع انيمأ هتفصب ،شودمح
.ىرخأ ةفيظوب

3441 ماـــع يـناــثــلا عـيــبر62 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا

ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاوتاساردلاب نيّفلكم
.ةّيروهمجلا  ةسائرب تافيرشتلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا

تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاوتاساردلاب نيّفلكم
:ةّيروهمجلا  ةسائرب

،ةيمح ديجم –

.نمات دمحأ –

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا
ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم يبئان
.جراخلاب ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا

ةـينـطوـلا ةـيلاجلاو ةـيـجراـخلا نوؤـشـلا ةرازوــب رــيدــم يـبـئاــن
: جراخلاب

لاصتالاو ةيتامولعملا ةظقيلل ريدم بئان ،حابصم اضر–
،يجراخلا

.نيمدختسملا رييستل ريدم بئان ،ةيرهق ليئاربج دمحأ–

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع يناثلا عيبر62 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا
.ةيئاضق سلاجمل نيماع ءانمأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوتادّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا
:ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملل نيماع ءانمأ ،مهؤامسأ ةيتآلا

،فلشلاب ،متاخوب لامك –

،طاوغألاب ،رهاطلا ميرم –

،يقاوبلا مأب ،يرمعلا نبا فسوي –

،ةنتابب ،يسيوعل هــللا دبع –
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،ةياجبب ،دباع حبار –

،ةركسبب ،راجن روصنم يلع –

،ةريوبلاب ،ركبوب ةمجن –

،ةسبتب ،يرومق يفطل –

،ناسملتب ،ناديد دمحـمأ –

،ترايتب ،يالوم دمحأ –

،لجيجب ،مئادلا دبع دمحأ –

،فيطسب ،ةنش لامج –

،سابعلب يديسب ،ساسمه نيدلا رون –

،ةنيطنسقب ،يداوج مساقلب –

،ةيدملاب ،يدامح اضر –

،ركسعمب ،يلبج دمحـم –

،جيريرعوب جربب ،يداوع رونلا دبع دمحأ –

 ،يداولاب ،خيشلا نب ليبن –

،ةلشنخب ،بيذ نب نيدلا رون –

،ةيادرغب ،ينيرم لاون –

.نازيلغب ،مهديس ةدومح لصيف –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شودمح دمحـمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا
.ةليسملا ءاضق سلجمل اماع انيمأ

–––––––––––★–––––––––––
3441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.رئازجلا ةيالو يلاو ناويد سيئر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا لامجّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

،رئازجلا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،يديرد يناغلا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––
3441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا
يعماجلا ليهأتلاو هاروتكدلا يف نيوكتلا ةريدم
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةديشر ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

لـيـهأتـلاو هاروـتـكدـلا يف نـيوـكـتـلـل ةرــيدــم اــهــتــفصب ،يدــعس
اهفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يعماجلا

.ىرخأ ةفيظوب

3441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نيريدم باون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دّيسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا
بابشلا ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

:ةضايرلاو
ةطشنألا معد لكايهو ةزهجأل ريدم ةبئان ،ناديعسوب ةديرف–

تايــقالــخأو يـضاــيرــلا بـــطـلاةـيــقرــتو ةـيـضاــيرــلاو ةــيـندـبلا
،ةضايرلا

ةايحلاو ةـكارـشـلا ةـيـقرـتل رــيدــم ةـبــئاــن ،رــشاـكــم ةدـنــيــل–
،ةيوعمجلا

ةـضاــيرو عيـمجـلل ةـضاــيرـلل رـيدــم ةــبـئاــن ،يــجاـس ةــلــيـل–
،ةصصختملا طاسوألا يفو نيقوعملا صاخشألا

طاسوأ يف ةضايرلل ريدم بئان ،يوارمع نيدلا لاــمــج–
يفو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاو يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا

.لمعلا طسو
–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

يف نماضتلاو يعاــمتجالا طاــشـنـلل نــيرــيدــم ماــهــم
.تايالولا ضعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

:ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف
،ةسبت ةيالو يف ،ديدج نب ميرك–
.سارهأ قوس ةيالو يف،يلوص دوعسم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

مــيـلـس دــّيـسـلا ماـــهـم ىهـنت ،1202 ةنـس رـبــمـفوــن82 قــفاوــملا
ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم هتـفـصـب ،دارــم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يقاوبلا مأ

–––––––––––★–––––––––––
3441 ماع يناثلا عيبر32 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

ءاــهــنإ ناـنـمـضـتي ،1202 ةــنـس ربـمـفوــن82 قـفاوـملا
يــف راــمـثـتـسالا ةـيـقرـتل نيـبدــتـنم نــيرــيدــم ماــهـم
.ةيرادإلا تاعطاقملا ضعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا
راـمـثـتسالا ةـيـقرـتـل نيبدـتـنـم نـيرـيدـم مـهـتـفصب ،مـهؤاـمسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا ةيرادإلا تاعطاقملاب
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،نوميميتب ،يرادنوب ناميلس–

،راتخم يجاب جربب ،ريشنه دمحأ–

،سابع ينبب ،حلاصلا ميركلا دبع–

،ترقوتب ،لامه نيسح–

.تناجب ،يتامس ديمحلا دبع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رداقلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

ةعطاقملاب رامثتسالا ةيقرتل ابدتنم اريدم هتفصب ،يكمرب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،حلاص نإب ةيرادإلا

–––––––––––★–––––––––––
3441 ماــع يـناـثــلا عــيـبر32 يـفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

نييــعـت نــمضتي ،1202 ةـنـس رـبـمـفوــن82 قـفاوــملا
يلاـعــلا مــيـلعتلا ةرازوب هاروتكدلا يف نيوكتلا ةرـيدــم
.يملعلا ثحبلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يدعس ةديشر ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب هاروتكدلا يف نيوكتلل ةريدم
.يملعلا

–––––––––––★–––––––––––
3441 ماــع يـناـثــلا عـيــبر32 يـفخّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم

نييــعـت نــمضتي ،1202 ةـنـس رــبـمـفوــن82 قـفاوــملا
ةايحلاو ةعيبطلا مولـعو ةقيقدلا مولعلا ةيلك ديمع
.ةسبت ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يرباج مساقلب دّيسلانّيعي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولعو ةقيقدلا مولعلا ةيلكل اديمع
.ةسبت

–––––––––––★–––––––––––
3441 ماــع يـناـثــلا عـيــبر32 يـفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم

ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قـفاوــملا
يفنيصصختملا نيفظوملا نيوكتل ينطولا زكرملا
ةـقـهارملاو ةـلوــفــطــلا ةــياــمــحو ةــفــعسملا ةــلوــفــطــلا

.رئازجلا ةيالو يف مداخ رئبب ةيعامتجالا ةدعاسملاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،موركع لداع دّيسلانّيعي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

يفنيصصختملا نيفظوملا نيوكتل ينطولا زكرملل اريدم
ةدـعاسملاو ةـقـهارملاو ةـلوـفـطـلا ةـياـمـحو ةـفـعسملا ةــلوــفــطــلا
.رئازجلا ةيالو يف مداخ رئبب ةيعامتجالا

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

ضعب يف نــماـضتلاو يعاـمــتجالا طاــشـنلل نيرــيدم
.تاــيالوـلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلاّنيعي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

:نيتيتآلا نيتيالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم

،ةسبت ةيالو يف ،يلوص دوعسم–

.ةملاق ةيالو يف ،ديدج نب ميرك–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دارــم مـيـلـس دــّيسـلانــّيـعـي ،1202 ةـنـس رــبـمـفوــن82 قــفاوـملا

.ةركسب ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم

ـــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاّنيعي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

:ةيتآلا تايالولا يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم

،نوميميت ةيالو يف ،يرادنوب ناميلس–

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،ريشنه دمحأ–

،سابع ينب ةيالو يف ،حلاصلا ميركلا دبع–

،ترقوت ةيالو يف ،لامه نيسح–

.تناج ةيالو يف ،يتامس ديمحلا دبع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رداـقـلا دـبــع دــّيسلانّيعي ،1202 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا

.حلاص نإ ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم ،يكمرب

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يـناـثــلا عـيـبر32 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرـم
نيـيــعت نــمضتي ،1202 ةـنـس ربـمـفوــن82 قــفاوــملا

ناـمـضـلاو لـيـغـشتـلاو لــمــعـلا رــيزو ناوــيد سـيـئر
.يعامتجالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا لامج دّيسلانّيعي ،1202 ةنس ربمفون82 قــفاوـــمـلا

ليغشتلاو لمعلا ريزو ناويدل اسيئر ،يديرد يناغلا دبع
.يعامتجالا نامضلاو
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قـــفاوــملا٣٤٤١ ماـــــع يـــناـــثـــلا عـــيــبر٧١ يــفخّرؤـــم رارـــق
يفخرؤملا رارقلا لّدعي ،١٢٠٢ ةــنــس ربـــمــفوـــن٢٢
١٢٠٢ ةنس سرام٤٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٠١
ةرادإ سلجم ءاضعأل ةــيمسالا ةمئاـــقلا ددحي يذلا

ةيكلفلا ءاــــــيزـــيفلاو كلـــــفلا ملع يف ثـــــحبلا زــــــكرـــــم
.ةيضرألا ءايزيفلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر71 يف خّرؤم رارق بجومب
نابعش٠1 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،12٠2 ةنس ربمفون22
ةــــمئاقلا ددحي يذلا12٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع
كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم ةرادإ ســـــلجم ءاــــضعأل ةـــيمسالا

: يتأي امك ،ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو

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

 )ىتحرييغت نودب(..........................................................–

يف ثحبلل ينطولا دهعملا ةريدم ،يوانرب ةيضار ةديسلا–
ديمحلا دبع ّديسلل افلخ ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ةلثمم ،ةيبرتلا

،اوضع ،شديرك

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو لثمم ،كيرح ميكح–
،اوضع ،يشتاولص نايفس ماشه دّيسلل افلخ

 )ىتحرييـغـت نودـب(.........................................................–

ثحبلل ةماعلا ةيريدملا نع ةلثمم ،دادقم ةيروص ةديسلا–
،اوضع ،كــــــفسم ةدــــع ّديــــسلل اـــفلخ ،يـــجولونكتلا رــــيوطتلاو يملعلا

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

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

٣٤٤١ ماـــع لوألا عـيـبر٠١ يـفخرؤــم كرــتـشـم يرازو رارـــق
ميظنت تايفيك ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٧١ قفاوملا
كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل نيوكتلا
ةــفـلــكمــلا ةرازوـــلا فرــط نــم ةرــّيســـمــلا ةــصاــخــلا
،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ةئفل ةضايرلاب
.هجمارب ىوتحمو هتدمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا  ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

ناضمر٤1 يفخّرؤـملا5٠–31 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقمـب–
ميظـنـتـب قـلـــعـتـملاو31٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا٤3٤1 ماع
 ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

رـفـص21 يـف خرؤملا5٤1–66  مــقر موــسرـملا ىـضـتـقــمبو–
رــيرحتب قلعتملاو6691 ةـنـس وـيــنوــي2 قــفاوــملا6831 ماــع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يفخّرؤملا572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدـعــقلا يذ91
 ،لوألا ريزولا نييعت

يفخّرؤملا182–12 مـقر يـساــئرــلا موــسرـملا ىـضـتــقـمبو–
نـمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا٠31–٠9 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو٠991 ةنس ويام51 قفاوملا٠1٤1 ماع لاوش٠2
يف بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا ثادحإ

،ممتملاو لدعملا ،ةلقرو

يف خرؤملا381–٠9 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىـضـتقــمبو–
يذلا٠991 ةنس وينوي61 قفاوملا٠1٤1 ماع ةدعقلا يذ32
ادهعم ناينبلا نيعب ةبيبشلا تاراطإ نيوكت ةسردم لعجي
،ةـضاـيرـلا ةـيـجوـلونـقـتو موـلـــعـلا يـف يلاــعـلا نـيوــكـتلل اــيـنـطو
،ممتملا

يف خرؤملا83–٤9 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو٤991 ةنس رياني52 قفاوملا٤1٤1 ماع نابعش31
ةضايرلا مولع يف يلاعلا نيوكتلل ينطوـلا دـــهعملا لــيوحـت
يلاعلا نيوكتلل ينطو دهعم ىلإ نارــهوــب اهتايجولونــقتو
،ممتملا ،نارهو يف ةضايرلاو ةبيبشلا تاراطإل

يف خرؤملا7٠–٠1 مقر يذــيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضـتقــمبو–
نمضتملاو٠1٠2 ةنس رياني7 قفاوملا13٤1 ماع مرحم12
كالـسألل نيمـتـنملا نيــفظوملاب صاــخلا يساـسألا نوـناــقـلا
،ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

يف خرؤملا391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا53٤1 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
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يف خرؤملا312–51 مـقر يذــيـفنـتـلا موــسرـملا ىضـتـقـمبو–
ددحي يذلا51٠2 ةنس تشغ11 قفاوملا63٤1 ماع لاوش62
ةــقــلـعتملا ةـيساـسألا ةـيـنوـناـقــلا ماـــكـحألا قـيـبـطـت تاــيـفــيك
،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرب

يفخّرؤــملا٤8–61 مـقر يذــيـفـنتـلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج12
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا25–٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٠٠2 ةنس سرام9 قفاوملا٠2٤1 ماع ةجحلا يذ3

ةضاـيرـلا موـلـع يف يلاـعـلا نـيوـكــتــلــل ينــطوــلا دــهــعملا لــيوحت
يلاعلا نيوكتلل ينطو دهعم ىلإ ةنيطنسق يف اهتايجولونقتو
،ممتملا ،ةضايرلاو بابشلا تاراطإل

يف خرؤملا٤91–٠2 مقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي52 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ٤
مـهاوـتــسم نييسحتو نييمومعلا ناوعألاو نيـفظوملا نيوكتب

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يف خرؤملا882–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص22
اهتايـجوــلوـنكـتو ةــضاــيرــلا موـــلـعل اـيــلــعــلا ةــسردـــملا لــيوــحــت
،ايلع ةسردم ىلإ ”ةعماجلا جراخ ةسردم“ ميهاربإ يلادل

نابعش٠1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
طورش ددحي يذلا12٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع
قاحتلا لاجم يف ةيئانثتسالا ريبادتلا قيبطت تايفيكو
ةصاخلا كالسألا ضعبب يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير
ىرخألا كالسألاو ةضايرلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ةّريسملا
،مهبادتنا اذكو مهجامدإو مهتيقرتو ةيمومعلا ةرادإلل

: يتأي ام نارّرقي

يرازولا رارقلا نم7 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
سرام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٠1 يف خرؤملا كرتشملا

دــيدــحت ىلإ رارــقــلا اذـــه فدـــهــي ،هالـــعأ روـــكذــمــلاو12٠2 ةــنـس
ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالـل نـيوـكـتلا ميـظـنت تاــيـفـيك
ةضايرلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ةّريسملا ةصاخلا كالسألل
ىوـتــحـمو هـــتدـــمو يلاـعلا ىوتسملاو ةــبخنلا ييضاــير ةــئــفـل
: ةيتآلا كالـــسألا يـف ،هـجــمارــب

بيردتلا عرف ،ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا يبرم كلس–
،يضايرلا

،ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألل يسيئر يبرم كلس–

بيردتلا ةيجهنمو ةيرظن عرف ،ةضايرلا راشتسم كلس–
.يضايرلا

بـــترـــلاــب قـــلعـتمــلا نــيوـكــتــلاــب قاـحـتــلالا مــتــي :٢ةداملا
طورشلا بسح ،هالعأ ىلوألا ةداملا يـف اهـيـلــع صوـصـنملا
يرازولا رارقلا نم6و5و٤ داوملا ماكحأ بجومب ةددحملا
سرام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٠1 يف خرؤملا كرتشملا

.هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس

بـــترـــلاــب قــــلــــعــتـمــلا نــيوـــكــتـــلا ةرود حــتــف مـتــي:٣ ةداملا
نم رارق بجومب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع صوصنملا
: صوصخلا ىلع ،هيف ددحي ،ةضايرلاب فلكملا ريزولا

،ةينعملا بترلا وأ ةبترلا–

ططخملا يف ددحملا نيوكتلل ةحوتفملا بصانملا ددع–
نيسحتو نيوكتلل تاونسلا ددعتملا وأ يونسلا يعاطقلا
،نيدقاعتملا ناوعألاو نيفظوملل تامولعملا ديدجتو ىوتسملا
تاءارــجإلل اـقـبـط ةـيــنـعـملا ةـنـسـلا ناوـنـعـب هـيـلـع قداــصــمــلا
،اهب لومعملا

،نيوكتلا ةدم–

،نيوكتلا ةيادب خيرات–

،ةينعملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا–

.نيوكتلاب نيينعملا نيحشرتملا ةمئاق–

3 ةداملا يف روكذملا رارقلا ةخسن غيلبت بجي:٤ ةداملا
ةفـيـظوـلاـب ةفـلـكملا ةـطـلـسـلل ةـيزــكرــملا حــلاــصملا ىلإ ،هالـعأ
.هعيقوت خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف ةيمومعلا

يأر ةيمومعلا ةفيظولل ةينعملا حلاصملا يدبت:5 ةداملا
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع هاصقأ لجأ لالخ ةقباطمـلا
.رارقلا مالتسا

نيوكتلاب قاحتلالل نولوبقملا نوحشرتملا ملعي:6 ةداملا
فرط نم ،هالـعأ ىلوألا ةداملا يـف ةروــكذــملا بـترــلا ىدــحإب
،نـيوكتلا ةيادب خيراتب ةضايرلاب ةفلكملا ةيزكرملا ةرادإلا

دـنـع ،ةـمــئالـم ىرـخأ ةــليـسو يأــبو يدرــف ءاــعدتـسا بـجوـــمب
.ءاضتقالا

نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا نيوكتلا نمضت:٧ ةداملا
 : ةيتآلا

: ةضايرلا راشتسم ةبترل ةبسنلاب *

– اهتايجولونكتو ةـضاـيرـلا موـلـع يـف اـيـلــعـلا ةــسردـمـلا–
.رئازجلا– ميهاربإ يلاد
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ةطشنألل يسيئر يبرمو يبرم يتبترل ةبسنلاب *
: ةيضايرلاو ةيندبلا

ةيجولونــقتو مولع يف يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا–
،رئازجلا– ناينبلا نيع– ةضايرلا

ةضايرلاو بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا–
،ةنيطنسقب

ةضايرلاو بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا–
،نارهوب

.ةلقروب بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا–

اسورد لمشيو ،لصاوتم لكشب نيوكتلا مظني:٨  ةداملا
.ايقيبطت اصبرتو ةيقيبطتو ةيرظن

صوصـنـملا ماـكـحألل اـقـبـط نـيوـكتلا ةدـم ددــحت:٩ ةداملا
خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم6و5و٤ داوملا يف اهيـلع
12٠2 ةــنـس سراــم٤2 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ناــبـعـش٠1 يـف
: يتأي ام بسح ،ه العأ روكذملاو

راشتسم ةـبـترـل نـيوـكـتـلــل ةــبسنــلاــب ،)1( ةدـــحاو ةــــنس–
.يضايرلا بيردتلا ةيجهنمو ةيرظن عرف ،ةضايرلا

يسيئر يبرم ةبترل نيوكتلل ةبسنلاب ،)1( ةدحاو ةنس–
،ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألل

ةطشنألا يبرم ةبترل نيوكتلل ةبسنلاب ،رهشأ )6( ةتس–
.يضايرلا بيردتلا عرف ،ةيضايرلاو ةيندبلا

قاحتلالل نـيوـكـتـلا جــمارــب رارــقـلا اذـــهـب قــحـلــت :٠١ ةداملا
فرط نم اهاوتحم ليصفت متيو هالعأ ةروكذملا بترلاب
،هالعأ ةروكذملا نيوكتلا تاسسؤم

ءانثأ نيصبرتملا ةعباتمو ريطأتلا ىلوتي :١١ ةداملا
نـيوـكـتـلـل ةـيـموـمـعـلا تاسسؤمـلـل مـيــلــعــتــلا كلس ،نــيوــكــتــلا
تارادإلاو تاسسؤملل ةلهؤملا تاراطإلا وأ /و هالعأ روكذملا
.ةيمومعلا

ماظنلل نيوكتلا ةرتف لالخ نوصبرتملا عضخي :٢١ ةداملا
.ةينعملا نيوكتلا ةسسؤمل يلخادلا

،نيوكتلا ةرود ةياهن لبق ،نوصبرتملاعباتي:٣١ ةداملا
تاسسؤملا ىدل مهطاشن ناديمب ةلص اذ ايقيبطت اصبرت
،ةضاـيرـلاـب ةـفـلـكملا ةرازوـلـل ةـعـباــتــلا لــكاــيــهــلاو ةــيــموــمــعــلا

.صبرتلا ريرقت ،هرثإ ىلع ،نوّدــعيو

ةــبـقارـملا أدـبـم بـسـح فراـــعـملا ميـيـــقـت مـتــي :٤١ ةداملا
قلــعتـت ةـيرود تاــناــحتـما لـمـشـيو ،ةرـمتـسـملا ةيـجوـغادـيبلا

.يقيبطتلاو يرظنلا بناجلاب

نـيوــكتلا يف يئاــهنلا حاجنــلا نـع نالــعإلا مــتـي :5١ ةداملا
٠1/٠2 قوفي وأ يواسي ماع لدعم ىلع نيزئاحلا نيصبرتملل
يف5/٠2 نع لقت  داوملا يف ةيئاصقإ ةطقن ىلع لوصحلا نود

فرط نم يقيبطتلا صبرتلا ةطقنو ةيميلعتلا داوملا عيمج
.نيوكتلا ةياهن ةنجل

،هالعأ ددحملا لدعملا ىلع صبرتملا لوصح مدع ةلاح يف
ةرود نــم دــيــفــتسي ،ةــيــئاصقإ ةــطــقــن عـــم هـــيـــلـــع هـــلوصح وأ
.ةيكاردتسإ

حاجنب اوعبات نيذلا نيصبرتملا ةمئاق ددحت:6١ ةداملا
ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،نيوكتلا ةرود
51 ةداملا يف ةروكذملا نيوكتلا ةياهن ةنجل رضحم ىلع ءانب
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم لكشتتو ،هالعأ

ةــفــلــكملا ةرازوــلــل نــيوــكــتــلاو ةـــيرشبـــلا دراوملا رـــيدـــم–
،اسيئر ،انوناق لهؤملا هلثمم وأ ةضايرلاب

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا لثمم–

،هلثمم وأ ةينعملا نيوكتلا ةسسؤـم ريدم–

نـيوــكـتلا تاـسـسؤــمل مـيـــلعـتلا كـــلس نــع )2( نالــثـمم–
.ةينعملا

ةسسؤم ريدم ملسي ،نيوكتلا ةرود ةياهن دنع :٧١ ةداملا
ةرود يف نيحجانلا نيصبرتملل حاجن ةداهش ةينعملا نيوكتلا
.نيوكتلا

يف ايئاهن مهحاجن نلعملا نوحشرتملا نــّيعي :٨١ ةداملا
.ةينعملا بترلا يف نيصبرتم ةفصب نيوكتلا ةرود

ةــيـــمسرـــلا ةدـــــيرجلا يـف رارــقــلا اذــه رــشـنــي :٩١ ةداــملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ربوتكأ71 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

ةضايرلاو بابشلا ريزو

ڤاــڤـبس قازرلا دبع

لوألا ريزولا نع

،هنم ضيوفتبو

 ةفيظولل ماعلا ريدملا

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب
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لوألا قحلملا

ةضايرلا راشتسم ةبترب قاحتلالل نيوكتلا جمانرب

)يضايرلا بيردتلا ةيجهنمو ةيرظن عرف(

يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ةدئافل

)1( ةدحاو ةنس : نيوكتلا ةدم *

لماعملايعاسلا مجحلاتادحولامقرلا

1

2

3

٤

5

6

7

8

9

٠1

11

21

31

٤1

51

61

71

ةيضايرلاةيتالواقملا

حيرشتلاملع

فاعسإلاو ةيضايرلا ةيبطلا ةبقارملا

ةضايرلا يف قبطملا يلآلا مالعإلا

ةيضايرلا ةيذغتلا

يضايرلا عامتجالا ملع

يضايرلا سفنلا ملعل لخدم

ةضايرلا ةيجوغاديبل لخدم

يضايرلا بيردتلا ةيجهنمو ةيرظن

لاصتالاو مالعإلا

صاصتخالا ةيجهنمو ةيرظن

ةضايرلا ةيجولويزيف

ةضايرلا يف ةيويحلا ءايميكلل لخدم

ةضايرلا يف ةيويحلا كيناكيملل لخدم

ةضايرلا مولع يف قبطملا ءاصحإلا

يضايرلا عيرشتلاو ميظنتلاو رييستلل لخدم

صبرتلا ريرقتو يقيبطت صبرت

٠2

٠3

٠2

٠2

٠2

٠3

٠2

٠2

٠2

٠2

٠9

٠3

٠3

٠3

٠2

٠3

٠51

1

2

1

1

1

1

2

2

3

2

3

2

2

2

2

2

3

٠٠6 عومجملا
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٢قحلملا

 ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألل يسيئر يبرم ةبترب قاحتلالل نيوكتلا جمانرب

يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ةدئافل

)1( ةدحاو ةنس : نيوكتلا ةدم *

لماعملايعاسلا مجحلاتادحولامقرلا

1

2

3

٤

5

6

7

8

9

٠1

11

21

31

٤1

51

61

71

81

91

٠2

12

حيرشتلاملع

ةضايرلا ةيجولويزيف

 ةضايرلا ةيجوغاديب

يضايرلا بيردتلا ةيجهنمو ةيرظن

يضايرلا عامتجالا ملع

يضايرلا سفنلا ملع

لاصتالاو مالعإلا

فاعسإلاو ةيضايرلا ةيبطلا ةبقارملا

ةضايرلا ةيجولوفروم

يضايرلا صاصتخالا

يضايرلا رييستلاو ميظنتلاو عيرشتلا

ةضايرلا تايقالخأ

يبملوألا قاثيملا

ةينطولا ةيضايرلا ةكرحلا خيرات

ةيضايرلا ةيذغتلا

ةضايرلا مولع يف قبطملا يلآلا مالعإلاو ءاصحإلا

يضاير عورشم رييست

يملعلا ثحبلا ةيجهنم

ةيليمكت ةضاير

ةيقيبطت ةيجوغاديب

صبرتلا ريرقتو يقيبطت صبرت

٠2

٠3

٠3

٠٤

٠2

٠3

٠2

٠2

٠1

٠6

٠3

٠1

٠1

٠1

٠1

٠1

٠2

٠1

٠2

٠٤

٠51

2

3

3

3

2

3

2

2

1

3

2

1

1

1

1

1

2

1

1

3

3

٠٠6 عومجملا
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٣ قحلملا

 ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا يبرم ةبترب قاحتلالل نيوكتلا جمانرب

)يضايرلا بيردتلا عرف(

يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ةدئافل

رهشأ )6( ةتس : نيوكتلا ةدم *

لماعملايعاسلا مجحلاتادحولامقرلا

1

2

3

٤

5

6

7

8

9

٠1

11

21

31

٤1

51

61

حيرشتلاملع

يضايرلا سفنلا ملع

 ةماع ةيجوغاديب

يضايرلا بيردتلا ةيجهنمو ةيرظن

ةضايرلا ةيجولويزيف

يضايرلا عامتجالا ملع

ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا ةيجوغاديب

لاصتالاو مالعإلا

فاعسإلاو ةيضايرلا ةفاظنلا

يضايرلا طيشنتلا تاينقت

يضايرلا رييستلاو ميظنتلاو عيرشتلا

ةضايرلا تايقالخأ

ةينطولا ةيضايرلا ةكرحلا خيرات

ةضايرلا مولع يف قبطملا يلآلا مالعإلا

يقيبطتلا صبرتلا ةيجهنم

صبرتلا ريرقتو يقيبطت صبرت

٠2

٠3

٠1

٠3

٠3

٠2

٠3

٠2

٠2

٠2

٠3

٠1

٠1

٠1

٠1

٠٠1

2

3

3

3

3

2

3

2

2

2

2

1

1

1

1

3

٠٠٤ عومجملا
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٢٤٤١ ماــع ناـبــعـش٠١ يـفخّرؤــم كرـتــشـم يرازو رارــق
طورـــش ددــحــي ،١٢٠٢ ةـنــس سراــم٤٢ قــفاوـــــمــلا

لاجم يف ةيئانثتسالا ريـبادــتــلا قيـبـطـت تاــيـفــيكو
ضــعبب يلاــعـلا ىوـتـسملاو ةــبخنلا ييضاير قاحتلا
ةــفــلكملا ةرازولا فرط نم ةّريسملا ةصاخلا كالسألا
ةـيــموــمـعـلا ةرادإلــل ىرــخألا كالــسألاو ةـضاــيرـلاب
)كاردـتـسا(.مــهـبادـــتـنا اذـــكو مـهــجاــمدإو مــهـتـيـقرــتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماع نابعش٠1 يف رداصلا–82 ددعلا– ّةيمسّرلا ةديرجلا
.12٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا

.يناثلا رطسلا ،2 ةطملا ،5 ةداملا ،لوألا دومعلا ،52 ةحفصلا

،"ماس ينقت ةداهش" : نم الدب

."ينقت ةداهش" : أرقي

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ةــيــناـــثـــلا ىداــمـــج71 يــفخّرؤــــم كرـــتــشــم يرازو رارــق
دّدــحــي ،1202 ةـنــس يــفــناـــج13 قــفاوــملا2441 ماـــع
”رييستلا مولــع” ةبـعــشل يــجوـــغادـيـبلا جــماــنرـــبـلا
لينل ”ةيحايسلا تاسسؤملا تنمجانم” صـصخـت

ايلعلا ةينطولا ةسردملاب يميداكأ رتسام ةداهش
.هيجوتلاو جردتلاو مييقتلا تايفيك اذكو ،ةحايسلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو

يف خّرؤــملا361-02 مــقر يساـــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب–
0202 ةـنـس وــيــنوــي32 قــفاوــملا1441 ماـــع ةدـــعـــقــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا552-49 مقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
نمضتملاو4991 ةنس تشغ71 قفاوملا5141 ماع لوألا عيبر9
،مّمتملاو لّدعملا ،ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

يف خّرؤملا77-31 مـقر يذـيــفـنتـلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
يذــلا3102 ةـنـس رــياـني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا50-61 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىــضــتـقـمبو–
يذلا6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر92
لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص دّدحي
،مّمتملاو لّدعملا ،يلئاعلا

يف خّرؤملا362-81 مقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىــضـتــقمبو–
دّدحي يذلا8102 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا0441 ماع رفص8

يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش
،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا

لاوش32 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو1102 ةنس ربمتبس12 قفاوملا2341 ماع
ةسردملا ىلع ةيوبرتلا ةياصولا ةسراممل ةيعاطقلا ةنجّللا
ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةعباتلا ةحايسلل ايلعلا ةينطولا
،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو ةيديلقتلا

اهترود لالخ ،ليهأتلل ةينطولا ةنجّللا يأر ىلع ءانبو–
،8102 ةنس وينوي02 يف ةدقعنملا

ةياـصوــلا ةـسراــممل ةـيـعاــطـقلا ةــنــجـّلــلا يأر ىلــع ءاــنــبو–
ةرازول ةعباتلا ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ىلعةيوبرتلا
 ،0202 ةنس رـبوـتـكأ72 يف ةدـقـعـنـملا اـهـترود لالــخ ،ةحاـيـسـلا

: يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم61 ةداملا ماكحأل اقيبـطـت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا0441 ماع رفص8 يف خّرؤملا362-81 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس ربوتكأ71
صصخت ”رييستلا مولع” ةبعشل يجوغاديبلا جمانربلا ديدحت

رـتساـم ةداــهش لــيــنــل ”ةــيــحاــيسلا تاسسؤملا تنــمــجاــنــم”
تايفيك اذكو ،ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملاب يميداكأ
.هيجوتلاو جردتلاو مييقتلا

موـلـع” ةـبـــعـشل يـجوــغادـــيـبـلا جــماــنرــبــلا دّدــحــي:2 ةداملا
”ةيراجت مولعو رييستلاو ةيداصتقا مولع” ناديم ”رييستلا

ةداهش لينل ”ةيحايسلا تاسسؤملا تنمجانم” صصخت
اقبط ،ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملاب يميداكأ رتسام
.رارقلا اذه لصأب قفرملا قحلملل

ةبلطلا هيجوتو جردتو مييقت تايفيك عضخت:3 ةداملا
نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم يف اهب لومعملا تاءارجإلا سفنل
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا ،نييلاعلا

نيوكتلاو ميلعتلل ماعــلا رــيدــملا نــم لــك فــّلـكــي:4 ةداملا
نيوكتلا ريدمو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييلاعلا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملا نيمثتو
.رارقلا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يلئاعلا لمعلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا2441 ماع ةـيـناـثــلا ىداـمــج71 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.1202 ةنس يفناج13

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

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

 ةعانصلاو ةحايسلا ريزو
يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

وديمح دمحـم


