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ةـّيميظنتميسارم

..ةـمألا سلجم يفنيوضع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام61 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش31 يف خرؤـم311-22 مــــقر يـــسائر موسرم

٤1 مقر قحلملا  ىلع ةـــــقفاوملا نــــمضتي ،22٠2 ةنس سرام61 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش31 يف خرؤـم٤11-22 مــــقر يـــسائر موسرم
''حوللا دروغ'' نييّمسملا نيتحاسملا يف اهلالغتساو ةلئاسلا تاــــقورحملا نع ثحبلل9891 ةنس وينوي٤2 يف خرؤملا دقعلاب
ةـــكرشلا نيب22٠2 ةنس رياربف8 يف رـــــئازـــجلا ةـــنــيدــــمب مرــبـملا )أ2٠٤ : ةــلــتــكــلا( ''ةـــمــطاـــف فـيـــــس''و )أ1٠٤ : ةـــلــتـــكلا(
''د . ت . ل . ي . ت . ب )نـــشيروـلـبــســكإ لانوـــــيشاــنرـــتنأ( موـيــلورــتــبPHB'' يتــكرــشو،مـــهــسأ تاذ ةـــكرـش ،كارـطاــنوـــس ةــينطولا

..........................................................................................................................................”ف.ب نشيرولبسكإايريجلأ ينإ''و

............هرييستورئازجلا عماج ميظنت ددحي،22٠2 ةنس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤـم221-22 مــــقر يـــسائر موسرم

يـــجذوـــمـنــلا يـــساــسألا نوـــناــقـــلا ددــحــي،22٠2 ةـــنـس سراـــم٤1 قــفاوــملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف خرؤـم111-22 مــــقر يذيفنت موسرم
.........................................................................................................يحالفلا نيوكتلل ةصصختملا ةـيــجوـــلوــنــكـتـلا دـــهاـــعــمــلل

خّرؤـملا212–٤8 مـقرموــسرملا ممتيو لدعي،22٠2 ةـــنـس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤـم611-22 مــــقر يذيفنت موسرم
.............اهريسو ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجميظنتب قلعتملاو٤891 ةنس تشغ81 قفاوملا٤٠٤1 ماـــع ةدعقلا يذ12 يف

٠٤1-98 مـقر يذيفنــتـلا موسرملا ممتيو لدعي،22٠2 ةـــنـس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤـم711-22 مــقر يذيفنت موسرم
......................................1 فيطس ةعماج ءاشنإ نمضتملاو9891 ةنس تشغ لوأقــفاوملا9٠٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤملا

981-89 مـقر يذــيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي،22٠2 ةـــنـس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤـم811-22 مـقر يذيفنت موسرم
....................................................سادرموب ةعماج ءاـشنإ نمضتملاو8991 ةنس وينوي2قفاوملا91٤1 ماـــعرفص7 يف خّرؤــملا

6٤1-61 مـقر يذيفنتلا موسرملا  ممتيو لدعي،22٠2 ةـــنـس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤـم911-22 مـقر يذيفنت موسرم
..........)ةنتاب ةيالو( ةـــكيربب يعماجلا زكرملا ءاـــــشنإ نمضتملاو61٠2 ةـــنس ويام32 قفاوملا73٤1 ماـــع نابعش71 يف خّرؤملا

٤٥3-11 مقر يذـيفنتلاموسرملا ممتيو لدعي،22٠2 ةـــنـس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤـم٠21-22 مـقر يذيفنت موسرم
ةيبسنلا دعاقتلا تاـشاعم حنم تاــيفيكو طورش ددـحي يذلا11٠2 ةنس رـــبوتكأ٥ قـــفاوــملا23٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ7 يف خرؤـــملا
...........................................................................................................................................يدلبلا سرحلا ناوعأل ةيئانثتسالا

982-٥1 مقر يذـيفنتلاموــسرملا ممتيو لدعي،22٠2 ةـــنـس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤـم121-22 مـقر يذيفنت موسرم
نيذلا ءارجألا ريغصاـــخشألل يعاـــمتجالاناـمضلاب قلعتملاو٥1٠2 ةنس ربمفون٤1 قـــفاوــملا73٤1 ماع رفص2 يف خرؤـملا

...........................................................................................................................................صاخلا مهباسحل اطاشننوسرامي

صيصختلا باــسحرييسـت تايفيك ددحي،22٠2 ةـــنـس سرام91 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش61 يف خرؤـم321-22 مـقر يذيفنت موسرم
......................................................................’’ةقفنلاو ينطولا نماضتلاب صاخلا قودنصلا’‘ هناونع يذلا2٠3-96٠ مقر صاخلا

ةـّيدرفميسارم

.تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤم يسائر موسرم

..........تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤم يسائر موسرم

- ةقاطلا ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................اقباس

يعامتجالا طاشنلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................تليسمسيت ةيالو يف نماضتلاو

ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ةـّيميظنتميسارم
٣٤٤١ ماع نابعش٣١ يفخرؤـم٤١١-٢٢ مــــقر يـــسائر موسرم

ةـــــقفاوملا نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٦١ قفاوملا
وينوي٤٢ يفخرؤملا دقعلاب٤١ مقر قحلملا  ىلع

ةـــــــلئاسلا تاـــــقورـــــــحملا نـــــــع ثــــــحبلل٩٨٩١ ةــــــنس
''حوللا دروغ'' نييمسملا نيتحاسملا يف اهلالغتساو
)أ٢٠٤ : ةلتكلا( ''ةمطاف فيس''و )أ١٠٤ : ةلتكلا(
٢٢٠٢ ةــــنس رــــياربف٨ يف رـــــئازــــجلا ةـــنيدمب  مرــــبملا
،مهسأ تاذ ةكرش ،كارــطانوس ةــينطولا ةـــكرشلا نيب
لاــــنوــــــــيشاــــــنرـــتنأ( موــــــيلورـــتبPHB'' يــتــــــــكرشو
ايريجلأ ينإ''و ''د . ت . ل . ي . ت . ب )نـــشيروـلبسكإ
.''ف.ب نشيرولبسكإ

–––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7-19 ناـــتداــمـلا اــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم٠32و٥6 نيتداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤملا8٤-89 مقر يساـئرـلا موــسرــمــلا ىضــتـقــمبو –
نمضتملاو8991 ةنس رياربف11 قفاوملا81٤1 ماع لاوش٤1
تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا

لدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،ممتملاو

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوــــملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا211-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضـتـقـــمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس سرام٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش21
،ةقاطلل ىلعألا سلجملا ءاشنإ

يف خرؤملا361-98 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو9891 ةنس تشغ٥1 قفاوملا٠1٤1 ماع مرحم31
اهلالغتساو ةلئاسلا تاقورحملا نع ثحبلا دقع ىلع ةقفاوملا

رئازجلا ةنيدمب9891 ةنس وينوي٤2 يف مربملا ،رئازجلا يف
لورتبللPHB ةكرشو ''كارطانوس'' ةينطولا ةسسوملا نيب
ثحبلا لامعأب قلعتملا لوكوتوربلا ىلعو ،كنإ )رئازجلا(

ماع نابعش٣١ يفخرؤـم٣١١-٢٢ مــــقر يـــسائر موسرم
نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٦١ قفاوملا٣٤٤١
.ةـمألا سلجم يفنيوضع

–––––––––––
،ةيروهمجلا سيئرّنإ

121و1-29و7-19 داوـــــملا اـــمـــيـــس ال ،روـــتــسدلا ىلع ءانب–
،هـنم )3و2 نيترقفلا(221و )3 ةرقفلا(

2٤٤1 ماع بـــجر62 يف خرؤملا1٠-12 مقر رمألا ىضــــتـــقمبو–
يوـضــعــلا نوــناــقــلا نــمـضـتـملاو12٠2 ةـنـس سراــم٠1 قـــفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

يف خرؤملا٤1-91 مقر يسائرلا موسرـــملا ىضــتــقــمبو–
91٠2 ةنس يفـــناــج72 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج٠2
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا86-91 مقر يسائرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
ةنس ريارــبـــف81 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــــع ةـــيـــناـــثلا ىداــــمـــج31
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو91٠2

يف خرؤــملا٤٤1-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي7 قفاوـــملا1٤٤1 ماــــع لاوـــش٥1
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا161-٠2 مـــقر يـــسائرلا موسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش32
،ةمألا سلجم يف وضع نييعت

يف خرؤملا17-22 مـــقر يـــسائرلا موسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو22٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

221 و )3 ةرقفلا(121 نيتداملا ماكحأل اقبط :ىلوألا ةداملا
تاونس )6( تس ةدمل نّيعُي ،روتسدلا نم )3و2 نيترقفلا(
،اــمــهــبـــيصنـــت خـــيراـــت نـــم ءادـــتـــبا ،ةـــمألا سلـــجـــم يف نـــيوضع
: امهامسا يتآلا ناّديسلا

،يناطلس ةرقوب–

.ةماشوب لامك–

ةّيـمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــــه رــــشـــنـــي :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام61قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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ةكرشب صاخلا رئازجلا يف اهجاتنإو ةلئاسلا تاقورحملا نع
PHBةـســسؤــملا عــم كارتشالاــب ،كــنإ )رــئازــجلا( لورــتــبلل
وينوي٤2 يف رئازجلا ةنيدمب مربملا  ''كارطانوس'' ةينطولا

،كنإ )رئازجلا( لورتبللPHB ةكرشو ةلودلا نيب9891 ةنس
يف خرؤملا932 –12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش91
،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

يف خرؤـملا دـقــعــلاــب٤1 مــقر قــحــلملا ىلـــع عالــطالا دــعــبو –
ةــلــئاــســلا تاــقورــحملا نـــع ثحــبــلل9891 ةــنــس وـــيــنوـــي٤2
''حوـــلــلا دروـــغ'' نيــيّمـســملا نـيتــحاــســملا يـف اــهــلالـــغــتـــساو
مربملا )أ2٠٤ : ةلتكلا( ''ةــمــطاــف فيـس''و )أ1٠٤ : ةلتكلا(

ةــــكرــشـلا نـيــب22٠2 ةـنـس رـــيارـــبف8 يـف رــئازــجلا ةــنــيدـــمب
PHB'' يتكرشو ،مهسأ تاذ ةكرش ،كارـطاــنوس ةــيـنـطوــلا

''د.ت.ل.ي.ت.ب )نــــشــيرولــبـــســــكإ لانويشانرتنأ( مويلورتب
،''ف .ب نشيرولبسكإ اــــيرـــيــــجلأ يـــــنإ''و

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –
: يتأي ام مسري

خرؤملا دقعلاب٤1 مقر قحلملا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
تاــقورـــحــــمـلا نــــع ثــحــبـلــــل9891 ةــنــس وـــيــنوــــــي٤2 يـف
''حوــلــلا دروـــغ'' نيــيـّـســملا نيـتـحاــســملا يـف اـــهــلالـــغــتــساو ةلئاسلا
مرـبملا )أ2٠٤ : ةــلـتـكــلا( ''ةـمـطاـف فـيس''و )أ1٠٤ : ةــلــتــكـلا(

ةــينطولا ةـــكرشلا نيب22٠2 ةنس رياربف8 يف رئازجلاةنيدمب
مويلورتبPHB'' يتكرشو ،مهسأ تاذ ةكرش ،كارـــــطانوس

''د . ت . ل . ي . ت . ب )نــشـــيروـلـبـسكإ لاـــنوـيـشاــنرــتــنأ(
عيرشتلل اقبط ذفنيو ،''ف . ب نشيرولبسكإ ايريجلأ ينإ''و
.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رـــــشنــي :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام61قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

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

٣٤٤١ ماع نابعش٤١ يفخرؤـم٢٢١-٢٢ مــــقر يـــسائر موسرم
عماج ميظنت ددحي،٢٢٠٢ ةنس سرام٧١ قفاوملا
.هرييستورئازجلا

–––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،هنم )ىلوألا

يـف خرؤــملا٥1-81 مــقر يوـضـــعـلا نوـــناـــقـــلا ىضــتـــقـمبو–
81٠2 ةنـس رـبـمـتـبس2 قــفاوــملا93٤1 ماــع ةــجحـلا يذ22
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يندملا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنسربمتبس62 قفاوملا
،مّمتملاولّدعملا

ناـضـمر٠2 يـف خرؤـــملا9٥-٥7 مــقر رــمألا ىـضــتـقـــمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931 ماع
،مّمتملاولّدعملا ،يراجتلا

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا نمضتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاولّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8891 ةنسرياني21 قفاوملا8٠٤1 ماع
،لّدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا

ماع ناضمر62 يف خرؤملا11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنسليربأ12 قفاوملا٠1٤1
،مّمتملاو لّدعملا

مرـحـم٤2 يف خرؤــملا12-٠9 مــقر نوــناــقـــلا ىــضـتــقــمبو–
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،لّدعملا ، ةيمومعلا

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠991 ةنسربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاولّدعملا ،ةينطولا كالمألا

لاوـش21 يـف خرؤـملا٠1-19 مــقر نوــناــقــلا ىضـــتــقــمبو–
،فاقوألاب قلعتملاو1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع
 ،مّمتملاولّدعملا

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

بــجر٠2 يف خرؤــملا٠1-11 مــقر نوــناـــقــلا ىـضــتـقــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1 ماع
،مّمتملاولّدعملا

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

لوألا عيبر81 يف خرؤملا12-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

خرؤـــــملا7٤2-٥1 مـــقر يـــسائرـــلا موـــسرملا ىـــــــضتـقــمبو–
٥1٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا63٤1 ماع ةجحلا يذ2 يف

قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
،ماعلا
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ةيعجرملا مارتحا راطإ يف ،رئازجلا عماج مهاسي:٣ ةّداملا
:ةيتآلا فادهألا قيقحت يف ،اساسأ ،اهتيامحو ةينطولا ةينيدلا

ماهسإلاو ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ةمدخ–
 ،ةينيدلا رئاعشلا ءايحإ يف

نـع دـجاسمـلـل ةـيـنـطوـلا ةــكــبشلا زــيزــعــت يف ةــمــهاسملا–
،يعجرملا ينيدلا باطخلا ةيقرت قيرط

ةقلعتملا كلت اميس ال ،مالسإلل ةليصألا ميقلاب فيرعتلا–
،مالسب اًعم شيعلا ةفاقث رشنو لادتعالاو ةيطسولاو حماستلاب

ىلع ةــنــيــتــم طــباور ءاسرإو تاراضحلا راوــح ةـــيـــقرـــت–
،هطاشن لاجمبةلصلا تاذ تاثعبلا لدابتو يلودلا ىوتسملا

 ،يلودلاوينطولا نيديعصلا ىلع يملع ينيد ريثأت ثادحإ–

يلاعلا ىوتسملا تاذ يعماجلا نيوكتلا ةموظنم ةيقرت–
،ينيدلا لاجملا يف ةصصختملا تاساردلاو ثحبلا معدو

.اهعيجشتو ةينيدلا ةحايسلا ريوطت–

ةيالوب ةيدمحـملا ةيدلب ميلقإب رئازجلا عماج عقي:٤ ةّداملا
 .رئازجلا

لصأب قحلملا ططخملل اقبط هطيحمو هتحاسم ددحتو
.موسرملا اذه

لــكاــيــهـلا هــطـيـحـم نــمـض رـــئازــجلا عــماــج مُضــي:5 ةّداملا
:ةيتآلا ةأيهملا تاءاضفلاوتازيهجتلاوتآشنملاو

،نحصلاب ىعدتو ةرواجملا ةحاسلاو ةالصلا ةعاق•

،ةرانملا•

 ،دجسملا ةحاس•

 ،نآرقلا راد•

،ةبتكملا•

،يفاقثلا زكرملا•

،ةينقتلا ةطحملا•

 ،ةرادإلا رقم•

،ةيندملا ةيامحلا رقم•

نـــــع ةــــبقارملاويلــــخادلا نــــمألل ةـــــصصخملا تاـــــيانبلا•
،ةشاشلا قيرط

،تارايسلا ةريظح•

،تارمملاوروبعلا كلاسم•

،ءارضخلا تاحاسملاوقئادحلا•

.ةيفيظولا تانكسلا•

لخاد ةزجنملا تاقحلملاو لكايهلا عيمج اضيأ مضيو
.هاندأ12ةداملا يف ةددحـملا كلت ريغ عماجلا طيحم

يف خرؤملا93–٠2 مقر يــساـــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
٠2٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

يف خرؤملا622 –٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم3
ةــلودــلا يف اــيــلــع فــئاــظو نوسراــمــي نــيذــلا لاــمـــعـــلا قوـــقـــح
،مّمتملاولّدعملا ،مهتابجاوو

يف خرؤملا722–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنسويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم3
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،مّمتملاولّدعملا،ةيمومعلا تائيهلاو

يف خرؤملا822–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقـــمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنسويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم3
نوسرامي نيذلا لاّمعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك
،لّدعملا ،ةلودلا يفايلع فئاظو

يف خرؤملا731–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٥٠٠2 ةـنـس لـــيرـــبأ٤2 قـــفاوــملا62٤1 ماـــع لّوألا عـيـبر٥1
رــئازــجلا عــماــج زاجنإل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاولّدعملا ،هرييستو

يف خرؤملا9٤3–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا72٤1 ماع ناضمر21
زاـجـنإب ةـقـلـعـتملا ةـيـلـمـعـلـل ةـيـموـمـعـلا ةــعــفــنملاــب حــيرصتــلا

،مّمتملاولّدعملا ،رئازجلا عماج

يف خرؤملا773–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضتقـمبو –
نمضتملاو31٠2 ةنسربمفون9 قفاوملا٥3٤1 ماع مّرحم٥
،دجسملل يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا٥7 –12 مقر يذيفنتلا موسرـــملا ىضتقــــمبو–
سسؤي يذلا12٠2 ةنس رياربف71 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٥
دــعاوــقــلاو هدودــح طــبضيو رــئازجلا عــماجل ةــياــمحلا طــيـــحـــم
،هيلع ةقبطملا ةينمألا

: يتأي ام مسري

دــــــعاوق دــــيدـــــحت ىلإ موــــسرـــملا اذــــه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
 .هرييستو ”رئازجلا عماج“ ميظنت

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

يفرعمويعجرم زكرم– رئازجلا عماجب فيرعتلا

ّينيد حرصو يحور عاعشإ زكرم رئازجلا عماج:٢ ةّداملا
ميمصتلا ةيلامج صخلُي ،زايتمابّيحايسو ّيفاقثو ّيملعو
عادــبإلا ىلع مــئاـــقـــلا يرصعـــلا هزارـــطـــب زـــيـــمـــتملا يراـــمـــعملا
 .يجولونكتلا



٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٧١
7م٢٢٠٢ ةنس سرام٠٢

يناثلا لصفلا

رئازجلا عماج ةدامع

لوألا مسقلا

 ةدامعلا ميظنت

صنلا بلص يف ىعدت ، رئازجلا عماجل ةدامع أشنت:٦ ةّداملا
 .”ةدامعلا“

عــتــمــتـــت ،صاـــخ عـــباـــط تاذ ةـــيـــموـــمـــع ةسسؤم ةداـــمـــعـــلا
سيئر ىدل عضوتو ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب
.ةيروهمجلا

.رئازجلا عماجب ةدامعلا رقم ددحي:٧ ةّداملا

فادــــهألا قــــيقحت ناــــمض ىلــــع ةداــــمعلا صرــــحت:٨ ةّداملا
ريفوتو ،هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا رئازجلا عماجب ةطونملا
.كلذ لجأ نم ةيرورضلا طورشلا

،ةـــينطو ةــيصخش رـــئازجلا عــماج ةداــــمع رـــيدت:٩ ةّداملا
 .”رئازجلا عماج ديمع“ ىّمست

.صاخ صن بجومب رئازجلا عماج ديمع ةبتر ددحت

موـسرم بــــجومب رــئازجلا عــــماج دـــــيمع نّيــــــعُي:٠١ ةّداملا
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،يسائر

ىلع لّوألا لوؤسملا وه رئازجلا عماج ديمع:١١ ةّداملا
 .رئازجلا عماجل ماعلا ريسلا

 : ةفصلا هذهب ىلوتيو

،يلودلاوينطولا ىوتسملا ىلع رئازجلا عماج ليثمت–
،ةيمسرلا تاثعبلا ءاضعأو دوفولا لابقتساو

،رئازجلا عماج لكايه ةيفيظو ىلع رهسلا–

ةطشنألا نيب قيسنتلاو ماجسنالا نامض ىلع لمعلا–
،رئازجلا عماج لخاد ةمظنملاوةسرامملا

تاكلتمملاوصاخشألا ةمالسونمألا ظفح ىلع رهسلا–
،رئازجلا عماج لخاد

ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا عيمج ىلع هتطلس ةسرامم–
.هطيحم جراخ وألخاد ةعقاولا رئازجلا عماجل

رئازجلا عماجب ةلصلا تاذ لئاسملا عيمج يف ررقي امك
. هئادأ نيسحتو هتيقرت لجأ نم ريبادتلا لك ذختيو

 :يتأي امب ،ماهملا زاجنإ نامضل ةدامعلا دوزت:٢١ ةّداملا

يريدم )٥( ةسمخوناويد ريدم مضيو،ديمعلا ناويد–
،صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكم )٤( ةعبرأو تاسارد

،مييقتلاو ةبقارملاو ةعباتملل لكيه–

 : صوصخلا ىلع ّمضتو:ةيرادإ لكايه–

،لالغتسالا ةعباتم ةيريدم•

،راوحلاو نواعتلاو تاقالعلا ةيريدم•

،ةيتامولعملاو قئاثولاو رشنلاو مالعإلا ةيريدم•

.لئاسولاوةيرشبلا دراوملا ةيريدم•

قـيرـط نـع رـئازجلا عـماـج ةداـمـع لـكاــيــه مــيــظــنــت ددــحــي
.رئازجلا عماج ديمع حارتقا ىلع ءانب ،ميظنتلا

رـــــيدمو ناوـــيدلا رــــيدم نـــم لــــك فــــئاظو فــــينصت ددــــحي
يف رــيدملاو صيــخــلـــتـــلاو تاساردـــلاـــب فـــّلـــكملاو تاساردـــلا
.صاخ صن بجومب ةدامعلا

نـــمألل ةــحلصم رــــئازجلا عــــماج دــــيمعب قــــحلت:٣١ ةّداملا
رـيـبادـتو نــمألاــب ةــقــلــعــتملا لــئاسملا عــيــمــج ىلوــتــت يلخادــلا
.ةباقرلاو ةيامحلا

يناثلا مسقلا

ةدامعلاب ةقلعتملا ةيلاملا ماكحألا

ناــــــمضل يلوأ صّصخم نــــم ةداــــمعلا دـــــيفتست:٤١ ةّداملا
.اهريس قالطنا

 :يتأي ام ىلع لمتشت ةينازيمب ةدامعلا دوزت:5١ ةّداملا

:تاداريإلا باب يف

،زيهجتلاو رييستلا ناونعب ةلودلا ةمهاسم–

،يلوألا صّصخملا–

 ،ةلودلا نم ةصّصخملا ىرخألا ةيلاملا دراوملا لك–

،رئازجلا عماجل اصيصخ ةهجوملا اياصولاو تابهلا–
،انوناق ةلوبقملا

ةقفاوم دعب ،ةيلودلا تاــئيهلا نــــم اــــياصولاو تابـــهلا–
،ةلّوخملا تاطلسلا

ةــــــــيــلــحـملا تاــــــعاــمجلا نـــــــم ةــــــلـــمـــتـــحـملا تاـــمـــهاسملا–
،ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملاو

.اهتاطاشن نع جتان رخآ داريإ لك –

:تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

 ،زيهجتلا تاقفن –

.اهماهم ةيدأتب ةلصلا تاذ ىرخألا تاقفنلا لك –

عـــــــيرشتلل اــــــقبط ةداـــــمعلا ةـــــبساحم كــــــسمت:٦١ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو
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ثلاثلا لصفلا

رئازجلا عماج تاسسؤم

 :رئازجلا عماج ديمع ةطلس تحت عضوي:٧١ ةّداملا

ميظنتب ىنعت ةئيه: رئازجلا عماجل يملع سلجم–
اــهرــيــطأتو يمــلــعــلاو ينــيدــلا عــباــطــلا تاذ لــئاسملا عــيـــمـــج
،رئازجلا عماج ىوتسم ىلع اهقيسنتو

رييستـلا ىلوـتـت: رــئازجلا عــماــج رـــيـــيستـــل ةسسؤم–
ةظفاحـملاو هتنايصب دّهعتتو ،رئازجلا عماجل يمويلا ينقتلا

.هلكايه ىلع

عماجل يملعلا ســلجملا نــــم لــــك ءاــــشنإ دّدــــحي:٨١ ةّداملا
امهميظنتو امهماهمو رئازجلا عماج رييست ةسسؤمورئازجلا

 .ميظنتلا قيرط نع ،امهليومت ةيفيكوامهريسو

عبارلا لصفلا

رئازجلا عماج نمض ةجمدملا تائيهلا

هفادهأ قيقحت لجأ نم رئازجلا عماج يوأي:٩١ ةّداملا
ةيملعوةيفاقثو ةينيد تاطاشن سرامت تائيه ،ةرطسملا

صنلا بلص يف ىعدت ،ةيمومع ةعفنم تاذ وأ ةيحايسو
.”ةجمدملا تائيهلا“

ةيقرتوزيزعت ىلع ةجمدملا تائيهلا لمعت:٠٢ ةّداملا
.صاخلا هعباط ةاعارم عم ،رئازجلا عماج زاجنإ نم ةياغلا

 :يه رئازجلا عماج نمض ةجمدملا تائيهلا:١٢ ةّداملا

،”نآرقلا راد“ ايلع ةسردم–

،يمالسإ يفاقث زكرم–

،ةبتكم–

،”ةرانملاب“ هل صصخملا ءاضفلا يف ،فحتم–

.”ةرانملاب“ هل صصخملا ءاضفلا يف ،ثحبلل زكرم–

ىرخأ تاسسؤم وأ تائيه قاحلإ ،ءاضتقالا دنع ،نكميو
.رئازجلا عماجب

اـــهميظنتو ةــجمدملا تاـــئيهلاءاــــشنإ عــــضخي:٢٢ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اهريسو

بجومب دجسملا ءاضفل يساسألا نوناقلا ددحي:٣٢ ةّداملا
.صاخ صن

سماخلا لصفلا

ةدامعلاب نيريدملا سلجم

،نيريدملل سلجمب رئازجلا عماج ةدامع دوزت:٤٢ ةّداملا
.يقيسنتو يرواشتو يرارقإ عباط هل

ديمع هسأري يذلا ،نيريدملا سلجم نوكتي:5٢ ةّداملا
رييست ةسسؤمو يملعلا سلجملا يلوؤسم نم ،رئازجلا عماج
.رئازجلا عماج

اصوصخ لــــمشيــــل ،ءاضتــــقالا دــــنــــع ،سلـــــجملا عسوـــــيو
.رئازجلا عماج نمض ةجمدملا تائيهلا يلوؤسم

،صوـــصــخلا ىلــع نــيرــيدـــملا ســلـجــم ىلوــتي:٦٢ ةّداملا
 :يتأي ام

ىلع يملعلاو ينيدلا عباطلا تاذ لئاسملا عيمج ةعباتم–
،رئازجلا عماج ىوتسم

رــــــئازــــجلا عــــــماجل يداــــــملاويـــــنقتلا رـــــييستلا ةــــــعباتم–
،هلكايه ىلع ةظفاحـملاو هب ةيانعلاوهتنايص نمضي امب

ةجمدملا تائيهلا لمع جمارب قفاوت نامض ىلع رهسلا–
،رئازجلا عماج فادهأ عم تاسسؤملاو

ديدحتو رئازجلا عماجل ةهجوملا اياصولاوتابهلا لوبق–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،كلذ تايفيك

تاسسؤملا عم لدابت ةقالع لك ةماقإ ىلع ةقفاوملا–
،ةلثامملا ةيبنجألا تائيهلاو

ماـــــــيألاو تاـــــيقتلملا مـــــيظنتل ةـــــماـــعلا دـــــــعاوــــقلا طــــــبض–
ىلإ يمرــت يتــلا تارــهاــظــتــلا لـــكوةيـنـيوـكـتـلا وأ ةـيساردـلا

تارمتؤملا يف ةكراشملا تايفيكو ،رئازجلا عماج فادهأ قيقحت
،رئازجلا عماجب ةلصلا تاذ ةيلودلاو ةينطولا

 ،هيلع ةقفاوملاو يلخادلا هماظن دادعإ–

رئازجلا عماج ةدامع تاطاشنل يونسلا ريرقتلا دادعإ–
.ةيروهمجلا سيئر ىلإ هعفرو

سلجم داقعنا ىلع رئازجلا عماج ديمع رهسي:٧٢ ةّداملا
.رهشلا يف )1( ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف نيريدملا

.ةجاحلا دنع ،ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ نكميو

اذـــه ماــكــحأ قـيـبـطــت تاــيــفــيــك دـــيدــحت نــكــمـي:٨٢ ةّداملا
 .صاخ صن بجومب  ،ةجاحلا دنع ،موسرملا

ةّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رـــــشنــي:٩٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام71قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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٣٤٤١ ماع نابعش١١ يفخرؤـم١١١-٢٢ مــــقر يذيفنت موسرم
نوـــناــقـــلا ددــحــي،٢٢٠٢ ةـــنـس سراـــم٤١ قــفاوــملا
ةـيــجوـــلوــنــكـتـلا دـــهاـــعــمــلل يـــجذوـــمـنــلا يـــساــسألا
 .يحالفلا نيوكتلل ةصصختملا

––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلا و ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥-211 ناـــتداملا اـــمـــيسال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

3931 ماع لاوش٥2 يف خرؤملا9٥–37 مقر رمألا ىضتقمبو–
دهاعم ثادحإ نمضتملاو3791 ةنس ربمفون12 قفاوملا

،نيينقتلا ناوعألا نيوكتل زكارمو ةطسوتم ةيحالف ةيجولونقت

ىلّوألا ىدامج22 يف خرؤملا1٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو8891 ةنس رياني21 قفاوملا8٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا

مرحم٤2 يف خرؤملا12–٠9 مــقر نوناــقــلا ىــضـتــقــمبو–
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

نابعش لّوأ يف خرؤملا61–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا92٤1 ماع
،يحالفلا

يناثلا عيبر2 يف خرؤملا1٤1–17 مقر موسرملا ىضتقمبو–
دهعم ثادحإ نمضتملاو1791 ةنس ويام62 قفاوملا1931 ماع
،نيتاسبلا ةعارزل يجولونقت

لّوألا عيبر31 يف خرؤملا66–37 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ثادحإ نمضتملاو3791 ةنس ليربأ61 قفاوملا3931 ماع
،بوبحلا ةعارزل ايجولونقتلا دهعم

لّوألا عيبر31 يف خرؤملا76–37 مقر موسرملا ىضتقمبو–
دهعم ثادحإ نمضتملاو3791 ةنس ليربأ61 قفاوملا3931 ماع
،ةيوعرلا ةيعارزلا ايجولونقتلل

مرحم11 يف خرؤملا٤٤2–97 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ميظنتلاب قلعتملاو9791 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا٠٠٤1 ماع
،ةصصختملا ةطسوتملا ةيحالفلا ةيجولونقتلا دهاعملل يرادإلا
،لدعملا

رفصلّوأ يف خرؤملا6٤2–٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
طورش ددحي يذلا٥891 ةنس ربوتكأ٥1 قفاوملا6٠٤1 ماع
،امهلمعو نييحالفلا داشرإلاو نيوكتلل زكارم ءاشنإ

رفصلّوأ يف خرؤملا7٤2–٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو٥891 ةنس ربوتكأ٥1 قفاوملا6٠٤1 ماع
،نييحالفلا داشرإلاو نيوكتلل زكارم

رفصلّوأ يف خرؤملا2٥2–٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو٥891 ةنس ربوتكأ٥1 قفاوملا6٠٤1 ماع
،نوميميت يف طسوتم يحالف يجولونقت دهعم

يف خرؤملا7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
بصانملا يلغاشل ةيلالدـتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددـحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
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 خرؤملا٠71–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقــمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنس وينوي2 قفاوملا٠1٤1 ماع ةدعقـلا يذ9

،مّمتملاو لّدعملا ،اهغلبمو ةيساردلا حنملا صيصخت طورش

يف خرؤملا٠8٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
1991 ةنس ربمسيد٤1 قفاوملا21٤1 ماع ةيناثلا ىدامج7
ةيحالفلا ةيجولونقتلا دهاعملا يف سوردلا ميظنت نمضتملاو
،ةصصختملا ةطسوتملا

يف خرؤملا21٤–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا91٤1 ماع نابعش81
تاـمدخلا نــع ةجتاــنــلا تادــئاــعــلا صيصخــت تاــيــفــيــك ددــحــي
ىلع ةدايز ،ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت يتلا لاغشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم

خرؤـملا682–8٠ مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو–
8٠٠2 ةنـس رـبـمـتـبس71 قــفاوـملا92٤1 ماــع ناـضــمر71 يـف
نيـمـتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةحالفلاب ةفّلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

يف خرؤملا39-9٠ مقر يذيفـنـتلا موـسرــملا ىـضـتـقمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص62
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

يف خرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص
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يف خرؤملا٤91–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ٤
مهاوتسم نيسحـتو نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملا نيوكتب

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

: يتأي ام مسري

نوـــناقلا دــــيدحت ىلإ موــــسرملا اذــــه فدـــــهي :ىلّوألا ةّداملا
ةصصخـتملا ةـيـجوـلوـنـكـتـلا دـهاــعــمــلــل يجذوــمــنــلا يساسألا
 .يحالفلا نيوكتلل

لوألا لصفلا

ماهملا – ءاشنإلا– ةينوناقلا ةعيبطلا

نـــيوكتلل ةـــصصختملا ةــــيجوــــلونكتلا دــــــهاعملا:٢ ةّداملا
عتمتت ،يرادإ عباط تاذ ةيمومع تاسسؤم يحالفلا

بلص يف ىعدتو ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملاةيصخشلاب
.“ دهاعملا ”صنلا

فّلـكملا رــــيزولا ةــــياصو تــــحت دــــهاعملا عــــضوت:٣ ةّداملا
 .ةحالفلاب

حارتقاب ،يذيفنت موسرم بجومب دهاعملا أشنت:٤ ةّداملا
.تاصصختلاو رقملا ددحي ،ةحالفلابفّلكملا ريزولا نم

قــحالمب ،ةــجاحلا دــــنع ،دــــهاعملا دوزــــت نأ نــــكمي:5 ةّداملا
ةحالفلاب فّلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب أشنت
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةّفلكملا ةطلسلاو ةيلاملابّفلكملا ريزولاو

ةسايسلا ذيفنت ةقفارم راطإ يف ،دهاعملا ىلوتت:٦ ةّداملا
اهتاصصخت نـمضو ةـيـفـيرـلاو ةـيـحالـفـلا ةـيـمـنـتـلـل ةـيـنـطوـلا

نييـنـقـتـلا نـيوـكـت ناـمض ماـهــم ،عاــطــقــلا تاــجاــيــتــحا بسحو
.ةحالفلا يف نيينقتلا نيدعاسملاو نيينقتلاو نيماسلا

 :يتأي امـب فلكت ،كلذ ىلع ةدايز

نيوكتلاو بترلا ضعب يف ةيقرتلل قبسملا نيوكتلا نامض–
يحالف ينقت راشتسمل يلاعلا بصنملا يف نييعتلل قبسملا

لكايهلاو تائيهلاو تارادإلا يمدختسم ىوتسم نيسحتو
ةـيـمـنـتـلاو ةـحالـفـلا ةرازوـل ةـعـباـتـلا ةـيـموــمــعــلا تاسسؤملاو
،ةيفيرلا

نيبرملاو نيحالــفـــلا ىوـــتسم نيسحتو نـــيوـــكـــت ناـــمض–
،عيراشملا يلماح بابشلاو

،ةحالفلا فرحو عورف يف بلطلا بسح تانيوكت نامض–

مـعدـلاو داشرإلا ةـيـجـهــنــم لاــجــم يف تاــنــيوــكــت ناــمض–
،يفيرلاو يحالفلا طسولا يف طيشنتلاو يراشتسالا

طسوــلا يف داشرإلا ةــطشنأ طــيشنــتو مـــيـــظـــنـــت ناـــمض–
،يفيرلاو يحالفلا

ةطبترملا راكتبالاو يقيبطتلا ثحبلا ةطشنأ ريوطت–
،ةيمنتلاو ثحبلا دهاعمو تائيه عم ،اهطاشن تالاجمب

ةـيـقـئاــثوــلاو ةـيـجوـــغادـيـبلا تاـــماـــعدـــلاو جـــمارـبــلا دادـــعإ–
،يحالفلا داشرإلاو نيوكتلا يف اهماهمب ةقلعتملا ةيرورضلا

،ةينهملا تاءادألا ىلع اهريثأتو نيوكتلا تاطاشن مييقت–

ةيسارد مايأو تارمتؤمو تاشروو تايقتلم ميظنت–
 ،ينقتلاو يملعلا عباطلا تاذ تارهاظتلا نم اهريغو

تالاجم يف ةربخلاو ليلحتلاو ةساردلا تامدخ زاجنإ–
،اهصاصتخا

ةينطولا دهاعملاو تاعماجلا عم ةكارشلا لامعأ ريوطت–
.ةيلودلاو

ةدنسملا ماهملاب لفكتلا نامضل دهاعملا رفوتت:٧ ةّداملا
ةيجوغاديب ةماعدك مدختست ةيحالف تارمثتسم ىلع ،اهيلإ

رشنو داشرإلاو براــــجــــتــــلــــل نــــكاــــمأو نــــيوــــكـــــتـــــلا ةـــــطشنأل
.جاتنإلاو تاراكتبالا

يناثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

ريدم هرّيسيو ،هيجوت سلجم دهعم لك ريدي:٨ ةّداملا
 .يجوغاديب سلجمب دوزيو

رارـق بــجومب دـــهاعملل يلـــخادلا مــــيظنتلا ددــــحي:٩ ةّداملا
فّلكملا رـيزوـلاو ةــحالــفــلاــبفّلكملا رـــــيزوـــــلا نيب كرـــــتشم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب

ررقم بجومب دهاعملل يلخادلا ماظنلا ددحي:٠١ ةّداملا
.ةحالفلاب فّلكملا ريزولا نم

لّوألا عرفلا

هيجوتلا سلجم

لثمم هسأري يذلا ،دهعملا هيجوت سلجم لكشتي:١١ ةّداملا
 :يتأي امم ،ةحالفلابفّلكملا ريزولا

،ةيلاملا ريزو نع لثمم–

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو نع لثمم–

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو نع لثمم–

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو نع لثمم–

،ةعانصلا ريزو نع لثمم–

 ،لاصتالا ريزو نع لثمم–

 ،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو نع لثمم–

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو نع لثمم–

،ةئيبلا ريزو نع لثمم–

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلا نع لثمم–

،هلثمم وأ ةحالفلل ينقتلا دهعملا ريدم–

،هلثمم وأ يحالفلا داشرإلل ينطولا دهعملا ريدم–



٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٧١
11م٢٢٠٢ ةنس سرام٠٢

،هلثمم وأ دهعملا رقم ةيالولل ةيحالفلا ةفرغلا سيئر–

ةينهملا تائيهلا نع نيلثمم )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نالثمم–
عورــفــلاــب ةــطــبــترملا تالاـــجملا يف طشنـــت يتـــلا ةـــكرـــتشملا
،نيوكتلاب ةينعملا

،امهؤارظن امهبختني ةذتاسألا نع )2( نالثمم–

.دهعملا يصبرتم نع بختنم لثمم–

،صخش لكب نيعتسي نأ دهعملا هيجوت سلجم نكمي
 .هلاغشأ يف هدعاسي نأ هنأش نم ،هتاءافكل ارظن

توصب هيجوتلا سلجم تاعامتجا دهعملا ريدم رضحي
.هتنامأ ىلوتيو ،يراشتسا

.هيلع قداصيو يلخادلا هماظن هيجوتلا سلجم دعي

رارــق بــجومب هـــيجوتلا ســــلجم ءاــــضعأ نّيــــعي:٢١ ةّداملا
ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ةحالفلابفّلكملا ريزولا نم
 .اهيلإ نومتني يتلا ةيصولا ةطلسلا نم حارتقاب ،ديدجتلل

ءاــهتناب ،مــهتفص مـــكحب ،نيـنّيعملا ءاـــضعألا ةدـــهع يـــهتنت
.ةفصلا هذه

مـــتـــي ،سلـــجملا ءاضعأ دـــحأ ةـــيوضع عاــــطــــقــــنا ةــــلاــــح يفو
ىلإ ديدجلا وضعلا هفلخيو اهسفن لاكشألا بسح هفالختسا

.ةيراجلا ةيوضعلا ةدم ءاهتنا ةياغ

 :يتأي اميف لصفيو هيجوتلا سلجم لوادتي:٣١ ةّداملا

،دهعملا ريسو ميظنت–

،ةسسؤملا عورشم–

،دهعملا تاطاشنل ةيونسلا جماربلاو تاططخملا–

،دهعملل ةيلاملا تاباسحلاو ةينازيملا عورشم–

،ةمرصنملا ةنسلا تاطاشن ةليصح–

،تايقافتالاو دوقعلاو تاقافتالاو تاقفصلا عيراشم–

ةـيـنـطوـلا يمـلـعـلا نواـعـتـلاو لداـبـتـلـل جمارـب تاـحارـتـقا–
،ةيلودلاو

،هعيسوتو هزيهجتو دهعملا ةئيهت عيراشم–

 ،يراقعلا راجيإلا وأ عيبلا وأ ءانتقالا–

،اهضفر وأ اياصولاو تابهلا لوبق–

 .دهعملا ريس نيسحت هنأش نم ريبدت لك–

ةــــــيداـــع ةرود يف هــــــيجوـــتلا ســـــــلجم عـــــمتجي:٤١ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنسلا يف )2( نيترم

هسيئر نم بلطب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم وأ دهعملا ريدم نم وأ

ىلإ لامعألا لودجب ةقفرم تاءاعدتسالا هجوت:5١ ةّداملا
ىلع ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لبق هيجوتلا سلجم ءاضعأ
ةبسنلاب لجألا اذه صلقي نأ نكميو .عامتجالا خيراتنم ،لقألا
 .مايأ )8( ةينامث نع لقيّ الأ ىلع ةيداعلا ريغ تارودلل

روضحب ّالإ هيجوتلا سلجم تالوادم حصت ال:٦١ ةّداملا
.لقألا ىلع هئاضعأ )2/3( يثلث

هيجوتلا سلجم عمتجي ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو
،هتالوادم حصتو ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف ٍناث ءاعدتسا دعب
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح

ةيبلغألاب هـــيــجوــتلا ســـلـــجـــم تارارــــق ذـــخـــتـــت:٧١ ةّداملا
.نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأل ةطيسبلا

سيــــئرــــلا توص نوــــكــــي ،تاوصألا ددــــع يواست ةــــلاــــح يفو
.احجرم

رـــضاحم يف هـــيجوتلا ســـلجم تالوادــــم نّودــــت:٨١ ةّداملا
هـــعـــّقوـــيو هــــيــــلــــع رشؤمو مــــقرــــم صاــــخ لــــجس يف لــــجستو
.دهعملا ريدمو سيئرلا

ةسمخلا لالخ ةيصولا ةطلسلل تاعامتجالا رضاحم لسرت
 .اهيلع ةقفاوملل ،عامتجالا خيرات يلت يتلا اموي )٥1( رشع

)٠3( نيثالث دعب ةذفان هيجوتلا سلجم تالوادم نوكت
ضارتعالا متي مل ام ةيصولا ةطلسلا ىلإ اهلاسرإ نم اموي
.لجألا اذه يف ةحارص اهيلع

 يناثلا عرفلا

ريدملا

ريزولا نم رارـــق بـــجومب دــــهعملا رــــيدم نّيــــعي:٩١ ةّداملا
 .ةحالفلابفّلكملا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

.دهعملل ماعلا ريّسلا نع لوؤسم ريدملا:٠٢ ةّداملا

 :هنإف ،ةفصلا هذهبو

،دهعملا ةينازيم فرصب رمآلا وه–

،دهعملا تادامتعا دودح يف اهفرصب رمأيو تاقفنلاب مزتلي–

،ةيندملا ةايحلا لامعأ عيمج يفو ءاضقلا مامأ دهعملا لثمي–

،دهعملا يمدختسم ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا سرامي–

هيجوتلا سلجم ىلع هضرعيو دهعملا ةينازيم عورشم دعي–
 ،هيلع ةلوادملل

،هتالوادم ذيفنت ىلوتيو هيجوتلا سلجم تاعامتجا رضحي–

،يجوغاديبلا سلجملا تاعامتجا رضحي–

ميظنتلا راطا يف ةيقافتاو قافتاو دقعو ةقفص لك مربي–
،هب لومعملا
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ريزولا ىلإ هلسريو طاشنلا نع يونسلا ريرقتلا دعي–
،هيلع هيجوتلا سلجم ةقداصم دعب ةحالفلابفّلكملا

هعورشم دعي يذلا دهعملل يلخادلا ماظنلا مارتحا ىلع رهسي–
،هيلع ةقداصملل هيجوتلا سلجم ىلع هضرعيو

ةقيرط ررقتت مل يتلا فئاظولا لك يف نيمدختسملا ّنيعي–
 ،اهيف نييعتلل ىرخأ

تاـــطاـــشــنلا نـــســـحـــي نأ هـــنأـــش نـــم رـــيـــبدـــت لـــــك ذــــختـــي–
،دهعملل ةيجوغاديبلا

مــيـظـنـتـــلل اـــقـــفو فــيشرألا ىلــع ةــظــفاحــــملا نــمـضـــي–
.هب لوـمــعملا

نيريدم باون هتمهم ءادأ يف دهعملا ريدم دعاسي:١٢ ةّداملا
.حلاصم ءاسؤرو دهعملل ةيحالفلا ةرمثتسملا لوؤسمو

دهعملل ةيحالفلا ةرمثتسملا لوؤسمو نيريدملا باون ّنيعي
حارتـقا ىلع ءاـنـب ةحالفلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب
.دهعملا ريدـم نم

.دهعملا ريدم نم ررقمب حلاصملا ءاسؤر نّيعي

.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

ثلاثلا عرفلا

 يجوغاديبلا سلجملا

هسأري يذلا يــجوـــغاديـــبلا ســـلـــجـــملا نوــــكـــتـــي:٢٢ ةّداملا
 :مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،دهعملا ريدم

،ةيجوغاديبلا نوؤشلاو نيوكتلاب فّلكملا ريدملا بئان–

،يراشتسالا معدلاو داشرإلاب فّلكملا ريدملا بئان–

،دهعملل ةيحالفلا ةرمثتسملاب فّلكملا لوؤسملا–

،امهؤارظن امهبختني دهعملا ةذتاسأ نع )2( نالثمم–

،دهعملا رقم ةيالولل ةيحالفلا ةفرغلا نع )1( لثمم–

ةينهملا تائيهلا نع نيلثمم )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نالثمم–
.دهعملا اهنمضي يتلا تانيوكتلاب نيينعملا ةكرتشملا

هاري صخش لكب نيعتسي نأ يجوغاديبلا سلجملا نكمي
لودــــج يف ةــــجردملا لــــئاسملا يف هــــتدـــــعاسم لـــــجأ نـــــم اؤفـــــك
.لامعألا

بــجومب يــــجوغاديبلا ســــلجملا ءاــــضعأ نّيــــعي:٣٢ ةّداملا
تاونس )3( ثالث ةدمل ةحالفلابفّلكملا ريزولا نم رارق
.ديدجتلل ةلباق

 :يف هيأر ءادبإب يجوغاديبلا سلجملا فلكي:٤٢ ةّداملا

،دهعملا يف ةمدقملا تانيوكتلل ماعلا ميظنتلا–

،ةقبطملا نيوكتلا جهانمو تايوتحمو تاراسم–

ميلعتلاو نيوكتلا يف نيصصختملا ةذتاسألا فيظوت–
،نيدقاعتملاو نيينهملا

،تالوادملا ناجل ليكشتو ةيمييقتلا تاناحتمالا ميظنت–

،ةينقتو ةيملعو ةيجوغاديب مئاعدو قئاثو ءانتقا–

،تاساردلاو داشرإلا ةطشنأ ميظنت–

،ةيقيبطتلا تاصبرتلا ميظنت–

،ةكارشلا جمارب–

 .نيوكتلا لئاصح–

ةيداع ةرود يف يجوغاديبلا سلجملا عمتجي:5٢ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتساب ةنسلا يف )2( نيترم

هسيئر نم بلطب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
.هئاضعأ )2/3( يـثلث نم وأ

يوتحي ،ةسلج لك ةياهن يف ،رضحم دادعإ متي:٦٢ ةّداملا
لودج يف ةجردملا لئاسملا فلتخم يف سلجملا ءاضعأ ءارآ لك
.لامعألا

ايمييقت اريرقت يـجوــغادــيـبلا ســلــجملا دــعــي:٧٢ ةّداملا
.هيجوتلا سلجم ىلإ هلسري ايونس

ثلاثلا لصفلا

نيوكتلا ميظنت

اسورد دهعملا هنمضي يذلا نيوكتلا لمشي:٨٢ ةّداملا
.ينهـملا طسولا يف تاصبرتو ةيقيبطت الامعأو ةيرظن

دهعملا هنمضي يذلا نيوكتلاب قاحتـلالا متي:٩٢ ةّداملا
 :يتآلاك

 :نيماسلا نيينقتلل ةبسنلاب–

ددحتو ،يوناث ةثلاثلا ةنسلا اولمكأ نيذلا نوحشرتملا•
،ارـهش )٠3( نيثالثب نيوكتلا ةدم

ةحالفلا يف ينقت ةداهش ىلع نولصحتملا نوحشرتملا•
رشع ينثاب نيوكتلا ةدم ددحتو ،جرختلا تاعفد يف لئاوألا
،ارهش )21(

ةحالفلا يف ينقت ةداهش ىلع نولصحتملا نوحشرتملا•
،ةــفصلا هذــهــب ةــيــنــهملا ةرـــبخلا نـــم تاوـــنس )٤( عــبرأ مــهـــلو
.ارهش )21( رشع ينثاب نيوكتلا ةدم ددحتو

 :نيينقتلل ةبسنلاب–

ددحتو ،يوناث ةيناثلا ةنسلا اولمكأ نيذلا نوحشرتملا•
،ارـهش )٤2( نيرشعو ةعبرأب نيوكتلا ةدم

يف ينقت دعاسم ةداهش ىلع نولصحتملا نوحشرتملا•
هذــهــب ةــيــنــهملا ةرــبخلا نــم تاوـــنس )٤( عـبرأ مـهــلو ةــحالــفــلا
.رهشأ )6( ةتسب نيوكتلا ةدم ددحتو ،ةفصلا
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ةطسوتملا ةيحالفلا ةيجولونكتلا دهاعملا لصاوت:5٣ ةّداملا
نامض نييحالفلا داشرإلاو تانيوكتلا ازكرمو ةصصختملا

يف نيينقتلا نيدعاـــسملاو ةــــحالــــفلا يف نيينـــقـــتلا تانـــيوـــكـــت
يف موـــسرـــملا اذــــه رــشـــن خيرات لـــبـــق ةمــــظنـــملا ةـــــحالــــفلا
.نيوكتلا ةياهن ةياغ ىلإ ،ةيمسرلا ةدــــيرـــجلا

،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكــحألا عيــمـج ىـــغــلت:٦٣ ةّداملا
:اميس ال

1931 ماع يناثلا عيبر2 يف خرؤملا1٤1–17 مقر موسرملا–
يجولونقت دهعم ثادحإ نمضتملاو1791 ةنس ويام62 قفاوملا
،نيتاسبلا ةعارزل

3931 ماعلّوألا عيبر31 يف خرؤملا66–37 مقر موسرملا–
دـــــــهعم ثادــــــحإ نــــمضتملاو3791 ةـــــنس لـــــيربأ61 قــــــفاوملا
،بوبحلا ةعارزل ايجولونقتلا

3931 ماعلّوألا عيبر31 يف خرؤملا76–37 مقر موسرملا–
دــهـعــم ثادــحإ نــمضـتـملاو3791 ةـنـس لــيرــبأ61 قــفاوـملا
،ةيوعرلا ةيعارزلا ايجولونقتلل

٠٠٤1 ماع مّرحم11 يف خرؤملا٤٤2–97 مقر موسرملا–
يرادإلا ميظنتلاب قلعتملاو9791 ةنس ربمسيدلّوأ قفاوملا
،ةصصخـتملا ةـطسوـتملا ةـيـحالـفـلا ةـيـجوـلوـنـقـتـلا دـهاـعــمــلــل
،لّدعملا

6٠٤1 ماع رفصلّوأ يف خرؤملا6٤2 –٥8 مقر موسرملا–
ءاشنإ طورش ددحي يذلا٥891 ةنس ربوتكأ٥1 قفاوملا

،امهلمعو نييحالفلا داشرإلاو نيوكتلل زكارم

6٠٤1 ماع رفصلّوأ يف خرؤملا7٤2–٥8 مقر موسرملا–
زــكارــم ءاشنإ نـــمضتملاو٥891 ةـنس رــبوــتــكأ٥1 قـــفاوملا
،نييحالفلا داشرإلاو نيوكتلل

6٠٤1 ماع رفصلّوأ يف خرؤملا2٥2–٥8 مقر موسرملا–
دــــــهعم ءاــــشنإ نــــمضتملاو٥891 ةـــــنس رـــــبوتكأ٥1 قـــــفاوملا

،نوميميت يف طسوتم يحالف يجولونقت

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا٠8٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا–
نـــمـضــتملاو1991 ةــنـس رـــبـمــسيد٤1 قــفاوـــملا21٤1 ماـــع
ةطسوتملا ةيحالفلا ةيجولونقتلا دهاعملا يف سوردلا ميظنت
.ةصصختملا

ةّيـمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــسرــــملا اذــــــه رـــــشنــي :٧٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

:نيينقتلا نيدعاسملل ةبسنلاب–

ددحتو ،يوناثىلّوألا ةنسلا اولمكأ نيذلا نوحشرتملا•
.ارــهـش )81( رـشـع ةينامثب نيوكتلا ةدم

ماظنو نيوكتلا جماربو قاحتلالا تايفيك ددحت:٠٣ ةّداملا
نم رارق بجومب نيوكتلا جيوتت ةداهش جذومنو تاساردلا
.ةحالفلابفّلكملا ريزولا

ةداهش ميلستب دهعملا همدقي يذلا نيوكتلا جوتي:١٣ ةّداملا
ةداـهشو ةــحالـفـلا يف يـنـقـت ةداــهشو ةــحالـفــلا يـف ٍماــس ينـــقــت
نيـسـحتو نــيوــكـتلا تاداــهـشو ،ةــحالــفــلا يـف ينـــقـت دــعاــســم
 .ىوتـسـملا

عبارلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

:يتأي ام ىلع دهعملا ةينازيم لمتشت:٢٣ ةّداملا

 :تاداريإلا باب يف

،ةلودلا اهحنمت يتلا تاناعإلا–

تاسسؤملاو ةيلحـملا تاعامجلا اهحنمت يتلا تاناعإلا–
،ةيمومعلا

،دهعملا طاشنب ةطبترملا ةفلتخملا تادئاعلا–

.اياصولاو تابهلا–

 :تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن–

،زيهجتلا تاقفن–

.هماهم زاجنإل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك–

ةبساحـملا دعاوقل اقبط دهعملا ةبساحم كسمت:٣٣ ةّداملا
فّلــكملا رـــيزولا هنّيــعي بـــساحم نوـــع فرـــط نـــم ةـــيمومعلا

.ةيلاملاب

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةطسوتملا ةيحالفلا ةيجولونقتلا دهاعملا لّوحت:٤٣ ةّداملا
رــــــــــئازـــجلاو ةــــــــــفلجلاو وزو يزــــــيتو نوــــــــــميميتب ةـــــــــصصختملا

،ةملاقو تنشومت نيعو )رئازجلا ةيالو( ةياط نيعو فيطسو
يدهم يديسو ةيدملاب نييحالفلا داشرإلاو نيوكتلا ازكرمو
نـيوـكـتـلـل ةصصخـتـم ةـيـجوـلوـنـكـت دـهاـعـم ىلإ )ترـقوــت ةــيالو(
.موسرملا اذه ماكحأل اقبط يحالفلا

ةصصخـتملا ةـيـجوـلوـنـكـتـلا دـهاــعملا رــقــمو ةــيــمست ددحت
قــحــلملا يف ،هالــعأ ةرــقــفــلا يف ةروــكذملا يحالــفــلا نــيوــكــتــلـــل
.موسرملا اذهب قفرملا
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قــحـلملا

يحالفلا نيوكتلل ةصصختملا ةيجولونكتلا دهاعملا رقمو ةيمست

رقملا ةديدجلا ةيمستلا ةقباسلا ةيمستلا

نوميميت

وزو يزيت

ةفلجلا

رئازجلا

فيطس

ةواره
)رئازجلا(

تنشومت نيع

ةملاق

ةيدملا

ترقوت

يف نيوكتلل صصختملا يجولونكتلا دهعملا
ةيوارحصلا ةحالفلا

يف نيوكتلل صصختملا يجولونكتلا دهعملا
ةيلبجلا ةحالفلا

 يف نيوكتلل صصختملا يجولونكتلا دهعملا
ةيوعرلا ةحالفلا

يف نيوكتلل صصختملا يجولونكتلا دهعملا
قئادحلا قيسنتو ةينييزتلا ةنتسبلا

 يف نيوكتلل صصختملا يجولونكتلا دهعملا
ىربكلا ليصاحـملا

 يف  نيوكتلل صصختملا يجولونكتلا دهعملا
ةيعانصلا تاعارزلاو  تاورضخلا

يف نيوكتلل صصختملا يجولونكتلا دهعملا
ةمئادلا ليصاحـملا

يف نيوكتلل صصختملا يجولونكتلا دهعملا
يناويحلا جاتنإلا

يف نيوكتلل صصختملا يجولونكتلا دهعملا
ةددعتملا تاعارزلا

يف نيوكتلل صصختملا يجولونكتلا دهعملا
ةيحاولا ةحالفلا

طسوتملا يحالفلا يجولونقتلا دهعملا
صصختملا

طسوتملا يحالفلا يجولونقتلا دهعملا
صصختملا

ةيوعرلا ةيعارزلا ايجولونقتلا دهعم

طسوتملا يحالفلا يجولونقتلا دهعملا
صصختملا

بوبحلا ةعارزل ايجولونقتلا دهعملا

نيتاسبلا ةعارزل يجولونقتلا دهعملا

طسوتملا يحالفلا يجولونقتلا دهعملا
صصختملا

طسوتملا يحالفلا يجولونقتلا دهعملا
صصختملا

يحالفلا داشرإلاو نيوكتلا زكرم

يحالفلا داشرإلاو نيوكتلا زكرم



٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٧١
15م٢٢٠٢ ةنس سرام٠٢

٣٤٤١ ماع نابعش٤١ يفخرؤـم٦١١–٢٢ مــــقر يذيفنت موسرم
موــسرملا ممتيو لدعي،٢٢٠٢ ةـــنـس سرام٧١ قفاوملا

٤٠٤١ ماـــع ةدعقلا يذ١٢ يفخّرؤـملا٢١٢–٤٨ مـقر
ميظنتب قـلـعـتملاو٤٨٩١ ةـــــــنس تشغ٨١ قـــفاوملا

.اهريسو ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماج
––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتداـــمـلا اـــمــيس ال ،روـــتــسدـــلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةدعقلا يذ12 يف خرؤمـلا212-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ميظنتب قلعتملاو٤891 ةنس تشغ81 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماج

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرــلا موــسرـــملا ىضــتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا972-3٠ مقر يذــيـفـنتلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو –
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،هنم٠1و3 نيتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام مسري

212-٤8 مـقر موــــسرـــملا نــــم2 ةداــــملا مــــمتــــت : ىلوألا ةّداملا
ةنس تشغ81 قفاوملا٤٠٤1 ماع ةدعقلا يذ12 يف خرؤمـلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤891

......................... )رييغت نودب( .......................... :2 ةّداملا''

ةعماج اــهــنــم نوــكــتــت يتــلا دــهاــعملاو تاــيــلــكــلا ددــع ددــحـــي
: يتأي امك اهتاصاصتخاو ايجولونكتلاو مولعلل نارهو

،ءايميكلا ةيلك–
،ءايزيفلا ةيلك–
،يلآلا مالعإلاو تايضايرلا ةيلك–
،ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك–
،ةيئابرهكلا ةسدنهلا ةيلك–
،ةيندملا ةسدنهلاو ةيرامعملا ةسدنهلا ةيلك–
،ةيكيناكيملا ةسدنهلا ةيلك–
،ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا دهعم–
.''ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا دهعم–

212–٤8 مقر موسرملا نم3 ةداملا ممتتو لدعت :٢ ةّداملا
،٤891 ةنس تشغ81 قفاوملا٤٠٤1 ماع ةدعقلا يذ12 يف خرؤمـلا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا

........................... )رييغت نودب( ........................ :3 ةّداملا''

،ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماج ةرادإ سلجم نوكتي
: يتأي امم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا ناونعب

،ينطولا عافدلاريزو لثمم–

،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةيكلسلا تالصاوملاو ديرــبـــلاـــب فـــلـــكـــملا رــــيزوــــلا لـــثــــمم–
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم–

.''ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موـــــــسرــــــملا اذــــــــه رــــــــشــــنـــــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام71قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش٤١ يفخرؤـم٧١١–٢٢ مــقر يذيفنت موسرم
موسرملا ممتيو لدعي،٢٢٠٢ ةـــنـس سرام٧١ قفاوملا
ةجحلا يذ٩٢ يفخّرؤملا٠٤١–٩٨ مـقر يذيفنــتـلا

نمضتملاو٩٨٩١ ةنس تشغ لوأقــفاوملا٩٠٤١ ماع
.١ فيطس ةعماج ءاشنإ

––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداـمــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدـــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72-12 مقر يساــئرــلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوـملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يف خرؤمـلا٠٤1-98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
9891 ةــــــــنس تشغ لوأ قـــــــــفاوملا9٠٤1 ماــــــع ةــــــجحلا يذ92
،ممتملاو لدعملا ،1 فيطس ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،هنم٠1و3 نيتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام مسري

يذـيـفـنـتلا موـــسرـــملا نـــم2 ةداــملا ممتت : ىلوألا ةّداملا
قــفاوــملا9٠٤1 ماـــع ةجحلا يذ92 يـف خرؤــمـلا٠٤1–98 مــقر
،هالـــعأ روـــكذملاو مــــمــــتملاو لدــــعملا ،9891 ةـــــــــــــنس تشغ لوأ

: يتأي امك ررحتو

......................... )رييغت نودب( ........................:2 ةّداملا''

ةعماج اـهـنـم نوـكـتـت يتـلا دــهاــعملاو تاــيــلــكــلا ددــع ددــحــي
: يتأي امك ،اهتاصاصتخاو1فيطس

،مولعلا ةيلك–

،ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك–

،ايجولونكتلا ةيلك–

،بطلا ةيلك–

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك–

،ضرألا مولعو ةيرامعملا ةسدنهلا دهعم–

،ةقدلا كيناكيمو تايرصبلا دهعم–

.''داوملا تاينقتو مولع دهعم–

يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ممتتو لدعت:٢ ةّداملا
لوأ قفاوملا9٠٤1 ماعةجحلا يذ92 يف خرؤمـلا٠٤1–98 مقر
ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،9891 ةنس تشغ
: يتأي امك

.......................... )رييغت نودب( .......................:3 ةّداملا''

تاعاطقلا ناونعب ،1 فيطس ةعماج ةرادإ سلجم نوكتي
: يتأي امم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،لقنلاب فلكملا ريزولا لثمم–

.''ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةّيمسّرلا ةدـيرـجلا يف موــــــسرــــملا اذــــــه رــــشـــنــــــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام71قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش٤١ يفخرؤـم٨١١–٢٢ مـقر يذيفنت موسرم
موسرملا ممتيو لدعي،٢٢٠٢ ةـــنـس سرام٧١ قفاوملا
٩١٤١ ماـــعرفص٧ يفخّرؤــملا٩٨١–٨٩ مـقر يذــيفنتلا
ةعماج ءاـشنإ نمضتملاو٨٩٩١ ةنس وينوي٢قفاوملا
.سادرموب

––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدـــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

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

يف خرؤمـلا981-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـــقمبو –
نمضتملاو8991 ةنس وينوي2 قفاوملا91٤1 ماع رفص7
،ممتملاو لدعملا ،سادرموب ةعماج ءاشنإ

يف خرؤمـلا972-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم ددـــحـــي يذـــلا

،هنم3 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نــم2 ةداــملا مــمـتت: ىلوألا ةّداملا
وينوي2 قفاوملا91٤1 ماع رفص7 يف خرؤمـلا981–89 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،8991 ةنس

.........................)رييغت نودب( ..........................:2 ةّداملا''

ةعماج اـهـنـم نوـكـتـت يتـلا دــهاــعملاو تاــيــلــكــلا ددــع ددــحــي
: يتأي امك ،اهتاصاصتخاوسادرموب

،مولعلا ةيلك–
،ايجولونكتلا ةيلك–
،ءايميكلاو تاقورحملا ةيلك–
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،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك–

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك–

،تاغللاو بادآلا ةيلك–

،ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا ةسدنهلا دهعم–

.''ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا دهعم–

يذيفنتلا موسرـملا نـــم3 ةداـــملا مّمــتـــتو لدـــعـــت :٢ ةّداملا
وينوي2 قفاوملا91٤1 ماع رفص7 يف خرؤمـلا981-89 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،8991 ةنس

......................... )رييغت نودب( ......................... :3 ةّداملا''

تاعاطقلا ناونعب ،سادرموب ةعماج ةرادإ سلجم نوكتي
: يتأي امم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم–

،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

.''نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةـــــّيــــــمسّرــــــلا ةدـيرجلا يف موــسرملا اذـــه رـشنــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام71قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش٤١ يفخرؤـم٩١١–٢٢ مـقر يذيفنت موسرم
موسرملا ممتيو لدعي،٢٢٠٢ ةـــنـس سرام٧١ قفاوملا
ماــــــع ناـــبـــعـــش٧١ يفخّرؤـــــملا٦٤١–٦١ مــــقر يذــيــفــنــتلا
نمـــضــتـــملاو٦١٠٢ ةـــــــنـــــس وـــــياــــم٣٢ قـــــفاوـــــملا٧٣٤١
.)ةنتاب ةيالو( ةـــكيربب يعماجلازكرملا ءاـــــشنإ

––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

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

يف خرؤمـلا992–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا62٤1 ماع بجر11
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دـعاوــقــلاو يـعـماجلا زــكرـــملا ماـــهـم
،هنم9و3 ناتداملا اميس ال

يف خرؤمـلا6٤1–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو61٠2 ةنس ويام32 قفاوملا73٤1 ماع نابعش71
،)ةنتاب ةيالو( ،ةكيربب يعماجلا زكرملا ءاشنإ

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا ممتت : ىلوألا ةّداملا
ويام32 قفاوملا73٤1 ماع نابعش71 يف خرؤمـلا6٤1–61 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس
.................... )رييغت نودب( ......................: ىلوألا ةّداملا''

يعـماجلا زــكرملا اـهـنــم نوــكــتــي يتــلا دــهاــعملا ددــع ددــحــي
: يتأي امك ،اهصاصتخاو ةكيربب

،ةيداصتقالا مولعلاو قوقحلا دهعم–
،تاغللاو بادآلا دهعم–
،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا دهعم–
.''مولعلا دهعم–
يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ممتتو لدعت:٢ ةّداملا

ويام32 قفاوملا73٤1 ماع نابعش71 يف خرؤمـلا6٤1–61 مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس

........................... )رييغت نودب( ......................:2 ةّداملا''
ناونعب ،ةكيربب يعماجلا زكرملا ةرادإ سلجم نوكتي

: يتأي امم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم–
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم–
ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم–

.''ةيكلساللاو

ةّيــمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــه رــــشـــنــــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام71قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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يف خرؤملا٥72-12 مـقر يساــئرـلا موـسرــملا ىـضــتقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

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

يف خرؤملا7٠-29 مـقر يذيــفـنـتلا موــسرـملا ىـضـتــقمبو –
2991 ةنس رياني٤ قفاوملا21٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82
يعامتجالا نامضلا قيدانصل ينوناقلا عضولا نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يعامتجالا نامضلل يلاملاو يرادإلا ميظنتلاو

يف خرؤملا٤٥3-11 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتــقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا23٤1 ماع ةدعقلا يذ7
ةـيـبسنـلا دـعاــقــتــلا تاشاــعــم حــنــم تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ممتملاو لدعملا ،يدلبلا سرحلا ناوعأل ةيئانثتسالا

: يتأي ام مسري

٠1 نيتداملا ماكحأ ممتيو موسرملا اذه لّدعي :ىلوألا ةّداملا
يـف خرؤــملا٤٥3-11 مقر  يذيفنتلا موسرملا نـم ررــكــم٠1و
يذلا11٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا23٤1 ماع ةدعقلا يذ7
ةـيـبسنـلا دـعاــقــتــلا تاشاــعــم حــنــم تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
: يتأي امك ،يدلبلا سرحلا ناوعأل ةيئانثتسالا

)ىتح رييغت نودب(........................................:٠1 ةداملا''
،اهقوفي وأ تاونس )٠1( رشع يواسي

كارتشال عضاخلا رجألا نم ارهش )63( نوثالثو ةتس –
نيسمخ نيب ينعملا نس حوارتي امدنع يعامتجالا نامضلا
،ةنس )٥٥( نيسمخو سمخو ةنس )٠٥(

كارتشال عضاخلا رجألا نم ارهش )23( نوثالثو نانثا –
اسمــــخ ينــــعملا نس قوــــفــــي اــــمدــــنــــع يعاـــــمـــــتـــــجالا ناـــــمضلا

.''ةنس )٠6( نيتس نع لقيو ةنس )٥٥( نيسمخو

صوصنملا رييستلا فيراصم ددحت: رركم٠1 ةداملا''
يونسلا غلبملا نم ايونس %3 ــب ،هالعأ8 ةداملا يف اهيلع

نس غوــلــب ةــياــغ ىلإ يئاــنــثــتسالا يبسنــلا دــعاــقــتـــلا شاـــعمل
.''ةنس )٠6( نيتس

ةّيمسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موـــــسرــــملا اذــــــه رـــــشـــنــــــي :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام71قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

٣٤٤١ ماع نابعش٤١ يفخرؤـم٠٢١–٢٢ مـقر يذيفنت موسرم
موسرملا ممتيو لدعي،٢٢٠٢ ةـــنـس سرام٧١ قفاوملا
ماـــع ةدـــعقلا يذ٧ يفخرؤـــملا٤5٣-١١ مقر يذـيفنتلا
ددـحــي يذـــلا١١٠٢ ةـــنس رـــبوـــتــــكأ5 قـــفاوــملا٢٣٤١

ةيبسنلا دعاقتلا تاـشاعم حنم تاــيفيكو طورش
.يدلبلا سرحلا ناوعأل ةيئانثتسالا

––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ناــمـضـلاو لــيـــغـشـتـلاو لــمـــعـلا رـــيزو رــيرــقــت ىلـــع ءاــنب –
،يعامتجالا

1٤1و٥–211 ناـــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ناضمر12 يف خرؤملا11-38 مقر نوناـقــلا ىضتــقــمبو –
تانيمأتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

ناضمر12 يف خرؤملا21-38 مـقر نوــناـقــلا ىضــتـقــمبو –
،دعاقتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ناضمر12 يف خرؤملا31-38 مــقر نوــناـقــلا ىـضـتـقـــمبو –
ثداوحب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا

ناضمر12 يف خرؤملا٤1-38 مقر نوـناـقــلا ىــضـتقــمبو –
تامازتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيفلكملا

ناضمر62 يف خرؤملا11-٠9 مقر نوناقلا ىضتـقــمبو –
تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

يف خرؤملا21-٤9 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤991 ةنس ويام62 قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ٥1
،ممتملاو لدعملا ،يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن ددحي

رــفـص61 يـف خرؤــملا8٠-8٠ مـــقر نوــناــقـــلا ىـضــتــقـمبو –
تاعزانملاب قلعتملاو8٠٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا92٤1 ماع

،يعامتجالا نامضلا لاجم يف

13٤1 ماع ناضمر61 يف خرؤملا1٠-٠1 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاــملا نوــناــق نــمـضـتملاو٠1٠2 ةـنـس تــشــغ62 قــفاوـملا
،هنم17 ةداملا اميس ال ،٠1٠2 ةنسل يلـيمـكـتـلا

نابـعـش61 يف خرؤــملا11-11 مــقر نوــناـقــلا ىـضـتـقــمبو –
نوناق نمضتملاو11٠2 ةنس ويلوي81 قفاوملا23٤1 ماع
،هنم2٥ ةداملا اميس ال ،11٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا



٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٧١
19م٢٢٠٢ ةنس سرام٠٢

٣٤٤١ ماع نابعش٤١ يفخرؤـم١٢١–٢٢ مـقر يذيفنت موسرم
موــسرملا ممتيو لدعي،٢٢٠٢ ةـــنـس سرام٧١ قفاوملا
٧٣٤١ ماع رفص٢ يفخرؤـملا٩٨٢–5١ مقر يذـيفنتلا
ناـمضلاب قلعتملاو5١٠٢ ةنس ربمفون٤١ قـــفاوــملا
نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغصاـــخشألل يعاـــمتجالا
.صاخلا مهباسحل اطاشن

––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ناــمـضــلاو لــيــغـشـتــلاو لــمــعــلا رـــيزو رــيرـــقـــت ىلـــع ءاــنــب –
،يعامتجالا

1٤1و٥–211 ناــتداــمــــلا اــمـيـس ال ،روـتـسدـــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ناضمر12 يف خرؤملا11–38 مــقر نوــناــقــلا ىضتقــمبو –
تانيمأتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،هنم77و٤ ناتداملا اميس ال ،ممتملا و لدعملا ،ةيعامتجالا

ناضمر12 يف خرؤملا21–38 مقر نوناقلا ىضتقـــمبو –
،دعاقتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،هنم٤6و٠1 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

ناضمر12 يف خرؤملا٤1–38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تامازتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدــعملا ،يــعاــمـتـجالا ناــمـضـلا لاــجم يـف  نيــفــلـكـملا

،هنم٥ ةداملا اميس ال

رـــفــص61 يـف خرؤــملا8٠–8٠ مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
تاعزانملاب قلعتملاو8٠٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا92٤1 ماع

،يعامتجالا نامضلا لاجم يف

يناثلا عيبر8 يف خرؤملا11–71 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع
،هنم79 ةداملا اميس ال ،لدعملا  ،81٠2 ةنسل  ةيلاملا

لاوش21 يف خرؤملا7٠–٠2 مـقر نوــناــقــلا ىـضـتــقــمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم٤٤ ةداملا اميس ال ،لدعملا ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ىلوألا ىدامج9 يف خرؤملا72–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
تايفيك ددحي يذلا٤891 ةنس رياربف11 قفاوملا٤٠٤1 ماع
يف خرؤملا11–38 مقر نوناقلا نم يناثــلا ناونـعـلا قيـبــطـت
قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع ناضمر12
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا تانيمأتلاب

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا13–٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
تايفيك ددحي يذلا٥891 ةنس رياربف9 قفاوملا٥٠٤1 ماع
يف خرؤملا21–38 مــقر نوـــناــقــلا نــم يــناــثــلا باــبــلا قــيـبـطت
قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع ناضمر12
،ممتملا ،دعاقتلاب

يف خرؤملا٥72–12 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
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا982–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
قلعتملاو٥1٠2 ةنس ربمفون٤1 قفاوملا73٤1 ماع رفص2
نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألل يعامتجالا نامضلاب
،صاخلا مهباسحل اطاشن

يف خرؤملا313–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـمبو –
81٠2 ةنس ربمسيد٠1 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر2
يعامتجالا نامضلا ماظن ىدل حيرصتلا تايفيك ددحي يذلا
اــيراجت اــطاشن نوسراــمــي نــيذــلا صاــخشألل ءارــجألا رـــيـــغـــل

،صاخلا مهباسحل

يف خرؤملا٠٤2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21
،يعجرملا رجألا غلبم

: يتأي ام مسري

موسرملا ماكحأ ممتيو موسرملا اذه لدعي:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا73٤1 ماع رفص2  يف خرؤملا982–٥1 مقر يذيفنتلا

يعامتــجالا ناـــمـــضلاــب قلـــعــتـــملاو٥1٠2 ةـــنـــس رـــبـــمــــفوــــن٤1
مهباسحل اطاشن نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألل
.صاخلا

6 و٥ و٤ و3 و2و ىلوألا داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةّداملا
982–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم22و71و61و٥1 و٤1و8و
٥1٠2 ةنس ربمفون٤1 قفاوملا73٤1 ماع رفص2 يف خرؤملا

ءارــجألا رــيــغ صاــخشألل يعاــمــتــجالا ناــمضلاـــب قـــلـــعـــتملا و
: يتأي امك ،صاخلا مهباسحل اطاشن نوسرامي نيذلا

.....................)رييغت نودب(.......................: ىلوألا ةداملا''

ءارجألا ريغ صاخشألا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت
اــــــيــــــنــــــهــــــم اــــــطاشن صاخلا مــــــهــــــباسحل نوسراــــــمــــــي نــــــيذـــــــلا
يأ يف وأ اّرح وأ ،ايفرح وأ ايحالف وأ ايراجت وأ ايعانص وأ
نم رارق بجومب اهتمئاق ددحت ،رخآ طاشن عاطق وأ عرف
.''يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا

.......................)رييغت نودب(...........................:2 ةداملا''

يف اــهــيــلــع صوصنملا ةــيــنــيــعـــلا تاءادألا يف قحلا ىـــقـــبـــي
ةنسلا نم سرام لوأ ةياغ ىلإ ايراس ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا
.ةيلاوملا

.''..........................)رييغت نودب يقابلا(............................
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يف روكذملا يونسلا غلبملا لقي نأ نكمي ال ،هنأ ريغ
يعجرملا رجألل يونسلا غلبملا نم %٥7 نع ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا

يونسلا غلبملا ةرم )٥1( ةرشع سمخ زواجتي نأ نكمي الو
.رجألا اذهل

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

قوقح ووذ ،ةافولا لامسأر يف قحلاب عتمتي:8 ةداملا''
مت يتلا ةيندـملا ةنـسـلا لالــخ ىفوتملا اـيـعاـمـتـجا هــل نــّمؤـملا
.اهناونعب كارتشالا عفد

)٠1( رشع لضفأل سسألا لدعم ةافولا لامسأر غلبم يواسي
رجألل يونسلا غلبملا نع لقي ال نأ ىلع ،كارتشا تاونس

.يعجرملا

،كارتشا تاونس )٠1( رشع ينعملا يفوتسي ال امدنع
سسأ لدــــعــــم ساسأ ىلع ةاــــفوــــلا لاــــمسأر غــــلـــــبـــــم بسحـــــي
.ةعوفدملا تاونسلا تاكارتشا

شاـــعـــم وأ زـــجـــعـــلا شاـــعـــم بحاص قوـــقـــح ووذ دـــيــــفــــتسي
غــلــبملا هــغــلــبــم يواسي يذــلا ةاــفوــلا لاــمسأر نــم ،دـــعاـــقـــتـــلا
.دعاقتلا شاعم وأ زجعلا شاعمل  يونسلا

قوــقـــح يوذـــل حوـــنـــمملا ةاـــفوـــلا لاـــمسأر غـــلـــبـــم نأ رـــيـــغ
يف رمتسي يذلا ،ءارجألا ريغ ماظنل دعاقت شاعم بحاص
يواسي ،دعاقتلا ىلع هتلاحإ دعب روجأم ريغ طاشن ةسرامم
امدنع ،كارــتـــشا تاوـــنـــس )٠1( رـــشـــع لـــضـــفأل ســــسألا لدعم
شاعمل يوـــنـــسلا غلـــبـــملا نم اعــــفن رـــثـــكأ رـــيـــخألا اذـــه نوــــــكي
.''دعاقتلا

صاخشألل يعامتجالا نامضلا كارتشا زكتري :٤1 ةداملا''
ىلع صاخلا مهباسحل اطاشن نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ
بجومب فلكملا لبق نم رربمو هب حرصم يونس ساسأ

،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،ةيبساحم وأ ةيئابج تادنتسم
.ةينعملا ةنسلا نم سرام لوأ زواجتي ال لجأ يف كلذو

لخد تاكارتشالا باسح يف دمتعي يذلا ساسألا يواسي
لامعألا مقر نم نوكتملاو ،ةقباسلا ةيلاملا ةنسلل لالغتسالا

،طاشنلا ةسراممب ةرشابم ةطبترملا فيلاكتلا مصخ دعب
ةفصب ةعوفدملا يعامتجالا نامضلا تاكارتشا ءانثتساب

ناــــمضلا ماــــظـــــن ناوـــــنـــــعـــــب ،فـــــلـــــكملا فرـــــط نـــــم ةـــــيصخش
.ءارجألا ريغل يعامتجالا

متي ،ةروجأم ريغ ةددعتم تاطاشن ةسرامم ةلاح يفو
ةقباسلا ةيلاملا ةنسلل لالغتسالا ليخادم عومجم دامتعا
.يونسلا كارتشالا ساسأ ديدحتل

ةرقفلا يف هيلع صوصنملا كارتشالا ساسأ لقي نأ نكمي ال
نكمي الو  ،يعجرملا رجألل يونسلا غلبملا نع ،هالعأ ىلوألا
.رجألا اذهل يونسلا غلبملا ةرم )٠2( نيرشع زواجتي نأ

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

ريغ صخشلا ،زجعلا شاعم يف قحلاب عتمتي:3 ةداملا''
زجعب باصيو صاخلا هباسحل اطاشن سرامي يذلا ريجألا

ريغ هلعجي ،%٠٠1 اهردق زجع ةبسن لداعي ،يئاهنو يلك
.طاشن يأ ةسرامم يف رارمتسالا ىلع اقلطم رداق

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

......................................)رييغت نودب(............. :٤ ةداملا''

نم لوألا مويلاب زجعلا شاعمب عافتنالا ةيادب خيرات ددحي
اذهب فارتعالا دعب ،طاشن يأ نع فقوتلا يلي يذلا رهشلا
.ةصتخملا يعامتجالا نامضلا ةئيه فرط نم زجعلا

مازتلالا ىلإ ايونس زجعلا شاعم نم ديفتسملا عضخي
.طاشن يأ ةسرامم فانئتسا مدعب حيرصتلاب

2 ةرقفلا يف روكذملا يونسلا حيرصتلا مدع ىلع بترتي
نيثالث لجأ يف هتيعضو ةيوستل هتوعدو ينعملا راذعإ ،هالعأ
.زجعلا شاعم قيلعت ةلئاط تحت اموي )٠3(

ينــعملا فاــنــئتسال ةــنــياــعملا وأ حــيرصتـــلا ىلع بترـــتـــي
زــجــعــلا شاــعــم نــم ةداــفـــتسالا فـــيـــقوـــت ،طاشن يأ ةسرامم

.طاشنلا ةسرامم فانئتسا خيرات نم ءادتبا

قيرط نع ةضوبقملا ةقحتسملا ريغ غلابملا ليصحت متي
 .''هب لومعملا عيرشتلل اقبط ليصحتلا تاءارجإ

سرامي يذلا ريجألا ريغ صخشلا ىلع بجي :٥ ةداملا''
هــنــيــكــمــتــل ،اــيــعاــمــتــجا هــل نــّمؤملا ،صاخلا هــباسحل اـــطاشن
طورشلا يفوـــتسي نأ ،زـــجـــعـــلا ىلع نيمأتــــلا نــــم ةداــــفــــتسالا
: ةيتآلا

شاعم يف قحلا هلوخت يتلا نسلا غلب دق نوكي ّالأ –
،دعاقتلا

وــه اــمــك يعاــمــتـــجالا ناـــمضلا ىلإ اـــبستـــنـــم نوـــكـــي نأ –
ىلع ،)1( ةدحاو ةنس ذنم ،هاندأ٥1 ةداملا يف هيلع صوصنم
ثداحلا وأ ضرملل ىلوألا ةيبطلا ةنياعملا خيرات دنع ،لقألا
،زجعلا ةلاح تببس يتلا ةباصإلا وأ

)3( ةثالثلا لالخ طاشن يأ ةسرامم نع فقوتي نأ –
ءاــغــلإ ةــلــئاــط تحت ،زــجــعــلا اذــهــب فارــتــعالــل ةــيــلاوملا رـــهشأ

نم انوناق ةتبثملا ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ّالإ ،زجعلا شاعم
.''ةصتخملا يعامتجالا نامضلا ةئيه لبق

نم %٠8 زجعلا شاعمل يونسلا غلبملا يواسي:6 ةداملا''
صوصنملا  ،كارتشا تاونس )٠1( رشع لضفأل سسألا لدعم
.هاندأ٤1 ةداملا يف هيلع

،كارـــتشا تاوــــنس )٠1(رشع ينـــعملا يفوـــتسي ال اـــمدـــنـــع
لدــعــم ساسأ ىلع زــجــعـــلا شاـــعمل يوـــنسلا غـــلـــبملا بسحـــي
.ةعوفدملا تاونسلا تاكارتشا سسأ
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فلكملا لبق نم كارتشالا ساسأب حيرصتلا مدع ةلاح يف
مل اذإ وأ  ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا يف

يف نيروكذملا ،لامعألا مقر الو لالغتسالا لخد ديدحتّ نستي
نأ ةصتخملا يعامتجالا نامضلا ةئيه نكمي ،هالعأ2 ةرقفلا

ىلع ادامتعا قحتسملا كارتشالا غلبم ،ةتقؤم ةفصب ،ددحت
.ةقباسلا ةنسلا كارتشا ساسأ

لبق نم هب حرصملا كارتشالا ساسأ ريربت مدع ةلاح يف
مايقلا ةصتخملا يعامتجالا نامضلا ةئيه نكمي ،فلكملا

كارــــتــشالا ساـــسأل ميوــقــت وأ مــيــيــقــت ةداـــعإ وأ مــيــيـــقـــت يأــــب
رصنع يأ ساسأ ىلع ،فيلكتلا تارتف عيمجل ةبسنلابو
مداـقـتـلاـب ةــقــلــعــتملا ماــكــحألا ةاــعارــم عــم ،فــلــكملا هــب حرصي
.هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

ساسألا ددحي ،طاشنلا ةسراممل ىلوألا ةنسلل ةبسنلاب
.''يعجرملا رجألل يونسلا غلبملاب كارتشالل يونسلا

لوأ نــــم ءادــتــبا اــقــحــتـــســـم كارـــتـــشالا نوـــكـــي :٥1 ةداملا''
.ةنسلا سفن نم ويلوي لوأ لبق عفديو ،ةنس لك نم يفناج

.....................................)رييغت نودب(...............................
ةسراــــمملا ةــــيادــــب خــــيراــــت نــــم ءادــــتـــــبا باستـــــنالا يرسي

فقوتيو ،فلكملا لبق نم اهب حرصملا ،طاشنلل ةيلعفلا
.طاشن يأ ةسرامم نع فقوتلا خيرات نم ءادتبا

نوـــكـــي ،ةـــيـــندملا ةـــنسلا لالــــخ باستــــنالا يرسي اــــمدــــنــــع
،باستــنالا ناــيرس خــيراـــت نـــم ءادـــتـــبا اـــقـــحـــتسم كارـــتشالا

وأ ،هالعأ2و ىلوألا نيترقفلا يف ةددحملا لاجآلا يف عفديو
اذه عقي امدنع باستنالل ةيلاوملا اموي )٠3( نيثالثلا لالخ
لوعفم ناك اذإ ّالإ اقحتسم نوكي الو ،لاجآلا هذه دعب ريخألا

 .ةينعملا ةنسلا نم ربمسيد لوأ لبق ايراس باستنالا اذه
،ةـيـندــملا ةـنــسـلا لالـــخ طاـــشــنـلا نـــع فــقوـــتـلا ةـــلاـــح يفو

يفناج )13( دعب فقوتلا اذه ثدح اذإّ الإ كارتشالا قحتسي ال
.ةينعملا ةنسلا نم

يف روكذملا نيمأتلا تاونس دامتعا نم ةدافتسالا فقوتت
ناونعب ةقحتسملا تاكارتشالا عفد ىلع ،هالعأ31 ةداملا

.فيلكتلا تارتف عيمج
عــفد تـبـثـــــــت يـتـلا نيـيـحـتـــــــلاو باــسـتـنالا ةداــهـش مـــــــــّلـــسـت

نيفلكملا ىلإ ،ريخأتـلا تامارغو تادايزلا اهيف امب ،تاكارتشالا
يعاــمــتــجالا ناـــمضلاـــب ةـــفـــلـــكملا ةرادإلا هددحت جذوـــمـــن قـــفو
.ةصتخملا

،تارارــقــلا مـــيـــلستـــب ةـــفـــلـــكملا ةصتـــخملا تارادإلا بلـــطـــت
ةيرورضلا صيخارتلاو تادامتعالاب اهنم ةقلعتملا اميسالو
صاخشألا نم ،روجأم ريغ طاشن ةسرامم يف رارمتسالل
،صاخلا مهباسحل اطاشن ايلعف نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ
،هالعأ7 ةرقفلا يف ةروكذملا نييحتلاو باستنالا ةداهش ميدقت
،يعامتجالا نامضلا تاكارتشا ديدست لودج ةداهش اذكو
.هاندأ71 ةداملا يف ةروكذملا

مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف تاداهشلا هذه مدقت نأ بجي
.طاشنلا فانئتسال ضرتفملا خيراتلا نم ءادتبا

قيلعتب ةينعملا ةرادإلا موقت ،ةلهملا هذه ءاضقنا دعبو
.صيخرتلا وأ دامتعالا

ىلإ ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا ةصتخملا تارادإلا لسرت
ةــقــلــعــتملا تاــموــلــعملا ةــلــهؤملا يعاــمــتــجالا ناــمضلا ةـــئيـــه
  .ةمّلسملا تادامتعالاو صيخارتلاب

ءارجألا ريغ صاخشألا ىلع هالعأ8 ةرقفلا ماكحأ قبطت
ثدح اذإ صاخلا مهباسحل اطاشن ايلعف نوسرامي نيذلا
زيح ماكحألا هذه لوخد دعب مهطاشن ةسرامم يف عورشلا
.''ذيفنتلا

نيـفوــتـسملا ءارــجألا رـيــغ صاـخـشألا نــكــمـي:61 ةداملا''
نوناعي نيذلا ةـقـباــسـلا تاونـسـلاـب ةــقـلـعـتـملا تاـــكارــتـشالا

ةنسلا كارتشا ديدست لودج نم ةدافتسالا ،ةيلام تابوعص
.''ةيراجلا

لودج نم ةدافتسالا نينيدملا نيفلكملا نكمي :71 ةداملا''
قلعتملا كارتشالا عفد ةطيرش ،ةقباسلا تاكارتشالا ديدست
.ةيراجلا ةنسلاب

تاكارتشالاو ةيراجلا ةنسلا كارتشا ديدست لوادج دعت
نم ،هالعأ ىلوألا ةرقفلاو61 ةداملا يف ةروكذملا ةقباسلا

باتتكا ةطيرش ،ةصتخملا يعامتجالا نامضلا ةئيه فرط
وأ ةيراجلا ةنسلاب قلعتملا كارتشالا ديدست لودج نيينعملا
.ةلاحلا بسح ،ةقباسلا تاونسلاب ةقلعتملا تاكارتشالا

يعامتجالا نامضلا تاكارتشا ديدست لودج ةداهش مّلست
نامضلاب ةفلكملا ةرادإلا هددحت جذومن قفو نيينعملا ىلإ
.''ةصتخملا يعامتجالا

.........................)رييغت نودب(...................... :22 ةداملا''

نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألا نكمي هنأ ريغ
ةدافتسالا ،مهقوقح ووذ اذكو ،نينيدملا صاخلا مهباسحل اطاشن
اقبط ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينيعلا تاءادألا نم
.هالعأ71و61 نيتداملا ماكحأل

يف ةروـــــكذملا دـــــيدستـــــلا لوادـــــج عـــــفد مدــــــع ىلع بترــــــتــــــي
هذه نم ةدافتسالل يروفلا قيلعتلا ،هالعأ71و61 نيتداملا
.''تاءادألا

ةّيمسّرلا ةدـــــيرــجلا يف موــــــسرــــملا اذــــــه رــــــشـــــنـــــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام71قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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يف خّرؤمـلا٠13 –٤9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤991 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ىلوألا ىدامج3
2٠3–96٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ريس تايفيكب
لّدعملا ،’’ينطولا نماضتلل صاخلا قودنصلا’‘ هناونع يذلا

،مّمتملاو

يف خّرؤمـلا7٠1 –٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ليربأ12 قفاوملا63٤1 ماع بجر2
2٠3–2٤1 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
،’’ةقفنلا قودنص’‘ هناونع يذلا

: يتأي ام مسري

نوناــقلا نـم771 ةداــملا ماـــكــحأل اـــقــيــبــطــت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــج٥2 يـف خرؤـمــلا61–12 مقر
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3
صيصخــتــلا باسح رــيــيست تاــيــفــيـــك موسرملا اذـــه ددـــحـــي
نماضتلاب صاخلا قودنصلا’‘ هناونع يذلا2٠3–96٠ مقر صاخلا
.’’ةقفنلاو ينطولا

صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :٢ ةّداملا
ينطولا نماضتلاب صاخلا قودنصلا’‘ هناونعو2٠3–96٠ همقر
.’’ةقفنلاو

يسيئرلا رمآلا ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا نوكي
.باسحلا اذه فرصب

رمآلا ةيالولل نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم نوكيو
.باسحلا اذه فرصب يوناثلا

: ةيتآلا رطسألا باسحلا اذه نمضتي:٣ ةّداملا

،’’ينطولا نماضتلا تايلمع’‘ :١ رطسلا

،’’ةقفنلا’‘ :٢ رطسلا

ةحلاصملاو مــلــسـلا قاــثــيـم رــيـبادــت ذـــيــفـنت’‘ :٣ رطسلا
.’’ةينطولا

نادــــيــــقملا باسحلا اذــــه نــــم نارــــطسلا رــــّيسي نأ نــــكــــمــــي
ملسلا قاثـيـم رـيـبادـت ذـيـفـنـتـبو ةـقـفـنـلاـب ةـقـلـعـتملا تاـقـفـنـلـل
امهتيوست بجي ،هنأ ريغ .فوشكملا ىلع ةينطولا ةحلاصملاو
ىدعتي ال لجأ يف ةلودلا ةينازيم نم صصخم قيرط نع
.ةيلام ةنس لك ةياهن

2٠3–96٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح يف ّديقي:٤ ةّداملا
: يتأي ام

: تاداريإلا باب يف

: ’’ينطولا نماضتلا تايلمع’‘:١ رطسلا

نيمأت تاداهش ىلع ةجردملا عباطلا قوقح جتان نم %٠٥ –
،تارايسلا

،رفسلا تازاوج ىلع عباطلا قوقح غلابم نم جد٠٠8 –

٣٤٤١ ماع نابعش٦١ يفخرؤـم٣٢١–٢٢ مـقر يذيفنت موسرم
رييسـت تايفيك ددحي،٢٢٠٢ ةـــنـس سرام٩١ قفاوملا

هناونع يذلا٢٠٣-٩٦٠ مقر صاخلا صيصختلا باــسح
.’’ةقفنلاو ينطولا نماضتلاب صاخلا قودنصلا’‘

––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

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

لاوــــش8 يـف خرؤمـلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

مرحم٤2 يف خرؤمـلا12–٠9 مقر نوناــقــلا ىــضـتــقـمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

يف خرؤملا1٠–39 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو3991 ةنس رياني91 قفاوملا31٤1 ماع بجر62
،هنم631 ةداملا اميس ال ،3991 ةنسل ةيلاملا نوناق

32٤1 ماع رفص٥2 يف خرؤمـلا9٠–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا
،مهتيقرتو نيقوعملا

لوألا عيبر31 يف خرؤمـلا1٠–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو٥1٠2 ةنس رياني٤ قفاوملا63٤1 ماع

،ةقفنلا قودنص

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،هنم761 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،هنم771 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤملا٥72–12 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
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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،ةيلاملا نيناوق بجومب ةسسؤملا نماضتلا موسر جتان –

،يونعم وأ يعيبط صخش لكل ةيعوطلا تامهاسملا –

لزانتلا تايلمع ةعجارم نع جتانلا تاداريإلا جوتنم –
ريياعملا زواجتب تمت يتلا ةيمومعلا ةيراقعلا كالمألا نع
،ةلوبقملا

تاجوتنملا ىلع يفاضإلا مسرلا جتان نم )جد1( دحاو رانيد –
،ةبلع وأ سيك وأ ةمزر لك نع ةيغبتلا

نيذلا نيمدختسملا نم ةعوفدملا ةيــلاــملا تاــــكارتشالا –
نم ،لقألا ىلع )%1( ةئاملا يف دحاو صيصختب نوموقي ال
اقبط ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألل لمعلا بصانم
رفص٥2 يف خرؤمـلا9٠–2٠ مقر نوناقلا نم72 ةداملا ماكحأل
ةــياــمحـب قــلـعـتملاو2٠٠2 ةـنـس وـــياــم8 قــفاوـملا32٤1 ماــع
،مهتيقرتو نيقوعملا صاخشألا

ةداعإ غلبم ىلع مسرلا جتان نم %2 لصاح نم ٠3% –
،لاقنلا فتاهلا يلماعتم ىلع قحتسملا قبسملا عفدلا ةئبعت

ةديدجلا ةيطاطملا رطألا ىلع مسرلا غلبم نم ٠3% –
.ةدروتسملا

: ’’ةقفنلا’‘:٢ رطسلا

يذلا2٠3–2٤1 مـقر صاــخلا صيــصـختـلا باــســح دــيـصر –
،لفقملا ’’ةقفنلا قودنص’‘ هناونع

،ةلودلا ةينازيم تاصصخم –

،اهب نينيدملا نم اهليصحت متي يتلا ةقفنلا غلابم –

اقفو أشنت يتلا ةيئابجلا هبش وأ ةيئابجلا موسرلا –
،ةقفنلا قودنص ةدئافل ،هب لومعملا عيرشتلل

،اياصولاو تابهلا –

.ىرخألا دراوملا لك –

ةحلاصملاو ملـسلا قاـــثــــيــــم رــــيـــبادــــت ذـــيـــفـــنـــــت“:٣ رطسلا
: ”ةينطولا

.ةلودلا ةينازيم تاصصخم –

: تاقفنلا باب يف

: ’’ينطولا نماضتلا تايلمع’‘:١ رطسلا

،ينطولا نماضتلا ناونعب ةلودلل ةيلاملا تاناعإلا –

،ةيعامتجالاو ةيريخلا تايعمجلا ةدئافل ةلودلا تاناعإ –

ةيئانلا قطانملا ىلإو نم دحاو قفارم عم نيماثجلا لقن –
،دالبلا لخادب

نوــموــقــي نــيذــلا لــمــعــلا باــحصأل ةــحوــنــمملا تاــناـــعإلا –
تاجايتحالا يوذ صاخشألل لمع بصانم زيهجتبو ةئيهتب
تاعامجلاو ةلودلا عم ةمربم تايقافتا راطإ يف ةصاخلا
.ةيلحملا

: ’’ةقفنلا’‘ :٢ رطسلا

.اهنم نيديفتسملل ةعوفدملا ةقفنلا غلابم –

ةحلاصملاو مــلـــسلا قاـــثـــيـــم رـــيـــبادــــت ذـــيـــفـــنــــت“:٣ رطسلا
: ”ةينطولا

دحأ عولضب تيلتبا يتلا ةمورحملا رسألل ةلودلا ةناعإ –
،باهرإلا يف اهبراقأ

ةيرادإ تاءارجإ عوضوم اوناك نيذلا صاخشألا ضيوعت –
ةاسأملاـــب ةـــلصتملا لاـــعـــفألا ببسب لـــمـــعـــلا نــــم حــــيرستــــلــــل
.ةينطولا

يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحت :5 ةّداملا
فــــلــــكملا رــــيزوــــلا نيب كرـــــتشم رارـــــق بجومب باسحلا اذـــــه
.ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب

صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحت :٦ ةّداملا
نماضتلاب صاخلا قودنصلا’‘ هناونع يذلا2٠3–96٠ مقر صاخلا
فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ’’ةقفنلاو ينطولا

.ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب

فادــهألا هـيـف ددـحـي لمــع جـماــنرــب فرـصــلاـب رـمآلا دـعــي
.اهزاجنإ لاجآ اذكو ةرطسملا

،موسرمـلا  اذهل ةفلاخملا ماكـــحألا عــيــمـــج ىغـــلــــت :٧ ةّداملا
خّرؤمـلا٠13-٤9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ اهنم اميس ال

٤991 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ىلوألا ىدامج3 يف
صاــخلا صيـصـخـتلا باـســح ريــيــست تاــيــفـيـكــب قـــلـــعــتـملاو
نــماضــتـلل صاــخلا قودــنصــلا’‘ هـــناوـنــع يذـــلا2٠3-96٠ مــقر
خّرؤمـلا7٠1–٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأو ،’’ينـطوــلا

ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ليربأ12 قفاوملا63٤1 ماع بجر2 يف
2٠3-2٤1 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
.”ةقفنلا قودنص“هناونع يذلا

ةّيمـــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موـــــسرــــملا اذـــــه رـــــشـــنــــــي :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام91قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش61 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةـّيدرفميسارم
قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٤١ يفخرؤم يسائر موسرم

ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٧١
.تايالولا ضعب يف رئاود

––––––––––––

3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنـس سرام71 قـفاوـملا
مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب

: فيطس ةيالو

.ياب حلاص ةرئادب ،بوجحم ىفطصم–

: نارهو ةيالو

،نارهو ةرئادب ،ينومحر دارم–

،ةيناسلا ةرئادب ،نايزم دـمحم–

.تاليلت يداو ةرئادب ،يوارقف ميكحلا دبع–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٤١ يفخرؤم يسائر موسرم
رئاود ءاسؤر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٧١

.تايالولا ضعب يف

––––––––––––

3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،22٠2 ةـنـس سرام71 قـفاوـملا

: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب

: فيطس ةيالو

.ياب حلاص ةرئادب ،ينومحر دارم–

: نارهو ةيالو

،نارهو ةرئادب ،نايزم دـمحم–

،تاليلت يداو ةرئادب ،بوجحم ىفطصم–

.ةيناسلا ةرئادب ،يوارقف ميكحلا دبع–

قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام21
.اقباس - ةقاطلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––

3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رضخلدـّيسلا ماـهـمىهنت ،2202 ةـــنس سراــــم21 قـــفاوملا

نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،يديزوب
هفـيـلـكـتـل ،اــــقــــباس - ةــــقاــــطــــلا ةرازوـــــب ةسسؤملا يف يلخادـــــلا

.ىرخأ ةفيظوب
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام21
.تليسمسيت ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

––––––––––––

3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةديفم ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا
يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل ةريدم اهتفصب ،دباعلا

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،تليسمسيت ةيالو
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراــــم21
.ةليسملا ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا

––––––––––––

3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا لامجدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا

،ةليسملا ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم هتفصب ،دماحوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراــــم21
ةـيرادإلا ةـعـطاـقملاـب ةـيـموــمــعــلا لاــغشألل بدــتــنــم
.سابع ينبب

––––––––––––

3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ريابز يزاغّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا

ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا لاغشألل ابدتنم اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سابع ينبب



٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٧١
25م٢٢٠٢ ةنس سرام٠٢

قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراــــم21
.ةليسملا ةيالو يف لقنلا

––––––––––––
3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ةحلط دلاخدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا
ةفيظوب هفيلكتل ،ةليسملا ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

فـــّلـــكـــم نييـــعـــت نـــمضتـــي ،2202 ةـــــــنس سراـــــــم21
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––
3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يديزوب رضخل دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا
يرازوــلا بتــكملا لوؤسم ،صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب اــفــّلــكــم
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام21
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب

––––––––––––
3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ةلالب نايفس دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ءاصحإلل ريدم بئان
.ةيكلساللاو

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ديربلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام21
.مازق نإ ةيالو يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

––––––––––––
3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مالسلا دبع ميهارب ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا
ةيالو يف ةيكلساللاو ةيكلـسـلا تالـصاوـمـلاو دـيربـلل ارـيدـم
.مازق نإ

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

طاشنلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام21
.ناسملت ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

––––––––––––
3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،دباعلا ةديفم ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا
.ناسملت ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل ةريدم

3441 ماع نابعش9 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نيــيـــعت ناـــنــمــضــتي ،2202 ةنـــس سراـــم21 قـــفاوــــملا

.نيتيالو يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم

––––––––––––

3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نـيدـلا لاـمـج دـّيسلا نــّيــعــي ،2202 ةـــنس سراــــم21 قـــفاوملا

.ةبانع ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم ،دماحوب

––––––––––––––––––––

3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ريابز يزاغ دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا

.ريغملا ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
لقنلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام21

.ركسعم ةيالو يف

––––––––––––

3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،ةحلط دلاخ ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا
.ركسعم ةيالو يف لقنلل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام21
.ةياجبل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل

––––––––––––

3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يحابر ةيناغ ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا

.ةياجبل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل ةماع ةريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرـــيدملا نييـــعـــت نــــمضتــــي ،2202 ةـــــنس سراــــــم21
.نارهول ةيعماجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةماعلا

––––––––––––

3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،بيعشوب ةميعن ةّديسلا ّنيعت ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا

.نارهول ةيعماجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةماع ةريدم
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يفخّرؤملا941-09 مـقر يذيــفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
نمضتملاو0991 ةنس ويام62 قفاوملا0141 ماع ةدعقلا يذ2
،اهلمعواهميظنتو لصاوتملا نيوكتلا ةعماج ءاشنإ

يفخّرؤملا054-49 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا4991 ةنس ربمسيد91 قفاوملا5141 ماع بجر51
تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطو زكارم ءاشنإ دعاوق
ميظنتومهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعوزكارملا هذه

يفخّرؤملا972-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
اهميظنـتـــب ةـــصاــــخلا دــــعاوـــــقلاوةـــعــــماــــــجلا ماـــهـــم ددـــحـــي يذلا

،مّمتملاولّدعملا ،اهريسو

يفخّرؤملا992-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5002 ةنس تشغ61 قفاوملا6241 ماع بجر11
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاويعماجلا زكرملا ماهم

يفخّرؤملا022-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8002 ةنس ويلوي41 قفاوملا9241 ماع بجر11

ةسردم ىلإ يلآلا مالعإلا يف نيوكتلل ينطولا دهعملا ليوحت
،ةعماجلا جراخ

يفخّرؤملا433-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو1102 ةنس ربمتبس02 قفاوملا2341 ماع لاوش22
،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا

يفخّرؤملا521-21 مقر يذيــفنـتلا موــسرــملا ىــضتـقـمبو –
يذلا2102 ةنس سرام91 قفاوملا3341 ماع يناثلا عيبر62
ةـيـنـطوــلا دـــهاــــعـمـلل يــجذوـــمنلا يـساــسألا نوــناـــقــلا ددــحـي
،ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

يفخّرؤملا491-21 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقـــمبو –
يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج3
صوحفلاوتاناحتمالاوتاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإوةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

يفخّرؤملا041-41 مــقر يذـيـفـنتلا موـــسرــملا ىـضـتـقمبو –
4102 ةنس ليربأ02 قفاوملا5341 ماع ةيناثلا ىدامج02
نـيوــكـتلا زــكارــمل يـجذوــمـنـلا يـساــسألا نوــناـقــلا ددــحـي يذــلا
،نيهمتلاوينهملا

يفخّرؤملا671-61 مقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
ددحي يذلا6102ةنس وينوي41قفاوملا7341 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قـفاوــملا3441 ماـــع ةــيـناـثــلا ىداــمــج22 يـفخرؤــم رارـق
تاـــــســــسؤـــملا ةـــمـــئاـق دّدـحـي ،2202ةنس يفـــناــــج52
ءارـــجإ مـيـظـنـتل ةـــلــهؤــمـــلا نــيوــكــتــلل ةـيــموـــمـــعلا
تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا

ةـيـمـتـنملا بــترــلاـب قاــحـتلالل ةــيـنـهـملا صوـحـفـلاو
.ةيلحملا تاعامجلا ةرادإ كالسأل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

مرـحــم72 يـفخّرؤــملا551-46 مـــقر موــسرــملا ىــضـتـقــمب –
ءاـشــنإ نـمــضتملاو4691 ةـنـس وـيـنوــي8 قــفاوــملا4831 ماــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا

رـفـص21 يـف خّرؤــملا541-66 مــقر موــسرــملا ىــضـتـقـــمبو –
رــيرحتبقـــلـعتـملاو6691 ةنـس وـيـنوــي2 قــفاوـملا6831 ماــع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلاعباطلا تاذتارارقلا ضعبرشنو
،مّمتملاولّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

رــفـص12 يـفخّرؤــملا296-38 مــقر موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
ليوحت نمضتملاو3891 ةنس ربمفون62 قفاوملا4041 ماع
ينطو دهعم ىلإ قبطملا داصتقالاو طيطختلا تاينقت دهعم
 ،لّدعملا ،ءاصحإلاو طيطختلل

يناثلا عيبر01 يفخّرؤــــــملا752-78 مقر موسرلا ىــــضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو7891 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا8041 ماع
تاسسؤم يف نييصاصتخالا نيفظوملا نيوكتل ينطو زكرم
،نيقوعملا

يناثلا عيبر01 يفخّرؤملا852-78 مقر موسرملا ىضتقمبو –
رييغت نمضتملاو7891 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا8041 ماع
،اهميظنت ةداعإو ةقارشلا يفتاراطإلا نيوكت ةسردم ةيمست

يـفخّرؤــــملا182-12 مـــقر يــساـــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقــمـبو –
نمـضـتملاو1202 ةنـس وـيــلوــي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـفخّرؤـــملا99-09 مــــقر يذـــيـفنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقـــمبو –
قـــــلعتملاو0991 ةـــنس سراــــم72 قـــــفاوملا0141 ماــــع ناــــضمر لّوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب ،يرادإلا رييستلاو ،نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٧١
27م٢٢٠٢ ةنس سرام٠٢

يفخّرؤملا461-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8102 ةنس وينوي41 قفاوملا9341 ماع ناضمر92
اــهـمـيـظنـتوةــنـيدــمــلا يـسدــنـهمل ةـينـطوــلا ةــسردــملا ءاــشـــنإ

،اـهرــيسو
يفخّرؤملا133-81 مقر يذـيـفنـتلا موـسرـملا ىضـتـقــمبو –

8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41
ةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
:يتأي ام ررقي

موـسرــملا نــم91 ةداــملا ماــكحأل اـــقــيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
3341 ماع ةيناثلا ىدامج3يفخّرؤملا491-21 مقر يذيـفـنـتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا
نـيوـكــتــلــل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا ةــمــئاــق دــيدحت ىلإ رارــقــلا
،تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا

ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل ،ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو
.ةيلحملا تاعامجلا ةرادإ كالسأل

ساسأ ىلع تاقــباــســملا ءارـــجإ مــيــظــنــت دــنــســــي:2 ةداملا
بترلاو كالسألاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
ىلإ ةــيـلـحملا تاـــعاــمـجلل ةــماــعــلا ةرادإلا ةـبـعــشل ةـيـمـتـنملا
 :ةيتآلا نيوكتلل ةيمومعلا تاــسـسؤـملا

،يميـلـــقإ فرـــصــتـــم بـــترـــب قاـــحــتـــلالــــل ةـــبــســــنلاـــب •
:راشتسم يميلقإ فرصتمو يسيئر يميلقإ فرصتم

،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا –
 ،تنمجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا –
موــلـــعـلا تاـيــلــكو ةـيسايـسـلا موــلـــعـلاو قوـــقـحلا تاــيــلــك –

:تاعماجل ةعباتلا رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةــيداـصـتقالا
ترايتوناسملــتو تــســغـــنــــماــــتو1 ةــــنــــتاــــبوراـــــشــــبوراردأ

يديسو2و1 فيطسو3و1 رئازجلاو ةفلجلاو وزو يزيتو
مناغتسموةيدـــملاو2و1  ةــنـــيـــطــنــســــقو ةــــباـــنــــعوساـــبـــعـــلب
،ةيادرغوةزابيتوسادرموبو2 نارهووةليسملاو

زـكرـــمــلــل عــباـــتلا ةـــيـــساـــيـــســــلا موــلــعــلاو قوـــقـــحلا دـــهـــعـــم –
.يزيليإ يعماجلا

ةرادإلل يسيئر قحلـم ةــبــترــب قاـــحــتـــلالــل ةــبـــســـنلاب •
: ةيميلقإلا

موــلعـلا تاــيـلـكو ةـيساــيـسلا موــلــعـلاو قوـقـحلا تاــيــلــك –
:تاعماجل ةعباتلا رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا
ترايتوناسملــتو تــســغـــنــــماــــتو1 ةــــنــــتاــــبوراـــــشــــبوراردأ

يديسو2و1 فيطسو3و1 رئازجلاو ةفلجلاو وزو يزيتو
مناغتسموةيدـــملاو2و1  ةــنـــيـــطــنــســــقو ةــــباـــنــــعوساـــبـــعـــلب
.ةيادرغوةزابيتوسادرموبو2 نارهووةليسملاو

زــــكرـــملل عــباــتلا ةــيــساــيـــسلا موـــلــعــلاو قوـــقـــحلا دــــهـــعــــم –
.يزيليإ يعماجلا

:ةيميلقإلا ةرادإلل قحلمةبترب قاحتلالل ةبسنلاب •

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج –

،رييستلاو ينهملا نيوكتلل ةصصختملا ةينطولا دهاعملا –

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا –
.مهتامولعم ديدجتومهتايوتسم نيسحتو

ةرادإلا بــــتــكــم نوـــعبــترــب قاــحــتــلالــل ةــبـــســـنلاب •
ةرادإلل يسيئر نوعو،ةيميلقإلا ةرادإلا نوع ،ةيميلقإلا
:ةيميلقإلا

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج –

ينهملا نـيوـــكــتـــلـــل ةـــصـــصـــخـــتـــملا ةـــيـــنـــــطوــــلا دـــهاـــعــملا –
،رييستلاو

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا –
.مهتامولعم ديدجتومهتايوتسم نيسحتو

ةرادإلل ةيرـيدــم بــتاــك بــترــب قاــحــتــلالــل ةــبــســنــلاــب •
:ةيميلقإلا ةرادإلل يسيئر ةيريدم بتاكوةيميلقإلا

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج –

ينهملا نـيوـــكــتـــلـــل ةـــصـــصـــخـــتـــملا ةـــيـــنـــــطوــــلا دـــهاـــعــملا –
،رييستلاو

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا –
.مهتامولعم ديدجتومهتايوتسم نيسحتو

يـــنــهــملا صــحــفلاو يــنــهــملا ناـــحــتـــمالاقــــيرــــط نــــع •
ةرادإلل تانايبلا ظفح نوع: بترب قاحتلالل ةبسنلاب
:ةيميلقإلا ةرادإلا بتاكوةيميلقإلا

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج –

ينهملا نـيوـــكــتـــلـــل ةـــصـــصـــخـــتـــملا ةـــيـــنـــــطوــــلا دـــهاـــعــملا –
،رييستلاو

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا –
.مهتامولعم ديدجتومهتايوتسم نيسحتو

ةرادإلل يسيئر بساحمةبترب قاحتلالل ةــبــســـنلاــب •
:ةيميلقإلا

رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا تايلك –
تسغنــماـــتو1 ةـــنـــتاـــبوراــــشـــبوراردأ:تاــــعــماــــجل ةـــعــباـــتلا

3 رـــــئازــــجلاو ةـــفـــلـــجلاو وزو يزـــيـــتوتراـــيـــتوناـــســمــلــتو
ةيدملاو2 ةنيطنسقو ةبانعوسابعلب يديسو1 فيطسو
ةزاــــبــــيـــتوسادرــــموـــبو2 نارـــهووةـــلــيـــســملاو مناــغــتـــســــمو
،ةيادرغو

عباتلا رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا دهعم –
.يزيليإ يعماجلا زكرملل
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موــلــعــلا تاــيــلــكو موــلــعـــلا تاـــيـــلـــكـــب يلآلا مالـــعإلا ماسقأ –
ةـعـباـتـلا يلآلا مالـعإلاو تاـيضاـيرـلا تاـيـلـكو اـيـجوــلوــنــكــتــلاو

تسغنماتو1 ةديلبلاوراشبو2 ةنتابوراردأ :تاعماجل
مولـعلا ةــعــماـــجو وزو يزــيــتوةــفــلــجلاو ناــســمـــلـــتوةـــســـبــــتو
1 فــيــطسو رــئازجلاـــب نـــيدـــموـــب يراوـــه اـــيـــجوـــلوـــنـــكـــتـــلاو
ايجولونكتلاو موــــلـــعـــلا ةـــــعــــماــــجوةــــلــــقروو2 ةـــنــيــــطــنـــســـقو
.نارهوب

مالعإلا يف ينقـت نواــعــمبــترــب قاــحـــتلالــل ةــبــســنـــلاــــب •
ةرادإلل يلآلا مالعإلا يف ينقتو ،ةيميلقإلا ةرادإلل يلآلا
:ةيميلقإلا ةرادإلل يلآلا مالعإلا يفٍ ماس ينقتو ،ةيميلقإلا

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج –
ينهــملا نــيوــكــتـــلل ةـــصـــصـــخـــتـــملا ةــــيــنــــطوـــلا دــــهاـــعــــملا –

،رييستلاو
ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا –

،مهتامولعم ديدجتومهتايوتسم نيسحتو
ينقت نواعم يتبتر( نيهمتلاوينهملا نيوكتلا زكارم –

يلآلا مالعإلا يف ينقتو ،ةيميلقإلا ةرادإلل يلآلا مالعإلا يف
.)بسحف ةيميلقإلا ةرادإلل

ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنت دنسي :6 ةداملا
كالــسألاــب قاــحــتــلالــل ةــيــنـــهــملا تاـــناـــحــتـــمالاوتاراــبــتـــخالا

تاسسؤم ىلإ تاــــيــــئاصحإلا ةــــبــــعشل ةــــيــــمــــتـــــنملا بترـــــلاو
 :ةيتآلا ةيمومعلا نيوكتلا

يف سدــنــهــم دـــعاـــســـمبـــترـــب قاـــحــتـــلالـــل ةـــبـــســنــلاــــب •
يف ةـــلود سدـــنــــهــــمو،ةــيــمــيــلــقإلا ةرادإلل تاــيــئاصحإلا
يسيئر ةلود سدنهمو،ةيميلقإلا ةرادإلل تايئاصحإلا

نيسدنهملا سيئرو،ةيميلقإلا ةرادإلل تايئاصحإلا يف
:ةيميلقإلا ةرادإلل تايئاصحإلا يف

يقيبطتلا داصتقالاوءاصحإلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا  –
،ةعيلقلاب

نـمضت يتـلاو تاـعـماـجـلـل ةـعـباـتـلا دـهاــعملاو تاــيــلــكــلا –
.صصختلا يف نيوكتلا

يف يــــنـــقـــت نواــــعـــمبــــترــــب قاـــحــتـــلالـــل ةــبـــســنــــلاــــب •
تايئاصحإلا يف ينقتو ،ةيميلقإلا ةرادإلل تايئاصحإلا
ةرادإلل تايئاصحإلا يف ٍماس ينقتو ،ةيميلقإلا ةرادإلل
:ةيميلقإلا

ينـــهملا نـــيوـــكـــتــــلــــل ةصصخــــتملا ةــــيــــنــــطوــــلا دــــهاــــعملا –
،رييستلاو

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا –
،مهتامولعم ديدجتومهتايوتسم نيسحتو

ينقت نواعم يتبتر( نيهمتلاوينهملا نيوكتلا زكارم –
تايئاصحإلا يف ينقتو ةيميلقإلا ةرادإلل تايئاصحإلا يف

.)بسحف ةيميلقإلا ةرادإلل

ةرادإلل بــــــساـــحـــم ةـــبـــترــــب قاـــحــتـــلالـــل ةـــبـــســـنــــلاــــب •
:ةيميلقإلا

،لصاوتملا نيوكتلا ةعماج –
ينهملا نـيوـــكــتـــلـــل ةـــصـــصـــخـــتـــملا ةـــيـــنـــــطوــــلا دـــهاـــعــملا –

،رييستلاو
ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا –

.مهتامولعم ديدجتومهتايوتسم نيسحتو
ساسأ ىلع تاقباســملا ءارـــجإ مـــيـــظــنـــت دـــنـــســـي:3 ةداملا

كالسألاب قاحتلالــل ةــيــنــهــملا تاـــناــحــتـــمالاوتاراـــبـــتـــخالا
ىلإ ةيروفلا ةمجرتلاو ةمجرتلا ةبعشل ةيمتنملابترلاو
:ةيتآلا ةيمومعلا نيوكتلا تاسسؤم

ةرادإلل نامجرت مجرتمبترب قاــحــتــلالل ةــبــســنـــلاب •
ةيميلقإلا ةرادإلل يسيئر نامجرت مجرتمو ةيميلقإلا

:ةيميلقإلا ةرادإلل ةمجارتلا نيمجرتملا سيئرو

1 ةنتابوراشب:تاعماجل ةعباتلا تاغللاو بادآلا تايلك –
2 فيـطــسو2 رـــئازــجلاو ةــفــلـــجلاو ناــســمــلـــتو تــســغــنـــماـــتو
1 نارــــهوو مناــغــتـــســـموةـــيدـــملاو1 ةــنـــيــــطــنــــســـــقو ةــــبانــــــعو
.ةيادرغو ةزابيتوسادرموبو

ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنت دنسي :4 ةداملا
بترلاوكالسألاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاوتارابتخالا
نيوكتلا تاسسؤم ىلإ تاظوفحملاوقئاثولا ةبعشل ةيمتنملا
:ةيتآلا ةيمومعلا

تاظوفحم نيمأ يقئاثو بترب قاحتلالل ةبسنلاب •
يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاـثوو،ةيميلقإلا ةرادإلل
تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثوسيئرو ،ةيميلقإلا ةرادإلل
تاظوفحم نيمأ يقـئاـــثودــعاـــســـموةــيــمــيـــلــــقإلا ةرادإلل
:ةيميلقإلا ةرادإلل

ةيناسنإلا مولعلا تايلكب تابتكملا داصتقا ملع ماسقأ –
ةركسبو1 ةنتابوراردأ :تاعماجل ةعباتلا ةيعامتجالاو
2 ةـنـيـطــنسقو2 رـــئازجلاو ةــــفــــلجلاوةسبتو تسغـنــماــتو
.ةنايلم سيمخو1 نارهوو مناغتسمو

ساسأ ىلع تاقباــســملا ءارـــجإ مــيـــظــنــت دـــنـــســـي:5 ةداملا
بترلاو كالسألاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاوتارابتخالا
تاسسؤم ىلإ ةيميلقإلا ةرادإلل يلآلا مالعإلا ةبعشل ةيمتنملا
:ةيتآلا ةيمومعلا نيوكتلا

مالعإلا يف سدنهم دعاسمبترب قاحتلالل ةبسنلاب •
يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهمو،ةيميلقإلا ةرادإلل يلآلا
يلآلا مالعإلا يف يسيئر ةلود سدنهمو ،ةيميلقإلا ةرادإلل
يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا سيئرو،ةيميلقإلا ةرادإلل
:ةيميلقإلا ةرادإلل

،رئازجلاب يلآلا مالعإلل ايلعلا ةسردملا –

،سابعلب يديسب يلآلا مالعإلل ايلعلا ةسردملا –
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ساسأ ىلع تاقباســملا ءارـــجإ مـــيـــظــنـــت دـــنـــســـي :7 ةداملا
يـــنـــهـــملا صـــحـــفـــلاوةـــيــنـــهـــملا تاــــناــــحـــتـــمالاوتاراـــبـــتـــخالا
رــيــيستــلا ةــبــعشل ةــيــمــتــنملا بترــلاو كالسألاــب قاــحـــتـــلالـــل
 :ةيتآلا ةيمومعلا نيوكتلا تاسسؤم ىلإ يرضحلاوينقتلا

ةرادإلل سدنهم دعاسم بترب قاحتلالل ةبسنلاب •
سدنهمو،يرـضحلاوينــقتلا رــيـــيــــســتلا يف ةــيــمــيــلـــقإلا
،يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل ةلود
ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل يسيئر سدنهمو
يف ةيميلقإلا ةرادإلل نيسدنهملا سيئرو،يرضحلاو
ةرادإلل ٍماس ينــــــــقــــــــتو،يرضحلاو ينــقــتـــلا رـــيـــيستـــلا
:يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا

،ناسملتب ةنيدملا يسدنهملةينطولا ةسردملا –

ةعماــــجل عــــباـــتلا ةيرـــــضحلا تاـــيــنـــقــتلا رــيــيـــســت دـــهـــعـــم –
،يقاوبلا مأ

ةــعــماجل عــباــتــلا ةــيرضحلا تاـــيـــنـــقـــتـــلا رـــيـيسـت دـهـعـم –
،3 ةنيطنسق

ةــعــماجل عــباــتــلا ةــيرضحلا تاــيــنــقــتــلا رــيــيست دــهـــعـــم –
.ةليسملا

يف ةيميلقإلا ةرادإلا ينقتةبترب قاحتلالل ةبسنلاب •
:يرضحلاو ينقتلا رييستلا

ينهملا نيوكــتـــلـــل ةـــصـــصـــخـــتـــملا ةــــيــــنــــطوــــلا دــــهاــــعـــملا –
،رييستلاو

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا –
،مهتامولعم ديدجتومهتايوتسم نيسحتو

.نيهمتلاوينهملا نيوكتلا زكارم –

ينهملا صــحـــفلاويـــنـــهـــملا ناـــحـــتــــمالا قــــيرــــــط نـــــع •
ةيميلقإلا ةرادإلل ينقت نواعم بترب قاحتلالل ةبسنلاب

ةرادإلل ينقت نوعو،يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف
ينقت نوعو،يرضحلاوينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا

ينـــقـــتـــلا رـــيـــيستـــلا يف ةـــيـــمـــيــــلــــقإلا ةرادإلل صصخــــتــــم
:يرضحلاو

ينـــهملا نـــيوـــكـــتــــلــــل ةصصخــــتملا ةــــيــــنــــطوــــلا دــــهاــــعملا –
،رييستلاو

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا –
،مهتامولعم ديدجتومهتايوتسم نيسحتو

.نيهمتلاوينهملا نيوكتلا زكارم –

ةرادإلل يرامعم سدنهمبترب قاحتلالل ةبسنلاب •
،ةيميلقإلا ةرادإلليسيئر يرامعم سدنهمو،ةيميلقإلا

:ةيميلقإلا ةرادإلل نييرامعملا نيسدنهملا سيئر ةبترو

،ةيندملا ةسدنهلا تايلكب ةيرامعملا ةسدنهلا ماسقأ –
ةعباتلا ضرألا مولعوةيرامعملا ةسدنهلاو ،ءانبلاو ةسدنهلا

وزو يزيتوراشبويقاوبلا مأوطاوغألاوفلشلا :تاعماجل
نيدموب يراوه ايجولوــنــكــتــلاو موـــلـــعــلا ةــــعـــماــــجوةــــباــنـــــعو
مولـــــعـــــلا ةـــعماـــجوةــــلـــيـــســــملاو3 ةـــنـــيــــطــــنــــســـــقو رــــئازــــجلاـــب
،فراطلاو سادرموبو نارهوب ايجولونكتلاو

ةـعـماجل عـباـتـلا نارــمــعــلاو ةــيراــمــعملا ةسدــنــهــلا دـهــعـم –
،1 ةديلبلا

ةعماجل عباتلا ضرألا مولعوةيرامعملا ةسدنهلا دهعم –
.1 فيطس

ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنت دنسي:8 ةداملا
يــــنــــهـــملا صـــحــفـــلاوةـــيـــنـــهـــملا تاـــناـــحــتـــمالاوتاراـــبـــتــــخالا
ةواــــقـــنلاوةفاظنلا ةبعشل ةيمتنملا بترلاو كالسألاب قاحتلالل
ةيمومعلا نــيوـــــكـــتـــلا تاــــســــسؤــــم ىلإ ةـــئـــيـــبلاوةـــيـــموـــمـــعلا
:ةـيتآلا

ةـفاــظــنـــلا يف شــتــفـــمبـــترـــب قاـــحـــتـــلالـــل ةـــبــســنـــلاـــب •
ةفاظنلا يف يسيئر شتفمو ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو
ةفاظنلا يفمسق شتفموةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو
ةفاظنلا يف نيشتفملا سيئروةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو
:ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو

،ناسملتب ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا –

،2 ةنتاب ةعماجل عباتلا يعانصلانمألاوةفاظنلا دهعم –

نـمضت يتـلاو تاـعـماـجـلـل ةـعـباـتـلا دـهاــعملاو تاــيــلــكــلا –
.صصختلا يف نيوكتلا

ةفاظنـــلا يف بـــقارــــمبــــترـــب قاـــحــتـــلالـــل ةـــبـــســـنـــلاـــب •
يف يســيـــئر بــقارـــموةــئــيــبـــلاو ةـــيــموـــمـــعـــلا ةواــــقــنـــلاو
:ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاوةفاظنلا

ينــهملا نـــيوـــكـــتـــلـــل ةصصخـــتملا ةـــيـــنـــطوـــلا دـــهاـــعملا –
،رييستلاو

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا –
،مهتامولعم ديدجتومهتايوتسم نيسحتو

.نيهمتلاوينهملا نيوكتلا زكارم –
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ةيضايرلاو ةيندبلا تاطاشنلا تاـيــنــقــتو موـــلــعلا دــهــعــم –
،ةفلجلا ةعماجل عباتلا

ةيضايرلاو ةيندبلا تاطاشنلا تايـنــقــتو موــلــعــلا دــهــعـــم –
،2 ةنيطنسق ةعماجل عباتلا

ةعماجل عــباــتلا ةــيـــضاــيرــلاو ةـــيـــندــبـــلا ةـــيـــبرــتـــلا دـــهـــعـــم –
،مناغتسم

ةيضايرلاو ةيندبلا تاطاشنلا تاينقتو مولعلا دهعم –
.ةلقرو ةعماجل عباتلا

يـــــــعامتجا راـــــشتسم بـــــترب قاــــحتلالل ةــــــبسنلاب •
ةرادإلل يسيئر يعامتجا راشتسمو،ةيميلقإلا ةرادإلل
ةرادإلل نييعامتجالا نيراشتسملا سيئرو،ةيميلقإلا
:ةيميلقإلا

مولعلا تايلكب ةيناسنإلا مولعلاو ةيعامتجالا مولعلا ماسقأ –
2 ةـنـتاـبوراردأ:تاعماجل ةعـباـتـلا ةـيـناسنالاو ةـيـعاـمـتـجالا

وزو يزيتوناـــســمــلـــتو تـــســـغــــنــــماــــتو ةدــــيــــلـــبــــلاوراــــشــــبو
.2 نارهووةلقروو2 ةنيطنسقو سابعلب يديسو2 فيطسو

ةرادإلل ةمومأ ةدعاسمبترب قاحتلالل ةبسنلاب •
،ةيميلقإلا ةرادإلل ةيسيــئر ةــموـــمأ ةدعاسمو،ةيميلقإلا

:ةيميلقإلا ةرادإلل ةمومألا تادعاسم ةسيئرو

ةلوفطلا يف نيصتخملا نيفظوملا نيوكتل ينطولا زكرملا –
ةـيـعاـمـتـجالا ةدـعاسملاو ةـقـهارملاو ةـلوـفـطـلا ةـياـمـحوةفعسملا

،رئازجلا ،مداخ رئبب

يف نييصاصتخالا نيفظوملا نيوكتل ينطولا زكرملا –
،ةنيطنسقب نيقوعملا تاسسؤم

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا –
.مهتامولعم ديدجتومهتايوتسم نيسحتو

نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا يريدم نكمي:01 ةداملا
لكو ،ةجاحلا دنع ررقم بجومب اوئشني نأ ،هالعأ ةروكذملا

.ةقحلم ناحتما زكارم ،هصخي اميف

ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا ىلإ ررقملا نم ةخسن غّلبت
ءادتبا ،مايأ )01( ةرشع لجأ يف يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

 .هئاضمإ خيرات نم

ةّيـمـــــسّرلا  ةدــــــيرــــجلا يف رارــــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنـــي:11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا3441 ماع ةـيـناـثــلا ىداــمــج22 يف رــئازــجلاــب رّرـــح
.2202ةنس يفناج52

دوجلب لامك

بترب قاحتلالل ةبسنلاب ينهملا صحفلا قيرط نع •
يف يسيـئر نوـعو ،ةـيـموـمــعــلا ةواــقــنــلاو ةــفاــظــنــلا نوــع
ةفاظنلايف ناوعألا سيئرو،ةيموـمــعلا ةواــقــنـلاو ةــفاـظـنلا

:ةيمومعلا ةواقنلاو

ينهملا نيوـــكــتـــلـــل ةـــصـــصـــخـــتـــملا ةـــيـــنــــطوــــلا دــــهاـــعـــملا –
،رييستلاو

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا –
،مهتامولعم ديدجتومهتايوتسم نيسحتو

.نيهمتلاوينهملا نيوكتلا زكارم –

ةرادإلل يرطيب بيبط بترب قاحتلالل ةبسنلاب •
،ةيميلقإلا ةرادإلل يسيئر يرطـيب بيـبطو،ةــيــمــيــلقإلا

:ةيميلقإلا ةرادإلل سيئر يرطيب بيبطو

ةعماجل عباتلا ةيحالفلا مولعلاو ةرطيبلا مولع دهعم –
،1 ةنتاب

،1ةديلبلا ةعماجل عباتلا ةرطيبلا مولع دهعم –

،ترايت ةعماجل عباتلا ةرطيبلا مولع دهعم –

،رئازجلاب ةرطيبلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا –

 ،1 ةنيطنسق ةعماجل عباتلا ةيرطيبلا مولعلا دهعم –

.فراطلا ةعماجل عباتلا ةرطيبلا مولع دهعم –

ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنت دنسي:9 ةداملا
كالسألاب قاـحـتـــلالـــل ةـــيــنـــهـــملا تاـــناـــحــتـــمالاوتاراـــبـــتـــخالا

ةيوبرتلاوةيفاقثلا ةيعامتجالا ةبعشلل ةيمتنملا بترلاو
:ةيتآلا ةيمومعلا نيوكتلا تاسسؤم ىلإ ةيضايرلاو

تاطاشنلل راشـتــســم بـــترـــب قاــحــتـــلالـــل ةــبـــســنـــلاـــب •
راـــشـتـسـمو،ةـيــمـيـلقإلا ةرادإلل ةـيــضاــيرــلاو ةـيــفاـــقــثـلا

ةرادإلــل ةـيـضاـــيرــلاو ةـيـفاــقــثــــــــلا تاــطاــشــنــلــــــــل يســيــئر
ةيفاقثلا تاطاشنلل نيراشتسملا سيئرو،ةــيــمــيـــلـــقإلا

:ةيميلقإلا ةرادإلل ةيضايرلاو

تاـيـلـكـب ةـيـناسنإلا موـلـعـلاو ةـيـعاـمـتـجالا موـلـعــلا ماسقأ –
راردأ:تاـعـماجل ةـعـباـتـلا ةـيـناسنالاو ةـيـعاـمـتــجالا موــلــعــلا

وزو يزـيــتوناــســمــلـــتو تــــســــغــــنـــماــــتوةدــــيـــلـــبــــلاوراـــشـــبو
،2 نارهوو سابعلب يديسو2 فيطسو

ةيضايرلاو ةيندبلا تاطاشنلا تاينقتو مولعلا دهعم –
،2 ةنتاب ةعماجل عباتلا

ةــــــعماجل عـــــباتلا ةــــيضايرلاو ةــــــيندبلا ةـــــيبرتلا دـــــهعم –
،3رئازجلا
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

رياربف٤٢قفاوملا٣٤٤١ ماع بـجر٣٢ يفخّرؤـــم رارــــق
ةجحلا يذ١٢ يفخرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
نمضتملاو٠٢٠٢ ةنس تـــشغ١١ قــفاوملا١٤٤١ ماــع
يــــــنطولا ناوـــــيدلا ةرادإ ســــــــلجم ءاــــــضعأ نييــــــعت
.هتاقتشمو بيلحلل ينهملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤2قفاوملا3٤٤1 ماع بجر32 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةجحلا يذ12 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس رياربف
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس تشغ11 قفاوملا1٤٤1
،هتاقتشمو بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم
: يتأي امك ،لدعملا

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

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،نوقعلا ريهز رصان –

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

رياربف٤٢قفاوملا٣٤٤١ ماع بـجر٣٢ يفخّرؤـــم رارــــق
لوألا عيبر٤ يفخرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
نـــــمضتملاو١٢٠٢ ةــــــنس رــــبوتكأ١١ قــــــفاوملا٣٤٤١ ماع
ةـــــــينطولا ةرــــــيظحلا هــــــيجوــــت ســــــــــلجم ءاــــــــــضعأ نييــــــعت
.)لجيجةيالو( ةزاـــــــتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رياربف٤2قفاوملا3٤٤1 ماع بجر32 يف خّرؤم رارق بجومب
3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤ يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس

سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا
: يتأي امك ،)لجيج ةيالو( ةزاتل ةينطولا ةريظحلا هيجوت

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،رضخل نب سيداب –“

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

،ةئيبلاب ةفلكملا ةريزولا نع لثمم ،رماع دوليم رهاط –

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

يــــــــئالولا يـــــبعشلا ســـــلجملا ســــيئر ،ةــــيواهوب رــــيمس –
،لجيجل

يدـــــلبلا يــــبعشلا ســـــلجملا ســــيئر ،ةرورـــــفوب دـــــيشر –
،ةيروصنم ةمايزل

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

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


