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ماع ناضمر٣١ يفخّرؤم٠٦١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٣٤٤١
هميظنت ددحيو رئازجلا عماجل يملعلا سلجملا

.هريسو
–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـلا امــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــنـــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يندملا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

ىداـمج22 يف خرؤملا1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8891 ةنس رياني21 قفاوملا8٠٤1 ماع ىلوألا
،لدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا

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

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبــساـــحملاب قلعـــتملاو٠991 ةنــــس تشـــغ٥1 قــــفاوــــملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

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

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

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

يف خرؤملا221-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا22٠2 ةنس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1
،هرييستو رئازجلا عماج ميظنت

ةـّيميظنتميسارم
: يتأي ام مسري

موسرملا نم81 ةداـملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤملا221-22 مقر يــسائرلا
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.هريسو هميظنت ددحيو رئازجلا عماجل

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 ماهملا - رقملا - ةينوناقلا ةعيبطلا

ةسسؤم وهو ،رئازجلا عماجل يملع سلجم أشني :٢ ةّداملا
ةـــيوــــــنــعــملا ةيـــصـــخـــشلاب عـــتـــمتـــت يرادإ عــــباـــط تاذ ةيـــــموـــمـــع
.''يملعلا سلجملا'' صنلا بلص يف ىعديو ،يلاملا لالقتسالاو

ديمع ةـــياـــصو تــــحت يـــملـــعلا سلــــجـــملا عـــضوـــــي :٣ ةّداملا
.رئازجلا عماج

.رئازجلا عماجب يملعلا سلجملا رقم نوكي:٤ ةّداملا

ينيدلا عاعشإلا ثب ةمهم يملعلا سلجملا ىلوتي :٥ ةّداملا
يلودلاو يــنــــطولا نــيديـــعـــصلا ىلع رئازـــــجلا عماــــجل يملـــــعلاو
.يرئازجلا عمتجملل ةينيدلا ةيصوصخلا زاربإ عم

: يتأي امب صوصخلا ىلع موقي ،ةفصلا هذهبو

ةيـــملـــعلاو ةــيـــنـــيدلا تاـــــطاشــــنلا نيب ماـــــجـــســنالا ناـــمـــــض –
،رئازجلا عماج ىوتسم ىلع ةجمدملا تائيهلل ةيفاقثلاو

تادجتسمب ةقلعتملا ةيهقفلا ثاحبألا دادعإ يف ةكراشملا –
اهعضوو ،عمتجملاو نطاوملاب ةلصلا تاذ لئاسملابو رصعلا

،ةلودلا تاسسؤم فرصت تحت

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو حلاصمل ةراشتسالا ميدقت –
 ،ةيعرشلا بناوجلاب ةلصلا تاذ اياضقلا يف

سلاجملا ةطشنأ نيب قفاوتلاو ماجسنالا زيزعت يف ماهسإلا –
 ،تايالولاب ةيملعلا

ةـــيـــنــــيدلا اـــياـــضــــقلا لوــــــح يـــملـــــعلا راوــــحلا يف ةـــكراـــشــــملا –
،ىربكلا

ةينيدلا ةيعجرملا فلاخت يتلا ةليخدلا راكفألا ىلع درلا –
 ،ةينطولا

دانتسالاب ،ةينيدلا ةيمالعإلا تاءاضفلا طيشنت يف ماهسإلا –
،ةيعرشلا دعاوقلاو ةلدألا ىلإ
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فلكملا ريزولا مهـــحرــتقي ،نيـــــثــــحاب ةذتاــــسأ )3( ةـــــثالـــــث –
فلـــكــملا رــيزوــلا عـــم رواـــشــــتلاب ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤــــشلاب
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب

يعرشلا ناديملا يف ةءافكلا يوذ نم تايصخش )3( ثالث –
ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا مهحرتقي ،يهقفلاو يملعلاو
،رئازجلا عماج ديمع عم رواشتلاب ،فاقوألاو

ةعباتلا تايالولاب ةيملعلا سلاجملل ءانمأ )٥( ةسمخ –
ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا مهحرتقي ،دجسملا ةسسؤمل
،فاقوألاو

سرادملاو اياوزلا نع نيلثمم )6( ةتس ىلإ )3( ةثالث نم –
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا مهحرتقي ،ةينآرقلا

تاءافك هل صخش يأ وعدي نأ يملعلا سلجملا نكمي
هديفي نأ هنأش نم نطولا جراخ وأ لــــخاد نم ةيمــــلعو ةيــــنيد

.هلاغشأ يف

)3( ثالث ةدمل يملعلا سلجملا ءاضعأ نّيعي :٠١ ةّداملا
يتلا تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ديدجتلل ةلباق تاونس
.اهنوعبتي

هالعأ ةرقفلا يف نيروكذملا ءاضعألل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.رئازجلا عماج ديمع نم رارق بجومب

ةيوــضــعلا ةفـــص يــملعلا سلــــجـملا ءاـــضــعأ دقــــفي :١١ ةّداملا
.ةيلصألا مهفئاظو يف مهماهم ىهنت امدنع

،هالعأ٥ ةداملا يف ةروكذــملا ماـــهملا ىلع ةداــــيز:٢١ ةّداملا
: يتأي ام ىلع قداصيو يملعلا سلجملا بتكم سردي

،هتاطاشن جمانرب عورشم –

،هتاطاشن ةليصح –

،يونسلا ريرقتلا –

،يلخادلا ماظنلا عورشم –

،ةينازيملا عورشم –

،ةيونسلا تاباسحلا –

.دوقعلاو تايقافتالاو تاقافتالا ماربإل ةماعلا طورشلا –

ءادبإل هماهم نمض جردنت ةلأسم لك بتكملا سردي امك
.يلودلا نواعتلاب ةقلعتملا كلت اميس ال ،اهيف هيأر

،ثدـــــــحــــــي نأ يـــــملــعلا سلـــجــملا بـــتــــــكم نكــــمي :٣١ ةّداملا
.ةربخو ةراشتسا تاعومجمو اناجل ،ةتقؤم ةفصب

،موسرم بجومب يملعلا سلجملا سيئر ّنيعي :٤١ ةّداملا
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

ةينيدلا تاودنلاو تارــمتؤـــملاو تاــيـــقتلــملا يف ةـــكراــــشملا –
 ،هماهمب ةلصلا تاذ ةيلودلاو اهنم ةينطولا ،ةيملعلاو

ةدئافل ةهجوملا ةينيوكتلا تايلمعلا فلتخم يف ماهسإلا –
تاسسؤملا وأ تاعاطقلاو فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا عاطق يفظوم
،ةلصلا تاذ

يمالسإلا ملاعلا يف ةيـــملـــعلاو ةينـــيدلا ةطــــشنألا ةـــعباتــــم –
 ،اهنم ةدافتسالل

عباطلا تاذ ةطشنألا و جماربلا عيراشم لك يف يأرلا ءادبإ –
عماجب ةجمدـملا تائـــــيــــهلا اهــــب رداـــــبت يــتلا يــملـــعلاو ينـــيدلا
،رئازجلا

عم تاربخ لدابتو يملعو ينيد نواعت تاقالع ةماقإ –
،ايلودو اينطو ،كرتشملا مامتهالا تاذ تاسسؤملاو تائيهلا

،رئازجلا عماج ديمع يأر ذخأ دعب

.هيلع ضرعت يملعو ينيد عباط تاذ ةلأسم لك صحف –

ةيملعو ةينيد تارهاظت يملعلا سلجملا مظني :٦ ةّداملا
هتاطاشنل جيورتلا دصق تافلؤم و تالجمو تارادصإ رشنيو
عماجل ةيراضحلا ةلاسرلاب ةقلعتملا كلت اميسال ،هتازاجنإو
.رئازجلا

تاحارتقاو تايصوتو ءارآ يملعلا سلجملا ردصي :7 ةّداملا
.هلخدت لاجمب ةصاخلا ريراقتلا دعيو

عماج ديمع ىلإ هتاطاشن نع ايوــــنــس ارـــيرـــقــت عــفرــــي امـــــك
.رئازجلا

يناثلا لصفلا

هريسو يملعلا سلجملا ميظنت

 لوألا مسقلا

يملعلا سلجملا ميظنت

: نم يملعلا سلجملا لكشتي :٨ ةّداملا

،يملعلا سلجملاب لوادتلا زاهج وهو ،بتكملا –

.سلجملا سيئر –

رييســتلاب فلــــكت ةـــماــــع ةـــناــــمأب يـــملـــعلا سلـــجـــملا دوزـــــيو
.يرادإلا

: يملعلا سلجملا بتكم مضي :٩ ةّداملا

،رئازجلا عماج ديمع نع )1( الثمم –

،ىلعألا يمالسإلا سلجملا نع )1( الثمم –

تائيهلل ةعباتلا ةيهيجوتلا وأ/و ةيملعلا ةزهـجألا ءاسؤر –
 ،رئازجلا عماـج لخاد ةطشانلا تاسسؤملاو ةجمدملا
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ةينامثلا لالخ رخآ عامتجال ىعدي ،باصنلا لمتكي مل اذإو
،تالوادملا حصتو ،لجؤملا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8(

.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح

يف يــمــلــعــلا ســلــجــملا بــتــكــم تالوادــــم نّودـــت :٢٢ ةّداملا
لبق نم هيلع رشؤم و مّقرم صاخ لجس يف لجستو ،رضاحم
.سلجملا سيئر

نم يملــعلا سلـــجملا بتـــكم ءاضـــعأ ديفـــتـــسي :٣٢ ةّداملا
.صاخ صن بجومب ددحي ضيوعت

يلـــخادلا هـــماــــظن يملــعلا سلـــــــجملا بـــــتكم دــــعي :٤٢ ةّداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع نمضتي يذلا

،مهتابجاوو يملعلا سلجملا بتكم ءاضعأ قوقح –

ةربخلاو ةراشتسالا تاعومجمو ناجللا ثادحإ طباوض –
 ،اهماهمو

،تاعامتجالا ةيرود –

،ةلوادملا ماظن –

،ينوناقلا باصنلا دعاوق –

،تايقالخألاو طابضنالا دعاوق –

.ريراقتلاو ءارآلاو تايصوتلا ىلع ةقداصملا تايفيك –

لبــق نم يلخادلا ماظـــــنلا ىلع ةقداـــــصملا مـــتـــت:٥٢ ةّداملا
ديمع نم رارق بجومب هيلع قفاويو يملعلا سلجملا بتكم
.رئازجلا عماج

ثلاثلا لصفلا

 ةيلام ماكحأ

سيئر نوكيو ةينازيمب يملعلا سلجملا دّوزي :٦٢ ةّداملا
.اهفرصب رمآلا وه سلجملا

ةينازيملا عورشم يملعلا سلجملا سيئر دعي :7٢ ةّداملا
ىلإ هلسري مث هنأشب لوادتلل سلجملا بتكم ىلع هضرعيو
.هيلع ةقفاوملل ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةياصولا

ام ىلع يــملـــعلا سلـــجــملا ةـــيـــنازــيم لمـــتـــشـــت :٨٢ ةّداملا
: يتأي

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا نم ةحونمملا  تاناعإلا –

تائيهلاو ةيلحملا تاعامجلا نم ةلمتحملا تامهاسملا –
،تاسسؤملاو

،رئازجلا عماج ةدامع نم ةصصخملا اياصولاو تابهلا –

.هطاشنب ةطبترملا ىرخألا تاداريإلا لك –

: يتأي امب يملعلا سلجملا سيئر فلكي :٥١ ةّداملا

،هلاغشأ ريسيو سلجملا بتكم ةسائر –

تاعومجمو ناجللاو بتكملا تاعامتجا لامعأ لودج طبض –
،ةربخلاو ةراشتسالا

،سلجملا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا دادعإ –

ىرـــخأ ةقـــيرـــط ررـــقت مل نـــيذلا نيمدــــختـــسملا نيـــيـــعت –
،مهنييعتل

نيــمدخـــتســملا عيـــمـــج ىلع ةيـــمّلــسلا ةـــطلـــسلا ةـــسراــــمم –
،هتطلس تحت نيعوضوملا

،سلجملا ةينازيم عورشم دادعإ –

سلجملا ماهمب ةطبترم ةيقافتا وأ دقع وأ قافتا لك ماربإ –
،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يملعلا

ةايحلا لامعأ لك يفو ةلادعلا مامأ يملعلا سلجملا ليثمت –
.ةيندملا

نيــــمأ يـــملـــعلا سلــــجملل ةماـــــعلا ةنامألا ّريــسي :٦١ ةّداملا
بجومب نّيعيو ،سلـــجـــملا ســـيئر ةطـــلـــس تـــحت لـــمعي ماع
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،موسرم

.ةيرادإ حلاصم ءاسؤر ماعلا نيمألا دعاسي :7١ ةّداملا

سيئر نم رارـــق بــــجوـــمب ةـــيرادإلا حلاـــــصـــملا ءاـــسؤر ّنيعي
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو ،يملعلا سلجملا

نع يملعلا سلجملـل يلخادــلا مـيــظــنــتلا ددـــحــــي :٨١ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط

قيرط نع يـمــلــــعلا سلـــجـــملا فـــيـــنـــصت ددــــحي :٩١ ةّداملا
.ميظنتلا

يناثلا مسقلا

يملعلا سلجملا ريس

سيئر ةسائرب يملعلا سلجملا بتكم عمتجي :٠٢ ةّداملا
ىلع ءانب ةيداع ةرود يف ةنسلا يف تارم )٤( عبرأ سلجملا
ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو ،هسيئر نم ءاعدتسا

يثلث نم بلط ىلع ءانب وأ هـســـيئر نـــم ءاـــعدـــتـــسا ىلع ءاــــنب
.هئاضعأ )2/3(

لامعألا لودجب ةقفرم بتكملا ءاضعأ ىلإ تاءاعدتسالا هجوت
،عامتجالا خيرات لبق اموي )٥1( رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف

نود ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ

ّالإ يملعلا سلجملا بــتكم تالوادــــم حــصـــت ال:١٢ ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/3( يثلث روضحب
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: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.هماهم ءادأل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك –

دعاوق بسح يملعلا سلجملا ةبـساــحم كــــسمت :٩٢ ةّداملا
بساحم نوع ىلإ لاومألا لوادت دنسيو ،ةيمومعلا ةبساحملا

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا ضرغلا اذهل هنّيعي وأ هدمتعي

بقارم يملعلا سلجملل ةيلاملا ةبقارملا نمضي :٠٣ ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هنّيعي يلام

ّةيمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رــشـــنــــي :١٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––H–––––––––––

ماـع ناـــضـــــمر٣١ يفخّرؤــــــم١٦١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
نوــناـقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٤١ قــــفاوــــملا٣٤٤١
رئازجلا عماج زاجنإل ةينطولا ةلاكولل يساسألا

.هرييستو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةينيدلا نوؤشلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو فاقوألاو

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـلا امـــيــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خرؤملا٥1-81 مــقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قـفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـــناــقلا نمــضتــملاو٥791 ةنــس ربـــمتــبس62 قــفاوـــملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ىداـمج22 يف خرؤملا1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8891 ةنس رياني21 قفاوملا8٠٤1 ماع ىلوألا
،لدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا

ماع ناضمر62 يف خرؤملا11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملا و٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1
،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنـــس تــشغ٥1 قـــفاوـــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

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

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماع لاوش21 يف خرؤملا٠1-19 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا ،فاقوألاب قلعتملاو1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1
 ،ممتملاو

ماع بجر61 يف خرؤملا1٠-٠1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ريبخلا ةنهمب قلعتملاو٠1٠2 ةنس  وينوي92 قفاوملا13٤1
 ،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا

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

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

2 يف خرؤملا7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا63٤1 ماع ةجحلا يذ
،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

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
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا221-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا22٠2 ةنس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1
،هرييستو رئازجلا عماج ميظنت

يف خرؤملا٥٥٤-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
1991 ةنس ربمفون32 قـــفاوـــملا21٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمــــج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا٤1٤-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2991 ةنس ربمفون٤1 قــــفاوـــملا31٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمـــج91
لدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،ممتملاو

٥1 يف خرؤملا731-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا62٤1 ماع لوألا عيبر
،هرــيــيــستو رئازــــجلا عــماـــج زاـــجــنإل ةـــيــنــطولا ةــــلاـــكولا ءاـــشــــنإ
،ممتملاو لدعملا
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ةبقارمو ةسارح نامضل ةصتخملا حلاصملا عم قيسنتلا –
 ،تاكلتمملاو صاخشألا ةيامحو ،رئازجلا عماج

.اهماهم راطإ نمض جردني رخآ لمع لكب ةردابملا –

رئازجلا عماج قفارم زاجنإ لامكتساب ةسسؤملا فلكت امك
.ةيقابلا

عماج رييست لاجــم يف ةــلودـــلا ةادأ  ةســــسؤـــملا :٦ ةّداملا
.هتنايصو هترادإو رئازجلا

ةيمومعلا ةمدخلا ةمهم ةسسؤملا نمضت ،ةفصلا هذهبو
اذهب قحلملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ءابعأ رتفد ماكحأل اقبط

.موسرملا

،ةيراجتلا اهـماـــهـــم راــطإ يف ،ةســــسؤـــملا لفـــكــــتت :7 ةّداملا
ةيلاملاو ةيعانصلاو ةيراقعلاو ةيراجتلا تايلمعلا عيمجب
.اهعوضومب ةلصتملا ةيحايسلاو

لاجم نمض لخدي يراجت طاشن لك ةسسؤملا سرامت امك
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهصاصتخا

اقبطو ،اهماهم ةيدأت راـــطإ يف ةســـسؤـــملا حنـــمت :٨ ةّداملا
تايحالصلا ،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا صوصنلل
 : ةيتآلا

نيلهؤملا نيصتخملا رايتخال ايلود وأ اينطو ةلوانملا –
،ةنايصلا لاجم يف

،ةيلودلاو ةينطولا تاسسؤملا عم ةيقافتاو دقع لك ماربإ –
،اهماهمب ةلص تاذ

ةيراقع وأ ةلوقنم وأ ةيراجت وأ ةيلام ةيلمع لكب مايقلا –
،اهطاشن عيسوتل

،ةيلودلا وأ/و ةينطولا ةربخلا ىلإ ءوجللا –

تائيهلاو تاسسؤملا عم اهديطوتو لدابت تاقالع ةماقإ –
،اهتاطاشن لاجم سفن يف لمعت يتلا ،ةلثامملا ةيبنجألا

اهنم ةينـطولا تارـــمتؤـــملا يف ةـــكراشــــملا وأ/و ميـــظــنـــتلا –
.اهطاشن لاجمب ةلصلا تاذ تاعوضوملا لوانتت يتلا ،ةيلودلاو

تامهاسم ذخأو ،اهل عورف ءاشنإل ةسسؤملا لهؤت:٩ ةّداملا
عـــيرــشـــتلل اقـــبـــط ةـــكارــش دـــقـــع لـــك مارـــــبإو ،تاســــسؤــــملا يف

.امهب لومعملا ميظنتلاو

يناثلا لصفلا

اهريسو ةسسؤملا ميظنت

ريدم اهريديو ،ةرادإ سلجم ةسـسؤــملا ّريسي :٠١ ةّداملا
.دعاسم ماع ريدم هدعاسي ماع

.قيسنتلل ةنجلب ةسسؤملا دّوزتو

يف خرؤــــملا9٤3-6٠ مــقر يذيـــفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا72٤1 ماع ناضمر21
دجسم زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا
،ممتملاو لدعملا ،رئازجلا

22 يف خرؤملا٠3-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
طورش ددحي يذلا11٠2 ةنس رياني72 قفاوملا23٤1 ماع رفص
ظفاحمو بساحملا ريبخلا ةنهم ةسراممل دامتعالا تايفيكو
،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا

22 يف خرؤملا23-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نييعتب قلعتملاو11٠2 ةنس رياني72 قفاوملا23٤1 ماع رفص
،تاباسحلا يظفاحم

: يتأي ام مسري

موـــسرـــملا نــم81 ةداـــملا ماـــكـــحأل اقـــــبـــط:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤملا221-22 مقر يسائرلا

رئازــــجلا عـــماـــــج مـــيـــظـــنـــت ددـــحي يذلا22٠2 ةـــــنــس سراـــــم71
يساسألا نوناقلا ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هرييستو
ةأشنملا هرييستو رئازجلا عـــماـــج زاــــجـــنإل ةـيـــنـــطوــلا ةـــلاــــكوـــلل

عيبر٥1 يف خرؤملا731-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب
.هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا62٤1 ماع لوألا

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 ماهملا - رقملا - ةينوناقلا ةعيبطلا - ةيمستلا

عماج زاجنإل ةينطولا ةـلاـــكولا  ةيـــمــســت رــّيـــغـــت :٢ ةّداملا
.رئازجلا عماج رييست ةسسؤم ىلإ هرييستو رئازجلا

تاذ ةيمومع ةسسؤــم رئازـــجلا عـــماـــج رـــيــيســـت ةســـسؤــــم
لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ،يراجتو يعانص عباط

 .''ةسسؤملا'' صنلا بلص يف ىعدتو ،يلاملا

اهتاقالع يف ةرادإلا ىلع ةقبطملا دعاوقلا ىلإ ةسسؤملا عضخت
.ريغلا عم اهتاقالع يف ةرجات ربتعتو ،ةلودلا عم

عـــماــج ديـــمــع ةــياــصو تــــحت ةـــســـسؤـــملا عـــضوــــت :٣ ةّداملا
.رئازجلا

.رئازجلا عماجب ةسسؤملا رقم نوكي:٤ ةّداملا

هترادإو رئازجلا عماج ريــيـست ةســسؤــملا ىلوـــتت :٥ ةّداملا
.هيلع ةظفاحملاو هب ةيانعلاو هتنايصو

: ةيتآلا ماهملاب ةسسؤملا علطضت ،ةفصلا هذهبو

ةعباتلا قفارملاو تازيهجتلاو تآشنملا ةنايصب لفكتلا –
،اهتفيظو نمضي امب رئازجلا عماجل

عماجل ةعباتلا تاقحلملاو لكايهلا عيمجب ةيانعلا نامض –
،اهيلع ةظفاحملاو رئازجلا
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لوألا مسقلا

ةرادإلا سلجم

عماج ديمع هسأري يذلا ةرادإلا سلجم نوكتي:١١ ةّداملا
: نم ،رئازجلا

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،يعامتجالا نامضلاو لمعلاب فلكملا ريزولا  نع لثمم –

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،رئازجلا ةيالو يلاو نع لثمم –

.رئازجلا عماج ديمع لثمم –

صخش لكب ةرادإلا سلــــجم نيعـــتـــسي نأ نكــــمي :٢١ ةّداملا
يف ةجردـــملا لئاــــسملا يف هديــــفي نأ ،هتءافك مكـــحب ،هنأـش نم
.هلامعأ لودج

نـــيذلا ةرادإلا سلـــجم ءاــضـــعأل نوـــكت نأ بــــجي :٣١ ةّداملا
،ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم ةبتر ةيرازولا رئاودلا نولثمي
.لقألا ىلع

نم رارق بجومب ةرادإلا سلـجم ءاـــضــــعأ نّيعي :٤١ ةّداملا
،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدــمل ،رئازـــجلا عـــماـــج ديــــمع
.اهيلإ نومتني يتلا تاطلسلا حارتقا ىلع ءانب

تاعامتجا يف ةسسؤملل ماـعلا رـــيدـــملا كراـــشـــي :٥١ ةّداملا
.هتنامأ ىلوتيو ،يراشتسا توصب ةرادإلا سلجم

هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف :٦١ ةّداملا
.ةدهعلا ءاهتنا ةياغ ىلإ اهسفن لاكشألا بسح

امـيـــف صوــــصــــخلا ىلع ،ةرادإلا ســـلجم لوادـــتي :7١ ةّداملا
: يتأي

،ةسسؤملل يلخادلا ميظنتلا عورشم –

،ةسسؤملل يلخادلا ماظنلا عورشم –

اهتاطاشن ةليصحو ةسسؤملا تاطاشن جمانرب عورشم –
،رييستلا ريرقتو ةيونسلا

،ةيونسلا ةيلاملا تاباسحلاو ةينازيملا عورشم –

،دوقعلاو تاقافتالاو تايقافتالاو تاقفصلا عيراشم –

،اهراجئتساو ينابملا ءانتقا –

،ليومتلا غيص –

،ةكارشلاو تامهاسملا ذخأو عورفلا ءاشنإ –

،ةسسؤملاب لمعلل ةيعامجلا ةيقافتالا –

.تاباسحلا ظفاحم نييعت –

.اهلآمو ةسسؤملا لوصأ ىلع رثأ اهل ىرخأ ةلأسم لك

ىلإ ةيمارلا ريبادتلا لك حرتقيو ةرادإلا سلجم سردي امك
.اهئادأو ةسسؤملا ريس نيسحت

ةنسلا يف تارم )٤( عبرأ ةرادإلا سلجم عمتجي :٨١ ةّداملا
ددحي يذلا هسيئر نم ءاـــعدـــتــسا ىلع ءاــــنـــب ،ةـــيداــــع ةرود يف
ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءاـنب تاعاـــمتــجالا لاـــمـــعأ لودـــج
.ةسسؤملل

،ةجاحلا دنع ،ةـــــيداـــع رــيـــغ تارود يف عمــــتــجــي نأ نكـــميو
ماعلا ريدملا نم بلـطــب وأ هــــســـيئر نـــم ءاــــعدــتـــسا ىلع ءاــــنــــب
.ةسسؤملل

ةرادإلا سلــــجـــم ءاـــضـــعأ ىلإ ســــيئرـــلا لـــــسرــــي :٩١ ةّداملا
،لمعلا قئاثوبو لامعألا لودجب ةبوحصم ةيدرف تاءاعدتسا

.عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥1(رشع ةسمخ لبق

نود ،ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذه صلقي نأ نكميو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ

روضحب ّالإ ةرادإلا سلــجم تالوادــــم حــــــصت ال:٠٢ ةّداملا
،باصنلا اذه لمتكي مل اذإو .لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/3( يثلث
خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا لالخ رخآ عامتجال ىعدي
نكي امــهم ،ذئنـــيــح ،تالوادـــملا حــــصــتو ،لــــــجؤـــــملا عاـــمـــتــــجالا

.نيرضاحلا ءاضعألا ددع

تاوصأ ةيبلغأب ةرادإلا سلجم تارارق ذختت :١٢ ةّداملا
.نيرضاحلا ءاضعألا

سيئرلا توص نوكي ،تاوــصألا ددــــع يواـــســـت ةلاـــــح يف
.احّجرم

،رضاــحم يف ةرادإلا سلجـــم تالوادــــم رّرــــحت :٢٢ ةّداملا
.هيلع رشؤمو مقرم لجس يف نّودتو

.ةسلجلا بتاكو سيئرلا نم لك رضاحملا ىلع عّقويو
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سلجم ىلع ةنسلا ةياهن يف ةسسؤملا تاباسح ضرعي –
،ةرادإلا

ىلع هضرعيو ةسسؤملل يلــخادلا ماظــــنلا عورــــشـــم دـــعي –
،ذيفنتلا زيح هعضو ىلع رهسيو ،ةقداصملل ةرادإلا سلجم

،هينواعمل ،هتيلوؤسم تحت ،هءاضمإ ضّوفي نأ نكمي –

ةطلسلا ىلإ هلــسريو تاـــطاشنلا نع يونسلا ريرقتلا دعي –
.ةرادإلا سلجم نم هيلع ةقداصملا دعب ةيصولا

ثلاثلا مسقلا

 قيسنتلا ةنجل

ريدملا اهسأري يتلا قيسنتلا ةنجل لكشتت :٩٢ ةّداملا
عماجب دجسملا ءاضف ىلع لوألا لوؤسملا نم ةسسؤملل ماعلا
ةلماعلا تاسسؤملاو ةجمدملا تائيهلا يلوؤسمو،رئازجلا

.رئازجلا عماج ىوتسم ىلع

.قيسنتلا ةنجل ةنامأ ةسسؤملل ةينعملا حلاصملا ىلوتت

)1( ةدحاو ةرم قيسنتلا ةنجل ءاضعأ عمتـجي :٠٣ ةّداملا
.لقألا ىلع ،عوبسألا يف

تحت قيسنتلا ةنجل لبـق نــم ةذـــــخــتــملا رـــيـــبادــتلا نوــــكتو
تاسسؤملاو تائيهلا عيمج ىلع ةذفان ،ماعلا ريدملا فارشإ
.رئازجلا عماج لخاد ةينعملا

لئاسملا يف لوادتتو قيــسنــتلا ةــنـــجل سردــــت:١٣ ةّداملا
 .رئازجلا عماجل يمويلا رييستلاب ةقلعتملا

: يتأي ام ىلوتت ،ةفصلا هذهبو

،رئازجلا عماجل لثمألاو مجسنملا رييستلا ىلع رهسلا –

حاجنإل ةيتسيجوللاو ةينقتلا بناوجلا عيمج يف قيسنتلا –
،رئازجلا عماج لخاد مظنُت ةرهاظت لك

نسحأ يف اهتمهم قيقحت ىلإ فدهي ءارــجإ لكب ةرداــبـــملا –
.فورظلا

ثلاثلا لصفلا

 ةيلام ماكحأ

يف ةسسؤملل ةيـبــساــحملا تاــــيلــمــعلا كـــســـمت :٢٣ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يراجتلا اهلكش

يفناج لوأ يف ةسسؤملل ةيلاملا ةنسلا حتتفت :٣٣ ةّداملا
.ةنس لك نم ربمسيد13 يف لفقتو

: يتأي ام ىلع ةسسؤملا ةينازيم لمتشت :٤٣ ةّداملا

ةطلسلا ىلإ سلجملا تالوادم رضاحم لسرت :٣٢ ةّداملا
،عامتجالا خيرات دعب اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف ةيصولا
.اهيلع ةقفاوملل

ماكحألاب ةقلعتملا كلت ادعام ،سلجملا تالوادم حبصتو
ةلاح يف ّالإ ،اهلاسرإ نم اموي )٠3( نيثالث دعب ةذفان ،ةيلاملا
.لجألا اذه يف غلبي حيرص ضارتعا

ةسسؤملل يلخادلا ميظنتلا ىلع ةقداصملا متت :٤٢ ةّداملا
نم حارتقا ىلع ءانب رئازــجلا عماج ديـــمـع نــم رارق بــــجوــــمب
.ةرادإلا سلجم

يناثلا مسقلا
ماعلا ريدملا

ىلع ءانب موسرم بجومب ماـــعلا ريدــــملا نّيعي :٥٢ ةّداملا
لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،رئازجلا عماج ديمع نم حارتقا

.اهسفن

،هفئاظو ءادأ يف ،ةسسؤملل ماعلا ريدملا دعاسي :٦٢ ةّداملا
.نوريدمو دعاسم ماع ريدم

ءانب ديمعلا نم رارق بجومب دعاسملا ماعلا ريدملا نّيعي
بسح هماهم ىهنتو ،ةسسؤملل ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع
.اهسفن لاكشألا

حارتقا ىلع ءانب ديمعلا نم رارق بجومب نوريدملا نّيعي
ىهنتو ،ةرادإلا سلجم ةقداصم دعب ،ةسسؤملل ماعلا ريدملا نم
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم

دعاسملا ماعلا ريدملاو ماعلا ريدملا بتاور ددحت :7٢ ةّداملا
.هب لومعملا ميظنتلا قيرط نع نيريدملاو

ةسسؤملل لثمألا ريسلا نع لوؤسم ماعلا ريدملا :٨٢ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا لظ يف

: يتأي ام ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

،اهيلع قداصملا ةرادإلا سلجم تارارق ذفني –

،اهذفنيو ةسسؤملا ةينازيم عورشم ّدعي –

اقبط دوقعلاو تايقافتالاو تاقافتالاو تاقفصلا مربي –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

يفو ةلادــعلا ماـمأ اهلـــثــميو ةســــسؤـــملا مــساــب فرـــصــــتي –
،ةيندملا ةايحلا لامعأ عيمج

ىرخأ ةقيرــط ررــقــتــت مل يتلا لمـــــعلا بصاــــنم يف ّنيـــعي –
،اهيف نييعتلل

يمدــختــسم عــــيــمــــج ىلع ةــــيـــمّلـــسلا ةـــطـــلـــسلا سراــــمي –
،ةسسؤملا

دعب هذيفنت ىلع رهسيو ةسـسؤـــملا طاـــشن جــماـــنرب دــعي –
،ةرادإلا سلجم ةقداصم
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: تاداريإلا باب يف .١

،ةلودلا نم ةحونمملا تامهاسملا –

،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ىلع ةبترتملا ةلودلا تامهاسم –

ةــيراــجتلا ةطـــشــنألا لالغــــتـــسا نــع ةـــجتاـــنلا تادئاــــعلا –
،ةسسؤملل

تائيهلاو ةيلحملا تاعامجلا نم ةلمتحملا تامهاسملا –
 ،رئازجلا عماج ديمع ةقفاوم دعب ،ةينطولا

،رئازجلا عماج ةدامع نم ةصصخملا اـياـــصولاو تاـــــبــــهلا –

.ةسسؤملا طاشنب ةطبترملا تاداريإلا لك –

: تاقفنلا باب يف.٢

،رييستلا تاقفن –

،رئازجلا عماج ةنايصو ةرادإ تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.ةسسؤملا فادهأ قيقحتل ةيرورضلا تاقفنلا لك –

قيدصتلاو ةسـسؤـملا تاباــســـح ةبـــــقارـــم ىلوـــــتي :٥٣ ةّداملا
ميظــنــتلل اقــبـط هــنيــيــعت مـــتــي تاـــباــســحلل ظفاــــحـــم اهــــيـــلـــع
.هب لومعملا

،ةسسؤملل ةيريدقتلا ةينازيملا عورشم ضرعي:٦٣ ةّداملا
.ةيصولا ةطلسلا ةقفاوم ىلع ،ةرادإلا سلجم تالوادم دعب

ةيلاملا لئاصحلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا لسرُي:7٣ ةّداملا
يونسلا ريرقتلاو جئاتنلا صيصخت تارارقو جئاتنلا تاباسحو
تاطلسلا ىلإ ،تاباسحلا ظفاحم ريرقتب ةقفرم ،تاطاشنلا نع
.ةرادإلا سلجم نم اهيلع ةقداصملا دعب ،ةينعملا

عبارلا لصفلا

ةيماتخو ةصاخ ماكحأ

رئازجلا عماج زاجنإل ةينطولا ةلاكولا لمحتت:٨٣ ةّداملا
لكايهلا زاجنإ يف رمتستو تامازتلالاو ءابعألاّ لك هرييستو
ليدعت ىلع ةبترتملا تاءارجإلا ءافيتسا ةياغ ىلإ ةيقبتملا

.يساسألا اهنوناق

اذه ماكحأل ةــــفلاـــخــــملا ماـــكـــحألا عــــيــــمـــج ىــغـــلـــت :٩٣ ةّداملا
.موسرملا

ّةيــمـــسّرلا ةدـــيرــــجلا يف موــــسرــملا اذـــه رــشـــنـــي :٠٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر31 يف رئازـــجلاب رّرـــح
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نامحرلا دبع نب نميأ

 قحلملا

ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ددحي ءابعأ رتفد

رئازجلا عماج رييست ةسسؤمل

تاعبت ديدحت ىلإ اذه ءاـبـــعألا رــتـــفد فدــــهي :ىلوألا ةّداملا
عماج رييست ةسسؤم قتاع ىلع عقت يتلا ةيموــمعلا ةمدـــخلا
.اهذيفنت تايفيكو طورش اذكو ،رئازجلا

ةسسؤملا اهالوتت يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت :٢ ةّداملا
يف اميسال ،ةلودلا لمع ناونعب اهيلإ ةدنسملا ماهملا لك يه
: لاجم

 ،هترادإو رئازجلا عماج رييست –

ةظفاحملاو هقفارمو هلكايهب ةيانعلاو رئازجلا عماج ةنايص –
،هتيفيظو نمضي امب هيلع

.هنيمأتو هتسارحو رئازجلا عماج ةيامح –

ةمهاسم ةيــلاــم ةــنــس لـــك يف ةســـسؤـــملا ىقـــلـــتت :٣ ةّداملا
اهضرفي يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبتب لفكتلا لباقم ةيلام
.اذه ءابعألا رتفد

ةسسؤـــملل دوــــعت يــتلا ةيلاــملا تامهاسملا عفدت :٤ ةّداملا
تاءارجإلل اقــفو ،ةـــيـــمومعلا ةـــمدــــخلا تاعــبـــتب لفـــكتلا لـــباـــقم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

تاباسح عوضوم ةلودلا تامهاسم نوكت نأ بجي:٥ ةّداملا
.ةلصفنم

ةياهن لبق ةيصولا ةطلسلا ىلإ ةسسؤملا لسرُت :٦ ةّداملا
اهصيصخت بجاولا غلابملل امييقت ،ةنس لك نم رـــــيارــبــف رهـــش

تاعبت ىلع ةبترتملا ةيقيقحلا ءابعألا ةيطغت دصق اهتدئافل
ناونعب ،اذه ءابــعألا رـــتـــفد اهـــضرــفي يــتلا ةـــيـــموــمــعلا ةـــمدــــخلا
.ةيلاوملا ةيلاملا ةنسلا

رظن ةداعإ لحم تامهاــســملا نوــكـــت نأ نـــكـــمـــي :7 ةّداملا
ةيميظنت ماكحأ تذخُّتا اذإ اــم ةلاـــح يف ،ةــــيلاملا ةـــنــسلا ءاـــنـــــثأ

.ةسسؤملا ىلع عقت يتلا ةمدخلا تاعبت لّدعُت ةديدج

ريزولا ىلإ تامهاسملا لامعتسا ةليصح لسرت:٨ ةّداملا
.ةيلام ةنس لك ةياهن دعب ةيلاملاب فلكملا

 يف رئازجلاب رّرح

هيلع قدوصو ءىرق
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يف خّرؤـملا٠31-8٠ مقر يذيفنتلا موسرـملا ىـضــتـــقــــمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنـس وـياـم3 قفاوـــملا92٤1 ماـع يناـثـلا عيـبر72
،ثحابلا ذاتــسألاـب صاخلا يساــسألا نوـناـقـلا

يف خرؤملا671-61 مقر يذيفنتلا موـسرـــملا ىضــــتقمبو –
ددحي يذلا61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

8 يف خرؤملا362-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
طورش ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص
ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم
،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9 يف خرؤملا671-61 مقر

ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا61٠2 ةنس
ةينطولا ةسردملا ىّمست ايلع ةينطو ةسردم أشنت ،ايلعلا
صنلا بلص يف ىعدتو ،''نآرقلا راد'' ةيمالسإلا مولعلل ايلعلا
.''ةسردملا''

يذيفنتلا موسرملا ماكــحأل ةــسردـــملا عـــضـــخت :٢ ةّداملا
وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9 يف خرؤملا671-61 مقر

خرؤملا362-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحألو ،61٠2 ةنس
نيروكذملا ،81٠2 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص8 يف

.موسرملا اذه ماكحأل اذكو ،هالعأ

،ةيدمحملا ةيدلب ،رئازجلا عماجب ةسردملا رقم ددحي:٣ ةّداملا
.رئازجلا ةيالو

فلكملا ريزولا ةياصو تحت ةسردملا  عضوت :٤ ةّداملا
.فاقوألا و ةينيدلا نوؤشلاب

رــيزولا نيــب كارـــتـــشالاب ةيــجوــغادـــيبلا ةياـــصوـــلا سراــــمت
ميلعتلاب فلكملا ريزولاو فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا
.يلاعلا

91 داوملا يف ةددحملا ةماـــعلا ماــهـــملا ىلع ةداــــــيز:٥ ةّداملا
يف خرؤـملا671-61 مـــــقر يذــــيـــفـــنــتلا موـــسرـــملا نــــم12و٠2و
روكذملاو61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
: يتأي امب ةسردملا لفكتت ،هالعأ

تاسسؤم يجيرخ ةدئافل صصختموٍ لاع نيوكت نامض –
 ،نييلاعلا ميلعتلاو نيوكتلا

ناديم يف ايلاع اليــهأـــت ةلـــهؤــم تاراـــطإ نـــيوـــكت ناــــمـــض –
 ،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا

تاراــطإ ةدئاـــفل فراـــعــملا دــيدــجتو ىوـــتســملا نيـــســـحت –
 ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا عاطق يمدختسمو

 ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا لاجم يف نينّوكملا نيوكت –

ماع ناضمر٣١ يفخّرؤم٢٦١-٢٢ مــــقر يذـــيفنتموسرم
ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٣٤٤١
راد'' ةـيـمالسإلا موـلـعـلـل اـيـلـعـلا ةـيــنــطوــلا ةسردملا
.''نآرقلا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةينيدلا نوؤشلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو فاقوألاو

1٤1و٥-211 ناـــتداـــمـلا امـــيــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــــنـــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتــملاو9991 ةــــنــس لـــــيرـــبأ٤ قــــــفاوـــملا91٤1 ماـــــع
 ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

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

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنــس وــيـــلوــي٥1 قــــفاوــملا72٤1 ماـــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٤1 يف خرؤملا16-68 مقر موسرملا ىضتقمبو –
لوبق طورش ددحي يذلا6891 ةنس سرام٥2 قفاوملا6٠٤1
لّدعملا ،مهب لفكتلاو مهتساردو بناجألا نيبردتملاو ةبلطلا

،ممتملاو

يف خرؤملا1٠-٤1 مـــقر يــــسائرلا موـــسرـــملا ىضـــتـــقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا٥3٤1 ماع لوألا عيبر3
وأ ةيمومعلا ينابملاو نكامألاو تاسسؤملا ةيمست تايفيك
 ،اهتيمست ةداعإ

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

يف خرؤملا182-12 مــقر يـــسائرلا موـــسرــملا ىـــضـــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــــملا221-22 مـــقر يـــسائرلا موسـرــملا ىضتــقمبو –
ددحي يذلا22٠2 ةنس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع ناـبـعش٤1
،هرييستو رئازجلا عماج ميظنت

يف خرؤملا٤٥2-89 مقر يذيفنــتلا موـــسرــملا ىـــضتــــقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس تشغ71 قفاوملا91٤1 ماع يناثلا عيبر٤2
ليهأتلاو صصختملا جردتلا دعب امو هاروتكدلا يف نيوكتلاب
،مّمتملاو لّدعملا ،يعماجلا
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تائيهلاو تاسسؤملا عم نواعتو لدابت تاقالع ةماـــقإ –
.اهصاصتخا لاجم يف ةيلودلا وأ/و ةينطولا

نم٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةداـــيز :٦ ةّداملا
73٤1 ماع ناضمر9 يفخرؤملا671-61 مقر يذيفنتلا موسرملا
سلجم مضي ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا
فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا هسأري يذلا ةرادإلا
 : ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا ناونعب ،هلثمم وأ

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نع الثمم –

،لاصتالاب فلكملا ريزولا نع الثمم –

.رئازجلا عماج ديمع نع الثمم –

ّةيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــه رــشـــنــــي :7 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––H–––––––––––

ماع ناضمر٣١ يفخّرؤــم٣٦١-٢٢ مقر يذـــيــفـــنتموـــسرم
ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٣٤٤١
 .تاراضحلاراوحوةينيدلامولعلايفثحبلازكرم

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةينيدلا نوؤشلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو فاقوألاو

1٤1و٥-211 ناتدامـلا امـــيــس ال ،روــتــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

لوألا عيبر81 يف خرؤملا12-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يـــجولوـــنــكــتلا رــيوــطــتلاو يـــمــــلــعلا ثـــحــــبلا لوــــح يــهــيـــجوــــتلا
 ،لدعملا

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

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

يف خرؤملا221-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا22٠2 ةنس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماـــع نابـــعـــش٤1
    ،هرييستو رئازجلا عماج ميظنت

يف خرؤملا3٤2-99 مقر يذـيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا٠2٤1 ماـع بــــجر12
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ميظنت
،اهريسو يجولونكتلا

يف خّرؤـــــملا131-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةـــنــــــس وــــــياـــم3 قفاوــــمــلا92٤1 ماــع يناــثــــلا عيـبر72
ثحابلا ذاــــتــــسألاــــب صاــــخلا يساــــسألا نوـناـقــــلا نمضتملاو
،مئادلا

يف خرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
  ،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

يف خرؤملا3٤٤-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو11٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا33٤1 ماع رفص لوأ
كالــــسأل نيـــمــتـــنــملا نيـــفــظوـــملاــب صاــــخلا يـــساــسألا نوـــــناــــقلا

،ثحبلا معد يمدختسم

71 يف خرؤملا98-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
ةينطولا جماربلا ذيفنتل تاونسلا ددعتم ريوطت ططخم
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
نوؤشلا ةرازو ىوتسم ىلع يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،فاقوألاو ةينيدلا

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
٤2 قفاوـملا23٤1 ماـــع ةــجـــحلا يذ82 يف خرؤــــملا693-11 مـــقر
يجذومنلا يساسألا نوـناـــقلا ددــــحي يذلا11٠2 ةنــــس ربــــمفون
أشني ،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل
يف ىعديو ،تاراـضــــحلا راوحو ةينيدلا مولعلا يف ثحب زكرم

  .''زكرملا'' صنلا بلص

يمـــلـــع عـــباـــط تاذ ةــيـــموـــمــع ةســـسؤــــم زــــكرــــملا:٢ ةّداملا
موسرملا ماكحأل عضــــخيو ،ةــيــــعاــطـــق ةغـــبــــص هل يـــــجولوــــنـــكتو
23٤1 ماع ةــجــحلا يذ82 يف خرؤـــملا693-11 مــــقر يذـــيـــفـــنــــتلا
ماكحألو ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنـــس رــبــــمفوـن٤2 قفاوملا

 .موسرملا اذه

يف ةصصختم تاساردو ثوحــبب ماـــيـــقلا زــكرـــملا ىلوـــــتي
.تاراضحلا راوحو ةينيدلا مولعلا لاجم
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،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع الثمم –
.رئازجلا عماج ةدامع نع الثمم –

ةّيــمــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرــملا اذـــه رـــشـــنـــي :٨ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––H–––––––––––

ماع ناضمر٣١ يفخّرؤم٤٦١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
ءاشنإ نمضتي،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٣٤٤١
.يساسألا اهنوناق ددحيو رئازجلا عماج ةبتكم

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةينيدلا نوؤشلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو فاقوألاو

1٤1و٥-211 ناــتداــمـلا امـــيــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيمومعلا ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ماع رفـــص91 يف خرؤــــملا٠2-٥9 مــــقر رــــمألا ىــضــــتــقـــــمبو –
،ةبساحملا سلجمب قلعتملاو٥991 ةنس ويلوي71 قفاوملا61٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ماع رفص٠2 يف خرؤـملا٤٠-89 مـــقر نوـــناـــقلا ىضــــتقمبو –
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وينوي٥1 قــــفاوملا91٤1
،يفاقثلا

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس وــيلوي٥1 قــفاوــملا72٤1 ماـــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خرؤملا1٠-٤1 مـــقر يـــــسائرلا موــــسرــملا ىــضـــتقـــمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا٥3٤1 ماع لوألا عيبر3
ةيمومعلا ينابملاو نكامألاو تاســسؤــملا ةيــمــست تايـــفـــيك
،اهتيمست ةداعإ وأ

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

يف خرؤـــملا182-12 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

فلكملا ريزولا ةــياــصو تـــحت زــكرـــملا عــضوــــي :٣ ةّداملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب

،ةيدمحملا ةيدلب ،رئازجلا عماجب زكرملا رقم نوكي :٤ ةّداملا
.رئازجلا ةيالو

نــم7 ةداـــملا يف ةددــــــحملا ماهـــملا ىلــع ةداـــــيز :٥ ةّداملا
ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا

فلكي ،هالــعأ روــكذــملاو11٠2 ةنس ربـــمفون٤2 قفاوملا23٤1
ةقلعتملا تاساردلاو يملعلا ثــحــبلا جــمارــب زاـــجـــنإب زــــكرـــملا

: يتأي امب اميس ال

،لادتعالاو ةيطسولا ميق ةيقرت –

،رخآلا مارتحاو مالسب اًعم شيعلاو حماستلا ميق ريوطت –

ثارـتلا ءايــحإو ةيــنــطولا ةــيــنــيدلا ةـــيــعــجرــملا خــيـــسرـــت –
،ينيدلا

ةـــيـــنــيدلا اـــياــضــــقلاو تاراـــضـــحلاو ناـــيدألا راوــــح ةــيـــقرـــت –
،ةرصاعملا

ميلعتلاو نيوكتلا جهانم ريوطتو ينيدلا باطخلا ةيقرت –
 ،ينآرقلا

ةيعرشلا ماكحألاو ،ةرصاعملا ةايحلا اياضق يف داهتجالا –
،ةيفالخلا لئاسملا يف

،ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم –

،ةيعرشلا تيقاوملا طبضو ةيكلفلا تاباسحلا –

،تانيمأتلاو ةيمالسإلا ةفريصلا –

،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةاكزلاو فاقوألا –

،ةيبطلا مولعلا يف ةيعرشلا تاريدقتلا –

.ينيدلا دعبلا تاذ ةيجولونكتلاو ةيملعلا لئاسملا –

تايقتلمو تارمتؤم ميظنتب موقي نأ زكرملا نكمي :٦ ةّداملا
عم نواعتلا هنكمي امك ،هصاصــــتخا لاـــجم يف ةيلودو ةينطو
.كرتشملا مامتهالا تاذ ةيلودلاو ةينطولا ثوحبلا زكارم

نم31 ةداملا يف نيروكذملا ءاضــــعألا ىلع ةدايز :7 ةّداملا
ماعةجحلا يذ82 يف خرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا

مضي ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1
ةعــباــتلا ةيــنــعــملا تاســسؤــملا ناوــــنــعب ،زكرـــملا ةرادإ سلــــجــــم
: ةلودلل

،ينطولا عافدلا ريزو نع الثمم –

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نع الثمم –

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نع الثمم –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع الثمم –
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يف خرؤملا221-22 مـقر يـــسائرلا موــــسرــملا ىضـــتـــقمبو –
ددحي يذلا22٠2 ةنس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1
،هرييستو رئازجلا عماج ميظنت

: يتأي ام مسري

موـسرــملا نــم22 ةداـــملا ماـــكــحأل اقـــيبــطـــت :ىلوألا ةّداملا
قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1 يف خرؤملا221-22 مقر يسائرلا

،هرييستو رئازجلا عماج ميظنت ددحي يذلا22٠2 ةنس سرام71
ديدحتو رئازجلا عماج ةبتكم ءاشنإ ىلإ موـــسرملا اذـــه فدـــهي
.يساسألا اهنوناق

لوألا لصفلا

ماهملا -رقملا - عوضوملا

تاذ ةيمومع ةسـسؤــم رئازـــجلا عــماـــج ةبــتـــكم:٢ ةّداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ،يرادإ عباط
.رئازجلا ةيالو ،ةيدمحملا ةيدلب ،رئازجلا عماجب اهرقم نوكيو
."رئازجلا عماج ةبتكم" صنلا بلص يف ىعدتو

ريزولا ةياصو تحت رئازجلا عماج ةبتكم عضوت :٣ ةّداملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا

تانوكم نيمثت ىلإ رئازجلا عماج ةبتكم فدهت :٤ ةّداملا
ةينيدلا ةيعــجرــملا مــعدــي اــمب اهتـــيـــقرــتو ةيـــمالـــسإلا ةراــــضــحلا
.رئازجلا عماجل ةيراضحلا ةلاسرلا مدخيو ةينطولا

: يتأي ام رئازجلا عماج ةبتكم ىلوتت ،ةفصلا هذهبو

فلتــخم يف تاــمولــعملا رداـــصم نــم تاعومــجـــم نــــيوــكت –
،ةــــيــمالــسإلا موــلـــعلا رارـــغ ىلــــع ،ةــيــناــســـنإلا ةــــفرــــعـــــملا تالاـــجـــم
لوصو ريسيتو ،لداــبــتلاو ءادـــهإلاو ءارـــشلا قـــيرـــط نع كلذو
،رداصملا هذهل نيسرادلاو نيثحابلا

قيثوت يف ةكراشملاو ،تاطوطخملاو ينيدلا ثارتلا ةيقرت –
،رئازجلا يف يمالسإلا خيراتلا

عمتجملا يف ةينيدلا ةيعوتلاو ةفرعملا رشن يف ماهسإلا –
تاودأ لامعتساب ،ملاعلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا راثآ زاربإ دصق
 ،ةنمقرلاو ةثيدحلا ايجولونكتلا

ةمـجرـتلاو فيـــلأتـــلاو رــشــنلاو يمــلعلا ثــحـــبلا ةكرــح مـــعد –
،اهصاصتخا تالاجم فلتخم يف

،هرشنو يرئازجلا يمالسإلا ثارتلا ءايحإ يف ماهسإلا –

ثحبلاو قئاثولا ىلع عالطالا عجشت ةيلاثم ةئيب ةئيهت –
،ةفرعملا ةعانص ززعي امب راكتبالاو

بيلاسألا قفو ةزيمتم ةيتامولعمو ةيبتكم تامدخ ميدقت –
،ةثيدحلا قرطلاو

ةيعجرملا دعاوق ززعي امب ةيفاقثو ةينيد عيراشم ذيفنت –
 ،ةينطولا ةينيدلا

،تاطوطخملا ميمرتل ربخم ءاشنإ –

ةيفاقثلا تاسسؤملا عـم لداـــبتو نواــــعت تاـــقالــع ةـــماـــقإ –
،يلودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع ةلثامملا ةيملعلاو

ةيلودلاو ةينطولا تارهاظتلا يف ةكراشملا وأ/و ميظنت –
لاــجــمب ةلـــصلا تاذ يفاــــــقـثلاو يـــنــيدـــلاو يـــملــعلا عــــباــــطلا تاذ
.اهصاصتخا

لاجم نمـض جردـــنــت ةـــمــهـــم لــكب موـــقــت نأ اهـــنـــكــمــي اـــمـــك
.رئازجلا عماج ةيصوصخ مارتحا عم اهصاصتخا

يناثلا لصفلا

رييستلاو ميظنتلا

اهّريسيو ،هيجوت سلجم رئازجلا عماج ةبتكم ريدي:٥ ةّداملا
.يملع سلجمب دوزتو ماع ريدم

رئازجلا عماج ةبــتكــمل يلــخادلا ميــظـــنـتلا ددـــحي :٦ ةّداملا
ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بـــجوـمب
ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو فاقوألاو
.ةيمومعلا

بجومب رئازجلا عماــج ةــبــتــكــم فــيــنــصــت ددــحـــي :7 ةّداملا
فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو

لوألا مسقلا

هيجوتلا سلجم

ريزولا هــسأرــي يذلا هـــيـــجوــتلا سلـــجــم نوـــكــتـــي :٨ ةّداملا
: نم ،هلثمم وأ فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا

،اوضع،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم –

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم –

،اوضع ،قوقحلا يوذو نيدهاجملاب ّفلكملا ريزولا لثمم –

،اوضع ،ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعـتلاب فّلــكملا رـــيزولا لثـــمم –
،اوضع

،اوضع ،نونفلاو ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،اوضع ،تايئاصــحإلاو ةنـــمـــقرلاب ّفلـــكملا رـــيزولا لثمم –

ةـــــــيــكلــسلا تالـــصاوــــملاو دــيرــبــلاب ّفلــــكــملا رــيزوــلا لـــثـــمم –
،اوضع ،ةيكلساللاو

،اوضع ،رئازجلا عماج ديمع نع لثمم –

باتــكلاب امهــمامــتهاب نيفورـــعم )2( ْنَيثــــحاـــب نـــيذاــتـــسأ –
ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا امهنّيعي ،تابتكملا ملعبو
يلاعلا ميلـــعـــتلاـــب فـــلــكـــملا رـــيزوـــلا عـــم رواـــشـــتــلاب ،فاـقوألاو
.يملعلا ثحبلاو
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يفو ،مهفئاظو ءاهتناب نيينعملا ءاضعألا ةيوـضــع يهــتـــنت
لاكشألا بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح
.ةيوضعلا ةدم ءاضقنا ةياغ ىلإ اهسفن

روضحب ّالإ هيجوتلا سلجم تالوادم حصت ال :٢١ ةّداملا
دقعي باصنلا لمتكي مل اذإو ،لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/3( يثلث
،لجؤملا عامتجالل ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا لالخٍ ناث عامتجا

ءاــضـــعألا ددـــع نــكـــي امـــهـــم ،ذئـنــيـــح ،سلـجــملا تالوادـم حــصـــــتو
.نيرضاحلا

ةطيسبلا ةيبلغألاب هيجوتلا سلجم تارارق ذختُت:٣١ ةّداملا
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ ددعل
.احجرم سيئرلا توص نوكي

،رضاــحم يف هيـــجوــتلا سلـــجم تالوادــــم نّودـــت :٤١ ةّداملا
سيئرلا اهعقوي ،هيلع رشؤمو مّقرم صاخ لجس يف لجستو
ةيلاوملا اموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ لسرتو ،ةسلجلا بتاكو
 .اهيلع قفاويل يصولا ريزولا ىلإ

)٠3( نيثالث دعب ةذفان سلجملا تالوادم حبصت :٥١ ةّداملا
نم اهيلع حيرصلا ضارتعالا ةلاح يف ّالإ اــهـــلاـــسرإ نـــم اــموــي

.لجألا اذه لالخ ةياصولا فرط

يناثلا مسقلا

ماعلا ريدملا

ىلع ءانب موــسرــم بـــجوــــمب ماعلا ريدملا نّيعي :٦١ ةّداملا
دعــب فاــقوألاو ةـــيــنـــيدلا نوؤـــشــلاب فلـــــكملا رــيزوــلا حارـــتـــقا
لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،رئازجلا عماج ديمع عم رواشتلا

.اهسفن

: ماعلا ريدملا دعاسي:7١ ةّداملا

ةينقتلا حلاصملا نيب قيسنتلاب فلكي ،دعاسم ماع ريدم –
               ،اهلامعأ ىلع فارشإلاو

،ةيرادإلا حلاصملا نيب قيسنتلاب فلكي ،ماع نيمأ –

،ماسقأ ءاسؤر –

،حلاصم ءاسؤر –

.عورف ءاسؤر –

ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب نوّنيعُيو
مهماهم ىهنتو ،ماعلا ريدملا نم حارــتـــقا ىلع ءاــــنــب ،فاــــقوألاو
 .اهسفن لاكشألا بسح

موقيو ،رئازجلا عماج ةبتكم ماعلا ريدملا ّريسي:٨١ ةّداملا
  : يتأي امب ،راطإلا اذه يف

سلـــجم تاعاــمــتــجا يف ةبـــتــكــملل ماـــعلا رـــيدــملا كراـــشـــيو
.هتنامأ ىّلوتيو ،ةيراشتسا ةفصب هيجوتلا

يأب نيعتسي نأ ،ءاضتقالا دنــع ،هـــيــجوــتلا سلـــجــم نــكـــمي
ةجردملا لاغشألا يف هدعاسيو هديفي نأ هنأش نم ءفك صخش
.لامعألا لودج يف

اميف صوصخلا ىلع هيــجوــتلا سلــجم لوادـــتي :٩ ةّداملا
: يتأي

تاونسلا ةددعتمو ةيونسلا جماربلل ةضيرعلا طوطخلا –
،رئازجلا عماج ةبتكم طاشنل

،تاباسحلاو ةينازيملا عورشم –

،رئازجلا عماج ةبتكمل يلخادلا ميظنتلا عورشم –

،رئازجلا عماج ةبتكمل يلخادلا ماظنلا عورشم –

،يملعلا سلجملا لمع –

،رئازجلا عماج ةبتكم ريوطت قافآ –

عم قيسنتلاب اهصــيــصــختو اـــياــصوــلاو تاـــبـــهلا لوــبـــق –
،ةدامعلا

عماج ةبتكم تاباســحو طاـشنلا نــع يوـــنــسلا رـــيرـــقـــــتلا –
،اهلئاصحو رئازجلا

.ماعلا ريدملا هيلع اهضرعي ىرخأ ةلأسم يأ –

ىلإ ةيمارلا ريبادتلا لك حرتـقيو هيـــجوــتلا سلـــجم سردــــي
اهــعـيـجــشتو اهــمــيــظــنتو رئازـــجلا عـــماــج ةــبــتــكــم لـــمــع نيــســـحت
.اهفادهأ قيقحت ىلع

نيترم ةيداع ةرود يف هيجوتلا سلجم عمتجي:٠١ ةّداملا
يذلا هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءاـنب ،لقألا ىلع ،ةــنـــسلا يف )2(
.ماعلا ريدملا حارتقا ىلع ءانب تاعامتجالا لامعأ لودج ددحي

.هسيئر نم بلطب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ نكميو

ءاضعألا ىلإ لامـعألا لودــجــب  ةــقــفرــم تاءاـــعدــتــسالا لـــسرـــت
،عاـــمــتــجالا خــيراــت لــبــق اــموـــي )٥1( رــشـــع ةــســمــخ هاــصـــقأ لـــجأ يف

نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذهصلقي نأ نكميو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي

)3( ثالث ةدمل هيـــجوـــتلا سلــجم ءاـــضــعأ نّيعي:١١ ةّداملا
فلـــكملا ريزوــلا نــم رارـــق بـــجوــمب ،دـــيدــجــتلل ةلــباــق تاوـــنـــس
يتلا ةطلسلا حارتقا ىلع ءانب ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب
.اهيلإ نومتني



٨٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٩١
17م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٠٢

ةايحلا لامعأ عيمج يفو ءاضقلا مامأ ةبتكملا لثمي –
،ةيندملا

،رئازجلا عماج ةبتكمل يلاملاو يرادإلا رييستلا ىلوتي –

،اهزاجنإ ىلع رهسيو ،لامعألا جمارب عيراشم حرتقي –

،نيمدختسملا عيمج ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا سرامي –

ىرخأ ةقيرط ررقـتت مل يتلا فئاـــــظولا عيـــمـــج يف ّنيعي –
،اهيف نييعتلل

،ةينازيملا عورشم ّدعيو حرتقي –

،اهفرصب رمأيو تاقفنلاب مزتلي –

عيرشتلا راطإ يف قافتا وأ ةيقافتا وأ دقع وأ ةقفص لك مربي –
،امهب لومعملا ميظنتلاو

،اهيلع قداصملا هيجوتلا سلجم تارارق ذفني –

،ةبتكملل يلخادلا ماظنلا عورشم حرتقي –

،رئازجلا عماج ةبتكم تاطاشن نع يونسلا ريرقتلا دعي –
سلـجــم هــيلــع قداـــصـــي نأ دـــعــب يــصوـــلا رـــيزوـــلا ىلإ هلــــسرـــــيو
،هيجوتلا

.هقيبطتو يلخادلا ماظنلا مارتحا ىلع رهسي –

عماج ةبتكمل يسيئرلا فرـصلاـــب رـــمآلا وـــه ماـــعـــلا رـــيدـــملا
.رئازجلا

ثلاثلا مسقلا

 يملعلا سلجملا

.ماعلا ريدملا ىدل يملعلا سلجملا عضوي:٩١ ةّداملا

طاــشــنلا يف يأرلا ءادــبإ ىلوـــتت ةــيراــشــتــسا ةئــيــه سلــــجملا
.رئازجلا عماج ةبتكمل يملعلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكي ،ةفصلا هذهبو

تاعومجمب ةلصلا تاذ ةيثحبلاو ةيملعلا عيراشملا ةسارد –
،ةبتكملا

،تاونسلا ةددعتمو ةيونسلا ةيملعلا جماربلا دادعإ –

،ةينقتلاو ةيملعلا لامعألل ةيرودلا ةليصحلا دادعإ –

.اهقيقحت ّمت يتلا ةينقتلاو ةيملعلا لامعألا مييقت –

ةيمارلا ريـــبادــتلا لك حرــتقيو يمــلعلا سلــجملا سردي اـــمك
.رئازجلا عماج ةبتكمل يملعلا طاشنلا ةيقرت ىلإ

ماعلا ريدملا هسأري يذلا يملعلا سلــجــملا مـــضي:٠٢ ةّداملا
يف ةصصختم ،رثكألا ىلع ،ةيملع تاءافك )٠1( رشع ،دعاسملا

.تامولعملاو تابتكملا ملع لاجم

يملعلا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت:١٢ ةّداملا
نوؤشلاب فلكملا رـــيزولا نم رارــــق بــجوـــمب هلـــمـــع تايــفــيـــكو
.فاقوألاو ةينيدلا

ميظنتلل اقبط ،يملعلا سلجملا ءاضعأ ىضاقتي :٢٢ ةّداملا
نيب كرتشم رارق بجومب ددحت تاضيوعت ،لمعلا هب يراجلا
فلكملا ريزولاو فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا

.ةيلاملاب

ثلاثلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

عــماــج ةــبــتـــكــم يف كارـــــتـــشالا فـــيلاـــكت ددـــــحت :٣٢ ةّداملا
ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ةمدقـملا تاــمدـــخلاو رئازــجلا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا

ىلع رئازجلا عماج ةبتــكم ةـيــنازـــيم لـــمــــتــــشت:٤٢ ةّداملا
: يتأي ام

: تاداريإلا باب يف•

،ةلودلا اهمدقت يتلا رييستلا ةناعإ –

تاسسؤملاو ةيلحملا تاعامجلا نم ةلمتحملا تامهاسملا –
،ةيمومعلا تائيهلاو

،انوناق ةلوبقملا اياصولاو تابهلا –

.رئازجلا عماج ةبتكم طاشنب ةطبترملا تاداريإلا لك –

: تاقفنلا باب يف•

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.اهتاطاشنب ةلصلا تاذ ىرخألا تاقفنلا لك –

اقبط رئازجلا عـــماج ةبـــتــكم تاـــباســــح كســـمت :٥٢ ةّداملا
بساحم نوع ىلإ ةبساحملا دنستو ،ةيمومعلا ةبساحملا دعاوقل
نوعلا اذه سراميو ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا هدمتعي وأ هّنيعي
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط هماهم

رئازجلا عماج ةبتكمل ةيلاملا ةبقارملا ىلوتي :٦٢ ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هنّيعي يلام بقارم

ّةيـــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذــه رــشـــنـــي :7٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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يمومع فحتم أشني ،يفحتملا عباطلا تاذ ريسفتلا زكارمو
،"رئازــجلا يف ةيـــمالـــسإلا ةراـــضــحلا فـــحــتم " ىّمــســي يــنــــطو
."فحتملا" صنلا بلص يف ىعديو

ةيدلب ،رئازجلا عــماـــجب فـــحــتملا رـــقــم نوــــكي :٢ ةّداملا
.رئازجلا ةيالو ،ةيدمحملا

فلكملا ريزوـــلا ةــياـــصو تــحت فـــحــتــملا عـــضوــي :٣ ةّداملا
 .فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب

،رئازجلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا نع فحتملا ربعي :٤ ةّداملا
: يتأي ام اهنم اميسالو

ةيــنــيدلا ةيــــعجرــملل تــســسأ يــتلا ةيــــخيراــتلا لــحارـــملا –
،ةينطولا

،رئازجلل ةليصألا ديلاقتلاو يفاقثلاو ينيدلا ثارتلا –

،ةيمالسإلا نونفلاو ةرامعلا –

.هعبطو فيرشلا فحصملا ةباتك خيرات –

ةيفحتملا ةدـــــصرألا روهـــمــجلل فحــتملا ضرـــعي:٥ ةّداملا
مالفألاو تاليجستلاو روصلاو قئاثولاو ةظوفحملا ةيخيراتلا

ةيـــنـيدلا ةـــسرامـــملاو ةـــيـــمالــسإلا ةراـــضــحلاب ةـــقالـــع هل ام لكو
.رئازجلا يف ةيلصألا

نيــثــحاـــبلا فرــصــت تــــحت فــحــتــملا عـــضـــي نأ نــكــمــي اــمـــك
ةيفحتملا تاعومجملاو ةينفلا ةدصرألا ضعب نيصصختملا

.يملعلا ثحبلا ةيقرت يف ةمهاسملا لجأ نم

موسرملا يف اهيلع صوصنملا ماهملا ىلع ةدايز :٦ ةّداملا
قفاوملا23٤1 ماع ةدعقلا يذ7 يف خرؤملا2٥3-11 مقر يذيفنتلا

عمج فحتملا ىلوتي ،هالعأ روـكذــملاو11٠2 ةــــنـــس ربوـــتكأ٥
امك ،هصاصتــخا لاــجــمب ةلـــصلا يذ يفــحــتــملا دـيــصرلا درجو
قيرط نع اهنيمثتو اهنيمأتو اهميمرتو اهظفح ىلع رهسي
.لئاسولاو لاكشألا عيمجب اهب فيرعتلاو ضرعلا

هسأري يذلا فـحــتملا هيـــجوــت سلــجم نوــكـــتــي :7 ةّداملا
يتآلا ءاضعألا نم هلثمم وأ فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو
 : مهركذ

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،قوقحلا يوذو نيدهاجملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

ثحـبـلاو يلاـعـلا مـيـلـعـتـلاـب فـلـكملا رــيزوــلا نــع لــثمم –
،يملعلا

ماع ناضمر٣١ يفخّرؤم٥٦١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
ءاــــشنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٣٤٤١
ةيمالسإلا ةراضحلا فحتم'' ينطو يمومع فحتم

.''رئازجلا يف

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةينيدلا نوؤشلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو فاقوألاو

1٤1و٥-211 ناـــتداـــمـلا امــيـــس ال ،روــتـــسدلا ىلع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص٠2 يف خرؤملا٤٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وينوي٥1 قــــفاوملا91٤1
،يفاقثلا

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

3 يف خرؤملا1٠-٤1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا٥3٤1 ماع لوألا عيبر
وأ ةيمومعلا ينابملاو نكامألاو تاسسؤملا ةيمست تايفيك
،اهتيمست ةداعإ

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

يف خرؤملا182-12 مـــقر يــسائرلا موــــسرــملا ىضـــــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا221-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا22٠2 ةنس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع ناـبعـــش٤1
،هرييستو رئازجلا عماج ميظنت

7 يف خرؤملا2٥3-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا11٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا23٤1 ماع ةدعقلا يذ
تاذ ريسفتلا زكارمو فحاتملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،يفحتملا عباطلا

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم7 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ربوتكأ٥ قفاوملا23٤1 ماع ةدعقلا يذ7 يف خرؤملا2٥3-11 مقر

فحاتملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا11٠2 ةنس
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،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

.رئازجلا عماج ديمع نع لثمم –

ةّيــمــسّرلا ةدـــيرــجلا يف موـــسرــملا اذـــه رـــشــنـــي :٨ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––H–––––––––––

ماع ناضمر٣١ يفخّرؤم٦٦١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
نوناقلا ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٣٤٤١
.رئازجلا عماجب دجسملا ءاضفل يساسألا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـــلا امـــيــس ال ،روـــتــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

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

يف خرؤــــملا182-12 مـــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا221-22 مقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا22٠2 ةنس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1
،هرييستو رئازجلا عماج ميظنت

يف  خرؤملا11٤-8٠  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةنــس رــبـــمــــســيد٤2 قــــفاوــملا92٤1 ماــــع ةـــجــــحلا يذ62
نيمتنملا نيفــظوــملاب صاــــــخلا يـــساــسألا نوـــناــقلا نــمــضـــتملاو
ةــــــيـــــنـــيدــــلا  نوؤــــــشـــلاـــب  ةــــفـــــلــكـــملا ةرادإلاـــــب  ةـــصاـــــــخلا  كالـــسألل
،فاقوألاو

٥ يف خرؤملا773-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمــضتــملاو31٠2 ةـــنــس رــبــمـــفوــن9 قـــفاوـــملا٥3٤1 ماــــع مرــــــحم
،دجسملل يساسألا نوناقلا

: يتأي ام مسري

موسرملا نم32ةداـــملا ماـــكــحأل اقيــبــطـــت :ىلوألا ةّداملا
قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1يف خرؤملا221-22 مقر يــسائرلا

،هرييستو رئازجلا عماج ميظنت ددحي يذلا22٠2 ةنس سرام71
دجسملا ءاضفل يساسألا نوناقلا ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
.رئازجلا عماجب

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

يحور ءاضـــف رئازــجلا عــماــجب دــجســملا ءاـــضـــف :٢ ةّداملا
نّولصـملا هــيف عــمتـجي ،اهــقــحاولو ةالـــصلا ةــعاــقّ مــضي يــنــيدو
مهعفني ام ملعتو هللا ركذو ميركلا نآرقلا ةوالتو مهتالص ءادأل

ءاضفلا'' صنلا بلـــص يف ىــــعدـــيو ،مــهاــيـــندو مـــهـــنــيد روـــــمأ يف
.''يدجسملا

رشابملا فارشإلا تحت يدجسملا ءاضفلا عضوي :٣ ةّداملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزول

نم9و8و7و6و٥و٤ داوملا ماكحأ ةاعارم عم :٤ ةّداملا
٥3٤1 ماع مرحم٥ يف خرؤملا773-31 مقر يذيفنتلا موسرملا
ءاضفلا نمضي ،هالعأ روكذملاو31٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا
: يتأي ام ،رئازجلا عماجب يدجسملا

 ،تاولصلا ةماقإو ناذألا عفر –

 ،بطخلا ءادأ –

،كلذ ةيقرتو ءارقإلا ميظنتو ميركلا نآرقلا ميلعت –

 ،بتارلا بزحلا تاقلح ميظنت –

تاودنلاو تارضاحملا ميظنتو ةيدجسملا سوردلا ءاقلإ –
،ةينيدلا

،ةيملعلا يساركلا ميظنت –

،ىوتفلا ميظنت –

.ةلصلا تاذ ةطشنألاو يوسنلا داشرإلا ةيقرت –

عماجل ةيراضحلا ةلاسرلا ززعُي ينيد طاشن لكب مايقلاو
يرئازجلا عمتجملل ةليصألا ةينيدلا ميقلا خسرُيو رئازجلا

 .ةينطولا ةينيدلا ةيعجرملا قفو

يناثلا لصفلا

هريسو يدجسملا ءاضفلا ميظنت

،رــيدــم هرــّيــسي يذلا يدـــــجســملا ءاـــضـــفلا مـــضـــــي:٥ ةّداملا
: ةيتآلا ماسقألا ،صوصخلا ىلع

 ،ناذألاو تاولصلا مسق –
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،ينآرقلا ميلعتلاو ءارقإلا مسق –

،يدجسملا سردلاو ةباطخلا مسق –

،ةيملعلا يساركلا مسق –

،ءاتفإلا مسق –

.يوسنلا داشرإلا مسق –

،موسرم بجومب يدجسملا ءاضفلا رـــيدم نّيعي:٦ ةّداملا
ىهــنــتو ،فاــــقوألاو ةيـــنــيدلا نوؤــــشلا رــيزو حارــتــقا ىلــع ءاــنــب
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم

ءاضفلا نع لوألا لوؤسملا هتفصب ريدملا فلكي:7 ةّداملا
: يتأي امب يدجسملا

: يدجسملا ءاضفلا رييست ناونعب•

ءاضفلاب ةطوــنـــملا فئاـــظولاو ماـــهملا قيــقــحت ىلع رـــهـــسي –
،يدجسملا

رـــّيـســيو ،اهــسأرــيو تاـــعاــمــتـــجالا لاـــمــعأ لودــج طــبـــضـــي –
،لاغشألا

،كلذ مّيقيو ،يدجسملا ءاضفلاب ماسقألا لمع عباتي –

تحت نيمدختسملا عيمج ىلع ةيمّلُّسلا ةطلسلا سرامي –
،هتطلس

،يدــــجــســملا ءاــضــفــلا تاــطاــشــن نــع يوــنــسلا رــيرــقــتــلا دــعــي –
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولل هعفريو

عماــج تاســسؤــمو تائــيــه عـــم قـيـــســنـتلا ناوـــنــعـــب•
 : رئازجلا

عماج ةدامعل عباتلا نيريدملا سلجم تاعامتجا رضحي –
ةقثــبــنـملا تاــــيـصوــتلا ةعــباــتمو ذــــيــفـنت ىلع رهــــســيو ،رئازــــجلا

،اهنع

ريـيــســت ةســسؤـــمب قــيـــســـنــتلا ةــنــجل تاـــعاــمــتــجا رـــضـــحي –
تاــيـصوــتلا ةــعــباــتــمو ذــيـــفـنــت ىلـــع رــهــســيو ،رئازــــجلا عـــماـــج
،اهنع ةقثبنملا

،رئازـــجلا عماـــجل يـــملعلا ســـلـــجــملا عــم ةـــطـــشــنألا قــســنـي –
،ينيدلا عباطلا تاذ لئاسملا يف اميس الو

تائيه عم قيسنتلاو نواعتلا تاقالع ميظنت ىلع رهـسي –
.رئازجلا عماج تاسسؤمو

.ماسقأ ءاـسؤر يدـــجـسملا ءاــضــفلا رــيدــم دعاســي :٨ ةّداملا

فلكــملا رـــيزولا نـــم رارـــق بجوــــمب ماــســقألا ءاــــسؤر ّنيعي
ءاضفلا ريدم حارتقا ىلع ءانب ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو ،يدجسملا

يدجــســملا ءاــضــفلل يلــخادلا ميــــظـــنــــتلا ددـــحـــي :٩ ةّداملا
ةينيدلا نوؤشلاب فلــكملا رـــيزولا نيب كرتــشم رارق بـــجوـــمب
ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو فاقوألاو
.ةيمومعلا

ءاسؤرو يدجسملا ءاضفلا ريدم فينصت ددحي :٠١ ةّداملا
.صاخ صن بجومب ماسقألا

نم يدجسملا ءاضفلل يلخادلا ماظنلا دادعإ متي :١١ ةّداملا
 .ماسقألا ءاسؤر عم رواشتلا دعب هريدم لبق

نوؤشلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب هيلع قفاويو
.فاقوألاو ةينيدلا

ثلاثلا لصفلا

 ةيماتخو ةصاخ ماكحأ

نيمتنملا نيفظوملا نم بترلا ضعب ليوحت متي :٢١ ةّداملا
فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل
ةلكوملا ماهملاب عالطضالاو يدجسملا ءاضفلا ريطأت دصق
 .هيلإ

ةسراممل مهليوحت متي نيذلا نوفظوملا ديفتسي :٣١ ةّداملا
: يتأي امم ،يدجسملا ءاضفلاب مهفئاظو

،) ةبتر لك بسح ( زيمتملا مادنهلا –

 ،ةيمازلإلا ةفيظولا ةعيبط بسحب يفيظولا نكسلا –

كلت ىلع الضف ،ةبتر لكب ةصاخ تاضيوعتو تاوالع –
.لمعلا هب يراجلا ميظنتلا يف ةددحملا

نيلماعلا نيفظوملاب ةصاخلا تاضيوعتلاو تاوالعلا ددحت
.ميظنتلا قيرط نع دجسملا ءاضفب

رييستب ةقلعــتملا ةيــلاــملا تاداــمــتــعالا لـــجـــست :٤١ ةّداملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو ةينازيم يف يدجسملا ءاضفلا

ةّيــمــسّرلا ةدــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذــه رـــشــنــــي :٥١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر31 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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21م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٠٢

ةّيدرف ميسارم
قفاوملا٣٤٤١ماع ناضمر٨١ يفخرؤميسائرموسرم

راــشتسم ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٩١
.ةينيدلا تايعمجلاب ّفلكم ،ةيروهمجلا سيئر ىدل

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم2-29و7-19 ناتداملا اميس ال روتسدلا ىلع ءانب–
92 يف خرؤملا7٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلاو٠2٠2 ةنس يفناج٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،اهميظنتو ةيروهمـجلا ةـــسائر حلاــــصـــم تاـــيـــحالــــص ددـــــحـــي
،ممتملاو لدعملا

8 يف خرؤــــــملا93-٠2 مــــقر يــــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،ممتملا ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

يف خرؤـــــــــــــملا يــــــــــــسائرــــــلا موـــــــــــسرــــــملا ىلـــــــــــع عالــــــــــطالا دـــــــــــــعبو–
٠2٠2 ةــــــنس وــــــــيلوــــــــي61 قــــــــــــفاوـــــــــملا1٤٤1 ماـــــــــــــع ةدـــــــــــــــــعقلا يذ٤2
ىدـــــــــل اراـــــــشتسم ،رضخألا نب ىسيع ّديـــــــسلا نييــــــعت نـــــــمضتملاو
،ةينيدلا تايعمجلاب اّفلكم ،ةيروهمجلا سيئر

: يتأي ام مسري

هتفصب ،رضخألا نب ىسيع ّديسلا ماهم ىهنت : ىلوألا ةداملا
.ةينيدلا تايعمجلاب افلكم ،ةيروهمجلا سيئر ىدل اراشتسم

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــه رــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ91 قــــفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر81 يف رـئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
بئاـــن ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمـــضـــتي ،2202 ةنــــــس ليرـــبأ21
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم

––––––––––

3441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىســيــعّديــــسلا ماــــهـــمىهـــنـــت ،2202 ةــــنـــس لـــيرـــبأ21 قــــفاوـــــملا

ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان هتفصب ،يروصنم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،)ةموكحلل ةماعلا

قفاوملا3441 ماع ناضمر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ21
دالوأب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةّيروهمجلا طيسول يلحم
.لالج

––––––––––

3441 ماــع ناــضـــمر11 يف خّرؤم يــــسائر موـــسرم بـــجومب
،يولع يحتفّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ21 قفاوملا

ةيرادإلا ةعطاقملاب ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لالج دالوأب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ســـيئر ماــهــم ءاــهــنإ نـــمــضـــتــي ،2202 ةـــنـــس لـــيرـــبأ21
.ةلودلا سلجمب ةحلصم

––––––––––

3441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
مــيـــلـــسّديـــسلا ماـــهـــمىهـــــنـــت ،2202 ةــــنـــس لـــيرـــبأ21 قــــفاوـــــملا

ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصمل اسيئر هتفصب ،شوطيمح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلودلا سلجمب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيــمألا ماـــهــم ءاهـــنإ نــمــضـــتي ،2202 ةـــنــس لـــيرـــــبأ21
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول ماعلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـــمــحمدّيـــسلا ماــهــمىهـــنت ،2202 ةـــنـــس لـــيرــبأ21 قـــفاوــــملا
نارمعلاو نكسلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،ةناهز بيبحلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نيـــيعت نمــضــتي ،2202 ةنـــس لــــيرـــبأ21
ةئيــــهــتلاو ةيلـــــحملا تاـــعامــــجلاو ةـــيــــلـــخادلا ةرازوـــــل
.ةينارمعلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
بيبحلادـمحم دّيــسلا نّيــعي ،2202 ةنــــس ليربأ21 قـــفاوـــملا

ةـــيلـــحملا تاــــعاــمــجلاو ةـــيلـــخادلا ةرازول اــــــماـــع انـــــيــــمأ ،ةـــــناـــــهز
.ةينارمعلا ةئيهتلاو
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قفاوملا3441 ماع ناضمر51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئان ماهــم ءاـــهنإ نمـــضـــتي ،2202 ةنس ليربأ61
.طاوغألا ةعماجب ريدم

––––––––––
3441 ماع ناضمر51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دوعسمدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ61 قفاوملا
ةـــيـــجراــخلا تاـــقالـــعلاب اّفلـــــكم ،رـــيدـــم بئاـــن هتـــــــفــــصب ،نوداد
ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،طاوغألا

–––––––––––H–––––––––––

3441 ماع ناضمر51 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ61 قفاوملا

.تاعماجب تايلك ءادمع

––––––––––
3441 ماع ناضمر51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةداسلاو ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ61 قفاوملا
: ةيتآلا تاعماجلاب تايلك ءادمع مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،يوادهم رداقلا دبع–
،هبلط ىلع ءانب ،راردأ ةعماجب

،جيريرعوب جرب ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلك ،مساقلب جاحلا–
،ةافولا ببسب ،1202 ةنس تشغ31 نم ءادتبا

مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،يبلحم ةليلد–
،وزو يزيت ةعماجب رييستلا

ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلك ،ةبوشنق نامحرلا دبع–
،ةفلجلا ةعماجب

،ةلشنخ ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلك ،فالخ نيدلا ردب–
ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،شوبرد رهاطلادـمحم–

.ةلشنخ ةعماجب رييستلا مولعو
–––––––––––––––––

3441 ماع ناضمر51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رياربف62 نم ءادتباىهنت ،2202 ةنس ليربأ61 قفاوملا

ةيلكل اديمع هتفصب ،رماع دوعسم دّيسلا ماهم ،2202 ةنس
.ةافولا ببسب ، طاوغألا ةعماجب تاغللاو بادآلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ61

.نيتعماجب نيدهعمل

––––––––––
3441 ماع ناضمر51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يتآلا نيدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ61 قفاوملا
: نيتيتآلا نيتعماجلاب نيدهعمل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

قفاوملا3441 ماع ناضمر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ21
يف يزــفلــتلاو يـــعاذإلا ثـــبلل ةيموـــمــعلا ةســــسؤملل
.رئازجلا

––––––––––

3441 ماع ناضــمر11 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــجوـــمب
،ماطسب ديشر دّيـــسلا نّيــــعي ،2202 ةنـــس ليرـــبأ21 قــــفاوـــملا

يف يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا ةسسؤملل اماع اريدم
.رئازجلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بتاكلا ماهم ءاهـنإ نمــضـــتي ،2202 ةــنـــس لـــيرـــبأ61
.وزو يزيت ةيالو يف فيساو ةرئاد سيئر ىدل ماعلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
سرام لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس ليربأ61 قفاوملا

اماع ابتاك هتفصب ،يرمـــعل نيــسحدّيـــسلا ماــهـــــم2022 ةنــــس
ىلع هتلاحإل ،وزو يزيت ةيالو يف فيساو ةرئاد سيئر ىدل
.دعاقتلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ61
.ةديلبلا ةيدلبل ماعلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نايفسدـّيسلا ماـهـمىهنت ،2202 ةــنس لــيرــبأ61 قـــفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،ةديلبلا ةيدلبل اماع ابتاك هتفصب ،ةيواب
.ىرخأ

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرــبأ61
.ةيدملا ةيالو يف نيدهاجملا

––––––––––

3441 ماع ناضمر51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دوــعــسمّديـــسلا ماــــهـمىهـــــنت ،2202 ةنـــس لــــيرـــبأ61 قـــفاوــــملا

هتلاحإل ،ةيدملا ةيالو يف نيدهاجملل اريدم هتفصب ،يداهلب
.دعاقتلا ىلع
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ةعماجب ايجولونكتلا دهعمل اريدم ،يقابلا دبع نيدلا رون– 
،ةريوبلا

تاطاشنلا تاينقتو مولع دهعمل اريدم ،يمالس يلع ديس–
.ةنايلم سيمخ ةعماجب ةيضايرلاو ةيندبلا

–––––––––––H–––––––––––

3441 ماع ناضمر11 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ21 قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم

––––––––––
3441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ21 قفاوملا
،ةـــيــتآلا تاــيالولا يف ةيـــــموـــمعلا لاغـــــشألل نيرــــيدــم مهـــتــفـــصب
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ةديعس ةيالو يف ،ريخلب يس ديلولا نبإ دلاخ–
،ةملاق ةيالو يف ،ةفالخ ناميلس–
.جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يخيش يلع–

–––––––––––––––––
3441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةـحـيـلص ةدـّيسلا ماـهـمىهنت ،2202 ةــنس لــيرــبأ21 قـــفاوملا
قوس ةــيالو يف ةــيــموــمــعــلا لاــغشألل ةرــيدــم اــهــتــفصب ،باقع
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل،سارهأ

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ61
.نيتيالو يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلل

––––––––––
3441 ماع ناضمر51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ربمفون4 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس ليربأ61 قفاوملا
امهتفصب ،امهامسا يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
نيتـيالوـلا يف ةـيدـيصلا دراوملاو يرــحــبــلا دــيصلــل نــيرــيدــم
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،نيتيتآلا

،لجيج ةيالو يف ،ناضمر ةيدان–
.ةدكيكس ةيالو يف ،عيبصوب نيسح–

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ61
.ةياجب  ةيالو يلاو

––––––––––
3441 ماع ناضمر51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ةيواب نايفس دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ61 قفاوملا
.ةياجب  ةيالو يلاو ناويدل اسيئر

قفاوملا3441 ماع ناضمر11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ21

.سابعلب يديس ةيالو يف

––––––––––

3441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يروصنم ىسيع ّديسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ21 قفاوملا

.سابعلب يديس ةيالو يف نيدهاجملل اريدم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ61
.طاوغألا ةعماجب تاغللاو بادآلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نوداد دوعسم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ61 قفاوملا

.طاوغألا ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ21
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شوطيمح ميلس دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ21 قفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب تاساردلل اريدم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ21
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ةماعلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دعسي تيآ ريمس ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس ليربأ21 قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ةماعلا ةرادإلل اريدم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ21

.نوميميت ةيالو يف

––––––––––

3441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يولع يحتف دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ21 قفاوملا

.نوميميت ةيالو يف نكسلل اريدم
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،لجيج ةيالو يف ،ةفالخ ناميلس–
،ةملاق ةيالو يف ،رصاون ملاس–
،ةنيطنسق ةيالو يف ،ريخلب يس ديلولا نبإ دلاخ–
.سارهأ قوس ةيالو يف ،يخيش يلع–

–––––––––––––––––
3441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،باقع ةحيلص ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ21 قفاوملا
.ةدكيكس ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل ةريدم

3441 ماع ناضمر11 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نيريدم نييعت نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ21 قفاوملا
.تايالولا ضعب يف ةيمومعلا لاغشألل

––––––––––

3441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ21 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم

ةروكذملا ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجللا لكشتت:٢ ةداملا
ةيلخادلاب فلكملا ريزولا اهسأري يتلا ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

: مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نم هلثمم وأ

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،دـمحم ليوط–

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يفطل يعوبس–

،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دولوم سيمخ–

ثـــحــبلاب فلــكــملا رــيزولا لثــــمم ،نـــيدلا فــــيس ةراــــمـــــع–
،يملعلا

ةــــنـــمـــقرــــلاب فـــلـــــكـــملا رـــيزولا ةلــــثــمم ،ةـــحيـــتــف زاـــمــــغ–
،تايئاصحإلاو

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةريصن يلع جاح–

لاــــغــشألاب فلـــكــملا رـــيزولا لــــثـــمم ،ديـــجــم يــساــق تــيآ–
،ةيمومعلا

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم ،ديرف لاجعل–

،نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دباعلا يميكح–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،رمع يلاو–

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،رضخألا ةبارع–

تالصاوملاب فلكملا ريزولا لثمم ،نيمالا دـمحم ةيجنارب–
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

،لاصتالاب فلكملا ريزولا لثمم ،اضر رامع تاملت–

ةحالفلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ماهلإ ةيوبك فيصول–
،ةيفيرلا ةيمنتلاو

،ىربكلا رطاخملل ينطولا بودنملا ،ديمح ةرفع–

،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،باهولا دبع طويخلوب–

،ينطولا كردلا ةدايق لثمم ،يماس يداود–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

سرام٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٩ يفخرؤم رارق
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملل ةكرتشملا

––––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤91-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو11٠2 ةنس ويام22 قفاوملا23٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91
،اهريسو اهميظنتو ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم11و٠1 نيتداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
23٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا٤91-11 مقر يذيفنتلا
ةـيـــبودــنملا ماهـــم نمــضــتــملاو11٠2ةـــنــــس وــياــم22 قــــفاوـــــملا
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتو ىربكلا رطاخملل ةينطولا

ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت ىلإ رارقلا اذه فدهي
.ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،يحتف سادرم–

،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا ةلثمم ،ةريخ يعدارب–

يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ةلثمم ،ةميتخ ةيدوأ تيأ–
،يجولونكتلا ريوطتلاو

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا ةلثمم ،ةحيلص ساطرف–

داصرألل ينطولا ناويدلا لثمم ،حلاص دباع يباحص–
،ةيوجلا

،يرلا دراومل ةينطولا ةلاكولا لثمم ،هـللا دبع خباش نب–

،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا لثمم ،يحتف ةدومح نب–

،رئازجلل ةيجولويجلا ةحلصملا ةلاكو لثمم ،حبار ديزي–

يف قبطملا ثحبلل ينطولا زكرملا لثمم ،يدهم يركوب–
،لزالزلل ةداضملا ةسدنهلا

ملع يف ثحبلا زكرم لثمم ،ميركلا دبع شواش سلي–
،ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا

،ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحم لثمم ،ريمس ينابلش–

،تاقورحملا طبض ةطلس لثمم ،ييحي نابعش نب–

،جراخلاب ميقم يرئازج ريبخ ،دمحأ يكرابم–

،جراخلاب ةميقم ةيرئازج ةريبخ ،مايرم دارم–

،رئازجلاب ميقم يرئازج ريبخ ،يلع جانسوي–

،رئازجلاب ميقم يرئازج ريبخ ،يلاليج راون نب–

رحصتلا ةهباجمل ةينطولا ةيعمجلا لثمم ،دـمحم يلولج–
،ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو

ءاقدصأ" ةينطولا ةيعمجلا لثمم ،نايفص كيرجموب–
."ةئيبلا

صخش لكب نيعتست نأ ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجللا نكمي
.اهماهم ءادأ يف اهدعاسي نأ هنأش نم تالهؤمو تاءافك وذ

موسرملا ماكحأل اقبط اهماهم ةنجللا هذه سرامت:٣ ةداملا
ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا٤91-11 مقر يذيفنتلا

ةيبودنملا ماهم نمضتملاو11٠2 ةنس ويام22 قفاوملا23٤1
،اــــــهرـــــــيــسو اـهــمــيــظــنــتو ىرــبــكــلا رـــطاـــخــمـــلــل ةــيــنـــطوــــلا
.هنم٤1و31و21و9و8 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام31 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دوجلب لامك

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

قفاوملا3441 ماع بجر8 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةلاكولل تاقحلم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس رياربف9
.ةظوفحملا تاعاطقلل ةينطولا

––––––––––
،نونفلاوةفاقثلا ةريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

62 يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

71 يفخّرؤملا97-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5002 ةنس رياربف62 قفاوملا6241 ماع مّرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا802-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
5002 ةـنس وـيــنوــي4 قـــفاوملا6241 ماــع يناــثــلا عــيــبر62
ةنيطنسقل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا عاطقلا ءاشنإ نمضتملاو
،هدودح نييعتو

6 يفخّرؤملا672-70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمتبس81 قفاوملا8241 ناضمر
،هدودح نييعتو سلدل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا عاطقلا ءاشنإ

6 يفخّرؤملا772-70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمتبس81 قفاوملا8241 ماع ناضمر
ســـنــتــل ةـــقـــيــتـــعـــلا ةــنـــيدـــمـــلـــل ظوـــفــــحملا عاـــطــــقـــلا ءاــشــــنإ

،هدودح نيـــيـــعتو

يفخّرؤملا404-90 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9002 ةـنس رـبـمـفوــن92 قـــفاوملا0341 ماـــــع ةـــــجحلا يذ21
ةليمل ةقيتعلا ةنيدملل ظوفحملا عاطقلا ءاشنإ نمضتملاو
،هدودح نييعتو

03 يفخّرؤملا20-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1102 ةنس رياني5 قفاوملا2341 ماع مرحم
اهميظنت ديدحتو ةظوفحملا تاعاطقلل ةينطو ةلاـكو ءاشنإ

،هنم2 ةداملا اميس ال اهريسو

بجر4 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةقفاوملا نمضتملاو4102 ةنس ويام4 قفاوملا5341 ماع
ظوـــــفــحملا عاـــطــقلا حالـــصــتــساو ظـــفـــحل مئادلا ططــــخــــملا ىلع
،ةنيطنسقل ةقيتعلا ةنيدملل



–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٥١ يفخّرؤــــمكرتشم يرازو رارـــق
كالسألا ضعب عضو نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف٦١
ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف ةحصلا ةرازوب ةصاخلا

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولاّ نإ

،نونفلاوةفاقثلاةريزوو

،ةحصلا ريزوو

يفخرؤملا٥72-12مــقريـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت
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ىدامج7 يفخّرؤملا كرتشـملا يرازوـلا رارـقلا ىضـتـقـمبو–
نمضتملاو6102 ةنس سرام61 قفاوملا7341 ماع ةيناثلا
ظوفحملا عاطقلا حالصتساو ظفحل مئادلا ططخملا ىلع ةقفاوملا
،سلدل ةقيتعلا ةنيدملل

لاوش02 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةقفاوملا نمضتملاو1202 ةنس وينوي لّوأ قفاوملا2441 ماع
ظوــفـــحملا عاــــطــقلا حالــــصـــتساو ظــفـــحل مئادلا طــــطــخـــملا ىلع
،سنتل ةقيتعلا ةنيدملل

لاوش02 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةقفاوملا نمضتملاو1202 ةنس وينوي لّوأ قفاوملا2441 ماع
ظوـــفـــحملا عاــــطـــقلا حالــصــتـــساو ظـــفــــحل مئادلا طــطـــخــملا ىلع
،ةليمل ةقيتعلا ةنيدملل

: يتأي ام ناررقي

موـــسرــملا نـــم2 ةداــــملا ماـــكــحأل اقـــيــبـــطـــت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا2341 ماع مرحم03 يفخّرؤملا20-11 مقر يذيفنتلا

تايالو نم لك يف أشنت ،هالعأ روكذملاو1102 ةنس رياني5
ةينطولا ةلاكولل ةقحلم فلشلاوسادرموبوةليموةنيطنسق
.رئازجلا ةيالوب اهرقم نئاكلا ةظوفحملا تاعاطقلل

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

رياربف9 قفاوملا3441 ماع بجر8 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

نونفلاو ةفاقثلا ةريزو

لالعش ءافو

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

يفخرؤملا182-12مقريسائرلا موـسرمــلا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2ةنسويلوي7قــفاوــملا2٤٤1ماــــعةدعقلايذ62
،لدعملا ،ةموكحلاءاضعأنييعت

يفخرؤملا97-٥٠مـقريذـيـفنتلا موـسرــملا ىضـتـقـمــبو –
ددحييذلا٥٠٠2ةنسرياربف62قفاوملا62٤1ماعمرحم71

،ةفاقثلا ريزوتايحالص

7 يف خرؤملا393-9٠مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو9٠٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا٠3٤1 ماع ةجحلا يذ
كالـــسأل نيــمــتـــنملا نيــفـــظوــــملاب صاـــخلا يـــساـــسألا نوــناـــقلا
،ةيمومعلا ةحصلا يف نيماعلا نييبطلا نيسرامملا

يفخرؤملا973-11مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو –
يذلا11٠2ةنسربمفون12قفاوملا23٤1ماعةجحلايذ٥2
،تايفشتسملاحالصإوناكسلاوةحصلاريزوتايحالصددحي

يفخرؤملا391-٤1مقريذيفنتلا موـسرــملا ىضـتـقــمبو –
ددحييذلا٤1٠2ةنـــسويلوي3قـــفاوـــملا٥3٤1ماعناضــمر٥

،يرادإلا حالصإلاوةيمومعلاةفيظوللماعلاريدملاتايحالص

: يتأي اـمنورّرـقي

موسرملا نــــــم2 ةداــــــمـــلا ماــــكـــــــــحأل اــــــقيــــبـطت: ىلوألا ةّداملا
٠3٤1ماعةجحلايذ7يف خرؤـــمــــلا393-9٠ مــقر يذيفنتلا
يساـــسألانوناقلانمضتملاو9٠٠2ةنسربمفون٤2قفاوملا
نييبطلا نيسرامملا كالسألنيـــمتـــنملانيــفــظوـــملابصاـــخـــلا
ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف عضوي ،ةيمومعلا ةحصلا يف نيماعلا
صوصنملا دادعتلا دودح يفو ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازو ىدل
: يتآلا كلسلل نومتنملا نوفظوملا ،رارقلا اذه بجومب هيلع

دادعتلا كلسلا

1 يف نوماعلا ءابطألا
ةيمومعلا ةحصلا

راسملا رييست نوـنـفـلاو ةـفاـقـثـلا ةرازونمضت :٢ةداملا
ىلوألا ةداــــملا يف روــــكذمــلا كلـــسلل نيمـــتنــملا نيفظوــــملل ينهملا
بـــجوـــمب ةددــحملا ةيــساــسألا ةـيــنوـــناــقـلا ماـكــــحألل اـقـــبـط ،هالــــعأ
٠3٤1 ماع ةجحلا يذ7 يف خرؤملا393-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
.هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا

ةــــلاـــــح يف نوـــعوـــضوـــملا نوـــفــظوــملا ديــفـــتــــسي :٣ةداملا
ةينوناقلا ماكحألل اقبط ةـــيقرــتلا يف قـــحلا نم ،ةمدــــخلاب ماــــيــقلا
393-9٠ مــــقريذيــــفـــنــتلا موــــسرـــملا بــجوـــمب ةددـــــحملا ةيــــساسألا
ةنس رــبـــمفون٤2 قـــفاوـــملا٠3٤1 ماـع ةـجـــحلا يذ7 يف خرؤــــملا

.هالعأ روكذملاو9٠٠2

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



٨٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٩١
27م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٠٢

ةــــّيــمــسّرلا ةدــــــيرـــجـــــلا يــــف رارــــقلا اذـــه رـــــــشـــني :٥ةداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا ةــــّيروهمجلل

ةنس رياربف61 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٥1 يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ةنس سرام٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٢ يفخّرؤم رارق
١٤٤١ ماــــعبـــجر7 يفخرؤــــملا رارـــقلا لدــــعــــي ،٢٢٠٢
نيــيـــــعت نــــــمــــضــتملاو٠٢٠٢ ةنــــس سراـــم٢ قـــفاوـــملا
ةــــــيمومعلا تاــــــقفصلل ةـــــيعاطقلا ةــــنـجـلـلا ءاــــضعأ
.ةنيدملاو نارـــــمعلاو نــــــــكسلا ةرازوـــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام٥ قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش2 يف خرؤم رارق بجومب
قفاوملا1٤٤1 ماع بجر7 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام2
،لدعملا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل
: يتأي امك

"........................................................................................،
ةدــيسلــل اــفــلــخ ،اــفــلــخــتسم اوضع ،رضخل يعار دــيسلا–

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزول ةلثمم ،ءارهزلا ةمطاف يلاوع
."..............................)رييغت نودب يقابلا(...........................

–––––––––––H–––––––––––

سرام٣١ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٠١ يفخرؤم رارق
ماع لاوش٩٢ يفخرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
ددـحـي يذـلا١٢٠٢ ةـنس وـيــنوــي٠١ قـــفاوملا٢٤٤١
ةـــمئادلا ةيـــــعاـــطــــــقلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا
ةرازو يف يجولونكتلا رـــيوــطـــتلاو يمـــلعلا ثـــحـــبلل
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

––––––––––

31 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٠1 يف خرؤــــم رارق بــــجوــــمب
2٤٤1 ماـــع لاوـــش92 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس سرام
ةيـــمــسالا ةــمئاــقلا ددــــحي يذلا12٠2 ةنــــس وـــينوي٠1 قــــفاوــــــملا

ريوــــطـــتلاو يمـــلعلا ثــحـــبلل ةمئادلا ةيـــعاـــطقلا ةنـــجللا ءاــضـــعأل
: يتأي امك ،ةنــيدــملاو نارمــــعلاو نكسلا ةرازو يف يجولونكتلا

ةحصلا ريزو
ديزوب نب نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

نونفلاو ةفاقثلا ةريزو
لالعش ءافو

"........................................................................................،
نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب )أ“

: ةنيدملاو
،زاجنإلا لئاسوو ءانبلل ماع ريدم ،ةويرعوب اضر ّديسلا–

.يميكح دباعلا ديسلل افلخ ،اسيئر
: عاطقلل ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب )ب
ناديم بسح ةراتخملا تائيهلاو تاسسؤملا ولثمم .١

: اهصاصتخا
...............................)رييغت نودب( ................................–
ينطولا ربخملاب ةدحو ريدم ،موداقوب لصيف دّيسلا–

.رميع ظيفحلا دبع ديسلل افلخ ،اوضع ،ءانبلاو نكسلل
...............................)رييغت نودب( ................................–
ةئيهلل ماعلا ريدملا سيئرلا ،يساقوأ نيدموب دّيسلا–

رضخل ديسلل افلخ ،اوضع ،ءانبلل ةينقتلا ةباقرلل ةينطولا
.خيشب

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

لقنلا ةرازو

ليربأ11 قفاوملا3441 ماع ناضمر01 يفخّرؤم رارق
ةدعقلا يذ02 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس
دّدحي يذلا6102 ةنس تشغ32 قفاوملا7341 ماع
ةفّلكملا ةيوهجلا ناجللا ريسو ميظنتو ليكشت
لقنلا تاطاشن لالغتسا صخر تابلط ةساردب
.اهيف تبلاو ةيرحبلا ةهزنلاو يرضحلا يرحبلا

––––––––––

،لقنلا ريزوّ نإ

62 يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا302-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا6102 ةنس ويلوي52 قفاوملا7341 ماع لاوش02

يرضحلا يرحبلا لقنلا تاطاشن ةسرامم تايفيكو طورش
،ةيرحبلا ةهزنلاو

يف خّرؤـــملا663-12 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو–
يذـــــلا1202 ةــــنس رـــــبمتبس72 قــــــفاوملا3441 ماـــــع رـــــفص02
،لقنلا ريزو تايحالص دّدحي

7341 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ02 يف خّرؤــــملا رارــــقلا ىــــضتقمبو–
ميظنتو ليكشت دّدحي يذلا6102 ةنس تشغ32 قفاوملا

صخر تاــبــلـــط ةساردـــب ةـــفـــّلـــكملا ةـــيوـــهجلا ناـــجـــلـــلا رـــيسو
ةيرحبلا ةهزنلاو يرضحلا يرحبلا لقنلا تاطاشن لالغتسا

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

يـــــــجذومنلا ءاـــــبعألا رـــــتفد ددـــــحيو اــــــهنم هــــــبحسو لاــــــمعلا
،لاـــــــمعلا بــــيصنتل ةــــيمومعلا ةـــــمدـــخلا ةــــسراممب قــــلعتملا
.مّمتملاو لّدعملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤ قـــــفاوملا3٤٤1 ماــــعناــــضمر3 يف خّرؤــــم رارــــق بــــجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،22٠2 ةــــنسليربأ
مقر نكسم63 ميرلا يحب ةنئاكلا ،”اولبمأ يبيصن“ ةاّمسملا

اقبط ،ةبانع ةيالو،ةبانع ةيدلب ،روشاع يديس ،أ٠2 ب
321-7٠ مــــقر يذــــيــــفــــنــــتـــــلا موـــسرملا نـــم٤1 ةداملا ماــــكــــحأل
ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماع يناثلا عــــيبر6 يف خرؤــــملا

تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش طبضي يذلا7٠٠2
ءابعألا رتفد ددحيو اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا
بـــــيصنتل ةـــــيمومعلا ةـــــمدخلا ةـــــسراممب قلعتملا يجذومنلا
.مّمتملاو لّدــــــــعملا ،لاــــــمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤ قـــــفاوملا3٤٤1 ماــــع ناــــضمر3 يف خّرؤــــم رارــــق بــــجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،22٠2 ةــــنسليربأ
يـــحب ةـــنئاكلا ،”بوــــج تاـــمدخلا ةددــــعتمو ش ذ م“ ةاّمسملا

ةــــيالو ،يرـــحبلا جرـــب ةـــيدلب ،٠1 مـــقر2٠ مـــسق ،٠62 لوــــلعق
مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤1 ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا

٤2 قـــــفاوملا82٤1 ماــــع يـــناثلا عـــيبر6 يف خرؤــــملا321-7٠
حــــــنم تاــــيفيكو طورـــــش طــــبضي يذــــلا7٠٠2 ةــــنس لـــــيربأ
اـــهنم هـــبحسو لاـــمعلا بيـــصنتل ةــــصاخلا تائيهلل داـــمتعالا

ةـــمدخلا ةـــسراممب قـــلعتملا يــــجذومنلا ءاـــبعألا رــــتفد ددحــيو
.مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤ قــــفاوملا3٤٤1 ماـــعناـــضمر3 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،22٠2 ةــــنسليربأ
76٠1 يــحب ةــنئاكلا ،”ســــتنلات ســـنسليو م م ذ ش“ ةاـــّمسملا

ةــــــــيدلب ،9 مـــــقر أ٤ مـــــقر ةراـــــمع ،يــــمومع يوـــــقرت نــــكسم
موسرملا نم٤1 ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا ةيالو ،ةملاعملا
82٤1 ماــــع يــناثلا عــيبر6 يف خرؤـــملا321-7٠ مـــقر يذـــيفنتلا
تايفيكو طورش طبضي يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا

هــــبحسو لاـــمعلا بـــيصنتل ةـــصاخلا تاـــئيهلل داـــمتعالا حـــنم
ةـــــسراممب قـــــلعتملا يـــــجذومنلا ءاـــــبعألا رــــتفد ددــــحيو اـــــهنم
.مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا

: يتأي ام رّرقي

02 يف خّرؤملا رارقلا نم4 ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةداملا
دّدحي يذلا6102 ةنس تشغ32 قفاوملا7341 ماع ةدعقلا يذ
تابلط ةساردب ةّفلكملا ةيوهجلا ناجللا ريسو ميظنتو ليكشت
ةــــهزنلاو يرــــضحلا يرـــحبلا لــــقنلا تاـــطاشن لالــــغتسا صــــخر
: يتأي امك رّرحتو ،اهيف تبلاو ةيرحبلا

: يتأي امك ةيوهج ةنجل لك ليكشت دّدحي :4 ةداملا“

،لقنلا ةرازول ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلل ماعلا ريدملا–
،اسيئر

،اوضع ،ةيراجتلا ةيرحبلا ريدم–

،اوضع ،لقنلل يئالولا ريدملا–

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

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

ليربأ11 قفاوملا3441 ماع ناضمر01 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

هلـلا دبع يجنم

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

٤ قــــــفاوملا٣٤٤١ ماـــــع ناـــــــضمر٣ يف ةـــــــخّرؤـــم تارارـــــــق
ةصاخ تائيه دامتعا نمضتت ،٢٢٠٢ ةــــنسليربأ
.لامعلا بيصنتل

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

٤ قــــــفاوملا3٤٤1 ماــــع ناــــضمر3 يف خّرؤــــم رارــــق بـــجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،22٠2 ةــــنسليربأ
،يتاذلا ءانبلا يحب ةنئاكلا ،”كارفاطس م م ذ ش“ ةاّمسملا

٤1 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةدكيكس ةيالو ،ةمورك يدامح ةيدلب
عــــيبر6 يف خرؤــــملا321-7٠ مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرــــــملا نــم
طبضي يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماع يناثلا

بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش


