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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب
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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



نيناوق

3٠-12 مقر رمألا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس يفناج13 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم1٠-22 مقر نوناق
ىدامج2 يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر نوـــــناقلا ممــــتيو لدـــــعي يذلا12٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش11 يف خرؤملا
....................................................................دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع ىلوألا

ةـّيميظنتميسارم

،ةيالولل يذيفنت سلجم ءاشنإ نمضتي،22٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ يف خّرؤم٤٥-22 مقر يذيفنتموسرم
.................................................................................................................................................هريسو هميظنتو هماهم ددحيو

ةقباطملا ريغ تايانبلا ةيوست طورش ددحي ،22٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ يف خّرؤم٥٥-22 مقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................ةمَّلسملا ءانبلا ةصخرل

بلصلا حمقلل جاتنإلا دنع راعسألا ددحي ،22٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ يف خّرؤم6٥-22 مقر يذيفنتموسرم
................................................................................................................................................نافوشلاو ريعشلاو ّنيللا حمقلاو

9٤-22 مقر يذيفنتلا موسرملا  ءاغلإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ يف خّرؤم7٥-22 مقر يذيفنتموسرم
ةـباـغـل ةــعـبات ضرأ ةـعـطـق فيـنـصت ءاــغـلإ نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خرؤـــــملا
،ينطولا يباغلا ماظنلا نم ،رـــئازجلا ةـــيالو ،ةردــيح ةــيدلب ،رــئازجلا ةــنيدمل تايلستلاو تاناويحلا ةقيدح ةينطولا كالمألا

.............................................................................................................................................ةيئامنيس ةنيدم زاجنإل ةهجوم

نم ةياقولا ماظن ريبادت ديدمت نـــمضتي ،22٠2 ةنـــــس رياربف3 قـــفاوــــملا3٤٤1 ماـــــع بجر2 يف خّرؤم9٥-22 مقر يذيفنتموسرم
............................................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا

ةـّيدرفميسارم

ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................................2 فيطس

ةرازوــب رــيدــم ةـبــئاــن ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطوــلا نــماـــضـتــلا

طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................نيتيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

ةيتاعوضوملا ةلاكولا ريدم نيـيـعــت نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلل

نوؤشلاو ميظنتلا ريدم نيـيـعــت نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................لقنلا ةرازوب ةيمومعلا تاقفصلاو ةينوناقلا

ةـــيروـــهــمـجــلل ةــلــصاـنــق نييــعــت نمـضـتي ،1202 ةـنـس رــبـمفوــن٤2 قــفاوــملا3441 ماـع يـناـثـلا عـيـبر91 يف خّرؤم يساــئر موــسرــم
......................................................................................................................)كاردتسا( .ةــيـبـعـشــلا ةـيـطارــقــمـيدـلا ةـــيرـــئازــجلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

ةينيدلا رئاعشلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج5 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................................................................نيملسملا ريغل

ـه٣٤٤١ ماع بجر٩٠٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم رارق
ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا1202 ةنس ويام
.........................................................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

..ءاصحإلل ينطولا سلجملا بتكم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم رارق

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

كالسأ ءازإ ةصتخملا ةينقتلا ةنجللا ءاشنإ نــــمـضـتـي،12٠2 ةـنــس ربمتبس٤1 قــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع رفص7يــف خرؤــم رارــــق
....................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم

يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا ةينقتلا ةنجللا ةليكشت ددحي،12٠2 ةـنــس  ربمتبس٤1 قــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع رفص7 يــف خرؤــم رارــــق
.....................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةسسؤملا دامتعا بــلـط فلم رصانع ددــحي ،12٠2 ةـنـسرـبـمـســيد٠2 قــفاوــملا3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــمـــج٥1 يـف خرؤــم رارــق
.................................................................................ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو فلملا ةجلاعمتايفيكو داريتسالل ةينالديصلا

ينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤمو ماهم ددحي ،12٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا  ىدامج٥1 يف خرؤم رارق
.........................................................................................................................داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملاب نيدعاسملا ةلدايصلاو

ةينطولا ةلاكولل ةيوهج تاــقـحلم ءاــشــنإ نـمـضــتي ،22٠2 ةـنـس يـفــناــج61 قـفاوــملا3٤٤1 ماــع ةـيــناــثـلا ىداـمــج21 يفخّرؤــم رارـق
.....................................................................................................................................................................ةينالديصلا داوملل

2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس يفناج32 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج02 يف خّرؤم رارق
يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل ءاضعأو سيئر نييعت نمضتملاو0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا
.....................................................................................................................................................................................يرشبلا بطلا
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رمألا ىلع ةقفاوملا نمــضتي،٢٢٠٢ ةنس يفناج١٣ قــفاوــملا٣٤٤١ ماـــع ةيــناــثلا ىدامــــج٨٢ يفخّرؤـــــم١٠-٢٢ مـــقر نوناق
٩٠-٤٨ مقر نوناقلا ممتيو لدعي يذلا١٢٠٢ ةنس سرام٥٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش١١ يفخرؤملا٣٠-١٢ مقر
.دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤٨٩١ ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢ يفخّرؤملا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٤1و2٤1و931 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

نوناقلا ممتيو لدعي يذلا12٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش11 يف خرؤملا3٠-12 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو –
 ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤قفاوملا٤٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر

،ناملربلا ةقفاوم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لدعي يذلا12٠2 ةنـــــس سراـــم٥2 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماع ناــبـــعش11 يف خرؤملا3٠-12 مقر رمألا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماـــع ىلوألا ىدامـــج2 يف خّرؤـــملا9٠-٤8 مـــقر نوـــناـــقلا ممـــتيو
.دالبلل

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف نوــــناـــقلا اذــــه رـــشــــنــي :٢ ةّداملا

.22٠2 ةنس يفناج13 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف رئازجلاب رّرح

نوبت ديجملا دبع

نيناوق

ةـّيميظنتميسارم
يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥12-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤991 ةنس ويلوي32 قفاوملا٥1٤1 ماع رفص٤1
،اهلكايهو ةيالولا يف ةماعلا ةرادإلا ةزهجأ

: يتأي ام مسري

سلجم ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
.هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ةيالولل يذيفنت

ةلودلل الثمم هتفصب ،يلاولا ةطلس تحت أشني:2 ةّداملا
نامضب فلكي ةيالولل يذيفنت سلجم ،ةموكحلل اضّوفمو
.اهتعباتمو يئالولا يبعشلا سلجملاو ةموكحلا تارارق ذيفنت

حلاصم فلتخم نيب قيسنتلاو رواشتلا راطإ لكشي وهو
.ةيالولا ىوتسم ىلع ةيمومعلا تائيهلاو ةلودلا

٣٤٤١ ماع بجر لوأ يفخّرؤم٤٥-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
سلجم ءاشنإ نمضتي،٢٢٠٢ ةنس رياربف٢ قفاوملا
.هريسو هميظنتو هماهم ددحيو ،ةيالولل يذيفنت

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،هنم  )7و٥(211 ةدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

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

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو



٩٠ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٢
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يناثلا لصفلا

سلجملا ميظنت

هسأري يذلا ةيالولل يذيفنتلا سلجملا لكشتي:٥ ةّداملا
يتآلا ءاضعألا نم ،هبايغ ةلاح يف ةيالولل ماعلا نيمألا وأ يلاولا
: مهركذ

،نوبدتنملا ةالولا –

،نويئالولا نوريدملا –

ىوتسم ىلع ةينطولا ةيمومعلا تائيهلا حلاصم ولوؤسم –
،عامتجالا لامعأ لودجب نوينعملا ةيالولا

،رئاودلا ءاسؤر –

لودجب نوينعملا ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر –
،عامتجالا لامعأ

ةيالولا ىوتسم ىلع ةيمومعلا تاسسؤملا ولوؤسم –
.عامتجالا لامعأ لودجب نوينعملا

نـع نيلوؤسملاـب ،ةـجاحلا دـنــع ،ةــناــعــتسالا يلاوــلا نــكــمــي
رخآ صخش يأ وأ ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا تاطاشنلا
.اديفم كلذ ىأر اذإ ،سلجملا تاعامتجا يف ةكراشملل

تــحــت عــضوــت ةـيـنــقـت ةــناــمأــب ســـلجملا دّوزـــي :6 ةّداملا
.ةيالولل ماعلا نيمألا ةيلوؤسم

رارق بجومب سلجملل يجذومنلا يلخادلا ماظنلا ددحي
.ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا نم

تحت ،سلجملا ءاضعأ ،نويئالولا نوريدملا رهسي:7 ةّداملا
نيناوقلل اقبط مهل ةلكوملا ماهملا ةسرامم ىلع ،يلاولا فارشإ

.اهب لومعملا ةمظنألاو

،صوـــصـــخلا ىلع مـــهــــنــــم وــــــضــــع لك فــــلــــكي ،ةفـــــــصلا هذــــــهبو
: يتأي امـب

حلاصملا لمع ةبقارمو مييقتو قيسنتو طيشنتو ةجمرب –
،هصاصتخال ةعباتلا

نم ،اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا قيبطت ىلع رهسلا –
،اهريدي يتلا حلاصملا فرط

ىوتسم ىلع هعاطق عيراشم ةساردو دادعإو حارتقا –
،ةينعملا تائيهلاو حلاصملا عم لاصتالاب ،ةيالولا

جمارب ذيفنت نسح ىلع ،هتاصاصتخا دودح يف ،رهسلا –
،اهزاجنإ قيسنتو ةيمنتلا

تاذ تايلمعلا زاجنإ طورش يفو روصت يف هيأر ءادبإ –
ىلع اهتماقإ ررقملا ينطولا وأ يوهجلا وأ يلحملا عباطلا
،ةيالولا ميلقإ

لوألا لصفلا

 سلجملا ماهم

راطإ يف ،ةيالولل يذيفنتلا سلجملا ىلوتي :٣ ةّداملا
اهحرطي ةلأسم لك ةسارد ،اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا

.سلجملا ءاضعأ دحأ وأ يلاولا هيلع

: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكي ،ةفصلا هذهبو

ةبسانملا لولحلاو ةمزاللا ريبادتلا عيمج ذاختاو حارتقا –
لمعلاو ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلا يف ةمهاسملا اهنأش نم يتلا

ةمظنألاو نيناوقلاو اهتيقادصمو ةلودلا ةطلس مارتحا ىلع
،اهب لومعملا

حارتقاو ،ةيمومعلا تامدخلا ةيرارمتسا نامض ىلع رهسلا –
ةيمومعلا تامدخلا نيسحت اهنأش نم يتلا ريبادتلا عيمج
تائيهلاو ةلودلا يف ةزكرمملا ريغ حلاصملا اهمدقت يتلا
،يلحملا ىوتسملا ىلع نيقفترملل ةيمومعلا

جماربو تاسايس ذيفنت يف براقتلاو قيسنتلا نامض –
ىوتسم ىلع ةيميلقإلا ةئيهتلا تاططخمو ةيمنتلا عيراشمو
،ةيالولا

فدهب ينعملا عاطقلا وأ ةموكحلا ىلع ريبدت يأ حارتقا –
،اهنيسحتو ةماعلا تاسايسلا عضوو دادعإ يف ةمهاسملا

ةــيــلاـــعــفو رـيــس نيــســحت ىلإ فدـــهــي رــيــبدـــت يأ حارــتـقا –
ىوتسم ىلع ةيمومعلا تائيهلاو ةزكرمملا ريغ حلاصملا
جئاتنلاو ةصصخملا لئاسولا نيب ةقالعلا ديشرتو ،ةيالولا
ةيراسلا ةمظنألاو نيناوقلا مارتحا لظ يف كلذو ةققحملا
،لوعفملا

تاسسؤملا ءاشنإو عـــيراشملا عـــيـــمـــج يف هــــيأر ءادــــبإ –
،ةيالولا ميلقإ يف اهعورف وأ ةيمومعلا

ةزكرمملا ريغ حلاصملا لمع براقتو كسامت ىلع رهسلا –
نم يتلا ريبادتلا لك ذاختاو حارتقاو ،يلحملا ىوتسملا ىلع

،اهقيقحت قيعت دق يتلا تابوعصلا ىلع بلغتلا اهنأش

يتلا فادهألا ديسجت هنأش نم ريبدت يأ ذيفنتو حارتقا –
ميـظـنـت نيـسـحـتو ،يلــحملا ىوتسملا ىلـع ةــلودــلا اــهرــطــسـت
نيناوقلا مارتـــــحا راـــــطإ يف كلذو ةيــــنـــعملا حلاـــصملا رــــيـــسو
.لوعفملا ةيراسلا ةمظنألاو

تاطاشنلاب ةقلعتملا تاءانثتسالاب لالخإلا نود:٤ ةّداملا
7٠-21 مــقر نوــناــقــلا نــم111 ةداملا يف اـــهـــيـــلــــع صوصنملا
ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع لوألا عيبر82 يف خرؤملا

ةيالولل يذيفنتلا سلجملل نكمي ،ةيالولاب قلعتملاو21٠2
فادهألا ديسجت ليهستل هجوي ريبدت يأ ذفنيو حرتقي نأ
ةينعملا حلاصملا ةيلاعف يف ةمهاسملاو ةلودلا اهدشنت يتلا

.تاطاشنلا هذهب
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سلجملا ءاضعأ عيمج ىلإ تاعامتجالا رضاحم لسرت
.ةيالولل يذيفنتلا

يلاولا اوغّلبي نأ سلجملا ءاضعأ ىلع نّيعتي :٢١ ةّداملا
تايئاصحإلا وأ تاساردلا وأ ريراقتلا وأ تامولعملا لكب
لامعأ لودجب ةلصلا تاذ سلجملا ماهم زاجنإل ةيرورضلا
.سلجملا

ةمظتنم ةفصب يلاولا ىلإ لاح ضرع ميدقت مهيلع ّنيعتيو
.اهب اوفّلك يتلا نوؤشلا روطت نع

ذيفنتلا نامض نم هنيكمتل ،يلاولا ىلإ لسرت:٣١ ةّداملا
نم اهريغو تاهيجوتلاو تاميلعتلاو ريشانملا ،ةعباتملاو
ةرداصلا ةيلحملا تاعامجلاب ةلصلا تاذ ىرخألا تالسارملا

قئاثولا سفن هيلإ لسرت امك .ةيزكرملا تائيهلاو تارادإلا نع
وأ ةيلحملا تاعامجلا نع ةرداصلا يميظنتلا عباطلا تاذ
.ةيالولا ميلقإ يف ةدوجوملا ةيمومعلا تاسسؤملا

لبق نم ماظتناب سلجملا ءاضعأ غالبإ متي:٤١ ةّداملا
.مهتطشنأب ةلصلا تاذ ةموكحلل ةماعلا تاهيجوتلاب يلاولا

ةيالولا ّصخت يتلا ةطشنألا عيمجب سلجملا مالعإ متيو
ةدوجوملا تائيهلاو تاسسؤملاو حلاصملا يلوؤسم لبق نم
.ةيالولا ىوتسم ىلع

ةرشابم يلاولا ىلإ مهتاميلعت ءارزولا غّلبي:٥١ ةّداملا
حـلاصملا ىلإ ةـهـجوـم تاـمـيـلـعـتـلا هذــه تناــك اذإ هــنوــمــلــعــيو
.مهل ةعباتلا

ًايمــــييقت اريرـــقت ،سلـــجملل اســـيئر هتفــــصب ،يلاولا لــسري
ةماعلا ةيـعضولا روـــطت نع رـــيزو لك ىلإ رهــــشأ )3( ةـــثالث لك
 .ريزولا اذه ةطلسل عباتلا عاطقلل

نـــم ســـماــخلا لـــصـــفلاو3 ةداـــملا ماـــكـــحأ ىغـــــلت :6١ ةّداملا
٥1٤1 ماع رفص٤1 يف خرؤملا٥12-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا
ةماعلا ةرادإلا ةزهجأ ددحي يذلا٤991 ةنس ويلوي32 قفاوملا

.اهلكايهو ةيالولا يف

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:7١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ىلع نوناقلا اهاّيإ هلّوخي يتلا تايحالصلا ةسرامم –
عاطقب ةطبترملا ةيمومعلا تائيهلاو تاكرشلاو تاسسؤملا

،ةيالولل ةعباتلاو هطاشن

تائيهلاو تاكرشلاو تاسسؤملا لمع مييقتو ةعباتم –
يتلا ةينطولا وأ ةيوهجلا وأ ةيلحملا ةصاخلاو ةيمومعلا

،ةيالولا ميلقإ ىلع اهتطشنأ نم ءازجأ وأ اهتطشنأ سرامت

لكشب يلاولا ىلإ اهلاسرإو هتطشنأ نع ريراقت دادعإ –
.ريخألا اذه نم بلط ىلع ءانب وأ ،يرود

،سلجملا ماهم ةسرامم ليهستل ،يلاولا نكمي:٨ ةّداملا
عيضاوملا لك ىلع رارق بجومب ،ءاضمإلا هءاضعأ ضوفي نأ
تارارقلاو قئاثولا عيمج ىلع ،هتايحالص نمض جردنت يتلا

.يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

.اهسفن لاكشألا بسح ءاضمإلا ضيوفت رارق ءاغلإ متيو

،ةينعملا ةطلسلا لبق نم يلاولا ةراشتسا متت :٩ ةّداملا
لوؤسم وأ بدـــتــــنــــم رــــيدــــم وأ يئالو رــــيدمل نييــــعــــت يأ يف

ةدوجوم ةينطو ةيمومع تائيهل ةعبات ةحلصم وأ ةسسؤم
.مهبيصنتب موقيو ،ةيالولا يف

تايريدملاب حلاصملا ءاسؤر تانييعتب يلاولا عالطإ متيو
.ةيئالولا

ةطلسلا ىلإ تامييقت لاسرإب ،يرود لكشب ،يلاولا موقي
ةرقفلا يف نيروكذملا نيلوؤسملا نم لوؤسم لك نع ةينعملا
.هالعأ ىلوألا

ريرقت ىلع ءانب يلاولا نكمي ،ميسج أطخ باكترا ةلاح يف
ينعملا لوؤسملا لقن ةينعملا ةطلسلا نم بلطي نأ ،ببسم
.هماهم ءاهنإ وأ

ثلاثلا لصفلا

سلجملا ريس

يف )2( نيترم ةيداع ةرود يف سلجملا عمتجي :٠١ ةّداملا
ةيعضولا تبلطت اّملك ةيداع ريغ تاعامتجا يفو ،رهشلا
اذإ ةيالولل ماعلا نيمألا وأ يلاولا نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،كلذ
   .يلاولل عنام عقو

لجست رضاحم يف سلجملا تاعامتجا نّودت:١١ ةّداملا
.يلاولا لبق نم هيلع رّشؤمو مّقرم صاخ لجس يف

تارارقلا ،صوصخلا ىلع ،تاعامتجالا رضاحم نمضتت
تابوعصلاو ةددحملا لاجآلاو ذيفنتلاب ةفلكملا تاهجلاو ةذختملا

.ةحرتقملا لولحلاو
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ىدامج٥2 يف خرؤملا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم1٥1 ةداملااميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

8 يف خرؤملا٠٤1-٥1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ويام72 قفاوملا63٤1 ماع نابعش

دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
،مّمتملاولّدعملا ،اهب ةطبترملا ةصاخلا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

٠3 يف خرؤملا٥٥-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا6٠٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا62٤1 ماع ةجحلا يذ

تافلاخم نع ثحبلل نيلهؤملا ناوعألا نييعت تايفيكو طورش
اهتنياعمو ريمعتلاو ةئيهتلا لاجم يف ميظنتلاو عيرشتلا

،لّدعملا ،ةبقارملا تاءارجإ اذكو

٤ يف خرؤملا891-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا طبضي
،ةئيبلا

يف خرؤملا133-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠1٠2 ةنس ربمسيد92 قفاوملا23٤1 ماع مرحم32
ةيساسألا لكايهلاو تآشنملا لوح ةيامحلا طيحم دودح ددحي
،زاغلاو ءابرهكلاو تاقورحـملا عيزوتو لقنل

٤ يف خرؤملا91-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةنس رياني٥2 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر
لّدعملا ،اـهـمـيـلستو رـيـمـعـتـلا دوـقـع رـيضحت تاـيـفـيـك ددــحــي
،مّمتملاو

9 يف خرؤملا1٤1-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ويام82 قفاوملا63٤1 ماع نابعش
،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم311 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع لوألا عيبر82 يف خرؤملا٤1-61

ةلّدعملا71٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس
ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤملا61–12 مقر نوناقلا نم1٥1 ةداملاب

٣٤٤١ ماع بجر لوأ يفخّرؤم٥٥-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
ةيوست طورش ددحي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف٢ قفاوملا
.ةمَّلسملا ءانبلا ةصخرل ةقباطملا ريغ تايانبلا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداـــملااــمـــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداـــــمــج2 يف خرؤــــملا9٠-٤8 مــــقر نوـــناـــقلا ىضــــتقمبو –
قلـــعـــتملاو٤891 ةـنـــس رـــيارـــــبـــف٤ قــــفاوـــملا٤٠٤1 ماـــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

ىدامج٤1 يف خرؤملا92-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاولّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

7 يف خرؤملا7٠-٤9 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤991 ةنس ويام81 قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ
،يرامعملا سدنهملا ةنهم ةسراممو يرامعملا جاتنإلا طورشب
،لّدعملا

ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا1٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ءابرهكلاب قلعتملاو2٠٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا22٤1 ماع
،لّدعملا ،تاونقلا ةطساوب زاغلا عيزوتو

ىدامج91 يف خرؤملا٠1-3٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو3٠٠2 ةـنس وـيــلوــي91 قـــفاوملا٤2٤1 ماــــــع ىلوألا

،لّدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ماع بجر71 يف خرؤملا٥1-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةقباطم دعاوق ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ويلوي٠2 قفاوملا92٤1
،لّدعملا ،اهزاجنإ مامتإو تايانبلا

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1
،مّمتملاو

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

لوألا عيبر82 يف خرؤملا٤1-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع
،هنم311 ةداملا اميس ال ،71٠2 ةنسل ةيلاملا

ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم٤٤1 ةداملااميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
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ةدـيـحوــلا كيــباــبشلا ىوــتسم ىلع تاــفــلملا رــيضحت مــتــي
موسرملا ماكحأل اقبط ،ةيانبلا لامعتساو صاصتخالا بسح
63٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا91-٥1 مقر يذيفنتلا
روكذملاومّمتملاولّدعملا ،٥1٠2 ةـنس رـياــنــي٥2 قـــفاوملا
.هالعأ

نم تابلطلا ةجلاعمب ةفلكملا ةنجللا لكشتت:6 ةّداملا
 :لثمم

،اسيئر ،ريمعتلاب ةفلكملا ةلودلا حلاصم –

،اوضع ،ةيدلبلل ريمعتلا ةحلصم –

.اوضع ،ةيندملا ةيامحلا –

امدنع نيرخآ نيلثمم ىلإ ةنجللا ةليكشت عيسوت نكمي
لبقتست يتلا تايانبلا وأ ةيعامجلا تانكسلاب رمألا قلعتي
رمألا قلعتيو،ةـيراـــمثــتــسا عـــيراـــشمب ةــــصاــخلا وأ روـــهــــمـــجلا

 :حلاصمب

،زاغلنوس ةكرش –

،ةيمومعلا لاغشألا –

،ةيئاملا دراوملا –

،ةعانصلا –

.ةئيبلا –

عم هالعأ ةروكذملا ةنجللا يف ةيوضعلا قفاوتت نأ نكمي
.صتخملا ديحولا كاّبشلا يف ةيوضعلا

 :يتأي امب ةنجللا فَّلكُت:7 ةّداملا

تافلاخملا نم دكأتلاو ققحتلل ةيناديم تارايزب مايقلا –
،هاندأ ثلاثلا لصفلا يف ةروكذملا

اذهب اهجذومن قفري يتلا تافلملا ةسارد ةقاطب ءلم –
 .ةنجللا ءاضعأ لك هعّقوي يذلاو موسرملا

،ةمارغلا ةميقو ةيانبلا ةيوستب قلعتي اميف يأرلا ءادبإ –
 .هاندأ ثلاثلا لصفلل اقبط ةفلاخملا ةعيبط بــسح

يناثلا مسقلا

تابلطلا ةجلاعم تايفيكو فلملا نيوكت

وأ عيراشملا باحصأ وأ نيكلاملا ىلع نّيعتي:٨ ةّداملا
عاديإ ،ينعم لخدتم يأ وأ نيبدتنملا عيراشملا باحصأ

ىلع ،ةقباطملا ةداهش وأ ةلّدعملا ءانبلا ةصخر بلط فلم
اهيف عقت يتلا ةيدلبلل ريمعتلا حلاصم ىدل ،ةيوستلا ليبس

دعب كلذو هتاذ مويلا يف مّلسُي مالتسا لصو لباقم ،ةيانبلا
ةقباطم نوكت نأ بجي يتلا ةيرورضلا قئاثولا نم ققحتلا
.هاندأ9 ةداملا يف ددحم وه امك فلملل ةلّكشملا قئاثولل

نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

.ةمّلسملا ءانبلا ةصخرل ةقباطملا ريغ تايانبلا ةيوست

لوألالصفلا

ةماع ماكحأ

:يتأي امـب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقُي:٢ ةّداملا

دعاوقلا عوـــــــــمـــجم:رــــيـــمعتلل ةماـــعلا دعاوــقلا مارـــتحا •
صخي اميف ،اميس ال ،راوجلا ّمظنت يتلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا
تالمتشمو تاهجاولا تاحتفو تايانبلا براقتو ةرواجملا
.ساقملاو ةيضرألا

تاــــبــجاولاو قوــــقــحلا عوــــمــجـــم:نـــمألاو ءاــنــبلا ريياعم •
ءانبلا دعاوق مارتحا نامضب حمست يتلا ةينقتلاو ةينوناقلا

راطخألا عاونأ لك دض عورــشــملا نـــمأو رارــــقــتــسا لاـــجم يف
.ةلمتحـملا

يتلالّدعملا وأ فاضملا ءانبلا ءزج ةميق:ةيانبلا ةميق•
لاغشألا نم )2م( عبرملا رتملا ةدحو ساسأ ىلع اهريدقت متي
.ةيانبلا لامعتسا بسح ةهجاو لكل ةيفازجلا ةفلكتلاو ىربكلا

تايانبلا لك ىلع موسرملا اذه ماكحأ قّبطت:٣ ةّداملا
ةصخر زوحت يتلا زاجنإلا روط يف يه يتلا وأ ةزجنملا

.موسرملا اذه رشن لبق ،ةريخألا هذهل ةقباطم ريغوءانب

اهتيوست نكمي يتلا تايانبلا مرتحت نأ بجي:٤ ةّداملا
 :ةيتآلا طورشلا

 :صخي اميف ريمعتلل ةماعلا دعاوقلا  –

،ةيكلملا لخاد عجارتلا ةحاسم ىلع يدعتلا– أ

ةصخر يف اهب صخرملا ريغ تاهجاولا ىلع تاحتفلا – ب
،ةمّلسملا ءانبلا

،صيخرت نود قباوطلا وأ تايوتسملا ةيلعت– ج

،يضارألا لغش ةحاسم زواجت– د

.ةيلازلزلا قطانملا يفاميس ال ،نمألاو ءانبلا ريياعم –

يناثلا لصفلا

تابلطلا ةجلاعم تايفيكو فلملا ليكشتو ةنجللا

لوألا مسقلا

تابلطلا ةجلاعمب ةفلكملا ةنجللا

يبعشلا سلجملا سيئر نم رارق بجومب أشنت:٥ ةّداملا
ةفلكم ةنجل ،ةلاحلا بسح ،يلاولا وأ بدتنملا يلاولا وأ يدلبلا

،ةــقـــباـــطملا ةداهـــش وأ ةلّدـــعملا ءانـــبلا ةـــصخر تابــــلط ةـــــجلاـــعمب
.ةيوستلا ليبس ىلع
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ءارجإ ةلاح يف ،دمتعم يندم سدنهم هُّدِعُي ةربخ ريرقت –
 .ةيانبلل لماحلا لكيهلا ىلع تارييغت

ةئيهلا هيلع قداــصت ةرـــبــخ رــيرــــقــتـــب فلــملا اذـــــــه مــــمتي
تايانبلاب رمألا قلعتي امدنع ،ءانبلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا
تانكسلا اذكو ةيرامثتسالا عيراشملاو روهمجلا لبقتست يتلا
.ةيعامجلا

،لماكلا فلملا ةيدلبلل ريمعتلا ةحلصم لسرت:٠١ ةّداملا
)8٤( نيعبرأو ًانامث ىدعتي ال لجأ يف كلذو ،هنم ققحتلا دعب

يذلا صتخملا ديحولا كاّبشلا ىلإ ،هعاديإ خيرات نم ةعاس
ينامثلا لالخ ةجلاعملا دصق ةنجللا سيئر ىلإ هميدقتب موقي
.ةيلاوملا ةعاس )8٤( نيعبرألاو

ءادتبا ،اموي )٠3( نوثالث هاصقأ لجأ ةنجلل:١١ ةّداملا
لاسرإو بلــطــلا ةجلاــعــم ءاــهــنإل ،فــلملا مالــتسا خــيراـــت نـــم
صتخملا ديحولا كّابشلا ىلإ فلملاب ةقفرم ريضحتلا ةقاطب
موسرملا يف ةددحـملا لاجآلا يف بلطلا رضحي نأ بجي يذلا
63٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا91–٥1 مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو مّمتملاولّدعملا ،٥1٠2 ةنس رياني٥2 قفاوملا

،تامولعم وأ قئاثوب لامكتسا عوضوم فلملا نوكي امدنع
يبعشلا سلجملا سيئر قيرط نع بلطلا بحاص ةنجللا ّغلبُت
لجألا فقوتي ةلاحلا هذه يفو ،لامكتسالا بلطب يدلبلا
قئاثولا هذه مالتسا خيرات نم ءادتبا فنأتسُيو،هالعأ ددحـملا
.ةنجللا فرط نم تامولعملا وأ

ثلاثلا لصفلا

تامارغلاو ةيوستلا

،ةقباطملا ةداهش وأ ةلّدعملا ءانبلا ةصخر دعت:٢١ ةّداملا
فرـــط نـــم بلـــطلا باــــحـــصأل ّغلـــبـــتو ،ةـــيوـــســـتلا لـــيـــبـــس ىلع
يف ،ءاضتقالا دنع ،تاظفحتلا عفر دعب ةـــصــتــخـــملا ةـــطـــلـــسلا
ةمارغ عفد دعبو اهـنم ققـــحـــتتو ةنـــــجللا اهددــــحت يتلا لاـــــجآلا

%٥2و %٠1 نيب حوارتت ةيوئام ةبسن ساسأ ىلع بسحُت
وأ ةفاضملا ءازجألل هاندأ31 ةداملا يف ةددحـملا ةميقلا نم
ددحتو ،ةيانبلا لامعتسا بسح كلذو ،ةيانبلا نم ةلّدعملا

 : يتأي امك

تائزجتلا يف ةزجنملا تانكسلاو ةيفيرلا تانكسلا–
فرط نم ةمعدملا ، )ايلعلا باضهلاو بونجلا ( ةيعامتجالا
.%٠1:ةلودلا

،%٥1:ةيعامجلا تانكسلاو ةيدرفلا تانكسلا–

تايانبلاوةيرامثتسالا عيراشملاب ةقلعتملا تايانبلا–
.%٠2:روهمجلل ةلبقتسملا

،ةفلاخملا عوضوم ،ةيانبلا ةميق ريدقت متي:٣١ ةّداملا
:يتأي امك ،هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا

اذهب هجذومن قحلملا بلطلا قفري نأ بجي:٩ ةّداملا
يف فلمب اذكو،ةينورتكلإ ةماعد ىلع )1( ةخسنب موسرملا

خسن )٥( سمخو ،ةصاخلا تايانبلل ةبسنلاب خسن )3( ثالث
تالـيدـعـتـلا عـيـمـج ناـيـبـت عـم ،ىرـخألا عـيراشمـلـل ةـبسنــلاــب
.زاجنإلا روط يف يه يتلا وأ ةزجنملا

 :يتأي ام فلملا نمضتي

ريغو زاجنإلا روط يف يه يتلا تايانبلل ةبسنلاب .١
 :ةمّلسملا ءانبلا ةصخرل ةقباطملا

اهيلع رشؤملا تاططخملاوةينايبلا قئاثولا نم ةخسن–
،ةمّلسملا ءانبلا ةصخر يف

موسرملا ماكحأل اقبط ،تاططخملاوةبوتكملا قئاثولا –
63٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا91–٥1 مقر يذيفنتلا
روكذملاو مـّمــتملاولّدعملا ،٥1٠2 ةـنس رـياــنــي٥2 قـــفاوملا
،نادمتعم يندم سدنهمو يرامعم سدنهم اهدعي يتلا ،هالعأ
تاليدعتلا اهيلع تجردُأ يتلا ءازجألا ةحضاو ةفصب نيبت
 :يتأي امـــب ةقفرم ،زاجنإلا روط يف يه يتلا ءازجألاو

لاغشألل يريدقتلاو يفصولا فشكلا نمضتت ةركذم *
ءزجلا ةميق ديدحت عم زاجنإلا روط يف يه يتلاو ةزجنملا
،فاضملا وأ لَّدعملا

،روصلاب حّضوم ريرقت *

.يرامعملا سدنهملا هرّدقي لاغشألا مامتإ لجأ *

ءارجإ ةلاح يف ،دمتعم يندم سدنهم هّدعي ةربخ ريرقت–
 .ةيانبلل لماحلا لكيهلا ىلع تارييغت

ةئـــيـــهلا هيـــلع قداــــصت ةرــــبـــخ ريرقــــتـــب فلـــــــملا اذه مّمتي
تايانبلاب رمألا قلعتي امدنع ،ءانبلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا
تانكسلا اذكو ةيرامثتسالا عيراشملاو روهمجلا لبقتست يتلا
.ةيعامجلا

ةصخرل ةقباطملا ريغو ةيهتنملا تايانبلل ةبسنلاب .٢
 :ةمّلسملا ءانبلا

ءانبلا ةصخر يف اهيلع رّشؤملا تاططخملانم ةخسن–
،ةمّلسملا

موسرملا ماكحأل اقبط ، تاططخملاوةبوتكملا قئاثولا –
63٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا91-٥1 مقر يذيفنتلا
روكذــملاو مّمـــتــملاولّدعـــملا ،٥1٠2 ةــــنـــس رـــياـــنــي٥2 قــــــفاوــــملا
يرامعم سدنهم اهدعي ،ةزجنملا ةيانبلا ةلاح ّنيبت يتلا ،هالعأ

 :يتأي امب ةقفرم ،نادمتعم يندم سدنهمو

لاغشألل يريدقتلاو يفصولا فشكلا نمضتت ةركذم *
،فاضملا وألّدعملا ءزجلا غلبم نّيبت ،ةزجنملا

.روصلاب حّضوم ريرقت *
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ةيانبلا عون
 رتملا ةميق
)٢م(عبرملا

ةيفازجلا ةميقلا
ةهجاولا ىلع ةقبطملا

ةيوئاملا ةبسنلا
 ةمارغلل

ةيرامثتسا عيراشمب ةقلعتملا تايانبلا
،ةيراجتلا زكارملا ،قدانفلالثم(نكسلا ريغ
)ىرخأ تآشنمو تادايعلا

ةزـجـنملا تاـنـكسلاو ةـيــفــيرــلا تاــنــكسلا
فرط نم ةمعدملا ،ةيعامتجالاتائزجتلا يف

ةلودلا
ةيعامجلا تانكسلاو ةيدرفلا تانكسلا

جد٠٠٠.٥1

جد٠٠٠.٥

جد٠٠٠.٠1

جد٠٠٠.٠٥

جد٠٠٠.٠1

جد٠٠٠.٠3

٠2%

٠1%

٥1%

،راوــجلااميس ال ،ريــــمـــــعتلل ةماـــــعلا دعاوـــقلاب لــــخت يتلا•
ةيوستلل ةلباق ريغ نوكت اهنإف ،نــمألاوءاـــــنـــبلا رـــيـــياـــعمو
.ةضورفملا ةبوقعلا لكشي يذلا مدهلا عوضوم نوكت نأ بجيو

كاّبشلا هذختي يذلا رارقلا نمضتي نأ نكمي:٨١ ةّداملا
تاظّفحتب ةقفاوملاب ايأر وأ ةقفاوملاب ايأر صتخملا ديحولا
سلجملا سيئر فرط نم بلطلا بحاص ّغلبيو .ضفرلاب ايأر وأ
نم ءادــــتبا ،ماّيأ )8( ةيناــــمث هاـــــصقأ لجأ يف ،يدلـبلا يبـعشلا

.ديحولا كاّبشلا فرط نم رارقلا غيلبت خيرات

ةـــمارـــغلا عـــفد دـــعبو ةقـــفاوـــملاب يأرلا ةلاــــــح يف:٩١ ةّداملا
ءانبلا ةصخر نمــــضتي رارــــق دعي ،ةــــيدلـبلا ةنيزخل ةقحتسملا
،ةيوستلا ليبس ىلع ،ةقباطملا ةداهش نمضتي رارق وأ ةلّدعملا

.موسرملا اذهب نيقحلملا نيجذومنلل اقبط

)8( ةينامث هاصقأ لجأ يف بلطلا بحاص ىلإ رارقلا غّلبُي
.ةيدلبلل ةمارغلا عفد لصو ميلست خيرات نم ءادتبا ،مايأ

دعبو تاظفحتب ةقفاوملاب يأرلا ءادبإ ةلاح يف:٠٢ ةّداملا
،ةنجللا فرط نم ةددحـملا لاجآلا يف تاظفحتلا عفر ةنياعم
ىدل ،هالعأ31 ةداـــملل اقــــبط ةقـــحـــتســملا ةــمارـــغلا عـــفد دعـــبو
وأةلّدعملا ءانبلا ةصخر نمــــضتي رارـــــق ّملسي ،ةيدلبلا ةنيزخ
نمض ،ةيوستلا ليبــس ىلع ،ةقـــباـــطملا ةداـــهش نمــــضتي رارق
.هالعأ91 ةداملا يف ةددحـملا اهسفن لاكشألا

بحاص نكمي ،ضفرلاب يأرلا ءادبإ ةلاح يف:١٢ ةّداملا
بجومب ةددــحـــملا لاـــكــــشألا ســـفن نـــمــــض نــــعـــط عادــــيإ بلـــــطلا
ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا91-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا

روكذملاو مّمتملاولّدعملا ،٥1٠2 ةنس رياني٥2 قفاوملا63٤1
.هالعأ

ّةيــمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشـــنــــي :٢٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 :ىلع يدعتلاب ةفلاخملا قلعتت امدنع:٤١ ةّداملا

ةيوستلل ةلباق اهنإف ،ةيكلملا لخاد عجارتلا ةحاسم•
اهيلع يدعتلا مت يتلا ةحاسملا بسح ةمارغلاريدقت متيو
.ةيانبلا لامعتسا بسحو

)صاخ وأ يمومع( ريغلل ةعباتلا ةيجراخلا ةحاسملا•
عوضوم نوكت نأ بجيو ةيوستلل ةلباق ريغ نوكت اهنإف
.ةضورفملا ةبوقعلا لكشي يذلا ،مدهلا

 :تاحتفلاب ةفلاخملا قلعتت امدنع:٥١ ةّداملا

يف اـهـيــلــع صوصنملا رــيــغو ةزــجــنملا تاــهــجاوــلا ىلع –
ةهباجملاب راوجلاب سمت ال يتلاو ةمّلسملا ءانبلا ةصخر
ةهجاو لكل ةمارغ عفد عم ةيوستلل ةلباق نوكت ،ةرشابملا

،ةيانبلا لامعتسا بسحو ةينعم

يف اهيلع صوـصــنـــملا رــيـــغو ةزـــجـــنــملا تاـــهـــجاوــــلا ىلع –
،ةرشابملا ةهباجملاب راوجلاب سمت يتلاو ةّملسملا ءانبلا ةصخر
قلغلا عوــــــضوم نوـــكت نأ بـــجيو ،ةيوــــســـتلل ةلباق ريغ نوكت
.ةضورفملا ةبوقعلا لكشُي يذلا

 :ةفاضم قباوطب ةفلاخملا قّلعتت امدنع:6١ ةّداملا

ّلخت الو ةمّلسملا ءانبلا ةصخر يف اهيلع صوصنم ريغ•
نوكت اهنإف ،نمألاوءانبلا ريياعموريمعتلل ةماعلا دعاوقلاب
ةفاضملا تاحاسملا بسح ةمارغلا ريدقت متيو ،ةيوستلل ةلباق
.ةيانبلا لامعتسا بسحو

ّلختو ةّملسملا ءانبلا ةصـــخر يف اهيـــــلع صوـــصنم رــــيغ•
،نمألاوءانبلا ريياعمو،راوجلااميس ال ،ريمعتلل ةماعلا دعاوقلاب
عوضوم نوكت نأ بـــجيو ،ةيوســتلل ةلباـــق رـــيغ نوــــكت اهـــنإف
.ةضورفملا ةبوقعلا لكشُي يذلا مدهلا

لغش ةحاسم زواجتب ةفلاخملا قّلعتت امدنع:7١ ةّداملا
 :يضارألا

راوجلااميس ال ،ريـــمـــعتلل ةماـــعلا دعاوــــقلاب لخت ال يتلا•
ردقتوةيوستلل ةلباق نوكت اهنإف ،نمألاوءانبلا ريياعمو
.ةيانبلا لامعتسا بسحو ةفاضملا ةحاسملا بسح ةمارغلا
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قحالملا
 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

............................... يف..............................................:ةيالو
..............:ةيرادإلا ةعطاقملا/ةرئاد
..............................................:ةيدلب

 :بلط
ةيوستلا ليبس ىلع ةلّدعملا ءانبلا ةصخر

ةيوستلا ليبس ىلع ةقباطملا ةداهش
ةيوست طورش ددحي يذلا22٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤملا٥٥-22 مقر يذيفنتلا موسرملا(

.)ةمّلسملا ءانبلا ةصخرل ةقباطملا ريغ تايانبلا
..................................................................................................................:ةّيمستلا وأ كلاملا مساو بقل–1
............................................................................................................................................:كلاملا ناونع–2
............................................................................................................................................................. :ةيدلب
.......................................................................................................................................................... :فتاهلا

....................................................................ةّيمستلا وأ )موزللا دنع ضّوفملا ( بلطلا بحاص مساو بقل–3
...................................................................................................................................بلطلا بحاص ناونع–٤
.......................................................................................... ةرئاد......................................................... :ةيدلب
........................................................................................................................................... :ةيانبلا ناونع–٥
............................................................................................................................................... :ةيانبلا عون–6
 زاجنإلا ديق                                 ةيهتنم:لاغشألا مدقت –7
............................................................... يف ةخرؤم...........................مقر:ةمّلسملا ءانبلا ةصخر عجارم–8
........................................................................................................... :ءانبلا ةصخر تمّلس يتلا ةطلسلا–9
 :ةقباطملا مدع بابسأ وأ ببس –٠1

يدعتلا–
)تاحتفلا( ةهجاولا ليدعت –
يضارألا لغش ةحاسم زواجت –
ساقملا زواجت –

.ارهش ........................................:ةيانبلا زاجنإ لاغشأ مامتإل حرتقملا لجألا–11

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

 بلطلا بحاص ءاضمإ
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 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
.......................... يف                                                                         .......................................................:ةيالو
.......................:ةيرادإلا ةعطاقملا/ةرئاد
.......................................................:ةيدلب

 :فلملا ريضحـت ةقاطب
ةيوستلا ليبس ىلع ةلّدعملا ءانبلا ةصخر

ةيوستلا ليبس ىلع ةقباطملا ةداهش
ةيوست طورش ددحي يذلا22٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤملا٥٥-22 مقر يذيفنتلا موسرملا(

.)ةمّلسملا ءانبلا ةصخرل ةقباطملا ريغ تايانبلا
.....................................................................................................................:ةّيمستلا وأ كلاملا مساو بقل–1
...............................................................................................................................................:كلاملا ناونع–2
................................................................................................................................................................ :ةيدلب
..................................................................... :ةّيمستلا وأ)موزللا دنع ضّوفملا ( بلطلا بحاص مساو بقل–3
.............................................................................................................................................. :ةيانبلا ناونع–٤
................................................................................................................................................. :ةيانبلا عون–٥
 زاجنإلا ديق                                             ةيهتنم:لاغشألا مدقت –6
................................................................... يف ةخرؤم......................... مقر:ةمّلسملا ءانبلا ةصخر عجارم–7
............................................................................................................. :ءانبلا ةصخر تمّلس يتلا ةطلسلا–8
)ةنجللا فرط نم اهنم ققحتلا مت يتلا ( تافلاخملا:ةقباطملا مدع–9

يدعتلا–
 )تاحتفلا ( ةهجاولا ليدعت –
يضارألا لغش ةحاسم زواجت –
ساقملا زواجت –

.............................................................................................................................................. :ةنجللا يأر –٠1
.......................................................................................................................................:ةنجللا تاظفحت–11
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.جد ............................................................ :)يرامعملا سدنهملا فشك(لّدعملا وأ فاضملا ءزجلا ريدقت –21
.جد ......................................... :)ةنجللا فرط نم هنم ققحتلا مت يذلا (لّدعملا وأ فاضملا ءزجلا ريدقت –31
.جد ............................... لداعي ام % ...............:ةقبطملا ةمارغلا غلبم–٤1
رهش............................................. :ءانبلا لاغشأ مامتإل حرتقملا لجألا–٥1

 ..................................... :يف ............................ـبرّرح

ةنجللا سيئر عيقوتةنجللا ءاضعأ عيقوت
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

.......................... يف                                             ...........................................................:ةيالو

..........................:ةيرادإلا ةعطاقملا /ةرئاد

........................................................... :ةيدلب

ةيوستلا ليبس ىلعةلّدعملا ءانبلا ةصخر نمضتي..... مقر رارق
تايانبلاةيوستطورشددحييذلا22٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤملا٥٥-22 مقريذيفنتلاموسرملا(

.)ةمّلسملا ءانبلا ةصخرل ةقباطملا ريغ

،نارمعلاب فلكملا ريزولا وأ...................................... :يلاولا وأ/ بدتنملا يلاولا وأ/ يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ّنإ
........................................................................................................................:خيراتب هعاديإ مت يذلا بلطلل ارظن–
............................................................................................................................:)دّيسلا ،ةسنآلا ،ةدّيسلا( فرط نم
.............................................................................................................................................................. يف )ة( نكاسلا

......................................................................................................................................................:لاغشأ صوصخب
...............................................................................................................................................................:ىضتقمبو–
...............................................................................................................................................................:ىضتقمبو–
.......................................................................................يف خرؤملا ................... مقر ءانبلا ةصخر رارق ىضتقمبو–
،ريمعتلا دوقع ريضحتب فلكملا ديحولا كاّبشلا ءاشنإ نمضتملاو............. يف خرؤملا ...... مقر رارقلا ىضتقمبو–
............................................................................................. :يف خرؤملا ............... ديحولا كاّبشلا يأر ىضتقمبو–
 :يتأي ام رّرقي
.................................................................:زاجنإل ةيوستلا ليبس ىلع ةلّدعملا ءانبلا ةصخر مّلست :ىلوألا ةّداملا
.ارهش ......................................................... يه ،اهغيلبت خيرات نم ءادتبا ،ءانبلا ةصخر ةيحالص ةدم نإ:٢ ةّداملا
.هالعأ ةددحـملا لاجآلا يف ةيانبلا مامتإ مدع ةلاح يف ،ةاغلم ءانبلا ةصخر ّدعت:٣ ةّداملا
 .)1( دحاو رهشو )1( ةدحاو ةنس ةدم،يدلبلا يبعشلا سلجملا رقمب رارـقـلا اذه نم ةـخـسـن قصـلـت:٤ ةّداملا
.نيبغارلا صاخشألا فرط نم بلطلا فلمل ةينايبلا قئاثولا لك ىلع عالطالا نكمي
لوصحلا دصق ديدج بلط ميدقت دعي ،هالعأ ةددحـملا ةيحالصلا ةدم ءاضقنا دعب لاغشألا فانئتسا وأ ةرشابم لكل:٥ ةّداملا

ةئيهتلا ماكحأ روطتت ّالأ طرش ةديدج ةسارد نود ءانبلا ةصخر دادعإ بلطلا اذه نع جتنيو .ايرابجإ ءانبلا ةصخر ىلع
.ةلّدعملا ءانبلا ةصخرل ةقباطم ةزجنملا لاغشألا نوكت نأو ،ديدجتلا اذهل فلاخم هاجتاب اهتافصاومو ريمعتلاو

.لئاسولا لكب ةيدلبلاب ةصاخلا ريمعتلا حلاصم ىلإ اهتياهنو لاغشألا ةيادب خيراوت غّلبت نأ بجي:6 ةّداملا
لاغشألا زاجنإب ،عيراشملا باحصأونويرامعملا نوسدنهملاو نولواقملاو نوكلاملاو بلـطلاـب نومدقتملا موقي:7 ةّداملا

.راطخألا لك نولمحتيو ،مهتيلوؤسم ىلع
.ريغلا قوقحب ساسملا نود رارقلا اذه مّلسي:٨ ةّداملا
وأ ةيالولا وأ ةيدلبلا ىوتسم ىلع ريمعتلابةفلكملا ةلودلا حلاصم ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن غّلبت نأ بجي :٩ ةّداملا

.ةيرادإلا ةعطاقملا
 /يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر
/بدتنملايلاولا
/ يلاولا

/ نارمعلاب فلكملا ريزولا
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

............................ يف                                                  ...........................................................:ةيالو

..........................:ةيرادإلا ةعطاقملا /ةرئاد

........................................................... :ةيدلب
ةيوستلا ليبس ىلع ةقباطملا ةداهش نمضتي..... مقر رارق

ةيوست طورش ددحي يذلا22٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤملا٥٥-22 مقر يذيفنتلا موسرملا(
.)ةمّلسملا ءانبلا ةصخرل ةقباطملا ريغ تايانبلا

....................................................................................................... :ـــــل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ّنإ
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.................................................................................................................:)دّيسلا ،ةسنألا ،ةدّيسلا( فرط نم
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.............................. ءانبلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةئيهلاحلاصمفرط نم دعملا لاغشألا مالتسا رضحم ىضتقمبو–

)ةيعامجلا تانكسلاوةيرامثتسالا عيراشملاوروهمجلل ةلبقتسملا تايانبلل ةبسنلاب( ............... خيراتب ................مقر تحت
 :يتأي ام ررقي

ءانبلا تاططخمل اقبط ةزجنملا لاغشألا ةقباطم تبثت ةيوستلا ليبس ىلع ةقباطملا ةداهش مّلست:ىلوألا ةّداملا
................................................................................................................................................... :اهيلع قداصملا

 :يتآلاكةعزوم تايوتسم....... نم ةبقارملل تعضخ يتلا ةيانبلا نوكتت:٢ ةّداملا
..................................................................................................................................................1 ىوتسملا /1
..................................................................................................................................................2 ىوتسملا/2
...................................................................................................................................................3 ىوتسملا /3
...................................................................................................................................................٤ ىوتسملا /٤
٥/. ....................................................................................................................................................................
6/. ....................................................................................................................................................................
7/. ....................................................................................................................................................................
8/. ....................................................................................................................................................................
9/. ....................................................................................................................................................................
.ةيرادإلا ةعطاقملا وأ ةيالولا ىوتسم ىلع ريمعتلاب ةفلكملا ةلودلا حلاصم ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن غّلبت نأ بجي:٣ ةّداملا

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر
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٣٤٤١ ماع بجر لوأ يفخّرؤم6٥-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
دنع راعسألا ددحي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف٢ قفاوملا
.نافوشلاو ريعشلاو ّنيللا حمقلاو بلصلا حمقلل جاتنإلا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع نابعش لوأ يف خرؤملا61-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،يحالفلا هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا92٤1
ةجحلا يذ21 يف خرؤملا2٥1-88 مقر موسرملا ىضتقمبو –

سيياقم ددحي يذلا8891 ةنس ويلوي62 قفاوملا8٠٤1 ماع
،ةسبايلا رضخلاو بوبحلا ىلع ةقبطملا مصخلاو ةوالعلا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

٥1 يف خرؤملا٤9-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا7991 ةنس سرام32 قفاوملا71٤1 ماع ةدعقلا يذ
،بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلل يساسألا نوناقلا

: يتأي ام مسري

راعــسألا دــيدــحت ىلإ موـــسرــملا اذـــه فدـــهــــي:ىلوألا ةّداملا
.نافوشلاو ريعشلاو ّنيللا حمـــقلاو بلـــصلا حمــقلل جاتنإلا دنع

،بوبحلا نم ينطولا جاتنإلا ةيمنت راطإ يف ،ددحت:2 ةّداملا
اهّملسي يتلا بوبحلا نم دحاو راطنق جاتنإ دنع ،ءارشلا راعسأ
ىوتسم ىلع بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلل نوجتنملا

: يتأي امك ،نيزختلا تائيهل ةعباتلا عمجلا طاقن
،ق/جد٠٠٠.6 : بلصلا حمقلا–
،ق/جد٠٠٠.٥ : نيللا حمقلا–
،ق/جد٠٠٤.3 : ريعشلا–
.ق/جد٠٠٤.3 : نافوشلا–
2 ةداملا يف ةددحملا جاتنإلا دنع راعسألا قبطت:٣ ةّداملا

ةددحملا صئاصخلا اهيف رفوتت يتلا تاجوتنملا ىلع ،هالعأ
.هب لومعملا ميظنتلا يف

سيياقم ةاعارم عم ،رمألا ىضتقا نإ ،جاتنإلا دنع راعسألا لدعت
.ركذلا قباسلا ميظنتلا بجومب ةددحملا مصخلاو ةوالعلا

ةجاحلا تعد امّلك ،موسرملا اذه ماكحأ حضوت:٤ ةّداملا
ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ،كلذ ىلإ
.ةيلاملا ريزوو ةيفيرلا

ةّيــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذــه رـــشـــنــــي:٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماع بجر لوأ يفخّرؤم7٥-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا  ءاغلإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف٢ قفاوملا
ةيناثلا ىدامج6١ يفخرؤـــــملا٩٤-٢٢ مقر يذيفنتلا

نمضتملاو٢٢٠٢ ةنــــــــس يفـــناـــج٩١ قـــفاوــــملا٣٤٤١ ماــــع
كالمألا ةـباـغـل ةـعـباـت ضرأ ةــعــطــق فــيــنصت ءاــغــلإ
ةــنـــــيدــملتاـــيـــلـــــستلاو تاــناوـــــيـــحلا ةقـــيدـح ةينطولا
ماظنلانم ،رـــئازجلا ةـــيالو ،ةردــيح ةــيدلب ،رــئازجلا
.ةيئامنيس ةنيدم زاجنإل ةهجوم ،ينطولا يباغلا

––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ
1٤1و٥-211 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــب –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع ناضمر32 يف خرؤملا21-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ماعلا ماظنلا نمضتملاو٤891 ةنس وينوي32 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا ،تاباغلل

ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق
يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

61يف خرؤملا9٤-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج91 قـفاوـملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
ةقيدح ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت ءاغلإ
،رئازجلا ةيالو ،ةرديح ةيدلب ،رئازجلا ةنيدمل تايلستلاو تاناويحلا

،ةيئامنيس ةنيدم زاجنإل ةهجوم ،ينطولا يباغلا ماظنلا نم
: يتأي ام مسري
9٤-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت: ىلوألا ةّداملا

ةنس يفناج91 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج61يف خرؤملا
ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت ءاغلإ نمضتملاو22٠2
،رئازجلا ةنيدمل تايلستلاو تاناويحلا ةقيدح ةينطولا كالمألا

،ينطولا يباغلا ماظنلا نم ،رئازجلا ةيالو ،ةرديح ةيدلب
.ةيئامنيس ةنيدم زاجنإل ةهجوم

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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٣٤٤١ ماـــــع بجر٢ يفخّرؤم٩٥-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
دــــــــيدــــمت نـــمـــــضتي ،٢٢٠٢ ةنـــــس رـــياربف٣ قـــــفاوــــملا
سورـــيـــف ءاـــبو راشـــتـــنا نــــم ةـــياـــقولا ماــــظــــن رـــيــــبادـــــت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص81 يف خرؤمـلا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قــــــلعتمـلاو8891ةــــــنس رــــــياني62 قــــــفاوملا8٠٤1 ماــــــع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةــــــياقولاب

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

ىداـــمج71 يف خرؤـــمـلا31-1٠ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
نـــــــمضتمـلاو1٠٠2 ةـــــنس تـــــشغ7 قــــــفاومـلا22٤1 ماـــــع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قـــــلعتمـلاو٤٠٠2 ةــــنس تـــــشغ٤1 قــــــفاومـلا٥2٤1 ماـــــع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورـــــشب

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قـلـعـتملاو11٠2 ةـنس وـيــنوــي22 قـفاوــمـلا23٤1
،ممتمـلاو لدعمـلا

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

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392-31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤملا٥72-12 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
12٠2 ةـــــنس وــــينوي٠3 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا182-12 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

62 يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر
)91– دـــيفوك( اـــنوروـــــك سورــــيفءاــــبو راــــشتنا نــــم ةــــياقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

يف خرؤمـلا٠8٤-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
12٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاومـلا3٤٤1 ماعيناثلا عيبر٥2
ءاــــبو راـــشتنا نـــم ةـــياقولا ماــــظن رـــيبادت دــــيدمت نــــمضتملاو
،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف

: يتأي ام مسري

ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ددمت: ىلوألا ةّداملا
اهيلع صوصنملا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف

٥2 يف خرؤمـلا٠8٤-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ يف
12٠2 ةـنس رـبـمـفوــن٠3 قـفاوــمـلا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر
.هالعأ روكذملاو

ةــــــيامحلاو ةــــياقولا رــــيبادت لــــك ةــــقبطم ىـــــقبت :٢ ةّداملا
ءاـــبو راـــشتنا نــــم ةـــياقولا ماــــظن راــــطإ يف ةذــــختمـلا ىرخألا

اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سورـــيف
.هب لومعمـلا ميظنتلا بجومب

٤ نـــــم ءادــــــتبا موـــــسرــــــمـلا اذــــــــه ماـــكحأ يرـــــــست :٣ ةّداملا
.22٠2 ةنس رياربف

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف3 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ



٩٠ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٢
17م٢٢٠٢ ةنس رياربف٣

3441 ماع ةيناثلا ىدامج6٢ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج٩٢ قفاوملا
.٢ فيطس ةعماجب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىداـمــج62 يـفخّرؤــم يذيفنت موــسرـــم بـــجوــمـب
دــّيسـلا ماـــهـمىهنت ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماــع
يلاعلا نيوكتلاب افلكم،ريدم بئان هتـفصـب ،شبيع فسوي

نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف
ةفيظوبهفيلكتل ،2 فيطس ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج6٢ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج٩٢ قفاوملا
ةرسألاو ينطوــلا نــماـــضـتــلا ةرازوــب رــيدــم ةـبــئاــن
.ةأرملا اياضقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىداـمــج62 يـفخّرؤــم يذيفنت موــسرـــم بـــجوــمـب
ةدــّيسـلا ماـــهـمىهنت ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماــع
ةينماضتلا ةيمنتلا جماربل ريدم ةبئان اهتفصب ،مدقم لامأ
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج6٢ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج٩٢ قفاوملا

يــف نـــماــــضــتــلاو يـــعاـــمــتــجالا طاــــشـــنـلــل نــيرـــيدـــم
.نيــتـيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىداـمــج62 يـفخّرؤــم يذيفنت موــسرـــم بـــجوــمـب
نيدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماــع
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف

،ةسبت ةيالو يف ،يلوص دوعسم–

.ضيبلا ةيالو يف ،هنش ديعلا–

3441 ماع ةيناثلا ىدامج6٢ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم نيـيـعــت نمضتي ،2202 ةنس يفناج٩٢ قفاوملا
ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا

.ةيناسنإلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىداـمــج62 يـفخّرؤــم يذيفنت موــسرـــم بـــجوــمـب
فسوي دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماــع
موــلــعــلا يـف ثـحـبـلل ةـيــتاــعوـــضوــملا ةـــلاــكوـــلل ارــيدــم شــبـيــع
.ةـيـناـسنإلاو ةـيـعاــمـتـجالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج6٢ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم نيـيـعــت نمضتي ،2202 ةنس يفناج٩٢ قفاوملا
ةيمومعلا تاقفصلاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا
.لقنلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىداـمــج62 يـفخّرؤــم يذيفنت موــسرـــم بـــجوــمـب
متاح دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماــع
تاقفصلاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلل اريدم ،هـلـلا فيض نب
.لقنلا ةرازوب ةيمومعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـع يـناـثـلا عـيـبر٩١ يف خّرؤم يساــئر موــسرــم
نييــعــت نمـضـتي ،1202 ةـنـس رــبـمفوــن٤٢ قــفاوــملا

ةـيـطارــقــمـيدـلا ةـــيرـــئازــجلا ةـــيروـــهــمـجــلل ةــلــصاـنــق
)كاردتسا(.ةــيـبـعـشــلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر62 يف رداصلا٠9 ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا
.1202 ةنس ربمسيدلوأ قفاوملا3441 ماع

،٠1 رطسلا– لوألا دومعلا–91 ةحفصلا–

،”رورك نب لامج “: نم الدب–

.” ورورك نب لامج “ : أرـــقــــي–

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

ةّيدرف ميسارم



ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا1202 ةنس ويام71 قفاوملا2441
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل
:يتأي امك ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازول يجولونكتلا

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

ةعباتلا ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب–
: عاطقلل

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

نونف نهمل يلاعلا دهعملا ريدم ،ساركوب دـمحم دّيسلا–
،يرصبلا يعمسلاو ضرعلا

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

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم رارق
بتكم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون
.ءاصحإلل ينطولا سلجملا

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

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي،1202 ةنس ربمفون82
061-59 مقر يذيفـنــتلا موـــسرــــملا نم9و7 نيتداـــــملا ماــــكـــــحأل
5991 ةنس وينوي3 قفاوملا6141 ماع مّرحم4 يف خّرؤملا

لّدعملا ،هلمعو ءاصحإلل ينطولا سلجملا ميظنت نمضتملاو
: ءاصحإلل ينطولا سلجملا بتكم يف ،مّمتملاو

،اسيئر ،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو لثمم ،ناسح رارد–

،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا لوؤسم ،فسوي يزيزعب–
،اوضع

،اوضع ،لامعلا ةباقنل لثمم ،قيدص ةمارب –

،تارادإلا ريغ نم لمعلا باحصأ ةلثمم ،ةديرف يفرق –
،اوضع

،اوضع ،ةحصلا ريزو لثمم ،رمع يلاو–

.اوضع ،ةعانصلا ريزو لثمم ،ريشب دورشك–

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

5 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج2 يفخّرؤم رارق
ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج
.نيملسملا ريغل ةينيدلا رئاعشلل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،2202 ةنس يفناج5
خّرؤملا851-70 مقر يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأل

7002 ةنس ويام72 قفاوملا8241 ماع ىلوألا ىدامج01 يف
ريغل ةينيدلا رئاعشلل ةينطولا ةنجّللا ةليكشت دّدحي يذلا
رـئاـعشلـل ةـيـنـطوـلا ةـنـجـّلـلا يف ،اـهـلـمـع تاـيـفـيـكو نيمـلسملا
: نيملسملا ريغل ةينيدلا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،سيغر دومحم–

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،ةحيرف نب نيدلا رون–
،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،سارلا قرز رداقلا دبع–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،نايفس لامج–

،ينطولا كردلا ةدايق لثمم ،شيغد ناندع–

.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا لثمم ،قورز دمحأ–

قفاوملا0441 ماع رفص12 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةـنـجـّلـلا ءاضعأ نييــعــت نــمضتملاو8102 ةـنس رـبوــتــكأ13
.نيملسملا ريغل ةينيدلا رئاعشلل ةينطولا

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

82 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يفخّرؤم رارق
5 يفخّرؤملا رارـــقـلا لّدـعـي ،1202 ةــنس رــبــمسيد

يذلا1202 ةنس ويام71 قفاوملا2441 ماع لاوش
ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي
يجولونكتلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم رارقبجومب
ماع لاوش5 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد82

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ءاـبطألاو نييرـطيبلا نيشـتفملاو نييرطـيـبلا ءاـبـطألا كالـسأل
،نيصصختملا نييرطيبلا

يـف خرؤملا28-٠2 مــقر يذــيـفنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا1٤٤1 ماع ناـبــعش7

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

7 يف خرؤملا38-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا1٤٤1 ماع نابعش
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيديصلا

٤ يف خرؤملا991-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
ناجللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٥ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ةـيرادإلا ناــــجللا ءاـشنإ نمـــضــتـــملاو12٠2 ةــنــــس رــيارـــبــــف71
ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا ءاـــضـــعألا ةـــيواــســتـــملا
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا

قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٥ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحي يذلا12٠2 ةنس رياربف71
ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا

: يتأي امرّرقي

ةينقتلا ةنجللا ءاشنإ ىلإ رارقلا اذه فدهي:ىلوألا ةداملا
ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ةرادإلا نولثمي ءاضعأ نم ةينقتلا ةنجللا نوكتت :٢ ةداملا
: يتألا لودجلل اقبط ،نيفظوملا نولثمي ءاضعأو

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

ربمتبس٤١ قــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــع رفص7يــفخرؤــم رارــــق
ةـــيـــنـــقـــتلا ةـــنــــجللا ءاشنإ نــــــمــــضــــتـــي،١٢٠٢ ةــنــــــس

ةـــيزـــكرملا ةرادإلا يفـــظوــــم كالسأ ءازإ ةصتــــخملا
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول

–––––––––––

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزوّنإ

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤـملا3٠-6٠ مــقر رــمألا ىــضـتــقمب–
نوــناــقــلا نـمـضـتملاو6٠٠2 ةـنـس وــيــلوــي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةـيـموـمـعلا ةـــفـيـظولــل ماـــعـــلا يـساــسألا

رـــفـــــص21  يف خرؤملا٥٤1-66 مقر موسرملا ىضتقمبو–
رــيرــــحتب قلعتملاو6691 ةنــــس وــيـــنوـــي21 قـــفاوـــملا6831 ماــــع
يدرفلا وأ يميظنتلا عـباـــطلا تاذ تارارــــقلا ضـــعب رــشـــنو
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت يتلا

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

يف خرؤـملا99-٠9 مــقر يذـــيـفـنتـلا موــسرــملا ىــضــتـقـــمبو –
قلعتملاو٠991 ةنس سرام72 قفاوــملا٠1٤1 ماـــع ناــضــمر لوأ
ناوـــعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رــييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاــسـسؤملاو تاــيدـلـبـلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

11 يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم
كالسألل نيمــتـــنملا نيــــفــظوملاب صاـــخلا يـــساـــسألا نوناقلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خرؤملا٥٠-8٠ مــقر يذيــفـنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمـبو–
نــمـضـتملاو8٠٠2 ةنـــس رــــياـنـي91 قــفاوــملا92٤1 ماــــع مرــحـــم11
تاراــيسلا يـــقئاــسو نيينهملا لامعلاب صاـخـلا يساــسألا نوــناــقــلا

،باـّجـحلاو

يف خرؤملا181-8٠ مقر يذـيـفنتلا موــسرــملا ىـضـتقـمـبو–
8٠٠2 ةنس وــيـنوــي32 قــفاوــملا92٤1 ماــع ةـيـناــثــلا ىداــمــج91
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

يف خرؤملا٤21-٠1 مقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
٠1٠2 ةـنـس لــيرــبأ82 قــفاوــملا13٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج31
نيمـتـنملا نيـفظوملاب صاخلا يساسألا نوـناـقــلا نمـضـتـملاو

ءاضعألا
 نومئادلا

ءاضعألا
 نويفاضإلا

ءاضعألا
 نومئادلا

نيفظوملا ولثمم ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
 نويفاضإلا

3333

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ربمتبس٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص7 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

يشتاولص نايفس ماشه
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يف خرؤملا28-12 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
قلعتملاو12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر11
داوملا اميس ال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم22و91و٠1

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم22و91و٠1 داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قــفاوــملا2٤٤1 بــجر11 يـف خرؤملا28-12 مــقر يذــيـفـنـتـلا

رارــقـلا اذـه فدــهـي ،هالــعأ روــكذــملاو12٠2 ةـنـس رــيارــبـف32
ةينالديصلا ةسسؤملا داـمـتعا بــلـط فلـم رصانـع دــيدــحت ىلإ
تاليدعتلا ةمئاق اذكو فلملا ةجلاعم تايفيكو داريتسالل
.”ةينالديصلا ةسسؤملا“ صنلا بلص يف ىعدتو ،ةيرهوجلا

لوألا لصفلا
 دامتعا بلط فلم رصانع

 داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا

ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط عاديإ متي:٢ ةداملا
حلاصملا ىدل ،ينقتلا ريدملا يلديصلا فرط نم داريتسالل
اـقـفو ةـيـنالدـيصلا ةـعاـنصلاـب ةـفـلـكملا ةرازوــلــل ةصتــخملا

ةـصـتـخملا حــلاــصـملا فرــط نــم ةّدــعـملا داـمـتـعالا بلط ةرامتسال
.ةروــكذــملا ةرازوــلل

فلمب ةينالديصلا ةسسؤملا داـــمتعا بلط قفري :٣ ةداملا
: نمضتي

،داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط ةرامتسا–
 ،ةينالديصلا ةسسؤملل ةيساسألا نيناوقلا نم ةخسن–
،يراجتلا لجسلا نم ةخسن–
،راجيإلا دقع وأ ةيكلملا دقع–
1/٠٠1 مّلسب ةينالديصلا ةسسؤملل يلامجإلا ططخملا–

،لحملا تافـصاوــم دـيدحت عم ،دمتعم يرامعم سدنهم هّدعي
نيزختلا قطانم ،صوصخلا هجو ىلع هتحاسم لمشت نأ بجيو
،ةرادإلاوتابلطلا دادـــعإو

ةّدعملا ةيبطلا تامزلتسملا وأ ةينالديصلا داوملا ةمئاق–
،داريتسالل

،ةينالديصلا ةسسؤملل يميظنتلا لكيهلا–
بـــسح نيــمدــخـتـسمـلل يرــيدـــقـــتـلا فــيـظوــتـلا ططـــخـم–

،فانصألا
ماعلا ريدملا وأ رّيسملل فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–

ىلع سناسيل ىوتسمب ةيعماج ةداهش وأ يلديصك هتداهشو
،)2( ناتنس اهتدم ينالديصلا لاجملا يف ةينهم ةربخ عم ،لقألا

،ينقتلا ريدملا يلديصلل ،يلديص ةداهش نم ةخسن–
،ينقتلا ريدملا يلديصلا فيرعت ةقاطب نم ةخسن–
،ينقتلا ريدملا يلديصلا لمع دقع–
.ةلدايصلا تايبدأ سلجم يف ليجستلا ةداهش–

ربمتبس٤١ قــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــع رفص7 يــفخرؤــم رارــــق
ةصتخملا ةينقتلا ةنجللا ةليكشت ددحي،١٢٠٢ ةـنــس

ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

–––––––––––

٤1 قـــفاوملا3٤٤1 ماـــع رـــفص7 يف خرؤم رارـــــــــــــق بجومب
ةصتخملا ةينقتلا ةنجللا ةليكشت ددحت ،12٠2 ةنس ربمتبس

يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيديصلا تاجتنملاو

نيفظوملا ولثمم ةرادإلا ولثمم

ميرك -
يرامع

ةدج نب -
سايلإ دـمحم

يناكرز -
ناسح

قيزر -
ديمح

يلابج -
ماهس

يكيش -
ةرينم

دابل -
ناميإ

يرازم -
داؤف

دانج نب -
ةيدان

عبينز -
ةليضف

ةبيه -
ديمح

نازرم -
بيبحل

ةرادإ ريدم ،يرامع ميرك ديسلا ةينقتلا ةنجللا سأرتي
.لئاسولا

ءاضعألا
 نومئادلا

ءاضعألا
 نويفاضإلا

ءاضعألا
 نومئادلا

ءاضعألا
 نويفاضإلا

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو
قــفاوــملا٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــمـــج٥١ يـف خرؤــم رارــق

بــلـط فلم رصانع ددــحي ،١٢٠٢ ةـنـسرـبـمـســيد٠٢
تايفيكو داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا

.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو فلملا ةجلاعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو12٠2 ةـنس وـيــلوــي7 قـــفاوملا2٤٤1 ةدــعــقــلا وذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

لاوش٠3 يف خرؤملا٠91-91 يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةلاكولا ماهم ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع
لدعملا ،اهرـيسو اـهـمـيـظـنـتو ،ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا

،ممتملاو

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

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص



٩٠ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٢
21م٢٢٠٢ ةنس رياربف٣

ةـــفـــــلــــــكــــملا ةرازوـــلل ةـــصـــتــخـــملا حلاـــصـــملا ّغلـــــبت :٠١ ةداملا
ةــينالديصلا ةسسؤملا ىلإ ريزولا رارق ةينالديصلا ةعانصلاب
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف دامتعالل ةبلاطلا

.هعيقوت

ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي ،اهبلط ضفر ةلاح يفو
ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف نعط ميدقت
.رارقلا اذه غيلبت خيرات نم

ىلع ،ةيـــنالدـــيــصلا ةســـسؤــملا دامــــتــعا لمـــشـــي:١١ ةداملا
: صوصخلا

ةـســــــسؤــــملا ناوـــــنـــــعو يراـــجـــتلا مــــسالا وأ ةيـمـــــســـــتـلا–
،ةيـنالدـيـصـلا

،ينقتلا ريدملا يلديصلا مساو بقل–

،ماعلا ريدملا وأ ريسملا مساو بقل –

.داريتسالل ةينالديصلا تاطاشنلا –

قئاثولا ةزايح ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي :٢١ ةداملا
ةليصح ميلست اهيلع نّيعتيو ،عيبلاو ءارشلا صخت يتلا

ةرازوـــلـل ةصتـخملا حـلاصمـلـل دارـيـتسالا تاـيـلـمـعــل ةــيوــنس
يفناج13 موي ،دح ىصقأك ،ةينالديصلا ةعانصلاب ةـفــلــكـملا

حلاــــصـــملا اقبـــســـم هّدــــعت جذوــــمـــنل اـــقـــفو ةـــيلاوـــملا ةــــنــــسلا نــــم
.ةينعملا ةرازولل ةصتخملا

ثلاثلا لصفلا
ةيرهوجلا تاليدعتلا

اهل ىربك تاليدعت ةيرهوجلا تاليدعتلا ّدعت :٣١ ةداملا
ةســـــسؤـــملل دارــــيــــتسالل ةيـــنالديـــصلا تاـــيلـــمــــعلا ىلع رـــيــثأت
ىلإ ةيرهوجلا تالـــيدعــتلا عــضـــختو .ةدمــتــعملا ةـــيـــنالدـــيـــصلا

.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم قبسم صيخرت

حيرصتلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نّيعتي :٤١ ةداملا
ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملل

صخي ليدعت لكب ،اموي )٥1( رشع ةسمخ زواجتي ال لجأ يف
: اميس ال ،دامتعالا بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا

،ةينالديصلا ةسسؤملا مسا رييغت–

،ةينالديصلا ةسسؤملل ينوناقلا لكشلا رييغت–

،ةينالديصلا ةسسؤملا رقم لقن–

،ماعلا ريدملا وأ رّيسملا رييغت–

،ينقتلا ريدملا يلديصلا رييغت–

،تالحملا رقم لقن–

،نيزختلا عقوم رييغت–

.طاشنلا وأ تالحملا عيسوت –

تاســـسؤـــملا دامــــتـــعا بلــــط تاــــفلـــمّ الإ لـــبــــقـــت ال:٤ ةداملا
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا اهربتعت يتلا ةينالديصلا

.ةلماك ةينالديصلا ةعانصلاب

ةـسـسؤـمـلل يـنـقـتلا رــيدــملا يلدــيصـلل عادــيإ لــصو مـّلــســي
.ةبلاطلا ةينالدــيـصلا

داوملا ةدوج نع ةلوؤسم ةينالديصلا ةسسؤملا :٥ ةداملا
،ةـقّوسملاو ةدروـتسملا ةـيـبـطـلا تاـمزـلـتسملاو ةـيـنالدــيصلا

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا نم ةصح لك عاضخإ اهيلع بجيو
نم ةيرورضلا ةبقارملا ىلإ ،اهقيوست لبق ،ةدروتسملا ةيبطلا

 .ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا لبق

ةوالعتبثت نأ ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي :6 ةداملا
امدنع ةينالديصلا داوملا عينصت طاشنل اهتسرامم،كلذ ىلع
.ةينالديصلا داوملا داريتسالا صخي

يناثلا لصفلا
 دامتعا بلط ةجلاعم تايفيك

 داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا

ةسسؤملل دامتعالا بلط فلم ربتعي امدنع :7 ةداملا
،ةصتخملا حلاصملا فرط نم مييقتلا متي ً،الوبقم ةينالديصلا

ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا ءاربخ فرط نم تالحملا ةرايزو
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ءاربخ نم وأ /و ةينالديصلا

ةـيـعـيرشتـلا ماكحألا مارتحا ىدم ىلع ،تالحملا ةرايز زكترت
تاسراـمملا دعاوق مارتحا صخي اميف اميس ال ،ةـيـمـيـظـنـتـلاو
ةلاــحلا ىلع عـــيــبلا ةداــــعإو نــــيزــخـــتلاو دارــــيــتـــسالل ةــــنــــســــحلا
ريرقت عوضوم ةرايزلا نوكتو .لقنلاو ةـيمومعلا تاـــسسؤملل
.ءاربخلا فرط نم ةقباطم

ةينالديصلا ةسسؤملا غيلبت متي ،تاظفحت ةنياعم ةلاح يف
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ يف ةبلاطلا
.هلامكتسا دصق ،فلملا  عاديا

تاظفحتلا عفر ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع ّنيعتي
.اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف

صخي امدنع ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي :٨ ةداملا
ةحاسم يذ لحم ةزايح ،ةينالديصلا داوملا داريتسا اهطاشن
ىوتسم ىلع2م٠٠2 اهنم ،ىندأ دحك ،2م٠٠3 ـب ردقت ةيلامجإ
.ةدحاو ةيضرأ

بجي ،ةيبطلا تامزلتسملا داريتسالا طاشن صخي امدنعو
اذه عم ةبسانتم ةينالديصلا ةسسؤملا لحم ةحاسم نوكت نأ
.لقألا ىلع2م )٠9( نيعستـب ةددحمو ،طاشنلا

ّتبي ،ةرايزلا ريرقتو فلملا رصانع ةسارد دعب:٩ ةداملا
يف دامتعالا بلط يف ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا
مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ
.الماك فلملا
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ينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤمو ماهم ديدحت ىلإ رارقلا
،دارـيـتسالـل ةـيـنالدـيصلا ةسسؤمـلـل نـيدـعاسملا ةـلداــيصلاو
."ةينالديصلا ةسسؤملا" صنلا بلص يف ىعدت يتلاو

لوألا لصفلا
نيدعاسملا ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا ماهم

هدعاسي يذلا ينقتلا ريدملا يلديصلانمضي :٢ ةداملا
،هتيلوؤسم تحت ،لقألا ىلع ،)1( دحاو دعاسم يلديص هماهم يف

.ةينالديصلا ةسسؤملا رييست

دعاسملا يلديصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا نوكي:٣ ةداملا
نوكت نأ ىلع رهسلا ىلع نْيلوؤسم ةينالديصلا ةسسؤملل
ةيبطلا تامزلتسملا وأ ةينالديصلا داوملل داريتسا ةيلمع لك
لظ يفو امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةزجنملا
 .داريتسالل ةنسحلا تاسرامملا مارتحا

يدؤي نأ يــنــــقـــتلا رــيدـــملا يلديــــصلا ىلع بـــــجي :٤ ةداملا
هذه مساقتي نأ نكميو ،داريتسالا لحارم عيمج يف هماهم
.دعاسملا يلديصلا عم ماهملا

ريدملا يلديصلا نيب ماهملل مساقت لك نوكي نأ بجيو
ايمسر ةلوبقم ةقيثو يف اددحم دعاسملا يلديصلاو ينقتلا

ماهملا ةقــيثوــلا هذـــه لّصــــفت نأ بــــجــــيو .فارـــطألا عــيــــمـــج نم
ةنسحلا تاسرامملل ،داريتسالا تايلمع ةقباطمب ةقلعتملا
.داريتسالل

يف ينقتلا ريدملا يلديصلا دعاسي نأ بجي:٥ ةداملا
هنكمي الو ،نيدعاسم ةلدايص ةدع وأ دعاسم يلديص ،هماهم
 .هماهم نم ًاضعب ّالإ مهل ضّوفي نأ

عوضوم نيدعاسملا ةلدايصلا ءالؤه ءامسأ نوكت نأ بجيو
ةعاـــنــصلاب ةفلـــكـــملا ةرازوــــلل ةصـــتـــخملا حلاصـــملل حـــيرـــصت
.ةينالديصلا

تالهؤم زئاح صصختم يأ لبق نم هتدعاسم نكمي امك
داريتسالا قلعتي اــمدنع ةينالديصلا ةسسؤملا طاشن لاجم يف

ينقت وأ سدنهم فرط نم اميس ال ،ةيبطلا تامزلتسملاب
.تازيهجتلا داريتسا ةلاح يف كينكتورتكلإلا يف وأ كينورتكلإلا يف

ةلدايصلا اذكو ينقتلا ريدملا يلديصلا رهسي:6 ةداملا
ةينقتلا دعاوقلا قيبطت ىلع ةينالديصلا ةسسؤملل نودعاسملا

دعاوق اذكو ةيمومعلا ةحصلا حلاص يف ةذختملا ةيرادإلاو
،راطإلا اذه يف نوفلكيو ،داريتسالل ةنسحلا تاسرامملا

: يتأي امب صوصخلا ىلع

،داريتسالل ةينالديصلا تايلمعلا عيمج ةبقارمو ميظنت –
دكأتلاو ،يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلا اميس ال
ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا صصح عيمج نأ نم
ةلاكولا لبق نم ةيرورضلا ةبقارملا ىلإ عضخت ةدروتسملا
ميظنتلل اقبط ،اهقيوست لبق ةينالديصلا داوملل ةينطولا

،امهب لومعملا عيرشتلاو

ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا غيلبت ّنيعتي :٥١ ةداملا
ينقتلا ريدملا يلديصلل رييغت لكب ةينالديصلا ةعانصلاب

بجيو .رييغتلا اذهل ةيلاوملا اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف
.ةبولطملا ليهأتلاو ةداهشلا ريياعم سفنل رييغتلا اذه عضخي نأ

ةزئاــــحلا ةــيـــنالدــــيـــصلا ةســـــسؤــــملا ىلـــع ّنيعـــــتي:6١ ةداملا
ةعاــنـــصلاب فلــــكــملا رــــيزولا ىلإ ميدـــقت ،داريـــتسالا دامـــتعا ىلع
.يرهوج ليدعت لك ،صيخرتلاو مييقتلا ضرغل ،ةينالديصلا

ىدعتي ال لجأ يف صيخرتلاو ةيرهوجلا تاليدعتلا مييقت متيو
.اموي )٠3( نيثالثلا

ةــّيـمـــسرــلا ةدــــــيرـــــجلا يـف رارـــــــقــلا اذــــــه رـــــشــــنــي:7١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج٥1 يـف رـــئازـــجلاـــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد٠2

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا  ىدامج٥١ يفخرؤم رارق
يلديصلا تالهؤمو ماهم ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد
ةسسؤملاب نيدعاسملا ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا
.داريتسالل ةينالديصلا

––––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،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 –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

11 يف خرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
داوملا اميس ال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم91و٥1و٤1

: يتأي ام رّرقي

نــم91و٥1و٤1 داوملا ماـــكــحأل اقـــيــــبـــطت: ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع بجر11 يف خرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا
اذه فدهي ،هالعأ روــكذـــملاو12٠2 ةــــنــس رـــيارـــبف32 قــــفاوــملا
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يف ديدج ينقت ريدم يلديص نييعت ،ةلاحلا هذه يف متيو
.اموي )٥1( رشع ةسمخ هاصقأ لجأ

يناثلا لصفلا
ينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤم

نيدعاسملا ةلدايصلاو

ىدل يـنــــــقــتلا رـــــيدــــملا يلدــــيــــــصلا ىلع بـــــــــجــــي:٢١ ةداملا
ةــسراـــمم لــبـــق ،اقبسم ازئاح نوكي نأ ،ةينالديصلا ةسسؤملا

فـــــــــلـــــــكــــملا رــــــيزوــــــلا هـــّملــــــســـي ةــــــسراـــــمـــــملل اررـــــــقـــم ،هتــــــفــــــــيظو
صوــــــــصــــنملا طورـــشلا يفوـــتـــسي نأو ،ةـــيــنالدـــيــصلا ةـــعاـــنــصلاب
ماكحأ اميس ال ،امهب لومعملا ميظــــنتلاو عيرـــشتلا يف اهـــيـــلع
11 يف خرؤـملا28-12 مقر يذيــفــنــتلا موـــسرـــملا نم٥1 ةداــــملا

روــــكذــــملاو12٠2 ةـــنـــس رـــيارــــبــــف32 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع بـــــجر
.هالعأ

ينقتلا ريدملا يلديصلا يف رفوتت نأ بجي :٣١ ةداملا
نمضت نأ ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجيو ،ةمئالملا تاءافكلا
ةنسحلا تاسرامملاب صوصخلا ىلع قلعتي ايلوأ انيوكت  هل
ةينالديصلا داوملا ةدوج مكحت يتلا ريياعملاب وأ داريتسالل
ىوتسملا ىلع ءاوس ،الصاوتم انيوكت اذكو ،ةيبطلا تامزلتسملاو
باستكاب هل حمسي امم ،يميظنتلا ىوتسملا ىلع وأ ينقتلا
.هل ةلكوملا ماهملا روطت عم ةقباطملا لجأ نم تاءافكلا

نمضت نأ ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي:٤١ ةداملا
صوصخلا ىلع قلعتي ايلوأ انيوكت نيدعاسملا ةلدايصلل
ةيميظنتلاو ةيرادإلا بناوجلاو داريتسالل ةنسحلا تاسرامملاب
،الصاوتم انيوكت اذكو ،داريتسالا تايلمع مكحت يتلا دعاوقلاو

،يمــــيـظــنــتلا ىوـــتــســـملا ىلع وأ ينــــقــتلا ىوتــــسملا ىلع ءاوــــس
روطت عم ةقباطملا لجأ نم تاءافكلا باستكاب مهل حمسي امم

.مهل ةلكوملا ماهملا

فلم عاديإ ينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع بجي :٥١ ةداملا
: يتأي ّامم نوكتي

،ينقتلا ريدملا يلديصلل يلديص ةداهش نم ةخسن –
،ينقتلا ريدملا يلديصلل ةيوهلا ةقاطب نم ةخسن –
،ينقتلا ريدملا يلديصلل لمع دقع –
.ةلدايصلا تايبدأ سلجم ىدل ليجستلا ةداهش –

ريدملا يلديصلل عنام عوقو وأ بايغ ةلاح يف:6١ ةداملا
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىلإ هفالختسا غيلبت بجي ،ينقتلا
ةدم زواجتي نأ نكمي الو ،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا

لبق نم ديدمتلا ىلع ةقفاوملا ةلاح يف ّالإ ،)1( دحاو رهش
،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

.رهشأ )6( ةتس هتدم زواجتت ال رربم بلط ىلع ءانب

فالختسالاب نوموقي نيذلا ةلدايصلا ةيوهب ظافتحالا متي
سمخ ةينالديصلا ةسسؤملا يف هددمو فالختسالا خيراوتو
.تاونس )٥(

ةيميظنتلاو ةينقتلا طورشلا ةقباطم قيقحت ىلع رهسلا –
،ةدروتسملا ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا صخي اميف
،يوناثلاو يلوألا بيضوتلا اميس ال

لقن صخي اميف هب لومعملا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –
اذكو ةيـــــبطلا تامزلــــتسملاو ةــــينالديصلا داوـــملا نــيزـــختو
،تابلطلا نحشو ريضحت تايفيك

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا نأ ،تقو يأ يف ،تابثإ –
صئاصخلل ةقباطم ،مهتيلوؤسم تحت ةدروتسملا ةيبطلا
ةطبترملا ةيرورضلا ةبقارملا نأو اهل بيجتست نأ بجي يتلا

،تمت دق اهب
صخي اميف هب لومعملا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –

ايلقع ةرثؤملا وأ/و ةردخملا صئاصخلا تاذ داوملا رييست
،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقفو

ةــــيرـــيدـــم عم نواعـــــتلاب نيدعاـــسملا ةلدايــــصلا نيــيــــعت –
،ةينالديصلا ةسسؤملا

،مهتيلوؤسم تحت نيعوضوملا نيمدختسملا نيوكتو مالعإ –
،ةينالديصلا ةسسؤملا ةرادإ عم نواعتلاب

 ،داريتسالل ةنسحلا تاسرامملا دعاوق مارتحا ىلع رهسلا –
،نمألاو ةفاظنلا دعاوق مارتحا ىلع رهسلا –
،قئاثولا ةفشرأو كسم نم دكأتلا –
ةعانــــــصلاب ةفلــــكملا ةرازوـــلاـــب ةـــفـــلـــكملا حـــلاـــصــملا مالــعإ –

ريدملا يلديصلل ةبسنلاب ةلاقتسالا وأ بايغلاب ةينالديصلا
.ينقتلا

نم ينقتــلا ريدـــــملا يلديــــصلا نكـــمــتي نأ بــــجي:7 ةداملا
تاــــيــــلوؤـــســـملاو دراوـــملا هل رـــفوــــتـــت نأو ،هتـــطلس ةـــسراـــمم

.هماهم ءادأل ةيرورضلا

يلديصلا ةدعاسم ةمهم نودعاسملا ةلدايصلا ّىلوتي:٨ ةداملا
.ينقتلا ريدملا

تايحالصلا سفن ،فالختسالا تارتف لالخ ،مهل لّوخيو
العف اهنوسراميو ،ينقتلا ريدملا يلديصلل ةلّوخملا ماهملاو
.فالختسالا ةرتف لالخ

اذكو ينقتلا ريدملا يلديصلل نوكي نأ بجي:٩ ةداملا
نوسراميو ،ةينالديصلا ةسسؤملا عم دقع نيدعاسملا ةلدايصلل
 .ةينالديصلا ةسسؤملا يف لماكلا ماودلاب مهتاطاشن

غّلبـي نأ يـــنـقــتلا رــيدــملا يلدـــيـــصلا ىلع بــــجي :٠١ ةداملا
قلعتي للخ لكب ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم
هتسرامم ءانثأ ةنياعملا ةيرادإلا وأ /و ةينقتلا دعاوقلا قيبطتب
.هماهم

ةلاح يف ،ينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع نّيعتي:١١ ةداملا
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا مالعإ ،هطاشن نع يئاهنلا فقوتلا
ليدعتو ةسرامملل هررقم ءاغلإل ،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا
.دامتعالا بحس وأ
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ةّيروهمجلل ّةيمسَرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:7١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٠2 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوــملا٣٤٤١ ماــع ةـيــناــثـلا ىداـمــج٢١ يفخّرؤــم رارـق
تاــقـحلم ءاــشــنإ نـمـضــتي ،٢٢٠٢ ةـنـس يـفــناــج6١
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ةيوهج

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ
يف خرؤـــملا182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمب–

نمضتملاو12٠2 ةنسويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،هنم٤ ةداملا اميسال،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام رّرقي

موـــسرـــملا نـــم٤ ةداــملا ماـــكحأل اــقــيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا0441 ماع لاوش03 يفخّرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا

داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3
ءاشنإ ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ةيوهج تاقحلم

اهصاصتخا  اذكو ةيوهجلا تاقحلملا ةمئاق ددحت :2 ةداملا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملل اقبط ،يميلقإلا

داوملل ةينطولا ةلاكولل ةيوهجلا تاقحلملا ريدي :٣ ةداملا
ريزولا نم رارق بجومب نوّنيعي تاقحلم ءاسؤر ةينالديصلا
ماـعــلا رــيدملا نــم حارــتــقاــب ،ةــيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــلــكملا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

ةـــّـيـمــسّرــلا ةدــــــيرـــــجلا يـف رارـــــــقــلا اذــــــه رـــــــشـــنـي :٤ ةداــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يـف رــئازــجلاــب رّرـــح
.22٠2 ةنسيفناج61

دـــمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

قحلملا

يميلقإلا اهصاصتخاو ةيوهجلا تاقحلملا ةمئاق

يميلقإلا صاصتخالاتاقحلملا

 رئازجلا

ةنيطنسق

نارهو

،ةياجب ،لجيج ،سادرموب ،ةزابيت ،رئازجلا
،ةـــيدملا ،ةــــفــــــلــجلا ،ةدــــــيـــلــــبــــلا ،ةـــلـــيـــســـملا
،ةـيادرـغ ،يزـيــلــيإ ،وزو يزــيــت ،ةرــــيوــــــبــلا
،تــــســـغـــنـــماــــت ،ةرــــــكـــســــب ،راردأ ،ةلقرو ،يداولا
 .ةعينملا ،مازق نإ ،حلاص نإ ،لالــــــج دالوأ

،ةلشنخ ،ةسبت ،يقاوبلا مأ ،ةنتاب ،ةنيطنسق
،فراــــــطلا ،ةــــــــــــــملاـــق ،ةدكــــيــــــكــــس ،ةـــــــباـــــنــــــع

،جيريرعوب جرب ،فيطس ،سارهأ قوس
.ريغملا ،تناج ،ترقوت ،ةليم

،مناــغـتـسـم ،سابــعـلب يدـيس ،ناــســمـلــت ،نارــهو
،ترايت ،فلــشلا ،ةدـيـــــعـس ،تـنــــشوـــــمت نيــع
،راـــشـــب ،نازـــيـــلغ ،تلـــيســـمســــيت ،ركـــســعـــم
،ىلـــفدلا نيــــع ،ضــــيـــبلا ،ةــــماــــعـــنلا ،فودــــنـــــت
،راتـــخم يـــجاـــب جرـــب ،نومــــيـــمــيت ،طاوـــــغألا

 .سابع ينب

32 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج02 يفخّرؤم رارق
21 يفخّرؤــــملا رارـــقلا لّدــــعي ،2202 ةـــنــــس يفـــناــج
ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج
ةـــــنـــجل ءاـــضـــعأو ســــيئر نيــــيـــعت نمـــضـــتــــملاو0202
يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا
.يرشبلا بطلا

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

3441 ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج02 يف خّرؤم رارـــــــــــــقبجومب
21 يف خّرؤملا رارــقلا لّدــــعي ،2202 ةنــــس يفـــناـــج32 قـــفاوــــملا

0202 ةنــس رــبـــمـــسيد72 قــــفاوـــملا2441 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمــــج
ىلع ةــــقداـــصــملا ةــنــجل ءاــــضـــعأو ســـيئر نيـــيــعت نمـــضتملاو
امك ،يرـــشبلا بـــطلا يف ةلمـــعتـــسملا ةيـــبـــطلا تامزلــــتسملا

:يتأي

ملع يف ريبخ)ىتح رييغت نودب( ...................................."
،تاسايقلا

ةظقيلل ينطولا زكرملا ةلثمم ،يرفعج ةبيهو ةدّيسلا–
،يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب

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

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


