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ةـّيميظنتميسارم

ةسائرل ماعلا نيمألا ىلإ دنسي ،22٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف خّرؤم٥٤1-22 مقر يسائرموسرم
............................................................................لحاسلل ةلودلا ةماقإل ةيمومعلا ةسسؤملا ىلع ةياصولا ةطلس ةيروهمجلا

891–6٠ مقر يذــيفنتلا موـــسرملا مـــّمتيو لّدـــعي ،22٠2 ةنس ليربأ91قـفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر81 يف خّرؤم761-22 مقر يذيفنتموسرم
تاسسؤملا ىلع قـــبطملا ميظنتلا طبضي يذــلا6٠٠2 ةــــــنس وــــيام13 قــــــفاوـــملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤــملا
...........................................................................................................................................................ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا

ضرأ ةعطق فينصت ءاــــغلإ نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ٤2قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر32 يف خّرؤم861-22 مقر يذيفنتموسرم
.......................ةليم ةيالوب ثدح يذلا لازلزلا يبوكنم ةدئافل ةيمومع تازيهجتو ةيعامتجا تائزجت زاجنإل ةهجوم ةيحالف

ةـّيدرفميسارم

ةيلديصلل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ91 قفاوملا3441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................تايفشتسملل ةيزكرملا

ةيزكرملا ةيلديصلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ91 قفاوملا3441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................تايفشتسملل

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب

..وزو يزيت ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......1 نارهو ةعماجل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

يعامتجالا طاشنلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................ريغملل ةيرادإلا ةعطاقملاب

ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................سادرموب

تاقالعلا ةرازوب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ناملربلا عم

تالصاوملاو ديربلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................)كاردتسا( تايالولا ضعب يف ةيكلساللاو ةيكلسلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

..............................ةيفاذقلاةيامحلا تازيهجتو داتع صئاصخ ددحي ،22٠2 ةــــنسليربأ7 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر6 يف خّرؤم رارق
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ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

قفاوملا63٤1 ماع لوألا عيبر7 يف خرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،22٠2 ةنس سرام72 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خّرؤــمرارق
نامضلاو نماضتلا قودنص هيجوت سلجم يف نيبختنملا يلثمم باختنا تايفيك ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ربمسيد92
...................................................................................................................................................................ةيلحملا تاعامجلل

ةيلاملا ةرازو

تشغ٥ قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ٥1  يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس سرام91 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش61 يف خّرؤم رارق
..........ةيلاملا ةرازوب ةــيرـــشــبلا دراوملا ةيريدمل ةعباتلا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ديدجت نمضتملاو٠2٠2 ةنس

ةددجتملا تاقاطلاويوقاطلا لاقتنالا ةرازو

ةرازوــــل ةـــــيزكرملا ةرادإلا ميظنت دّدحي ،22٠2 ةنس سرام32 قفاوملا3441 ماــع ناـــبعش٠2 يف خّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارـــق
..................................................................................................................بتاكم يف ةددجتملا تاــــقاطلاو يوـــقاطلا لاـــقتنالا

مجانملاوةقاطلا ةرازو

يف نيوكتلل يرئازجلا دهعملل ةرادإلا سـلجم ءاضعأ ةمئاق ددحي ،22٠2 ةنس سرام72 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................................................ةيوونلا ةسدنهلا

دـــهـعـمــلل يــجوـــغادـيــبلاو يملعلا سـلجملا ءاضعأ ةمئاق ددحي ،22٠2 ةنس سرام72 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................ةيوونلا ةسدنهلا يف نـــيوـــكـتلل يرــئازــجلا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

ويلوي31 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ12 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ليربأ٤ قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر3 يف خرؤم رارق
..........................................................................ةلشنخل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام31قفاوملا3441 ماع نابعش01 يف خّرؤم رارـق
.....................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

ةيمومعلا لاغشألاةرازو

نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،22٠2 ةنس سرام72 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤم كرتشميرازو رارق
..............................ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل

نيينهملا لامعلل ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،22٠2 ةنس سرام72 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤم كرتشميرازو رارق
...................................................................ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب باـّـجحلاو تارايسلا يقئاسو

ريزو ليثمتل تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألا يريدم لهؤي ،22٠2 ةــــــنس سرام92 قــــفاوملا3٤٤1 ماـــع نابعش62 يف خّرؤـــم رارـــق
.................................................................................................................ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا يف ةيمومعلا لاغشألا

٩٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٣٢
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لقنلا ةرازو

قــــفاوـــمـلا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــــج8 يــف خرؤــملا رارـــقــلا لّدــــعي ،22٠2 ةنس ليربأ9 قفاوــــملا3٤٤1 ماـع ناضمر8 يف خّرؤـــم رارــق
.............................يرحبلا لقنلا يدعاسم دامتعال ةيرازولا ةنجللاريسو ميظنتو ليــكـشــت دّدحـي يذلا٠2٠2 ةنسربمسيد32

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

قـــفاوـــمــلا2٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمـج٥1 يـف خرؤمـلا رارــقــلا لّدـــعــي ،22٠2 ةنس رياربف22 قـــفاومـلا3٤٤1 ماع بجر12 يف خرؤم رارق
.......................................................................ةحايسلل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3

2٤٤1ماـــع ىلوألا ىداــــــمــج٥1يف خرؤــــملا رارــــقلا لّدــــعي ،22٠2 ةــــنــس سرام9 قـــفاوــملا3٤٤1 ماـــعنابعش6 يـــف خّرؤــم رارــق
............................... ةحايسلل ينطولا ناوـــيدلا ةرادإ ســـلجم ءاــضــعأ نييـعت نــــمـــضـتملاو٠2٠2ةـنـس رـــبــمــسـيد٠3قـــفاوــملا

12٠2ةـنـسسرام9قـــفاوــملا2٤٤1ماـــع بجر٥2يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةـنــس سرام9 قـــفاوــملا3٤٤1 ماـــعنابعش6 يـــف خّرؤــم رارــق
...........................................................................ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاـــضــعأ نييــعت نــمـــضـتملاو

قـــفاوــملا2٤٤1ماـــع ىلوألا ىداــــمج92يف خرؤــملا رارــــــقلا لّدـــــعي ،22٠2 ةـنــس سرام9 قـــفاوــملا3٤٤1 ماـــع نابعش6 يـــف خّرؤــم رارــق
.....................................ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاـــضــعأ نييــعت نــمـــضـتملاو12٠2ةـنـس يفناج31

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

ليربأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع ناــبــعــش٥2 يف خرؤــــملا رارـــقــلا لدـــعـي،22٠2 ةنس سرام٠2 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش71 يف خرؤم رارق
ةأشنملاو يعامتجالا ناـــمــضـلا لاـــجم يــف ةــلــهؤــملا قــبـسملا نـــعــطـلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس
...............................................................................................ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا نمض

ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٩٢٣٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٩٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٣٢
5م٢٢0٢ ةنس ليربأ٤٢

٣٤٤١ ماع ناضمر0١ يفخّرؤم٥٤١-٢٢ مقر يسائرموسرم
ماعلا نيمألا ىلإ دنسي ،٢٢0٢ ةنس ليربأ١١ قفاوملا
ةسسؤملا ىلع ةياصولا ةطلس ةيروهمجلا ةسائرل
.لحاسـلل ةلودلا ةماقإل ةيمومعلا

––––––––––

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

،هنم )ىلوألا
يف خرؤملا٤92-79 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىضــتـقـمبو –

نمضتملاو7991 ةنس تشغ٥ قفاوملا81٤1 ماع يناثلا عيبر2
،لحاسلل ةلودلا ةماقإل ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ

 : يتأي ام مسري

ةــسسؤــملا ىلــع ةــياــصوــلا ةـــطلـس دــنســُت : ىلوألا ةّداملا
ةسائرل ماعلا نيمألا ىلإ لحاسلل ةلودلا ةماقإل ةيمومـعـلا
يف اهيلع صوصنملا ماكحألا قفو اهسرامي يذلا ةيروهمجلا
.هب لومعملا ميظنتلا

،موسرـملا اذـهـل ةــفــلاخملا ماـــكـحألا عــيــمــج ىـــغــلُت :٢ ةّداملا
يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا اهتنّمضت يتلا كلت اميس ال
قــفاوــملا81٤1 ماــع يــناـــثــلا عــيــبر2 يـف خرؤـــملا٤92-79 مــقر
.هالــعأ روــكذــملاو7991 ةنـس تــشـغ٥

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرملا اذـــه رــشــــني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ11 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––H–––––––––––

ناــــضـــمر٨١ يـفخّرؤــــم٧٦١-٢٢ مـــقر يذـــيـفـنتموـــسرـــم
لّدـــعــي ،٢٢0٢ ةــنـس لـــيرـــبأ٩١قـــفاوــملا٣٤٤١ ماــــع
خرؤــملا٨٩١–٦0 مــقر يذــيفنتلا موـــسرملا مـــّمتيو

وــــياــم١٣ قــــــفاوـــملا٧٢٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف
ىلـــع قـــبـطـملا مـيـظـنـتلا طــبـضـي يذــلا٦00٢ ةــــــنس

.ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةئيبلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناـــتداــمــــلا اـــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلـع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةـّيميظنتميسارم
23٤1 ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا
،ممتملاو

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

خرؤملا733-81 مــقر يــساــئرــلا موــسرــمـلا ىــضــتـقــمبو –
81٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر71  يف

يـفو ىرــبـــــكـلا ندــمـلا يـف ةـــيرادإ تاــعـــطاــــقــم ثادــحإ نمـضـتمـلاو
،اهريسو اهــمــيــظــنت دــــعاوــــق دــيدـــحتو ةدــيدــجلا ندــملا ضــعب

يف خرؤمـلا٥72-12 مقر يسائرلا موــسرمـلا ىــضـتــقـمبو –
12٠2 ةـــنـس وــيــنوــي٠3 قـــفاوـــمـلا2٤٤1 ماــــع ةدـــعــقـلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

خرؤمـلا182-12 مــــقر يــساــئرــلا موــسرــمـلا ىـضـتــقـمبو –
12٠2 ةـنـس وـيــلوـــي7 قـــفاوــمـلا2٤٤1 ماــع ةدــعـقـــلا يذ62 يـف
،لّدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

خرؤـمـلا891-6٠ مـقر يذيـفـنـتـلا موــسرمـلا ىــضـتـقـمبو –
6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف

ةـــفـــّنصملا تاسّسؤملا ىلع قـــبـــطملا مـــيـــظـــنـــتـــلا طـــبضي يذــــــلا
،ةئيبلا ةيامحل

يف خرؤمـلا٤٤1-7٠ مــقر يذـيـفـنتـلا موـسرـمـلا ىضــتـقـمبو –
يذلا7٠٠2 ةنس ويام91 قفاوملا82٤1 ماع ىلوألا ىدامج2
،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق ددحي

خرؤملا٥٤1-7٠ مــقر يذـــيـفنـتلا موـــسرمــلا ىــضـتقـمبو –
7٠٠2 ةنس ويام91 قفاومـلا82٤1 ماع ىلوألا ىدامج2 يف

ىلع ةقداصملا تايفيكو ىوتحمو قيبطت لاجم دّدحي يذلا
،ممتمـلاو لّدــعمـلا ،ةئيبلا ىلع ريثأتلا زجومو ةسارد

يف خرؤمــلا91-٥1 مــــقر يذيفـــنتـلا موــسرــمـلا ىـضــتـقــمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس رياني٥2 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر٤
،ممتملاو لّدعملا ،اهميلستو ريمعتلا دوقع ريضحت تايفيك

يف خرؤمــلا7٥3-٠2 مقر يذـيـفنـتلا موسرمـلا ىــضـتـقــمبو –
٠2٠2 ةنـس رـبـمـفوــن٠3 قـــفاوـمـلا2٤٤1 ماـــع يــناـثـــلا عيـبر٤1
،ةئيبلا ريزو تايـحالص دّدـحـي يذلا

: يتأي ام مسري

ميمتتو لــيدـــعـت ىلإ موــسرــمـلا اذـــه فدــهــي:ىلوألا ةّداملا
يف خرؤــمـلا891-6٠ مـــقر يذــيـفـنـتـلا موــسرــمـلا ماـــكــحأ ضـــعــب
يذلا6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤
ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا ميظنتلا طبضي
.ةئيبلا
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: ةصخرلا ميلستل ةيئاهنلا ةلحرملا

ةسسؤــمــلا زاــجـنإ ماــمـتإ دــعــب عــقوـمـلل ةــنـجـلـلا ةراـــيز –
يف ةجردمـلا قئاثولل اهتقباطم نم ققحتلا ضرغب ةفنصمـلا

ةسسؤـمـلا ءاـشـنإل ةـقـبـسمـلا ةــقــفاوـمـلا ررــقمـلو بــلطلا فــلم
،ةفنصملا

فرط نم ،ةفـنـصمـلا ةـسـسؤـمـلا ةــقــباـطـم رـــضـحم دادــعإ –
،ةنجللا

فــّلـــكـمــلا رــيزوــلا ىلإ اـــيـمــيـلـقإ صتخمـلا يلاوــلا لاـسرإ –
صـتـــخمـلا يدـــلـبـلا يـبــعـشـلا سـلـجمـلا ســيئر ىلإو ةـئـيـبـلاــب
،يلاوـتـلا ىلــع ،ةـفـنصـمـلا ةــسسؤمـلا ةقباطم رضحم اـيـمـيـلـقإ

،ةثلاثلا ةئفلاو ىلوألا ةئــفـلا نم

بسح  ةـــــفـــــنصملا ةسسؤملا لالـــــغــــــتسا ةصخر مــــــيــــــلست –
ةـــــثالث ىدـــعتي ال لجأ يف ،موـــسرمـلا اذه يف ةددحملاطورشلا
ةياهن دنع عورشملا بحاص بلط خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )3(
.''لاغشألا

ةسسؤمـلا ءاـشنإل ةـقــبـسمـلا ةــقــــفاوــمـلا رّرــقم دـــعــي :61 ةدامـلا''
مّلسيو .ةئيبلا حلاصم فرط نم ىلوألا ةئفلا نمةّفنصملا

يلاوـلا ىلإ هــلسرــي يذــلا ةــئيــبــلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا لــبــق نــم
.عورشملا بحاصل هغيلبتل ايميلقإ صتخملا

ةفّنصملا ةسسؤملا ءاشنإل ةقبسملا ةقفاوملا رّرقم دعي
ةـئـيـبــــــــــــــــلا حـلاـصم لـبـق نـم ،ةــثـلاــثــلاو ةـيــناــثــلا ةــئـفـلا نــــــــــــــــم
ايميلقإ صتخملا يلاولا فرط نمّ ملسيو ،ايميلقإ ةصتخـملا
ةــبسنــلاـــب بدـــتـــنملا يلاوـــلا فرـــط نـــم،ءاضتـــقالا دــــنــــع ،وأ
يلاوــلا لسرــيو .ةــيــناــثــلا ةــئفــلا نـــم ةـــفـــّنصملا تاسّسؤمـــلـــل
ةسسؤملا ءاشنإل ةقبسملا ةقفاوملا رّرقم ايميلقإ صتخملا
يبــعشلا سلــجملا سيــئر ىلإ ةــثــلاــثـــلا ةـــئفـــلا نـــم ةـــفـــّنصملا
 .''عورشملا بحاصل هغيلبتل يدلبلا

ءاشنإل ةقبسملا ةقفاوملا رّرـقـم خـسـنـي نأ بــجـي:71 ةدامــلا''
تارّرقم يف ةروكذملا ماـكحألا عوـمـجـم ةــفّـنصمـلا ةـسسؤمـلا
ىلع ريثأتلا زجوم وأ ةسارد ىلع ،يلاوتلا ىلع ،ةقداصملا
زاـجـنإ لالـخ اـهـب لـفــكــتــلاــب حاــمسلــل رــطخلا ةساردو ةــئيــبــلا
.''ةفنصملا ةسسؤملا

يذيفنتلا موسرملا نم٠2 ةداملا ماكحأ ممتت :٥ ةّداملا
قــفاوــملا72٤1 ماــــع ىلوألا ىداــمـج٤ يف خرؤملا891-6٠ مــقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذمـلاو6٠٠2  ةنس ويام13

  : ةلاحلا بسح لالغتسالا ةصخر مّلست :٠2 ةداملا''

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

،ءاضتقالا دنع ،وأ ايميلقإ صتخملا يلاولا نم رارق بجومب –
نم ةفنصملا تاسسؤملل ةبسنلاب بدتنملا يلاولا فرط نم
،ةيناثلا ةئفلا

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

يذيفنتلا موسرمــلا نم2 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدـعـت:2 ةّداملا
قفاوملا72٤1 ماـــع ىلوألا ىدامــج٤ يـف خرؤملا891-6٠ مــــقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس وـيام13

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :2 ةداملا''

ةدام وأ طاشن اهيف سرامي ةدحو لك: ةفنصملا ةأشنملا
ةدّدحملا ،ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تآشنملا ةمئاق يف ةروكذم

.هب لومعملا ميظنّتلا يف

.................... )رييغت نودب( .......... : ةفنصملا ةسسؤملا

..................... )رييغت نودب( ...............................: رطخلا

................... )رييغت نودب( .....................: لمتحم رطخ

عضاخ يونعم وأ يعيبط صخش لك : عورشملا بحاص
لالغتسا ةصخر بلط عاديإب ماق صاخلا وأ ماعلا نوناقلل
.ةفّنصم ةسسؤم

نوناقلل عضاخ يونعم وأ يعيبط صخش لك: لغتسملا
تآشنملاو ةــــــفــــــّنصملا ةسّسؤملا زوــــــحــــــي صاخلا وأ ماـــــــعـــــــلا
ىلع لمعي وأ اهلغتسي يتلا ،اهنم نوكتت يتلا ةفّنصملا
.''اهلالغتسا

يذيفـنتـلا موـسرـمـلا نــم3  ةداـمـلا ماــكــحأ مــّمــتـت:٣ ةّداملا
قـفاوـمـلا72٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمـــج٤ يـف خرؤمـلا891-6٠ مـــقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويام13

: تائف )٤( عبرأ ىلإ ةفنصملا تاسسؤملا مـــّسقت:3 ةداملا''

... )رييغت نودب( ....: ىلوألا ةئفلا نم ةفنصم ةسسؤم–

ىلـــع،نـمـضـتـت : ةيناثلا ةئفلا نم ةفنصم ةسسؤم–
بدتنملا يلاولا وأ يلاولا ةصخرل ةعضاخ ةفنصم ةأشنم ،لقألا
.ايميلقإ صتخملا

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

موـسرــمـلا نــم71و61و6 داوــمـلا ماـــكــحأ لّدـــعـــت :٤ ةّداملا
72٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤمـلا891-6٠ مــقر يذــيـفـنتلا
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذمـلاو6٠٠2 ةنس ويام13 قفاومـلا

رثإ ةفنصم ةسسؤمل لالغتسالا ةصخر حنمت:6 ةدامــلا“
: ةيتآلا لحارملا نمضتملا ءارجإلا

: بلطلا عاديإل ةيلوألا ةلحرملا

صوصنملاو اهيلع قداصملا تاساردلاب اقفرم بلطلا عاديإ –
خرؤمـلا891-6٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم٥ ةدامـلا يف اهيلع
6٠٠2 ةنـس وـــياــم13 قـــفاوــمـلا72٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمـج٤ يـف
،هالعأ روكذملاو

ةــفنـصمــلا ةسسؤمـلا ءاشنإل ةقبسمـلا ةقفاومـلاب ررقم حنم –
،اموي )٥1( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف ،هاندأ ددحم وه امك
.لالغتسالا ةصخر بلط فلم عاديإ خيرات نم ءادتبا
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ةدوجوملا ةفنصملا تاسسؤملا ةيعضو ةيوست ذيفنت ةلاح –
.''لالغتسالاب حيرصتلا وأ ةصخرلا بلط لحم نكت مل يتلا

ّنيعتي ،ةّفنصم ةسسؤم لغتسم ريغتي امدنع:٠٤ ةدامـلا''
،لالغتسالاب لفكتلا يلي يذلا رهشلا يف ديدجلا لغتسملا ىلع
: ىلإ ،ةيتوبثلا قئاثولاب امعدم نوكيو كلذب حيرصتلا

ةفّنصملا تاسّسؤملل ةبسنلاب ايميلقإ صتخملا يلاولا –
بدتنملا يلاولا ،ءاضتقالا دنع ،وأ ةصخرلا ماظنل ةعضاخلا

،ةيناثلا ةئفلا نم ةفّنصملا تاسّسؤملل ةبسنلاب

ةبسنلاب ايميلقإ صتخملا يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر –
.حيرصتلا ماظنل ةعضاخلا ةفنصملا تاسسؤملل

يـف حــيرـــصتـلا فـلـم اــيـمـيـلـقإ صتــخمـلا يلاوـــلا لـــسرــي
ىلإ ،همالتسا خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ
يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإو ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا
تاــــسسؤمــلــل ةــــبسنــلاــب ،يلاوــــتــلا ىلع ،اــــيــمــيــلــقإ صتــخملا
."ةثلاثلا ةئفلاو ىلوألا ةئفلا نم ةفّنصملا

،يلاوتلا ىلع ،لالغتسالاب حيرصتلا وأ ةصخرلا ليدعت متي
.''اهيلع تقفاو وأ اهتردصأ يتلا ةطلسلا فرط نم

يذيفنتلا موسرـمـلا نـم1٤ ةداــمـلا ماــكـــحأ مـــّمتت:٨ ةّداملا
قفاوــمـلا72٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج٤ يـف خرؤـــمـلا891-6٠ مــقر
 : يتأي امك ررحت و ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويام13

ىلع ،وأ ةفّنصملا ةسسؤملا فقوتت امدنع :1٤ ةداملا''
نيعّتي ،ايئاهن طاشنلا نع اهتآشنم نم ةدحاو ةأشنم ،لقألا

،يئاهنلا فيقوتلا عوضوم عقوملا كرتي نأ لغتسملا ىلع
.''ةئيبلا ىلع ررض وأ رطخ يأ لّكشت ال ةلاح يف

موــسرــمـلا نــم٤٤و2٤ نيـــتداــمـلا ماـــكـــحأ لّدـــعــت:٩ ةّداملا
72٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا891-6٠ مــقر يذـيـفـنـتلا
: يتأي امك رّرحت و ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا

فـيـقوــتـلاـب حّرـصــي نأ لــغـتسمـلا ىلــع بـــجـي:2٤ ةدامـلا''
ةدحاول ،لقألا ىلع ،وأ ةفّنصملا هتسسؤم طاشنل يئاــهنـلا

.اهتآشنم نم

ةّفنصم ةسسؤمل يئاهنلا فيقوتلا تايفيكو طورش دّدحـت
اهذيفنت ةبقارم اذكو اهتآشنم نم ةدحاول ،لقألا ىلع ،وأ

.''ةئيبلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةدوجوم ةفنصم ةسسؤم لك لغتسم ىلع بجي :٤٤ ةداملا''
،لالــغـتسالاــب حــــيرــصــت وأ لالـــــغتـسا ةـصــخر لـحــم نــكــت مل
يف ةدوجوملا ةفّنصملا هتسسؤم ةيعضو ةيوستب موقي نأ
اذه رودص خيرات نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس ىدعتي ال لجأ
.''موسرملا

يذيفنتلا موسرمـلا نم72 ةداــمـلا ماــكـــحأ لّدـــعـــت :٦ ةّداملا
قفاومـلا72٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمـــج٤ يــف خرؤــمـلا891-6٠ مـــقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذمـلاو6٠٠2 ةنس ويام13

يف يفرظ وأ يلكيه ليدعت لك نوكي نأ بجي:72 ةداملا''
ةئفلا نم ةفّنصملا ةسسؤملا جاتنإو لمع يفو ،لالغتسالا
تالـيدـعـتـلا اـهـنـم اـمــيسال ،دــيدــج حــيرصت عوضوــم ،ةــعــبارــلا
قئاثولا يف اهب حرصملا رصانعلا ليدعت اهيلع بترتي يتلا
يذـيـفـنـتلا موــسرــملا نــم٥2 ةداــملا يـف اـــهـيــلــع صوــصنملا

قــفاوملا72٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج٤ يـف خرؤملا891-6٠ مــقر
.''هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويام13

نم٠٤و٠3و92 داوـمـلا ماـكــحأ مــّمــتتو لّدـــعــت:٧ ةّداملا
ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا891-6٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا

رّرحتو ،هالعأ روكذمــلاو6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع
: يتأي امك

صتخملا يلاولا اهسأري يتلا ةنجّللا لكشتت:92 ةداملا''
: نم ،هلثمم وأ ايميلقإ

،هلثمم وأ ةيالولل ةئيبلا ريدم –

،هلثمم وأ ةيالولل كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا دئاق –

،هلثمم وأ ةيالولا نمأ سيئر –

،هلثمم وأ ةيالولل ةيندملا ةيامحلا ريدم –

،هلثمم وأ ةيالولل مجانملاو ةقاطلا ريدم –

،هلثمم وأ ةيالولل ةعانصلا ريدم –

،هلثمم وأ ةيالولل ةيئاملا دراوملا ريدم –

،هلثمم وأ ةيالولل ريمعتلا ريدم –

،هلثمم وأ ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ريدم –

،هلثمم وأ ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر –

.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم –

بجي ،اهيف لثمم ريغ عاطقب ةنجّللا لاغشأ قلعتت امدنع
لثمم نييعت لجأ نم ءاعدتسا هل هجوت نأ ةريخألا هذه ىلع
  .''اهلاغشأ يف ةكراشملل هل

ميظنتلا مارـتـحا ىلــع رــهـسـلاـب ةــنـجـللا فـّلــكـت :٠3 ةدامـلا''
اــميس الو ،ةـــئــيــبـلا ةيامحل ةـــّفنصـمـلا تاسـسؤـمـلا طبـضــي يذلا

: يتأي ام

ةــقــفاوملا رّرــقــم ماــكــحأل ةدــيدجلا تاسسؤملا ةــقــباــطــم –
،ةفنّصملا ةسسؤملا ءاشنإل ةقبسملا

تارّرقم ماكحأل ةدوجوملا ةفنصملا تاسسؤملا ةقباطم –
،رطخلا ةساردو ةيئيبلا ةعجارملا ىلع ةقداصملا



ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٩٢٣٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢0٢ ةنس ليربأ٤٢ 8

يذــيــفـنــتـلا موــــسرـــمـلا ماــــكـــحأ نـــمـض جردــــت:0١ ةّداملا
قـفاوـمـلا72٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمــج٤ يـف خرؤــمـلا891-6٠ مـــقر
ررــــكـــم٤٤ داوـــمــلا ،هالـــــعأ روــــكذـــمـلاو6٠٠2 ةـنــس وـــياـــم13
،٥ ررــكم٤٤ ،٤ ررـكـم٤٤ ،3 ررـــكـم٤٤ ،2 ررـكـم٤٤ ،1 ررـكم٤٤و
،٠1 ررـكـم٤٤و9 ررـــكم٤٤ ،8 رركم٤٤ ،7 ررـكم٤٤ ،6 رركم٤٤
: يتأي امك رّرـــحـتو

تاسسؤملا ةــيــعضو ةــيوست ناوـــنـــعـــب: رّرــكـــم٤٤ ةداملا''
متي ،لالغتسالا ةصخر ماظنل ةعضاخلا ةدوجوملا ةفنصملا

ةعجارملا ىلع ةقداصملا دعب لالغتسالا ةصخرل بلط لك
.رطخلا ةساردو ةيئيبلا

ةفنصم ةسسؤمل لالغتسالا ةصخر بلط فلم نمضتي
: ةدوجوم

،لالغتسالا ةصخر بلط –

،ةيئيبلا ةعجارملا ىلع ةقداصملا رّرقم نم ةخسن –

.”رطخلا ةسارد ىلع ةقداصملا رّرقم نم ةخسن –

ءارجإلا دعب لالغتسالا ةصخر حنمت:1 رركم٤٤ ةداملا“
: ةيتآلا لحارملا نمضتملا

ىدل لالغتسالا ةصخر بلط فلم عدوي : فلملا عاديإ .١
،بدتنملا يلاولا ىدل ،ءاضتقالا دنع ،وأ ايميلقإ صتخملا يلاولا

نيتخسن يف ،ةيناثلا ةئفلا نم ةّفنصملا تاسسؤملل ةبسنلاب
،ةينورتكلإ ةماعد )٤1( ةرشع عبرأ يفو نيتيقرو )2(

عقوملا ةرايزب ةنجلّلا موقت : عقوملل ةنجللا ةرايز .٢
ماكحأل ةدوجوملا ةفّنصملا ةسسؤملا ةقباطم نم قّقحتلل
رّركم٤٤ ةداملا يف ةروكذملا تاساردلا ىلع ةقداصملا تارّرقم
خيرات نم ءادتبا مايأ )٠1( ةرشع ىدعتي ال لجأ يف ،هالعأ
،لالغتسالا ةصخر بلط عاديإ

:ةدوجوملا ةّفنصملا ةسسؤملا ةقباطم رضحم دادعإ .٣
ةقباطم رضحم دادعإب ،عقوملا ةرايز بقع ،ةنجللا موقت
)٠1( ةرشع ىدعتي ال لجأ يف ةدوجوملا ةفّنصملا ةسّسؤملا
دعب ،ءاضتقالا دنع ،وأ عقوملا ةرايز خيرات نم ءادتبا ،مايأ

،ةنجللا اهتدبأ يتلا تاظفحتلا عفر

ةـــفـــّنصملا ةسسؤملا ةيعضو ةيوست فلم لاسرإ .٤
ّفلكملا رــــيزولا ىلإ ايميلقإ صتخملا يلاولا لسري: ةدوجوملا
ايميلقإ صتخملا يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإو ةئيبلاب
ةـــفـــــّنصملا ةسسؤملا ةــــقــــباــــطــــم رضحــــمو ةــــيوستــــلا فــــلــــم
يف ةثلاثلا ةئفلاو ىلوألا ةئفلا نم ،يلاوتلا ىلع،ةدوجوملا
رضحم دادعإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ

،ةدوجوملا ةفنصملاةسسؤملا ةقباطم

: ةدوجوملا ةّفنصملا ةسّسؤملا لالغتسا ةصخر دادعإ .٥
يـف ةدوـــجوـمـلا ةـــفّنـصمـلا ةـسـّسؤـمــلا لالــــغـتسا ةــصــخر دـــعــت
: ىدعتي ال لجأ

ةيوستلا فلم مالتسا خيرات نم ءادتبا ،)2( نيرهش .٥.١
ةئفلا نم ةدوجوملا ةفّنصملا ةسسؤملا ةقباطم رضحمو
،تاظفحتلا عفر دعب ،ءاضتقالا دنع ،وأ ىلوألا

ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف ينعملا ريزولا حلاصم ُّتُبـــت
ةصخر رارـــق مالـــتسا خـــيراـــت نــــم ءادــــتــــبا ،اــــموــــي )٥1( رشع
،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا هلسري يذلا ،لالغتسالا

ةقباطم رضحم دادعإ خيرات نم ءادتبا ،)1( دحاو رهش .٥.٢
،ةيناثلا ةئفلا نم ةدوجوملا ةفّنصملا ةسّسؤملا

ةيوستلا فلم مالتسا خيرات نم ءادتبا ، )1( دحاو رهش .٥.٣
ةــئفــلا نــم ةدوــجوملا ةــفــّنصملا ةسّسؤملا ةــقــباـــطـــم رضحـــمو
.ةثلاثلا

ةدوجوملا ةّفنصملا ةسّسؤملا لالغتسا ةصخر ميلست .٦
ةسّسؤملا لالغتسا ةصخر لغتسملا ىلإ ّملست : لغتسملا ىلإ
نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ يف ةدوجوملا ةّفنصملا

٠2 ةداملا ماكحأ يف ةّددحملا اهسفن لاكشألا يف اهعيقوت خيرات
ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا891-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
.”هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع

ةساردو ةيئيبلا ةعجارملا فشكت امدنع:2 رركم٤٤ ةداملا”
ةيوست قيعت نأ نكمي تابوعص نع ،هالعأ ناتروكذملا رطخلا

كلذـب لــفــّكــتــلا مــتــي ،ةدوــجوملا ةــفــّنصملا ةسسؤملا ةــيــعضو
نيب كرتشم رارق بجومب ةددحملا تايفيكلاو طورشلل اًقفو
.ينعملا ريزولاو ةئيبلاب فّلكملاريزولا

فصن ءاضقنا دعب هتيعضو ةيوستب لغتسملا مقي مل اذإ
،موسرملا اذه نم٤٤ ةداملا ماكحأ يف هيلع صوصنملا لجألا

قـــلـــغـــلاـــب ،رارـــق بجومب ،اــــــيـــمـــيـــلــــقإ صتــــخملا يلاوــــلا رــــمأي
يف عورـــــــــشلا ةـــــــــياــــغ ىلإ ةـــــفـــــــــــــّنصملا ةســّسؤمـــــلـــــل تــــــــقؤملا
ةفّنصملا ةسسؤملا ةقباطم رضحم دادعإو ،روكذملا ءارجإلا
.ةنجللا فرط نم ةدوجوملا

لجأ ءاضقنا دعب هتيعضو ةــيوـسـتـب لــغـتـسـمـــلا مــقــي مــل اذإ
،رارـــق بجومب ،اـــيـــمـــيـــلـــقإ صتـــخملا يلاوـــلا رــــمأي ،)1( ةــــنس
ماظنل ةعضاخلا ،ةدوجوملا ةفنصملا ةسسؤملل يئاهنلا قلغلاب
لجأ يف لغتسملل هالعأ روكذملا رارقلا غيلبتب موقيو ،ةصخرلا

مـلـعـيو ،هـعـيــقوــت خــيراــت نــم ءادــتــبا ،ماــيأ )8( ةـيـناـمـث ىدــعــتــي ال
.كلذب ةئيبلاب فّلكملا ريزولا

يئاهنلا فيقوتلا تاءارجإ قيبطت لغتسملا ىلع نّيعتي
اذه نم2٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةفّنصمـلا ةسسؤملل
.”موسرملا
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ةسسؤملل ةيئيبلا ةعجارملا ىلع ةقفاوملا رّرقم لسري
صتـــخملا يلاوـــلا ىلإ ىلوألا ةـــئفـــلا نــــم ةدوــــجوملا ةــــفــــّنصملا
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ يف ايميلقإ
.”لغتسملل هغيلبت لجأ نم ،هعيقوت

ةفّنصملا ةسّسؤملا ةيوست ناونعب:٠1 رركم٤٤ ةداملا“
ىلع بجي ،لالغتسالاب حيرصتلا ماظنل ةعضاخلا ةدوجوملا
اقبط لالغتسالاب حيرصتلل فلم عاديإب موقي نأ لغتسملا

891-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٥2و٤2 نيتداملا ماكحأل
وـــياــم13 قــفاوــمـلا72٤1 ماــــع ىلوألا ىداــمــج٤ يـف خرؤــملا

.''هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس

نم8٤و7٤و6٤و3٤و8 داوملا ماكحأ ىغلت :١١ ةّداملا
ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا891-6٠ مقر يذــيـفـنتـلا موــسرــمـلا

ميظنتلا طبضي يذلا6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع
.ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا ىلع قبطملا

ةّـيــمسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــمـلا اذـــه رـــشـني :٢١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ91 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر81 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

––––––––––

 قحلملا

ةـــــيبعشلا ةـــــيطارقميدلا ةـــــيرئازجلا ةـــــيروهمجلا

ةيئيبلا ةعجارملل ةيعجرملا ماكحألا

761-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم3رركم٤٤ ةداملا(
22٠2 ةنس ليربأ91 قفاومـلا3٤٤1 ماع ناضمر81 يف خرؤمـلا
خرؤملا891-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدــعـي يذــلا

6٠٠2 ةنس ويام13 قفاوملا72٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف
ةــفــنصملا تاسسؤملا ىلع قــبــطملا مــيــظــنــتــلا طــبضي يذـــلا

.)ةئيبلا ةيامحل

: ةيئيبلا ةعجارملا ةسارد نمضتت نأ بجي

: ةفّنصملا ةسسؤملا نع ماع ضرع.الوأ

.)عقوملا ططخمو ةيفارغجلا ةيعضولا ( عقوملا .1

  .ةيفارغجلا تايطعملا–

.1/٠٠2 سايقم ىلع ةلتكلا ططخم–

ىلع ةلتك ططخمو1/٠٠٥.2 سايقم ىلع يلامجإ ططخم–
ةرواجملا تايضرألاو تايانبلا صيصخت حضوي ،سايقم
.تاقافترالا لك اذكو عقوملل

تاسارد بتكم ةيئيبلا ةعجارملا دعي:3 رركم٤٤ ةداملا“
لغتسملا قتاع ىلع ةئيبلاب فّلكملا ريزولا لبق نم دمتعم
.موسرملا اذهب قحلملا يف ةددحملا ةيعجرملا ماكحألا بسح
يف ايميلقإ صتخملا يلاولا ىدل ةيئيبلا ةعجارملا عدوتو
.”ةينورتكلإ ةماعد )٤1( ةرشع عبرأ يفو نيتيقرو )2( نيتخسن

ايميلقإ ةصتخملا ةئيبلا حلاصم موقت:٤ رركم٤٤ ةداملا“
ىدعتي ال لجأ يف ةيئيبلا ةعجارملا ىوتحمل ةيلوألا ةساردلاب

نأ اــهــنــكــمــيو ،فــلملا عادــيإ خــيراــت نــم ءادـــتـــبا ،)2( نـيرــهش
.ةيرورض ةيليمكت ةمولعم لك لغتسملا نم بلطت

ةيليمكتلا تامولعملا ميدقتل ،)1( دحاو رهش ةلهم لغتسملل
ةيئيبلا ةعجارملا ضفرت ،لجألا اذه ءاضقنا دنعو .ةبولطملا

مدع ةلاح يف ،ايميلقإ ةصتخملا ةئيبلا حلاصم فرط نم
متيو ،ارّربم نوكيو ،لجألا ديدمتل بلط يأ لغتسملا ميدقت
.لغتسملل ضفرلا غيلبت

دـعـب ،اـيـمـيـلـقإ صتـخملا يلاوــلا موــقــي:٥ ررـكــم٤٤ ةداملا”
ةينقتلا حلاصملا راطخإب ،ةيئيبلا ةعجارملل ةيلوألا ةساردلا
ىدعتي ال لجأ يف ةيئيبلا ةعجارملا يف تبلا اهيلع بجي يتلا

.”يأرلا ءادبإ بلط مالتسا خيرات نم ءادتبا ،)1( ادحاو  ارهش

دنع ،ايميلقإ صتخملا يلاولا رّرحي:6 رركم٤٤ ةداملا“
حـلاصملا فرـط نــم ةــيــئيــبــلا ةــعــجارملا ةسارد نــم ءاــهــتــنالا
دــنــع ،و اـــهـــيـــلـــع لصحملا ءارآلا فـــلـــتـــخـــم نـــم ةـــخسن ،ةينقتلا
ميدقتل ،مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف لغتسملا يعدتسي ،ءاضتقالا

.”ةيباوج ةركذم

ةــفّنـصـملا تاـــسـسؤــمـلل ةــبــسـنـلاــب :7 ررــكـم٤٤ ةداملا ”
ايميلقإ صتخملا يلاولا لسري ،ىلوألا ةئفلا نم ةدوجوملا
،مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ يف ةئيبلاب فلكملا ريزولا ىلإ
،ءاضتقالا دنع ،و ةينقتلا حلاصملا ءارآ مالتسا خيرات نم ءادتبا

ةيئيبلا ةعجارملا ةسارد فلم ،ةيباوجلا ةركذملا مالتسا دعب
: يتأي ام نمضتي يذلا

،ةيئيبلا ةعجارملا –

حضوي ايميلقإ ةصتخملا ةئيبلا حلاصم ةسارد ريرقت –
تابوعص لكشت ةدوجوملا ةفّنصملا ةسسؤملا تناك اذإ ام
،اهتيعضو ةيوست قيعت نأ نكمي

،ةينقتلا حلاصملا ءارآ –

.”ءاضتقالا دنع ،ةيباوجلا ةركذملا –

ةعجارملا فلم ةسارد ىدعتت ّالأ بجي:8 رركم٤٤ ةداملا”
.”همالتسا خيرات نم ءادتبا ،)2( نيرهش ،هالعأ روكذملا ةيئيبلا

نم ةيئيبلا ةعجارملا ىلع ةقفاوملا متت:9 رركم٤٤ ةداملا“
ةّفنصملا تاسسؤملل ةبسنلاب ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا فرط

ايميلقإ صتخملا يلاولا فرط نمو ،ىلوألا ةئفلا نم ةدوجوملا
ةيناثلا ةئفلا نم ةدوجوملا ةفّنصملا تاسسؤملل ةبسنلاب
.ةثلاثلاو
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.ةفّنصملا ةسسؤملا خيرات .2

،ةيمحم عقاومو قطانم( ةرواجملا طاسوألا ةيساسح .3
هاـــــيــــمو ةــيــفوــــج هاـــيـم ،ةــبــــــــــــــــــــــــــطر قـــطاــنــم ،ةـــبالـــخ عــقاوـــم

.)خلإ ...ةـيـحـطــس

.ةــفـــّنصملا ةسسؤملا ميظنت .٤

.ةيفصو ةقاطب عم ناكسلاب ةلهآلا ةرواجملا قطانملا .٥

.حايرلا ةدرو .6

 :ةفّنصملا ةسسؤملا تآشنمل يفصو نايب .ايناث

ةسسؤملاـــب ةدوـــجوملا عـــنصلا جهاـــنـــم فـــلـــتـــخـــم فصو
ةطبترملا )خلإ.. نيمثتلا ،ةلازإلا ،ةجلاعملا ،عنصلا( ةـّفنصملا

: ةفــّنصملا ةسسؤملا لالغتساب

.ةفّنصملا ةسسؤملا تاشرو ميظنت ططخم .أ

ةدوــــجوملا جهاــــنملا فــــلــــتــــخمل يطــــيــــطـــــخـــــتـــــلا مسرـــــلا .ب
تاقاطلا ،ةيلوألا داوملا جورخو لوخد( ةفّنصملا ةسسؤملاب
)خلإ ...

: ةفّنصملا ةسسؤملل يفصو نايب .ج

: تالخدملل ةيعونلاو ةيمكلا ةليصحلا .1.ج

،تافاضإ ،ةيوناث داومو ةيلوأ داوم( ةلخادلا داوملا .١
.)خلإ... ،تايافن

: ةيئايميكلا داوملا .٢

،ةيمكلا–

،نيزختلا ةقيرط–

.ةينمألا تامولعملا ةقاطب–

: ةقاطلا .٣

،رداصملا–

 .كالهتسالا–

: )ةهجولا ،دّوزتلا ردصم ( ءاملا .٤

،تايرتشملا–

،لامعتسالا زكرم–

،تاكالهتسالا روطت–

،ءاملا عيزوت ططخم–

.ءاملا ةرئاد ططخم–

: تاجرخملل ةيعونلاو ةيمكلا ةليصحلا .2 .ج

.ةعّنصملا داوملا .1

.ةيعرفلا داوملا .2

.)خلا...،لاحوأ ،اياقب ( ةلئاسلاو ةبلصلا تايافنلا .3

 ،درجلا–

،تايافنلا صئاصخ–

،ةردقلا–

.تايافنلا رييست ةقيرط–

: ةلئاسلا تاّبصملا .٤

،تاّبصملا طاقن درج–

،تاّبصملا صئاصخ–

،تاّبصملا مجح–

: ةيتآلا ريياعملا ليلاحت ءارجإ–

،قفدتلا*

،ةينيجورديهلا ةوقلا*

،ةرارحلا ةجرد*

،ةقلعملا ةداملا*

،)مايأ٥ لالخ( نيجسكألل يئايمكويبلا بلطلا*

.نيجسكألل ةيئايميكلا بلطلا*

.)طاشنلا بسح ( ىرخأ ريياعم*

.لقألا ىلع ليلاحتلل نيتلمح ءارجإ ةرورض

: ةيزاغلا تاثاعبنالا .٥

،ةمئاد وأ ةيفرظ تاثولمب رمألا قّلعت اذإ ام ديدحت–

،ليلحتلا قيرط نع ةيسيئرلا ةيزاغلا تاثولملا ديدحت–

،راوجلا جاعزنا لوح قيقحت ءارجإ–

 .ثاعبنالا رداصم درج–

: ةدحولا جراخ جيجضلا ثاعبنا .٦

،راوجلا يف جيجضلا تاسايق ذخأب ىصوي–

،راوجلا جاعزنا لوح قيقحت ءارجإ–
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ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ىلوألا ىدامج لوأ يف خرؤملا٥2-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
هيجوتلا نمضتملاو٠991 ةنس ربمفون81 قفاوملا11٤1 ماع
،هنم63 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا  ،يراقعلا

نابعش لوأ يف خرؤملا61-8٠ مـــقر نوـــناـــقــلا ىـضــتـقـمبو –
هيجوتلا نمضتـمـلاو8٠٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا92٤1 ماع
،هنم٥1 ةداملا اميس ال ،يحالفلا

23٤1 ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدـعملا ،ةـيدـلـبـلاـب قـلـعــتملاو11٠2 ةــنس وــيـــنوـــي22 قـــــفاوملا

،ممتملاو

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

يف خرؤملا٥72-12 مقر يساـــئرــلا موــسرـــــملا ىــضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

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

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

نوـناـقــلا نــم٥1 ةداـمـلا ماـــكـــحأل اــــقـيـبـطـــت : ىلوألا ةّداملا
تشغ3 قفاوملا92٤1 ماع نابعش لوأ يف خرؤملا61-8٠ مقر

ءاغلإ ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس
تاــئزـجـت زاـجنإل ةــهـجوــم ةــيـحالــف ضرأ ةــعــطـق فينصت
يذلا لازلزلا يبوكنم ةدئافل ةيمومع تازيهجتو ةيعامتجا

.٠2٠2 ةنس تشغ7 خيراتب ةليم ةيالوب ثدح

يف ةروكذملا ةيحالفلا ضرألا ةعطق دودح نــّيعت:٢ ةّداملا
ارآ٤2و اراتكه٠٤ اهردق ةحاسم تاذ ،هالعأ ىلوألا ةداملا

،)ةليم ةيالو( ةفيلخ يديس ةيدلبب ةعقاو ،ارايتنس٤3و
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط

ةـــّيـمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرــمـلا اذـــه رـــشــنـي:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر32 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

لك لالـخ ،لــقألا ىلــع ،رـيياـــعـم )6( ةـتـس لـيـلـحـتـل ةــلــمــح–
،رهشأ )6( ةتس

،ةسسؤملا لخاد جيجضلا ردصم–

.ةسسؤملا طيحم يف جيجضلا تاسايق ذخأب ىصوي–

،لقألا ىلع ،ريياعم )6( ةتس ليلحتل ةلمحب مايقلا ةرورض
ةدم يف اهجراخو ةفّنصملا ةسسؤملا لخاد طاقنلا فلتخمب
.ةعاس٤2

: ثّولم عقوم .٧

،ةثّولملا عقاوملا ديدحت–

 .ةثولملا عقاوملل ليلاحتو حسم ءارجإ–

دادعإل ةشرو لك يف ةمدختسملا داوملا لئاصح اقحال عّمجت
يموي ساسأ ىلع سايقلا تادحول ةدحوم ةيلامجإ ةليصح
.يونسو

رارــضألا نــم لــيــلـقـتلا ىلإ فدـــهـت رــيـبادـــت حارــتـقا.اثلاث
دراوملاو ةـــقاـــطـــلاو ةـــيـــلوألا داوملا يف داصتـــقالاو ةـــمــــجاــــنــــلا
،ءاقن رثكألا جاتنإلا تايجولونكت ةيقرت رايخ عم ةيئامـلا

،عنصلا جهنم يف لمتحملا ليدعتلا–

،تآشنملاو تازيهجتلا يف لمتحملا ليدعتلا–

جاـــتــنإلا يـف ةلمـعـتـسملا ةـيــلوألا داومـــلا نــم لـيـلـــــقــــتـلا–
،اهلادبتسا وأ

ةيعرفلا داوملا ريودت ةداعإو نيمثت ةيناكمإ ةسارد–
.تايافنلاو

رارضألا نـم لـيـلـقـتـلــل فدــهــي لــمــع طــطــخــم دادــعإ.اعبار
.ةيلوألا داوملاو ةقاطلاو ءاملا يف كالهتسالاو ةمجانلا

.لمعلا ططخمل يلاملا مييقتلا.اسماخ

–––––––––––H–––––––––––

٣٤٤١ ماع ناضمر٣٢ يفخّرؤم٨٦١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
فينصت ءاــــغلإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس ليربأ٤٢قفاوملا

تاــئزــجـت زاــجــنإل ةـــهــجوـــم ةــيـــحالـــف ضرأ ةـــعــطـــق
يـبوــكـنـم ةدـئاـفـل ةـيـموـمـع تازـيـهجتو ةـيـعاـمـتــجا
.ةليم ةيالوب ثدح يذلا لازلزلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلـحـمـلا

1٤1و٥–211 ناـــتداـــمــــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدـــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02
.1 نارهو ةعماجل ماعلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
فسويدـّيسلا ماــهــمىهنت ،2202 ةـــنس لـــيرــــبأ02 قـــــفاوملا

.1 نارهو ةعماجل اماع انيمأ هتفصب ،مهديس

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا
: نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ،امهامسا

،نواعتلاو تاساردلل اريدم هتفصب ،يغير فيرشلا–

.نواعتلاو تالدابتلل ريدم بئان هتفصب ،راعرع نايفس–

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمـحمدـّيسلا ماـهــمىهنت ،2202 ةــنس لـــيرـــبأ02 قــــفاوملا

صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب اــفــّلــكــم هـــــــتـــــــفصب ،يناورـــق سراــــف
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرـــبأ02
ةـيرادإلا ةـعـطاـقملاـب يعاـمـتـجالا طاشنـلــل بدــتــنــم
 .ريغملل

––––––––––

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نانخم ديزيّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

ةيرادإلا ةعطاقملاب يعامتجالا طاشنلل ابدتنم اريدم هتفصب
.ريغملل

قفاوملا3441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ91
.تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلل ةماعلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةميطف ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

ةـــيزـــكرملا ةـــيـــلدــــيصلــــل ةــــماــــع ةرــــيدــــم اــــــــهــــــــتــــــــفصب ،يتقاو
.تايفشتسملل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ91
.تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلل

––––––––––

3441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،نوع يلعدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

.تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلل اماع

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02
بدتنملا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةرغصملا تاسسؤملاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل

––––––––––

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةزـئاـف ةدــّـيـسلا ماـــهـمىهنت ،2202 ةنس لــيرــبأ02 قـــفاومـلا

حـلاصمب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب ةـفـّلـكــم اــهـــتـــفصب ،فينوب
تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا
.ةرغصملا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرـــبأ02
.وزو يزيت ةيالو يف ةقاطلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا روندّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا

،وزو يزـــيـــت ةـــيالو يف ةـــقاـــطـــلـــل ارـــيدـــم هـــــتـــــفصب ،ةزيعموب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ةّيدرف ميسارم
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــعــت نــمضتـــي ،2202 ةـــنس يفـــناـــج11 قــــفاوملا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل نيريدم
.)كاردتسا(تايالولا ضعب يف

––––––––––

ةيناثلا ىدامج71 يف رداصلا6 ددعلا ،ةيمسرلا ةديرجلا
.2202 ةنس يفناج02 قفاوملا3441 ماع

،يناثلا دومعلا ،31 ةحفصلا–

:21 رطسلا -1

،”رودق ياب ليبن“: نم الدب–

.”ياب ليبن رودق“: أرـــقــــي–

:51 رطسلا -2

،”يبوهوم يندملا“: نم الدب–

.”يبوهوم ينادملا“: أرـــقــــي–

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرـــبأ02
.سادرموب ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا

––––––––––

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ريمسدـّيسلا ماـهـمىهنت ،2202 ةــنس لــيرـــبأ02 قـــفاوملا

.سادرموب ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب ،شواز

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ02
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب تاسارد

––––––––––

3441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةديرف ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ02 قفاوملا
تاساردلاو نواعتلا مسقب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،لايد
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

81 يعرفلا فنصلا ،٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
ةدعقلا يذ91 يف خرؤملا69–89 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
،ممتملاو لدعملا ،8991 ةنس سرام81 قفاوملا81٤1 ماع
داتع صئاصخ ديدحت يلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو
.ةيفاذقلا ةيامحلا تازيهجتو

عوضوم ،ةيفاذقلا ةيامحلا تازيهجتو داتع لمشي :٢ ةداملا
اــيــبرــح اداــتــع رــبــتــعــت ال يتــلا ،رارــقـــلا اذـــه نـــم ىلوألا ةداملا

: يتأي امك ،81 يعرفلا فنصلا ،عبارلا فنصلا يف ةفنصملاو

داوملاو لاومألا لقنل ،يحايس فنص يف ةعردم تابرع–
،يحص فنص يفو ةساسحلا

،صاصرلا نم ةيقاو تايردص

.صاصرلا نم ةيقاو سورتو تاذوخ

يف ،ةيفاذقلا ةيامحلا تازيهجتو داتعلاب دصقي:٣ ةداملا
ةيامحلا نامضل ممصم زيهجتو داتع لك ،رارقلا اذه موهفم
تاديدهتلا نم ،ةساسحلا داوملاو لاومألاو دارفألل ةيفاذقلا

.تافوذقملاو ةيرانلا ةحلسألاب

.رارقلا اذه نم٤ ةداملا يف ةيفاذقلا ةيامحلا داتع ددحي–

نم7و6و٥ داوملا يف ةيفاذقلا ةيامحلا تازيهجت ددحت–
.رارقلا اذه

ينطولا عافدلا ةرازو

ليربأ٧ قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٦ يفخّرؤم رارق
ةيامحلا تازيهجتو داتع صئاصخ ددحي ،٢٢0٢ ةــــنس

.ةيفاذقلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو نإ

71٤1 ماع ناضمر21 يف خرؤملا6٠–79 مقر رمألا ىضتقمب–
يــبرـحلا داـتــعـلاب قـــلعـتملاو7991 ةــنـس رـــياــنــي12 قــفاوـملا

،ةريخذــلاو ةـحـلسألاو

يــف خرؤــــملا٥9–٠2 مــــقر يـــساـــئرــلا موـــسرـــملا ىــضـتــقـمبو–
ماهم ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا1٤٤1 ماع نابعش٤1
،ممتملاو لدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا

يف خرؤملا69–89 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
ددحي يذلا8991 ةنس سرام81 قفاوملا81٤1 ماع ةدعقلا يذ91
ناـضــمر21 يـف خرؤــملا6٠–79 مــقر رــمألا قـيـبـطت تاـــيـفـيـك
يبرحلا داتعلاب قلعتملاو7991 ةنس رياني12 قفاوملا71٤1 ماع
 ،هنم٤ ةداملا اميس ال،ممتملاو لدعملا،ةريخذلاو ةحلسألاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٩٢٣٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢0٢ ةنس ليربأ٤٢ 14

،يحايس فنص يف ةعردملا تابرعلا نوكت :٤ ةداملا
ةممصملا ،يحص فنص يفو ،ةساسحلا داوملاو لاومألا لقنل

،اهلقن دارمـلا ،ةساسحلا داوملاو لاومألاو صاخشألاةيامحل
: ةيتآلا عوردلا نم رثكأ وأ  عونب ةدوزم

،باوبألا عيردت–

،باوبألا رطأ عيردت–

،ذفاونلا جاجز عيردت–

،كرحملا عرد–

،ضفخنم ءاوه طغضب ريسلل عفرلا ةيتاذ تاراطإ–

.قالغإلا يتاذ نازخ–

ءاـفـطإ تاـموـظـنمب ةـعردملا تاــبرــعــلا هذــه دــيوزــت نــكــمــي
.عقوملا ديدحتو راذنإلاو لاصتالاو قئارحلا

ةصصخملا صاصرلا نم ةيقاولا تايردصلا :٥ ةداملا
ناـمـضـل ةممصملاو ةيرانلا ةحلسألا تافوذقم نـم ةــياـــمحـلل

: يه ،عذجلل يبناجلاو يفلخلاو يمامألا ءزجلا ةيامح

ةيدرف ةيامح نمضت : رهاظلا ريغ ءادترالل ةيردص–
،ةرهاظريغ

،رهاظ لكشب ءادترالل : رهاظلا ءادترالل ةيردص–

بسح ليدعتلل ةلباق : ليدعتلل ةلباق ةيكيتكت ةيردص–
،ةيتايلمعلا ةلاحلاو تابلطتملا

ةيفاذق رصانع جاردإب حمست : حئافصلا ةلماح ةيردص–
،ةبلص

،اهلماحل وفطلا نمضت : ةمئاع ةيردص–

ىلإ تاونس7 نم لافطألل ةصصخم: لافطألل ةيردص–
،ةنس61

ةرصاخو رهظو ردص ةيامح نمضت: بالكلل ةيردص–
.بالكلا

وأ اـــــــياــظــشــلا دــــض ةـــياـــمحلل ةممصــم ةذوخلا :٦ ةداملا
اهزيهجت نكميو .ةيرانلا ةحلسألا تاديدهت دضو تافوذقملا

.صاصرلل ةداضم هجو ةيقاوب

ةيامحلل ةممصملا صاصرلا نم ةيقاولا عوردلا :٧ ةداملا
: يه ،اياظشلاو ةيرانلا ةحلسألا تاديدهت نم ةيفاذقلا

،ةقيضلا نكامألا يف لامعتسالل : ةنرم عرد–

.ةقلطلا نكامألا يف لامعتسالل : ةبلص عرد–

داتعلل ةيفاذقلا ةيامحلا ىوتسم ديدحت طبتري :٨ ةداملا
: ةعمتجم ةيتآلا صئاصخلاب ،اساسأ ،تازيهجتلاو

،ةريخذلا رايع–

،فوذقملا نزو–

.فوذقملا ةعرس–

ةيفاذقلا ةيامـحـلا تازيهجتو داتع لصفيو فنصي :٩ ةداملا
ردق ىصقأ بسح ،رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يفاهتافصاومو
ةــحــلسألا نــم عوــنــب ذــفــنـــت يتـــلا تاـــياـــمرـــلا دض ةـــمواـــقملا نـــم
.ةريخذلا نم نــّيعم عونلامعتسابو

ىوتسم رفوت يتلا تازيهجتلاو داتعلا ىنثتسي :٠١ ةداملا
يف اهيلع صوصنملا تايوتسملا نم ىلعأ ةيفاذق ةيامح
.رارقلا اذه قيبطت لاجم نم ،رارقلا اذه نم9 ةداملا

ةـيـمـسرــلا ةدـــيرــجلا يـف رارــقــلا اذـــه رـــشـنـي:١١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ليربأ7 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر6 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ينطولا عافدلا ريزو نع

ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دــمحـم ءاوللا

قحلملا

ةيفاذقلا ةيامحلا تازيهجـتو داتع صئاصخ

ةيفاذقلا ةــيامحلا تازيهجتو داتع
ةيتآلا صئاصخلا تاذ رئاخذلا دض ةيامح نمضي

يناثلا عونلالوألا عونلا

،مم26.7x93 : رايعلا –

،غ1.٠ ±٠.8 : فوذقملا نزو–

.اث / م٠1 ±٠27 : فوذقملا ةعرس–

،يحاــــيس فـــــنص يف ةـــــعردملا تاـــــبرـــــعـــــلا -أ
يفو ةـــساــــســحلا داوــــملاو لاوــــمألا لــــقـــنـــــــــــــــــل

يــحص فنص

،مم9 : رايعلا –

،غ1.٠ ±٠.8 : فوذقملا نزو–

.اث / م٠1 ±٥1٤ : فوذقملا ةعرس–
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)عبات(قحلملا

ةيتآلا صئاصخلا تاذ رئاخذلا دض ةيامح نمضيةيفاذقلا ةيامحلا تازيهجتو داتع

يناثلا عونلالوألا عونلا

صاصرلا نم ةيقاولا تايردصلا -ب

تاذوخلا - ج

صاصرلا نم ةيقاولا عوردلا -د

،مم9 : رايعلا–
،غ2.8 : فوذقملا نزو–
.اث / م63٤ : فوذقملا ةعرس–

،مم9 رايعلا–
،غ٠.8 : فوذقملا نزو–
.اث / م٥1 ±62٤ : فوذقملا ةعرس–

،مم9 : رايعلا–
،غ٠.8 : فوذقملا نزو–
.اث / م٥1 ±62٤ فوذقملا ةعرس –

،مم9 : رايعلا –
،غ٠.8 : فوذقملا نزو–
.اث / م1٤3 : فوذقملا ةعرس–

،مم9 رايعلا–
،غ٠.8 : فوذقملا نزو–
.اث / م٥1 ±8٥3 : فوذقملا ةعرس–

،مم9 : رايعلا–
،غ٠.8 : فوذقملا نزو–
.اث / م21 ±233 فوذقملا ةعرس–

يف خّرؤملا611-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤1٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج22
تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاشنإ نمضتملاو
،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ،ةيلحـمــلا

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةيلحمـلا تاعامجلاو ةـيـلـخادـــلا رـــيزو تاــيــحالــص ددــحــي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

قفاوملا63٤1 ماع لوألا عيبر7 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
يلثمم باختنا تايفيك ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ربمسيد92
نامضلاو نماضتلا قودنص هيجوت سلجم يف نيبختنملا
،ةيلحملا تاعامجلل

: يتأي ام رّرقي

رارــــقلا ماــكـحأ مّمـــتيو رارـــقلا اذــــه لّدــــعي: ىلوألا ةداملا
ربمـسـيد92 قــفاوملا63٤1 ماــع لوألا عـيــبر7 يـف خرؤــملا

يف نيبختنملا يلثمم باختنا تايفيك ددحي يذلا٤1٠2 ةنس
.ةيلحمـلا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص هيجوت سلجم

رارــــــقلا نــــم٥و2 نيــــتداملا ماـــكحأ مّمتتو لّدــــعت:٢ ةداملا
رـبـمـسـيد92 قـــفاوـــملا63٤1 ماــع لوألا عـيــبر7 يـف خرؤــملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روــكذــملاو٤1٠2 ةــنس

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

سرام٧٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٤٢ يفخّرؤمرارق
يـــــفخرؤـمــلا رارـــقــلا مــّـمـــــتــــــيو لّدــــعـــي ،٢٢0٢ ةــــنــــــس
٤١0٢ ةنس ربمسيد٩٢ قفاوملا٦٣٤١ ماع لوألا عيبر٧
يف نيبختنملا يلثمم باختنا تايفيك ددحي يذلا

ناــــمضلاو نـــــماضتـــــلا قودـــــنص هـــــيـــــجوـــــت سلـــــجـــــم
.ةيلحملا تاعامجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مــقر نوـناــقــلا ىـضـتـقـمب –
ميظنتلاب قـلـعـتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

23٤1 ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا

،مّمتملاو

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

يف خرؤــمـلا182-12 مــــقر يساــــئرـــلا موـــسرمـلا ىــــضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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نــــــــماضتلا قودـــــــنصل هــــــيجوــتلا ســــــلجم مــــــضي:2 ةداملا“
،نيّنيعملا ءاضعألا ىلإ ةفاضإلاب ةيلحمـلا تاعامجلل نامضلاو
سلاجم ءاسؤر )7( ةعبس نولثمي نيبختنم ءاضعأ )٠1( ةرشع

،ةيئالو ةيبعش سلاجم ءاسؤر )3( ةثالثو ةيدلب ةيبعش
.مهتدهع ةدمل مهؤالمز مهبختني

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

)9( عست ةنمضتملا برغ - بونجلا ةقطنم نع )1( اوضع –
،نوــمـيـمـيت ،راردأ ،فودــنـت ،ساــبــع يـنـب ،راـــــشـــــــب : تاــــيالو
.مازق نإو ،حلاص نإ ،تسغنمات ،راتخم يجاب جرب

)٠1( رشع ةنمضتملا قرش - بونجلا ةقطنم نع )1( اوضع –
،ريغملا ،يداولا ،لالج دالوأ ،ةركسب ،ةعينملا ،ةيادرغ : تايالو
.تناجو ،يزيليإ ،ترقوت ،ةلقرو

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

قودـــــــنص ىوــــتسم ىلــــع تــــيوصتلا بـــــــتكم ِّدعُي :٥ ةداملا“
جئاـتـنـلـل ارضحـم ،ةـيـلــحــمـلا تاــعاــمــجــلــل ناــمضلاو نــماضتــلا
ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر يلثمم باختنال ةيئاهنلا

سلــــجــــم يف ةــــيــــئالوــــلا ةـــــيـــــبـــــعشلا سلاـــــجملا ءاسؤر يلثممو
.”هيجوتلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام72 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤2 يف رئازجلاب رّرــح
 .22٠2 ةنس

دوجلب لامك

ةيلاملا ةرازو

سرام٩١ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٦١ يفخّرؤم رارق
ةجحلا يذ٥١  يفخرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢0٢ ةنس
نمضتملاو0٢0٢ ةنس تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ ماع

ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ديدجت
.ةيلاملا ةرازوب ةــيرـــشــبلا دراوملا ةيريدمل ةعباتلا

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

قفاوملا3٤٤1 ماع نابــعـش61 يــف خّرؤــم رارـــق بـــجوـــمب
ةجحلا يذ٥1 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس سرام91
ديدجت نمضتملاو٠2٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا1٤٤1 ماع
ةيريدمل ةعباتلا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت
: يتأي امك ،ةيلاملا ةرازوب ةيرشبلا دراوملا

كالسألا

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

لامأ جور
)رييغت نودبيقابلا(

لامأ جور
)رييغت نودبيقابلا(

لامأ جور
)رييغت نودبيقابلا(

لامأ جور
)رييغت نودبيقابلا(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

ةرادإلا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نيفظوملا ولثمم

ةيريدم( ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم رييستل ريدم ةبئان ،لامأ جور ةدّيسلا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا سأرت
.يمّلسلا بيترتلا بسح ةفيظو ىلعأ يف ةيمدقأ رثكألا ةرادإلا لثمم اهنع بوني ،اهل عنام عوقو ةلاح يفو ،)ةيرشبلا دراوملا

مقرلا

1

2

3

٤
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ثالث نم نوكتتو ،يوقاطلا لاقتنالا ةيريدم :2 ةداملا
: ةيعرف تايريدم )3(

نوكتتو ،ةجذمنلاو فارشتسالل ةيعرفلا ةيريدملا *
: )2( نيبتكم نم

،فارشتسالا بتكم  –

.ةجذمنلا بتكم –

،تاـــموـــلـــعملا ةـــمـــظـــنأو مالـــعإلل ةـــيـــعرـــفــــلا ةــــيرــــيدملا *
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،يلآلا مالعإلا بتكم –

.تامولعملا ةمظنأ ريوطت بتكم –

نم نوكتتو ،ةيجولونكتلا ةظقيلل ةيعرفلا ةيريدملا *
: )2( نيبتكم

تاقاطلاب ةقلعتملا تايجولونكتلا ةعباتمو ةيقرت بتكم –
،ةديدجلا

.ةيجولونكتلا ةظقيلا ريوطت بتكم –

)3( ثالث نم نوكتتو ،ةقاطلا يف مكحتلا ةيريدم :٣ ةداملا
: ةيعرف تايريدم

عاــطــقــلا يف ةــقاــطــلا يف مــكــحــتــلــل ةــيــعرــفــلا ةـــيرـــيدملا *
،ةيلحملا تاعامجلا ىوتسم ىلعو يتامدخلاو ينكسلا

: )2( نيبتكم نم نوكتتو

عاطقلا يف ةقاطلا يف مكحتلا جمانرب ذيفنت ةعباتم بتكم –
ةــيـلـحملا تاــعاــمـجلا ىوـتـسـم ىلــعو يـــتاــمدــخلاو يـنـكـسلا

،همييقتو

يف مـكـحتلا رــيوطــت صوـصــخـب تاــساردــلا دادــعإ بـتـكــم –
تاعامجلا ىوتسم ىلعو يتامدخلاو ينكسلا عاطقلا يف ةقاطلا
.ةيلحملا

تاعاطقلا يف ةقاطلا يف مــكحتلل ةيعرفلا ةيريدملا *
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيداصتقالا

عاطقلا يف ةقاطلا يف مكحتلا جمانرب ذيفنت ةعباتم  بتكم –
،همييقتو يداصتقالا

يف مكحتلا ريوطت لجأ نم تاساردلا ةعباتمو دادعإ  بتكم –
.يداصتقالا عاطقلا يف ةقاطلا

مكحتلل ينطولا جمانربلا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا *
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،ةقاطلا يف

ينطولا جمانربلا ذيفنتل ةيلاملاو ةينقتلا ةعباتملا بتكم –
،ةقاطلا يف مكحتلل

.ةئيفدلا تازاغـلا تاثاعبنا نيمثت بتكم –

يوقاطلا لاقتنالا ةرازو

ةددجتملا تاقاطلاو

3441 ماــع ناـــبعش0٢ يفخّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارـــق
ةرادإلا ميظنت دّدحي ،٢٢0٢ ةنس سرام٣٢ قفاوملا
تاــــقاطلاو يوـــقاطلا لاـــقتنالا ةرازوــــل ةـــــيزكرملا
.بتاكم يف ةددجتملا

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

،لوألا ريزو ّنإ

 ،ةيلاملا ريزوو

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزوو

يف خرؤملا٥72-12 مقر يساـــئرلا موــسرـــملا ىضـتـقـمـب –
12٠2 ةـــــــنس وــــــينوي٠3 قـــــــفاوـــــــملا2٤٤1 ماـــــــع ةدــــــعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا182-12 مقر يساـــئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمب –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــملا45-59 مــقر يذيـــفـنتلا موــسرــملا ىــضتـقــمبو –
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يــف خرؤــمـلا391-٤1 مـــقر يذـــيـفنـتلا موــسرــملا ىضـتــــقـــــمبو –
ددــحـي٤1٠2 ةنـس وـيــلوــي3 قــفاوــمـلا٥3٤1 ماــع ناــضــمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملاتايحالص

يـف خّرؤــــملا223-02 مـــقر يذـــيـــفـنـتلا موــسرملا ىــضـتـقــمبو  –
يذـــــلا٠2٠2 ةنـــس رـــبمفون22 قــــفاوملا2441 ماــــع يـــناثلا عـــيبر6
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو تايحالص دّدحي

خرؤملا323-٠2 مــقر يذيـفـنـتلا موـــسرـملا ىـضتـقـــمـبو –
٠2٠2 ةنس ربمفوـن22 قـفاوملا2٤٤1 ماــع يناـثـلا عـيـبر6 يـف
يوقاطلا لاقتنالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ةددجتملا تاقاطلاو

:يتأي ام نوررقي

موسرملا نم8 ةداــــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت :ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماــع يناـثـلا عـيـبر6 يــف خرؤملا323-٠2 مــقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا
لاقتنالا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ديدحت ىلإ رارقلا
.بتاكم يف ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا
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ةكبشلاب ةلوصومـلا ةددــجتمـلا تاـــقاــطـلا ةيرـــيدــم :٤ ةداملا
: ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو ،ةينطولا ةيئابرهكلا

تاقاطلا دراوم نيمثتو مييقتل ةيعرفلا ةيريدملا *
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،ةددجتملا

،ةددجتملا تاقاطلل ةينطولا تايناكمإلا مييقت بتكم –

.ةددجتملا تاقاطلا دراوم نيمثت بتكم –

ريوطتل ينطولا جمانربلا ذيفنتل ةيعرفلا ةيريدملا *
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةددجتملا تاــقاطلا

ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل ينطولا جمانربلا ذيفنت بتكم –
،ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا

ةـيـمـيـلـقإلاو ةـيـعاـطـقـلا تاـطـطـخملا ةـعـباـتـمو دادـعإ بتـكـم –
.ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل

ردصم نم ءابرهكلا جاتنإ ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا *
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ددجتم

نم ءابرهكلا جاـــتنإ تاردــــق رــــيوطتل تاــــــساردلا بـــــتكم –
،ةددجتم رداصم

نم ءاــبرهكلا جاـــتنإل تازاـــجنإلاو عــــيراشملا مييــــقت بــــتـــكم –
.ةددجتم رداصم

تاـــــــقاطلا رــــــيوطتو يــــــتاذلا كالــــــهتسالا ةـــــــيريدم :٥ ةداملا
)2( نيتيريدم نم نوكتتو ،ةيئاــبرهكلا ةكبشلا جراخ ةددجتملا

: نيتيعرف

نـم نوـكـتــتو ،يتاذــلا كالــهــتسالــل ةــيـــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدملا *
: )2( نيبتكم

،يتاذلا كالهتسالل ينطولا ططخملا ةعباتم بتكم –

.يتاذلا كالهتسالا ةيقرت بتكم –

تاـــقاــطـلا تاــقـيـبـطـــــــــت رــيوـطــتــــــــــل ةـيـعرـــفـلا ةـــيرـــيدــمـلا *
نم نوكتتو ،ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلصوملا ريغ ةددجتملا

: )2( نيبتكم

،ةددجتملا تاقاطلا تاقيبطت لامعتسا ميمعت بتكم –

.ةددجتملا تاقاطلا تاقيبطت ةيقرتو ريوطت بتكم –

نم نوكتتو ،نواعتلاو لاصتالاو ميظنتلا ةيريدم :٦ ةداملا
: ةيعرف تايريدم )3( ثالث

،ةـيـنوـناـقـلا تاساردـلاو مـيـظـنـتـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا *
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،تاعزانملاو ميظنتلا بتكم –

.ةينوناقلا تاساردلا بتكم –

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،مالعإلل ةيعرفلا ةيريدملا *

،اهذيفنت ةعباتمو مالعإلا جمارب دادعإ بتكم –

.فيشرألاو قيثوتلا بتكم –

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا *

،يئانثلا نواعتلا بتكم –

.فارطألا ددعتم نواعتلا بتكم –

)3( ثالــــــــث نـــــم نوـــــكتتو ،ةـــــماعلا ةرادإلا ةـــــيرــيدم:٧ ةداملا
: ةيعرف تايريدم

ةثالث نم نوكتتو ،ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملا *
: بتاكم )3(

 ،تاراطإلا بتكم –

،نيمدختسملا رييست بتكم –

.نيوكتلا بتكم –

نم نوكتتو ،لئاسولاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا *
: بتاكم )3(  ةثالث

،ةينازيملا بتكم –

،ةبساحملا بتكم –

.ةماعلا لئاسولا بتكم –

نــم نوـكـتتو ،دوـــقــعــلاو تاـــقـــفـصـلل ةــيـعرــفــلا ةـــيرـــيدــملا *
: )2( نيبتكم

،تاقفصلا ذيفنت ةعباتم بتكم –

.دوقعلا ذيفنت ةعباتم بتكم –

ةّيروهّمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٨ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام32 قفاوملا3441 ماع نابعش٠2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 لوألا ريزولا نع

 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

 يوقاطلا لاقتنالا ريزو

ةددجتملا تاقاطلاو

 نايز وتع نب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع
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،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يناوزع رمع–

ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يوارحص رهاطلا–
،يلاعلا

،ةحصلاب فكلملا ريزولا نع لثمم ،فسويوب نيدلا حالص–

يرئازجلا دهعملاب ةذتاسألا كلس نع لثمم ،يوابلح دلاخ–
،ةيوونلا ةسدنهلا يف نيوكتلل

دــــهــــعملاــــب ةذــــتاسألا كلس نــــع ةــــلــــثمم ،يصالــــخ ةــــيداــــن–
،ةيوونلا ةسدنهلا يف نيوكتلليرئازجلا

،ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحمب ثحاب ،يشيرق نيعامس–

،ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحمب ثحاب ،لازغ رصانلا دبع–

رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا نع لثمم ،ةرفع ديمح–
،ىربكلا

دهعملا عم ةكارش تاذ ةسسؤم نع لثمم ،كاكف ةزعوب–
،ةيوونلا ةسدنهلا يف نيوكتلل يرئازجلا

دهعملا عم ةكارش تاذ ةسسؤم نع لثمم ،دايع دوعسم–
 ،ةيوونلا ةسدنهلا يف نيوكتلل يرئازجلا

دهعملا عم ةكارش تاذ ةسسؤم نع لثمم ،رميع افش–
 .ةيوونلا ةسدنهلا يف نيوكتلل يرئازجلا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

لــيرــبأ٤ قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع ناــضـمر٣ يـفخرؤــم رارـق
ةدـعـقـلا يذ١٢ يفخرؤــملا رارــقــلا لدــعي ،٢٢0٢ ةنس
نمضتملاو0٢0٢ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع
دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت

.ةلشنخل

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر3 يف خرؤم رارق رارق بجومب
ةدـعــقلا يذ12 يف خرؤــملا رارـقـلا لدـعـي ،22٠2 ةــنـس لـــيرــبأ٤
نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي31 قفاوملا1٤٤1 ماع
،ةلشنخل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ
: يتأي امك

ةحايسلا )ىتح رييغت نودب(.................................................."
،ةيديلقتلا ةعانصلاو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو لثمم ،ريشب ةلابردوب–

،نونفلاو ةفاقثلا ريزولثمم ،قحلا دبع يبيعش–

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

مجانملاوةقاطلا ةرازو

سرام٧٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٤٢ يفخّرؤم رارق
ةرادإلا ســلـجـم ءاـضــعأ ةــمـئاــق ددـحــي ،٢٢0٢ ةنس

.ةيوونلا ةسدنهلا يف نيوكتلل يرئازجلا دهعملل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاومـلا3٤٤1 ماع ناـــبـعــش٤2 يـف خرؤـــم رارـــق بــجوــمب
ةرادإلا سـلـجـم ءاـضــعأ ةــمـئاــق ددــحت ،22٠2  ةـنـس سراـــم72
اقيبطت ،ةيوونلا ةسدـنـهلا يف نــيوــكتـلل يرــئازــجلا دـــهــعـملل

خرؤملا112-11 مــقر يساــئرلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل
11٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا23٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠3 يف

ةسدنهلا يف نيوكتلل يرئازجلا دهعملا ءاشنإ نمضتملاو
: يتأي امك ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةيوونلا

،اسيئر ،حالم دــــيمحلا دبع–

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم ،يرمعم نيساي–

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يديزوب رضخل–

ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يواسوم نيدلا رون–
،يلاعلا

،ةيلاملا ريزو نع لثمم ،روصق نامقل–

،ةحصلاب فكلملا ريزولا نع لثمم ،ينافرط فسوي–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،يحدامس ةميرك–

 ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يليلج ميرك–

يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا ةسيئر ،ةيسيامخ ماهس–
.ةيوونلا ةسدنهلا يف نيوكتلل يرئازجلا دهعملل

–––––––––––H–––––––––––

سرام٧٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٤٢ يفخّرؤم رارق
يمـلـعـلا سـلـجملا ءاضعأ ةــمــئاــق ددــحــي٢٢0٢ ةـــنس
يــف نـــيوـــكـتلل يرــئازــجلا دـــهـعـمــلل يــجوـــغادـيــبلاو
.ةيوونلا ةسدنهلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاومــلا3٤٤1 ماع ناـــبـعــش٤2 يـف خرؤـــم رارـــق بــجوــمب
يملعلا سلجملا ءاضعأ ةمئاق ددحت ،22٠2 ةنس سرام72
،ةيوونلا ةسدنهلا يف نيوكتلل يرئازجلا دهعملل يجوغاديبلاو
112–11 مقر يسائرلا موسرملا نم61 ةداملا ماكحأل اقيبطت
وينوي2 قفاومـلا23٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠3 يف خرؤمـلا

يف نيوكتلل يرئازجلا دهعملا ءاشنإ نمضتملاو11٠2 ةنس
،ديدجتلل ةلباـــق تاونس )3( ثالث ةدمـل ،ةيوونلا ةــسدــنــهلا

: يتأي امك

،ةسيئر ،ةيسيامخ ماهس–

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم ،عويقر نيدلا ردب–
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ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

سرام31قفاوملا3441 ماع نابعش01 يفخّرؤم رارـق
ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول تاقفصلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا3441 ماـــع ناـبـــعـش01 يـف خّرؤــم رارـــقبـــجوــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،2202 ةنس سرام31
742-51 مقر يسائرلا موسرملا نـم781و581 نيتداملا ماكحأل
رــبـمـتـبـس61 قـــفاوــملا6341 ماـــع ةـــجـحلا يذ2 يـف خّرؤــملا

تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو5102 ةنس
ةيبرتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا يف ،ماعلا قفرملا
: ةينطولا

: نومئادلا ءاضعألا

ةـيـبرــتـلاــبّفلـــكـــمـلا رـــيزوـــلا لــثــمم ،لاـــجـعل ناـــــيزـــمدــّـيــسـلا–
،اسـيـئر ،ةيـنـطوـلا

ةيبرتلابّفلكملا رــــيزوـــــلا لـــــثمم ،رادـــــب نيساـــــيّديسلا–
،سيئرلل ابئان ،ةينطولا

،ةدقاعتملا ةحلصملا لثمم ،رابهش يزوفدّيسلا–

،ةينطولا ةيبرتلا عاطق لثمم ،يملعلا ميلسدّيسلا–

،ةينطولا ةيبرتلا عاطق لثمم ،ةرامع ملاغدّيسلا–

ةيـلاـمـلاـبفــّـلـكـمـلا رــيزوــلا ةــلـثـمم ،مودـــح ةــلـيــلد ةدّـيسـلا–
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملابّفلكملا رـــــيزوـــــلا لــــــثمم ،يبرــــــغ ناسحّديسلا–
،)ةبساحملل ةماعلاةيريدملا(

.ةراجتلابفّلكملا ريزولا لثمم ،يريموق ديمحدّيسلا–

: نوفلختسملا ءاضعألا

،ةدقاعتملا ةحلصملا ةلثمم ،هـللا ديبع ةاجن ةدّيسلا–

،ةينطولا ةيبرتلا عاطق ةلثمم ،ريخلا حامس ةدّيسلا–

،ةينطولا ةيبرتلا عاطق لثمم ،ياحوب فسويدّيسلا–

ةيلاملابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،شيمح ةيضار ةدّيسلا–
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملابفّلكملا ريزولا لثمم ،ةيحيانج ديعسدّيسلا–
،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

رـــيزوـــلا ةـــلـــثمم ،يروصنـــم ءارـــهزـــلا ةــــمــــطاــــف ةدّيسلا–
.ةراجتلابفّلكملا

ةنامألا ،تاراشتسالاو ةيمومعلا تاقفصلا بتكم ىلوتت
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجلل ةمئادلا

ماكحأ امّيس ال ،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت
وينوي02 قفاوملا8341 ماــع ناــضـمر52 يـف خّرؤمـلا رارـــقـلا

تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول

ةيمومعلا لاغشألاةرازو

٣٤٤١ ماــع نابــعـش٤٢ يـفخرؤــم كرـتـشميرازو رارق
بـصاـنـملا ددــع ددحي ،٢٢0٢ ةنس سراـم٧٢ قفاوملا
يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا
ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف ةيزكرملا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

يـف خرؤمـلا7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقـــمب–
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يف خرؤمـلا٥72-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤمـلا182-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خرؤمـلا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤمـلا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس يفناج91 قفاومـلا92٤1 ماع مرحم11
كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
لدــعــمـلا ،ةــيــموــمــعــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةــكرـــتشملا

،هنم791و271و331و89و67 داوملا اميس ال ،ممتمـلاو

يف خرؤـمــلا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرـمـلا ىـضـتـقـمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاومـلا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤمـلا٠83-12 مـقر يذيفنتلا موسرمـلا ىـضـتـقــمبو–
ددحي يذلا12٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاومـلا3٤٤1 ماــع رــفــص82

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص



٩٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٣٢
21م٢٢0٢ ةنس ليربأ٤٢

: يتأي ام نوررقي

271و331و89و67 داوملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا

مرحم11 يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم791و

ممتملاو لدعملا ،8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع

عـــباــطـلا تاذ اــيـلــعـلا بــصاـنـملا ددـــع ددــحــي ،هالــعأ روــكذــملاو

،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب يفيظولا

: يتآلا لودجلا يف نيبم وه امك

يف خرؤــملا183-12 مـقر يذيـــفـنتلا موـسرــملا ىضـتـقـمبو–
نمضـتملاو12٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا3٤٤1 ماع رفص82
،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يـف خرؤـملا كرــتـشملا يرازوـــــلا رارـــــقـــلا ىــضـتـقـــــمــبو–
يذلا91٠2 ةنس يفناج13 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤2
كالسألل نيمـتـنملا نيفـظوـمـلـل اـيـلــعــلا بصاــنملا ددــع ددــحــي
ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف ةيزكرملا

ددعلاايلعلا بصانملا

ةيزكرملا ةرادإلا يف عورشمبو تاساردلاب فلكم

ةيزكرملا ةرادإلا يف ناويدلاب قحلم

ناويدلاب دعاسم

هيجوتلاو لابقتسالاب فلكم

ةيروفلا ةمجرتلا - ةمجرتلا جماربب فلكم

ةكبشلا لوؤسم

تايطعملا دعاوق لوؤسم

ةيتامولعملا تاموظنملا لوؤسم

ةيئاصحإلا جماربلاب فلكم

ةيقئاثولا جماربلاب فلكم

8

٤

2

1

1

1

1

1

1

1

ةبعشلا

ةماعلا ةرادإلا

ةيروفلا ةمجرتلا - ةمجرتلا

يلآلا مالعإلا

تايئاصحإلا

تاظوفحملاو قئاثولا

يذلا91٠2 ةنس يفناج13 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :٢ ةداملا
ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع ددحي

.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا

.22٠2 ةنس سرام72 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤2 يف رئازجلاب رّرح

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةيمومعلا لاغشألا ريزو

يرصان لامك

لوألا ريزولا نع

،هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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موسرملا نم83 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا92٤1 ماع مرحم11 يف خرؤملا٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا

بصانملا ددع ددحي ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس رياني91
ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب يفيظولا عباطلا تاذ ايلعلا
: يتآلا لودجلا يفنــّيـبم وه امك ،ةيمومعلا لاغشألا

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٤٢ يفخرؤم كرتشميرازو رارق
ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،٢٢0٢ ةنس سرام٧٢
باـــّـجـحلاو تاراـيـسـلا يــقـئاــسو نييـنــهـملا لاــمـعلل
.ةيمومعلا لاــغــشألا ةرازو يـف ةـــيزــكرـمـلا ةرادإلا ناوـنــعـب

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

يف خرؤملا7٠3-7٠ مــقر يــساــئرــلا موــسرمـلا ىـضـتـقـمب–
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يساــئرـلا موــسرـمـلا ىضــتـقــمبو–
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

يــف خرؤمـلا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤمـلا٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا موـــسرمـــلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،هنم83 ةداملا اميس ال ،باــّجحلاو

يف خرؤـمـلا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤمــلا٠83-12 مقر يذـــيفنتلا موسرمـلا ىــضـتـقـمبو–
ددحي يذلا12٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا3٤٤1 ماع رفص82

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

يف خرؤمـلا183-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا3٤٤1 ماع رفص82
،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يــف خرؤـــمــلا كرــــتـــشـمــلا يرازوــــلا رارـــقـــلا ىضـــتــقــــمـبو–
91٠2 ةنس يفناج13 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤2
يقئاسو نيينهملا لامعلل ايلعلا بصانملا ددع ددحي يذلا
ةرازو يف ةــيزـــكرملا ةرادإلا ناوـــنـــعـــب باـــّجحلاو تاراـــيسلا
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

ددعلاايلعلا بصانملا

ةريظح سيئر

نزخم سيئر

ةشرو سيئر

ةيلخادلا ةحلصملا لوؤسم

1

1

1

1

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :٢ ةداملا
91٠2 ةنس يفناج13 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف

يقئاسو نيينهملا لامعلل ايلعلا بصانملا ددع ددحي يذلا
ةرازو يف ةــيزـــكرملا ةرادإلا ناوـــنـــعـــب باـــــّـجحلاو تاراـــيسلا
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام72 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةيمومعلا لاغشألا ريزو

يرصان لامك

لوألا ريزولا نع
،هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

–––––––––––H–––––––––––

سرام٩٢ قــــفاوملا٣٤٤١ ماـــع نابعش٦٢ يفخّرؤـــمرارـــق
يف ةــيــموــمــعـــلا لاـــغشألا يرـــيدـــم لـــهؤي ،٢٢0٢ ةــــــنس

يف ةــيــموـــمـــعـــلا لاـــغشألا رـــيزو لـــيـــثـــمـــتـــل تاـــيالوـــلا
.ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

92٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىــــضتقمب–
نوــــناــــــق نــــمضتملاو8٠٠2 ةــــنس رـــــيارــــــبـــــــف٥2 قــــفاوملا
،هنم828 ةداملا اميس ال ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا
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يف خّرؤملا663-12 مقر يذيـفـنـتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا12٠2 ةـــنس ربمتبس72 قـــــفاوـــــملا3٤٤1 ماـــــع رفص٠2
،لقنلا ريزو تاـيـحالص ددـــحي

يف خرؤملا763-12 مقر يذيـفـنـتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمتبس72 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠2
،لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتو ليكشت ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

،يرحبلا لقنلا يدعاسم دامتعال ةيرازولا ةنجللا ريسو

: يتأي اـم رّرــقي

يف خرؤملا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ لّدعت : ىلوألا ةّداـملا
٠2٠2 ةنس رـبمسيد32 قـفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج8
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

ةيرحبلل ماعلا ريدملا  اهسأري يتلا ةنجللا لكشتت:2 ةداملا“
: نم ،ئناوملاو ةيراجتلا

،اوضع ،ةيراــجتلا ةيرــحبلا رــيدم–

،ةيمومعلا تاقفصلاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا رــيدم–
،اوضع

.نيوضع ،ةينهملا تايعمجلا نع )2( نيلثمم–

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

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رـشني :٢ ةداملا
.ةــّيبعّشلا ةــّيطارـقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ9 قــــفاوـــــملا3٤٤1 ماـــع ناضمر8 يف رـئازجلاب رّرــح
.22٠2 ةنس

هـللا دبع يجنم

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

رــياربف٢٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر١٢ يفخرؤم رارق
ىلوألا ىدامج٥١ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢0٢ ةنس
نـمــضتملاو0٢0٢ ةنس ربمسيد0٣ قفاوملا٢٤٤١ ماــع
يـنطوــلا ناوـــيدــلا ةرادإ سـلـجـم ءاــضــعأ نــيـيعـت
.ةـحايــسـلل

––––––––––––

رياربف22 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر12 يف خرؤم رارق بجومب
2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس

ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا
: يتأي امك ،ةحايسلل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم

يف خّرؤـــملا182-12 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
12٠2 ةـــــــنـس وــــــيلوي7 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماــــع ةدـــــــعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا63٤-٥٠ مقر يذيفنتلا  موـــسرملا ىــــضتقمبو–
دّدحي يذلا٥٠٠2 ةنس ربمفون٠1 قفاوملا62٤1 ماع لاوش8
،اهلمعو ةيالولا يف ةيمومعلا لاغشألا حلاصم ميظنت دعاوق

يف خّرؤــملا٠83-12 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
ددـحي يذلا12٠2 ةــنس ربوتكأ٥ قفاوملا3٤٤1 ماـع رفص82

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

: يتأي ام رّرـــقي

تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألا وريدم لهؤي : ىلوألا ةداملا
ةيئاضقلا تاهجلا عيمج مامأ ةيمومعلا لاغشألا ريزو ليثمتل

.عافدلا ىواعد اذكو ءاعدالا ىواعد يف

ىلوألا ةداـــــملا يف هــــيلع صوـــــــصنملا ليـــــــثمتلا مــــــتي:٢ ةداملا
يف ةيمومعلا لاغشألا يريدم فئاظو ةسرامم راطإ يف ،هالعأ
.مهتايحالصو مهماهم دودح يفو تايالولا

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

سرام92 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش62 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يرصان لامك

لقنلا ةرازو

ليربأ٩ قفاوــــملا٣٤٤١ ماـع ناضمر٨ يفخّرؤـم رارق
ىلوألا ىداـمج٨يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢0٢ ةنس
دّدحـي يذلا0٢0٢ ةنس ربمسيد٣٢ قفاوــــملا٢٤٤١ ماــع
دامتعال ةيرازولا ةنجللاريسو ميظنتو ليــكـشــت
.يرحبلا لقنلا يدعاسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لـــقنلا رــيزو ّنإ

يف خّرؤملا182-12 مقر يساــئرلا موــسرملا ىضــتـقـمب–
12٠2 ةـــــنــــــس وـــــــيلوي7 قــــفاوـــــملا2٤٤1 ماـــــــع ةدـــــــعــقلا يذ62
،لّدـعـملا ،ةـموــكحلا ءاــضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا8٤3-٠2 مقر يذيــفنتلا موــسرملا ىضــتـقـمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون32 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر7
،يرـحبلا لـقنلا يدـعاـسم تاـطاـشن ةـسراـمم طورــش ددــحي
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)ىتح رييغت نودب(............................................................"

ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يديزوب مساقلب دّيسلا–
،ةياوردوب ةيمال ةدّيسلل افلخ ،ةيلحمـلا تاعامجلاو

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

–––––––––––H–––––––––––

سرام٩ قـــفاوــملا٣٤٤١ ماـــعنابعش٦ يـــفخّرؤــم رارــق
ىداــــــمــج٥١يفخرؤــــملا رارــــقلا لّدــــعي ،٢٢0٢ ةــــنــس

0٢0٢ةـنـس رـــبــمــسـيد0٣قـــفاوــملا٢٤٤١ماـــع ىلوألا
ناوـــيدلا ةرادإ ســـلجم ءاــضــعأ نييـعت نــــمـــضـتملاو
.ةحايسلل ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوــملا3٤٤1 ماـــــعناـــبــعش6 يـف خّرؤـــم رارـــق بـــجوـــمـب
ىلوألا ىدامج51 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةـنــس سرام9
نييعت نمضتـمـلاو0202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا2441 ماع
: يتأي امك ،ةحايسلل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ

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

ديسلل افلخ ،لقنلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،نوناق ميكح–
،ليلق يلاليج

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

–––––––––––H–––––––––––

سرام٩ قـــفاوــملا٣٤٤١ ماـــعنابعش٦ يـــفخّرؤــم رارــق
بـــــجر٥٢يــفخرؤــملا رارـــقــلا لّدـــــعــي ،٢٢0٢ ةــــنــس
نــمـــضـتملاو١٢0٢ةـنـسسرام٩قفاوملا٢٤٤١ماـــع
ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلا ةرادإ سلـــجـــم ءاـــضــعأ نييــعــــت
.ةحايسلا ةيمنتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام9 قـــفاوــملا3٤٤1 ماـــعنابعش6 يف خّرؤم رارق بجومب
قفاومـلا2٤٤1 ماع بجر٥2 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةـنــس
سلــجـم ءاـــــضـــــــعأ نييـــعـــت نـــمضتملاو12٠2 ةـــنس سراــــم9
: يتأي امك ،ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةـــلاـــكوــــلا ةرادإ

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

افلخ ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،مياص دمحأ ديسلا–
،ةفيلخ دلو زوريف ةديسلل

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

سرام٩ قـــفاوــملا٣٤٤١ ماـــع نابعش٦ يـــفخّرؤــم رارــق
ىداـمــج٩٢يـفخرؤــملا رارــقــلا لّدــــعـي ،٢٢0٢ ةـنـس

١٢0٢ةــنــس يــفــناــــــج٣١قــــفاوـــمــلا٢٤٤١ماـــــع ىلوألا
ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاـــضــعأ نييــــعـت نمضتـملاو
.ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــفاوــملا3٤٤1 ماـــعناـــبــعش6 يـف خّرؤـــم رارــــق بجوـــمـــب

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةـنــس سرام9
نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج31 قفاوملا2٤٤1 ماع
،ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ
: يتأي امك ،لّدعملا

)ىتح رييغت نودب(..........................................................“
افلخ ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،مياص دمحأ ديسلا–

،ليعو نانح ةديسلل
.”...........................)رييغت نودب يقابلا(...........................

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

سرام0٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٧١ يفخرؤمرارق
ناــبــعــش٥٢ يفخرؤــــملا رارـــقــلا لدـــعـي ،٢٢0٢ ةنس
نمضتملاو١٢0٢ ةــنس لــيرـــبأ٨ قـــفاوملا٢٤٤١ ماـــع
قــبـسملا نـــعــطـلـل ةـيـنــطوــلا ةــنــجــلــلا ءاضعأنييعت
ةأشنملاو يعامتجالا ناـــمــضـلا لاـــجم يــف ةــلــهؤــملا

ةـيـعاـمـتـجالا تاـنـيـمأتـلـل ينـطوـلا قودـنصلا نـمض
.ءارجألا لامعلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3٤٤1 ماــــع ناـــبعش71 يـف خرؤــم رارـــق بــــجوـــمب

ناـــبــعـش٥2 يف خرؤملا رارقلا لدعي,22٠2 ةنس سرام٠2
نييعت نمضتملاو12٠2 ةــنــس ليربأ8 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع
لاـجـم يف ةـلـهؤملا قــبسملا نــعــطــلــل ةــيــنــطوــلا ةـنـجـلـلا ءاضعأ
ينـــــطوــــــلا قودــــــنـصـلا نـمض ةأـــشنـمـلاويعاـمـتـجالا ناــمضلا
: يتأي امك ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

)ىتحرييغت نودب (..........................................................“
تاــنــيــمأــــتـــــلل ينـطوــلا قودــنـــصلا يلـــثــمم ناوــنــعــب

: ءارجألا لاــمـعـلـل ةيعاـمـتجالا
، نيمأ وددبع–
.”............................)رييغت نودب يقابلا(..........................


