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نيناوق
قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٥ يف خّرؤم١0–02 مقر نوناق

ينطولا سلجملا ماهم ددحي ،0202 ةنس سرام03
هــــــتلـــــيــــكشتو تاـــــيـــــجولوـــــنــــكـــتلاو يــــــمــــــلعلا ثــــــحـــــبلل

.هـــميظنتو
––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٥١-٠٤١و8٣١و6٣١ داوـــــملا اـــميسال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــــنب–
،هنم7٠2و6٠2و٤٤١و

22 يفخّرؤملا٥١–8١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا9٣٤١ ماع ةجحلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع مّرحم٤2 يفخّرؤملا١2–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبـــساحـملاب قــــلعتملاو٠99١ ةـــنس تـــشغ٥١ قــــفاوملا١١٤١
،ةيمومعلا

ةجحلا يذ8١ يفخّرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــناقلا نمـــضـــــتملاو999١ ةــنس لــــــيربأ٤ قــــــفاوـملا9١٤١ ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ةيناثلا ىدامج9١ يفخّرؤملا٣٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا72٤١ ماع
 ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

فدهي ،روتسدلا نم7٠2 ةداملل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا ماهم ديدحت ىلإ نوناقلا اذه
بلص يف ىعدـيو ،هـمـيـظـنـتو هـتـلـيـكشتو تاـيـجوـلوـنـكـتـلاو
.”سلجملا“ صنلا

،لوألا ريزولا ىدل عضوي ةلقتسم ةئيه سلجملا:2 ةّداملا
.يرادإلاو يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتيو

.رئازجلا ةنيدمب سلجملا رقم ددحي

يناثلا لصفلا
سلجملا ماهم

نم7٠2 ةداملا يف ةددحـملا ماهملا ىلع ةدايز :3 ةّداملا
ةسايسلل ىربكلا تاهجوتلا ديدحتب سلجملا فلكي ،روتسدلا
 .يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةينطولا

،تاــــيصوتو ءارآ ءادــــبإب ســـلجملا فــــلكي ،ةـــــفصلا هذـــــهبو
: لوح اميسال

،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ىربكلا تارايخلا–

رـــيوطتلاو يـــملعلا ثـــحبلا رــــيوطتل يـــنطولا ططــــخملا–
 ،يجولونكتلا

،ثحبلل ةينطولا جماربلا نيب تايولوألا–

يــــعماـــجلا طــــــسولا يف يـــنقتلاو يـــملعلا عادـــــــــبإلا ةــــيـــــقرـــت–
،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا يف هجامدإو

اهنيمثتو ةينطولا ةينقتلاو ةيملعلا تاردقلا ىلع ظافحلا–
،اهزيزعتو

تاسايسلل يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا معد–
،ةيمومعلا

.تاعاطقلا نيب ام ثحبلا تاطاشن قيسنت–

ةينطولا ةسايسلا مييقتب سلجملا فلكي ،كلذ ىلع ةدايز
،اهجئاتنو اهتارايخو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل
.اهذيفنت ةعباتمو مييقتلا تايلآ دادعإ اذكو

ديدحتب قلعتت ةلأســــم لك يف هــــــيأرـــب سلـــــجملا يلدي :٤ ةّداملا
يــــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يــــملعلا ثـــــــحبلل ةــــينطولا ةــــــسايسلا

يملعلا ثحبلا تاطاشن جئاتن نيمثت اذكو اهمييقتو اهذيفنتو
ةيروهمجلا سيئر هيلع اهضرعي يتلا ،يجولونكتلا ريوطتلاو
.ةيمومعلا تائيهلاو ةموكحلاو

يلخادلا هماظن ىلع قداصيو سلجملا صحفي :٥ ةّداملا
ةلأسم لك لوح هيأر يدبي امك ،هتليصحو طاشنلا جمانربو
.سلجملا سيئر نم هيلع ضرعت

اــــهيلع قداـــصي يـــتلا رـــيراقتلاو ءارآلاو تاـــــيصوتلا غــــّـلبت
.ةيروهمجلا سيئرل ،سلجملا

ةغايصو ريراقتلا دادعإ راطإ يف سلجملا نكمي :6 ةّداملا
نم ءاضعأ ةوعد ،لوألا ريزولا حلاصم عم قيسنتلاب ءارآلا
هناكمإب ةيمومع ةسسؤمو ةئيه لوؤسم ّيأ اذكو ةموكحلا
.هلاغشأ يف هتدافإ
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لاجم يف نواعت تاقالع ةماقإ سلجملا نكمي:7 ةّداملا
عم يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشن ةيقرت
.تايميداكألا اميس ال ،ةينطولا تائيهلا

تائيهلا عم نواعت تاقالع طبر ،اضيأ سلجملا نكمي
.ماهملا سفن نمضت يتلا ةيبنجألا

ثلاثلا لصفلا
سلجملا ةليكشت

،اوـــضع )٥٤(نيـــعبرأو ةـــسمخ ســـلجملا مـــــضي :٨ ةّداملا
نوعزويو ،ةيروهمجلا سيئر مــهنّيعي ،ســـيئرلا مــهنيب نـــم
: يتأي امك

تايصخشلا نيب نم مهرايتخا متي ،اوضع )2١( رشع انثا–
تالهؤم يوذ ،ثــحبلا بـــعش فـــلتخم لــــثمت يـــتلا ةــــيملعلا

،تازاجنإو لاغشأب ةدكؤمو ةتبثم

تاردقلا نيب نــم مـــهرايتخا مـــتي ،اوـــضع )2١( رـــشع اـــنثا–
: تالاجم يف ةدكؤم ةربخ نوتبثي نيذلا ةينقتلا

،ريوطتلاو ثحبلا *

،يجولونكتلا ليوحتلاو عادبإلا *

،ثحبلا جئاتن نيمثت *

يــــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يــــملعلا ثـــــحبلا رييـــــست *
.هميظنتو هترادإو

تاءاــــفكلا نيــب نـــم مـــهرايتخا مـــتي ،ءاـــضعأ )8( ةـــينامث–
،جراخلاب ةميقملا ةينطولا ةيملعلا

ةيسيئرلا ةيداصتقالا تاسسؤملل نيرّيسم )6( ةتس–
،ريوطتلاو ثحبلا يف مهاست يتلا

،يداصتقالاو يعامتجالا عاطقلا نم تاراطإ )6( ةتس–
،ريوطتلاو ثحبلا يف مهرودو مهتاءافك بسح مهرايتخا متي

يداـــــــصـــــتقالا يــــنـــطولا ســــلـــجملا نـــــع )١( دـــــــــــحاو لـــــثـــــــــمم–
.يعامتجالاو

نأ هنأش نم ةئيه وأ صخش يأ ءاعدتسا سلجملا نكمي
.هلامعأ يف هدعاسي

ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا ريدملا رضحي :٩ ةّداملا
ةريدملا ةينطولا ةئيهلا نع لوؤسملا هتفصب ،يجولونكتلا
سلجملا لاغشأ ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا

.يلوادت توص نودبو ةيراشتسا ةفصب

يسائر موسرم بجومب سلجملا سيئر ّنيعي:0١ ةّداملا
نم حارتقا ىلع ءانب ،اهب فرتعملا ةينطولا تاءافكلا نيب نم
.لوألا ريزولا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

.ةمئاد ةفصب هتفيظو سلجملا سيئر سرامي

بـــــــــــــــجوـــــمب،كلذـــــــــــــــك نورـــــــــــخآلا ســــــــــــــلجملا ءاـــــــــضعأ ّنيـــــعــــــــي :١١ ةّداملا
ةرم ديدجتلل ةـــلباق تاوــــنس )6( تــــس ةدــــمليـــــسائر موـــــسرم
.ةدحاو

.تاونس )٣( ثالث لك فصنلاب سلجملا ءاضعأ ةدهع ددجت

ءاهتنا دنع ،سلجملا ءاضعأ )١/2( فصن ديدجت يرجي
ءانثتساب ،ىلوألا ةدهعلا لالخ ،ةعرقلاب بحسلاب ةثلاثلا ةنسلا
اوبحس نيذلا ســلجملا ءاــضعأ فالـــختسا يرـــجيو ،ســــيئرلا

مت يذلا ءارجإلا سفن بسحو اهسفن طورشلا قفو ةعرقلاب
 .هب مهنييعت

وأ ةلاقتسالا ببسبســــلجملا وـــضع بــــصنم روــــغش دــــنع
طورشلا سفنب ةيقبتملا ةدملل ديدج وضع ّنيعي ،رخآ ببسل
.لاكشألاو

يأ يف اّريسم نوــــكي نأ ســــلجملا وـــضع نــــكمي ال:2١ ةّداملا
ةــــينطولا ةــــسايسلا دادــــــعإ يف مـــــهست ةـــــسسؤم وأ ةــــــئيه وأ ةرادإ
.اهذيفنتو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

عبارلا لصفلا
هريسو سلجملا ميظنت

: ةيتآلا لكايهلا نم سلجملا نوكتي:3١ ةّداملا

،سيئرلا–

،ةماعلا ةيعمجلا–

،بتكملا–

،ةنامألا–

.ةمئادلا ناجللا–

ريكفتو لمع جاوفأ ءاشنإ ،ةـــجاحلا دـــنع ،ســــلجملا نــــكمي
هــــتاطاشن لاـــجم يف ءارــــبخو نييـــــئاصخأ مــــضت ةيـــتاعوضوم
.سلجملا جراخ تايصخش نيب نم

: ةيتآلا تاـيحالصلا ســـلجملا ســـيئر سراــــمي:٤١ ةّداملا

،اهلاغشأ ىلع فرشيو ةماعلا ةيعمجلا سأري –

 ،يلودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع سلجملا لثمي–

ةايحلا لاــمعأ عــــيمج يفو ءاـــضقلا ماـــمأ ســــلجملا لـــثمي–
،ةيندملا

،سلجملا تاطاشن عيمج قسني–

،ةماعلا ةيعمجلا تايصوت ةعباتم ىلع رهسي–

ةـقـيرـط مـهـنأشب ررـقـتـت مـل نـيذـلا نيمدـخــتسملا نــّيــعــي–
،اهب نييعتلل ىرخأ

يمدختسم عيمج ىلع ةيبيدأتلاو ةيّملسلا ةطلسلا سرامي–
،سلجملا

،سلجملا ةينازيم ذيفنت ىلع رهسي–

،سلجملا تاقفنل يسيئرلا فرصلاب رمآلا وه–

.سلجملل ماعلا نيمألل هتايحالص نم ءزج ضيوفت هنكمي–
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سيئر ىلإ سلجملا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا مدــقــي امك
.ةماعلا ةيعمجلا فرط نم هيلع ةقداصملا دعب ،ةيروهمجلا

تاـــــــسارد يرـــــــيدم )٤( ةعـــــــبرأ ســــــيئرلا دـــــعاـــــسي :٥١ ةّداملا
سيئر نم حارتقا ىلع ءانب ،يسائر موسرم بجومب نونيعي
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو ،سلجملا

لاــــغشألا رــــيضحتب تاـــساردلا ورــــيدم فــــــــلكي :6١ ةّداملا
يف لك ،تاسارد ريدم لك ددحي ،راطإلا اذـــه يفو .اـــهتعباتمو
لاـــغشأ رـــيسل ةدـــيفملا تاـــمولعملاو قــــئاثولا ،هـــطاشن لاـــجم
ءارآلا عيراشم رضحيو .اهلالغتساو اهعمجب موقيو ،سلجملا

.سلجملا ىلع ةضورعملا ىرخألا لاغشألاو تاساردلاو

ســــلجملل اــــيــلعلا ةــــئيــــهلا يه ةــــماــــــعلا ةــــيعـــــمجلا :7١ ةّداملا
.هئاضعأ لك نم لكشتتو

سلجملل ةررقملا ةئيهلا يه ةماعلا ةيعمجلا :٨١ ةّداملا
.اهتايحالصب ةطبترملا لئاسملا عيمج لوح لدابتلل ءاضفو

: يتأي ام ىلع ،صوصخلا ىلع ،قداصت ،ةفصلا هذهبو

،سلجملا طاشن جمانرب–

،سلجملا ةينازيم عورشم–

.سلجملل يونسلا ريرقتلا–

.ىلوألا اهترود يف سلجملل يلخادلا ماظنلا ىلع قداصت امك

ةــــنسلا يف )2( نيــــترم ةـــماعلا ةــــيعمجلا عــــمـتجت :٩١ ةّداملا
رـــيغ ةرودل اــــهؤاعدتسا نـــكميو .ةــــيداع ةرود يف ،لقألا ىلــــع
سيئر وأ لوألا ريزولا وأ ةيروهمجلا سيئر فرط نم ،ةيداع
.اهئاضعأ )2/٣( يثلث نم ةردابمب وأ سلجملا

روضحبّ الإ ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا حصت ال:02 ةّداملا
 .اهئاضعأ )2/٣( يثلث

عامتجال ةماعلا ةيعمجلا ىعدتست ،باصنلا لمتكي مل اذإو
عمتجت ،ذئنيحو .مايأ )8( ةينامث هاصقأ لجأ يف دقعني ٍناث
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ةماعلا ةيعمجلا

تايصوتب ،ةلاحلا بسح ،ةماعلا ةيعمجلا ّربعت :١2 ةّداملا
.تاساردو ريراقتو ءارآو

تاساردلاو ريراقتلاو ءارآلاو تايصوتلا ىلع ةقداصملا متت
يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ ةيبلغأب
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع

رــــــضاـــحم يف ةماـــــعلا ةيـــعـــمــــجلا لاغــــشأ نّودــــت:22 ةّداملا
سيئر هعّقويو هيلع رّشؤيو همّقري صاخ لجس يف لجست
.ةسلجلا بتاكو سلجملا

يبئانو ،سلجملا سيئر نم بتكملا لكشتي:32 ةّداملا
.سيئرلا )2(

ةيعمجلا فرط نم سلجملا سيئر )2( ابئان بختني
.ةماعلا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع بتكملا فلكي :٤2 ةّداملا

ىلع هـــضرعو ســـلجملل يلـــخادلا ماـــظنلا عورـــشم دادــــعإ –
،هيلع ةقداصملل ةماعلا ةيعمجلا

،ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا لامعأ لودج دادعإ –

،سلجملا تاطاشن جمانرب ذيفنت –

.ذيفنتلا ّزيح ةماعلا ةيعمجلا تايصوت عضو ىلع رهسلا –

موسرم بجومب نّيعي ماع نيمأ ةنامألا رّيسي :٥2 ةّداملا
هماهم ىهنتو .سلجملا سيئر نمحارتقا ىلع ءانب ،يسائر
.اهسفن لاكشألا بسح

لاغشأ ميـــظــــنتو قيســــنتب ماعلا نيــــمألا فّلكي :62 ةّداملا
.سلجملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

،سلجملا لاغشأ ميظنتو ريضحت ىلع رهسلا–

ةيلاملاو ةينقتلاو ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا رييست–
،سلجملل

سيئر نم ضيوفتب ،اهعفدو تاقفنلا تامازتلاب مايقلا–
،سلجملا

اــــــقــبط هــــظفحو ســــلجملا فــــيشرأ بـــــيترت ىلـــــع رــــــهسلا–
.هب لومعملا ميظنتلل

.ينقتو يلامو يرادإ لكيه ماعلا نيمألا دعاسي:72 ةّداملا

ءانب ،ميظنتلا قيرط نع سلجملل يرادإلا ميظنتلا ددحي
.ةماعلا ةيعمجلا نمحارتقا ىلع

.سلجملا ءاضعأ نم ناجللا لكشتت:٨2 ةّداملا

.سلجملل يلخادلا ماظنلا يف اهتايحالصو ناجللا ددع ددحي

صـــــــــخش لكب اهلاــغـــــشأ يف نيعــــتـــــــســــت نأ ناــــجللا نـــــــكــــمي
.ةءافك يذ

،اهريسو ىرخألا سلجملا ةزهجأ تايحالص ددحت:٩2 ةّداملا
.سلجملل يلخادلا ماظنلا قيرط نع

فرـط نـم سلـجـمــلــل يلخادــلا ماــظــنــلا ىلع ةــقــفاوملا مــتــت
. ةماعلا ةيعمجلا هيلع قداصت نأ دعب ،لوألا ريزولا

تاسسؤملاو تائيهلاو ةيرازولا رئاودلا مزلت:03 ةّداملا
تايطعملاو ريراقتلاو تامولعملاب سلجملا غالبإب ،ةيمومعلا
.هماهم ةيدأتل ةيرورضلا ةيئاصحإلا

ىلع سلجملا لاغشأ نعةجتانلا قئاثولا رشنت :١3 ةّداملا
.لوألا ريزولا يأر دعبو سلجملا بتكم نم ةحئال ساسأ

ةطلس ةقفاوم دعب ،راطخإلا ىلع ةبترتملا لاغشألا رشنتو
.راطخإلا
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سماخلا لصفلا
ةيماتخو ةيلام ماكحأ

تاساردلا ريدمو ماعلا نيمألاو سيئرلا فئاظو :23 ةّداملا
.ةلودلا يف ايلع فئاظو

رــيدــمو ماــعــلا نيمألاو سلـــجملا سيـــئر بصنـــم فـــّنصي
.ميظنتلا قيرط نع ،تاساردلا

قيرط نع ،سلجملا ءاضعأ ةأفاكم تايفيكو غلبم ددحي
.ميظنتلا

نويــنــــقتلاو نوـــيرادإلا نومدخــــتسملا عضـــــخي :33 ةّداملا
.ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا ماكحأل

لئاــــسولا سلــــجملا فرــــصت تـــحت ةلودلا عـــــــضت :٤3 ةّداملا
.هريسل ةيرورضلا ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا

تاداريإلل باب ىلع سلجملا ةينازيم لمتشت:٥3 ةّداملا
 : تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا تامهاسم –

.لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط اياصولاو تابهلا –

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.هماهم ةيدأتل ةيرورض ىرخأ ةقفن لك–

هضرعيو ةينازيملا عورشم ماعلا نيمألا ّرضحي :63 ةّداملا
نم هيلع ةقداصملا دعب ،لوألا ريزولا ىلع سلجملا سيئر
.سلجملل ةماعلا ةيعمجلا فرط

ةبساحـملا دعاوق بسح سلجملا ةينازيم كسمت :73 ةّداملا
.ةيمومعلا

ّنيعي بساحم نوعل لاومألا ةكرحو ةبساحـملا كسم دهعي
.ضرغلا اذهل

بسح سلجملا تاقفنل ةيلبقلا ةبقارملا سرامت:٨3 ةّداملا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا يف اهيلع صوصنملا طورشلا
ضرغلا اذهل هــّنيعي يلاـــم بـــقارم فرـــط نــــم ،اــــمهب لوــــمعملا
 .ةيلاملاب فلكملا ريزولا

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف نوـــــناقلا اذـــــه رـــــشني :٩3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٠٣ قـفاوملا١٤٤١ ماــــع ناـــبعش٥يف رــــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٥ يفخّرؤم20-02 مقر نوناق
١2-٥١ مــــــــــقر نوــــناــــقلا لّدــــعي،0202 ةــــنس سراـــم03
03 قــــــفاوــــملا73٤١ ماـــــع لوألا عـــــــيبر٨١ يفخّرؤــــملا
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو٥١02 ةنس ربمسيد
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٥١-٠٤١و8٣١و6٣١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم7٠2و6٠2و٤٤١و

ةجحلا يذ8١ يفخّرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو999١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا9١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

ماع نابعش٥ يفخّرؤملا١٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
سلجملا ماهم ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٠٣ قفاوملا١٤٤١
،هميظنتو هتليكشتو تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ماكحأ ضعب ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
7٣٤١ ماـــــــع لوألا عــــيبر8١ يفخّرؤــــملا١2–٥١ مـــــقر نوـــــناقلا

.هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا

خّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا نم١١ ةداملا لّدعت :2 ةّداملا
٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف

:يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

ثحبلا عيضاومب ةلّمحـملا ثحبلا رواحم ززعت:١١ ةداملا“

ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيملعلا فادهألا نع رّبعت يتلا
ناجللاو ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا اهدعت يتلا ،اهقيقحت عمزملا
فرــــط نــــم ،اــــهصخي اــــميف لــــك ،تاـــــعاطقلا نيب ةـــــكرتشملا
ثحبلل ةينطو جمارب يف جـمدتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا

ىلع اهضرعل ،تاعاطقلا نيب ةكرتشمو تاصصختلا ةددعتم
ثدحـملا تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا

 .”روتسدلا نم6٠2 ةداملا بجومب
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خّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا نم7١ ةداملا لّدعت:3 ةّداملا
٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

ةكرتشملا ناجللاو ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ّدعت:7١ ةداملا“
اميف لك ،ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولاو تاعاطقلا نيب
اهساسأ ىلع متي يتلا ثحبلا ةطشنأ ذيفنت لئاصح ،اهصخي
فلكملا ريزولا همدقي ،قافآلاو ةليصحلا نع ريرقت دادعإ
يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملل ايونس يملعلا ثحبلاب
مييقتلا لحارم ءافيتسا دعب هرشن نكميو ،تايجولونكتلاو
 .”ةمئالملا مئاعدلا عيمج ىلع

خّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا نم8١ ةداملا لّدعت :٤ ةّداملا
٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

يمـــــــلـــــــــعلا ثــــــــــحبلل يـــنـــطولا ســـلـــــــجـــملا يلدـــــي :8١ ةداــملا“
قلعتملاو هيلإ مدقملا ريرقتلا يف ايونس هيأرب تايجولونكتلاو
يــــجوــــلوــــنكتلا رـــــيوــــطــتلاو يملعلا ثـــحبلا قاـــفآو ةليــــصــحــب
يف يأرـــلا اذــــه شقاـــــنيو ،هالعأ7١ ةداملا يف هيلع صوصنملا

  .“ءارزولا سلجم

خّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا نم92 ةداملا لّدعت :٥ ةّداملا
٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

يـــــــملعلا ثــــحـــبلل يـــنطوــــــلا ســــــلجملا فـــــّـلكي :92 ةداملا“
يملعلا ثحبلل ةينطولا ةسايسلا مييقتب تايجولونكتلاو
دادــــعإ اذـــــكو ،اهـــــجئاـــــتنو اهتارايــــخو يجولونكـــــتلا ريوــــطتلاو
 .”اهذيفنت ةعباتمو مييقتلا تايلآ

خّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا نم٠٣ ةداـــملا لّدعــــت :6 ةّداملا
٥١٠2 ةنس رـــبمسيد٠٣ قـــفاوملا7٣٤١ ماــع لوألا عـــيبر8١ يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

يـــــملعلا ثـــــحبلل يـــــنطوـــــلا ســــــــــلجملا فـــــــّـلكي :٠٣ ةداملا“
ىربكلا تارايخلا يف تايصوتو ءارآ ءادبإب تايجولونكتلاو
نيب تاــيولوألا دــــيدحتو ،لاـــجملا اذـــه يف ةـــينطولا ةـــسايسلل
 .”اهذيفنت مييقتو ثحبلل ةينطولا جماربلا

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف نوــــــناقلا اذـــــه رـــــشني :7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماـــع ناــــبعش٥يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٥ يفخّرؤم30-02 مقر نوناق
٩١–٤0 مقر نوناقلا مّمتيو لّدعي،0202 ةنس سرام03
ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ3١ يفخّرؤملا

ةبـــــقارــــمو لامـــعلا بيـــصـــنتب قلـــــعتملاو٤002 ةنــــس
.ليغشتلا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٠٤١و8٣١و6٣١ داوـــــملا اــــميسال ،روــــتسدلا ىلـــع ءانــــب–
،هنم٤٤١و

ماع ناضمر9 يفخّرؤملا٠١–١8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ليغشت طورشب قلعتملاو١89١ ةنس ويلوي١١ قفاوملا١٠٤١
،لّدعملا ،بناجألا لامعلا

ماع بجر٠١ يفخّرؤملا٣٠–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،لمعلا ةيشتفمب قلعتملاو٠99١ ةنس رياربف6 قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ناضمر٥2 يفخّرؤملا١١–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاقالعب قلعتملاو٠99١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

ماعرفص٥2 يفخّرؤملا9٠–2٠مقر نوناقلا ىضتقمبو–
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا٣2٤١
،مهتيقرتو نيقوعملا

ةدعقلا يذ٣١ يفخّرؤملا9١–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
بيصنتب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع
،هنم٤١ ةداملا اميس ال ،ليغشتلا ةبقارمو لامعلا

ماع بجر٠2 يفخّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

عـــــيــبر١١ يفخّرؤــــملا2٠–7١ مــــقر نوـــناـــقلا ىضـــــتقمبو–
نمضتملاو7١٠2 ةنس يفناج٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل يهيجوتلا نوناقلا

ناضمر٥2 يفخّرؤملا٠١–8١ مــقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا9٣٤١ ماع
،نيهمتلا لاجم يف ةقبطملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملرـبلا ةقداـصم دـعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

٤١ ةداملا ماكحأ مّمتيو نوناقلا اذه لّدعي : ىلوألا ةّداملا
٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ٣١ يفخّرؤملا9١–٤٠ مقر نوناقلا نم
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لامعلا بيصنتب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا
: يتأي امك ،ليغشتلا ةبقارمو

،ليـــــغــــــشـــتلل ةيـــنــــطولا ةــــــلاكولا ىلع نّيــــــعــــتي :٤١ ةداملا“
اهيلع صوــصنملا ،ةدـــمتعملا ةـــصاخلا تاـــــئيهلاو ،تايدلبلاو

يف  عدوملا ليغشتلا ضرـــع ةــيبلت ،هالـــعأ9 و8و7 داوملا يف
.هعاديإ خيرات نم بستحت لمع مايأ )٥( ةسمخ هاصقأ لجأ

لبق رشابملا فيظوتلا ىلإ أجلي نأ مدختسملا نكمي الو
مدع ةلاــــح يفو .هالـــــعأ ةرـــقـــــــفلا يف روــــــــكذـــــملا لــــــجألا ءاـــــــضقنا

ىلإ ءوجللا مدختـسملا نكـــــمي ،لــــجألا اذـــه يف ضرـــــعلا ةـــيــــــبلت
.اروف كلذب ةلاكولا هذه مالعإ عم رشابملا فيظوتلا

يبلاط تابلط لـــك ةــــجلاعم ،اـــبوجو ،مدـــختسملا ىلـــع ّنيـــــعتي

هيلإ ةلسرملا ةيمسالا مئاوقلا يف نيلجسملاو نيّهجوملا لمــــعلا

لآملاب ةئيهلا هذه غالبإو ،ةـــلهؤملا بيـــصنتلا ةئــيه فرـــط نـــم

 .”اهل صصخملا

ةّيــــمسّرلا ةدــــيرـــجلا يف نوــــناــــــــقلا اذــــه رــــــــــشــــني :2 ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٠٣ قـفاوملا١٤٤١ ماـــع ناـــبعش٥يف رــــئازجلاب رّرـــــح

.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةّيميظنتميسارم
عــــــيبر٤١ يف خّرؤــــــــملا٤١–9١ مـــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو–

نمضتملاو9١٠2 ةنس ربــــمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا
،هنم72١ ةداملا امّيس ال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خّرؤملا٠7٣–9١ مقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

6 يـف خّرؤــملا١٠–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤ يف خّرؤملا٣6–9١ مقر يذيفـنتـلا موـسرملا ىضتقمبو–
يذلا9١٠2 ةنس رياربف9 قفاوملا٠٤٤١ ماــع ةـــيـناثــلا ىداــــمـج
مـــــــقر صاــــــخـلا صيـــــــــــصختلا باـــــــسح رـــــــــــييست تاـــــيفيك ددـــــحي
ييضاير ريضحتل ينطولا قودنصلا“ هناونـع يذـلا2٠٣–8٤١
طـــــــسوتملا ضـــــيبألا رــــحبلا باـــــعلأل يلاـــــعلا ىوـــــتسملاو ةـــــبخنلا
،”١2٠2 ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا

: يتأي ام  مسري

مقر نوناقلا نم72١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
١١ قــــفاوـــــملا١٤٤١ ماــــع يـــناــــثلا عـــيبر٤١ يف خّرؤــــملا٤١–9١
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد
٣6–9١ مــقر يذــــيفـنتـلا موـــــسرملا نــــم٣ ةداـــــملا ماـــــكـــحأ مّمــــتت
رــياربف9 قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ةـــيـناثــلا ىداــمـج٤ يف خّرؤـــــملا

صيصختلا باـسح رـييست تايفيك ددحي يذلا9١٠2 ةنس
يـــنطولا قودـــــنصلا“ هــــناونـع يذــــــلا2٠٣–8٤١ مــــقر صاـــــخـلا
رحبلا باعلأل يلاعلا ىوـتسملاو ةـــبخنلا يـــيضاير رـــيضحتل
”١2٠2 ةــــــنسل نارــــــهوب رــــشع ةـــــعساتلا طـــــسوـــتملا ضــــــيبألا

: يـــتأي اـــمك

: باسحلا اذه  يف دّيقي :٣ ةّداملا"

١٤٤١ ماع نابعش7 يفخّرؤم١٨-02 مقر يذيفنت موسرم
موــــــــــــسرــمـلا مــّمـــــــتـي ،0202 ةنسليربأ لّوأ قــفاوـمـلا
ةـيـناــثــلا ىداـــمـج٤ يفخّرؤـمـــلا36–٩١ مـقر يذــيفـنتـلا

دّدحي يذلا٩١02 ةــنس رياربف٩ قـفاوـمـلا0٤٤١ ماـــع
مــــقر صاــــخـلا صيصــــختلا باــــسح رــــــييست تاــــيفيك
رــيضحتل يـنطولا قودـنصلا" هـناوـنـع يذـلا203–٨٤١
رحبلا باعلأل يلاــعلا ىوـــتسملاو ةبـــخنلا يـــيضاير
ةنــــــسل نارـــــهوب رــــــشع ةـــــعساتلا طـــــسوتملا ضــــيبألا
١202".

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ريزوو ةيلاملاريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،ةضايرلاو بابشلا

٣٤١و٤–99 ناــــتداملا اـــمّيس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قـــلعتملاو٤89١ ةـــــنــس وـــــيلوي7 قــــفاوملا٤٠٤١
، مّمتملاو لّدعملا

ماع مرحم٤2 يف خّرؤملا١2–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةـــبساحملاب قـــلعتملاو٠99١ ةــــنس تــــشغ٥١ قــــــفاوملا١١٤١
 ،ةيمومعلا

ناضمر٤١ يف خّرؤملا٥٠–٣١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
مـيظنـتب قلـعتملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٤٣٤١ ماــع
،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

عـــيبر9١ يف خّرؤـــــــــملا8١–8١ مــــقر نوـــــــناقلا ىــــــضــــتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،هنم٥6 ةداملا امّيس ال ،9١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
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: تاداريإلا باب يف

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

: تاقفنلا باب يف

ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ريضحتب ةطبترملا تاقفنلا
رشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل ابسحت يلاعلا

تاــــــيداـــحتالا تاـــــــصصـــخم اــــــميس ال ،١2٠2 ةــــــنسل نارـــــهوـــــب
ييضاير ريضحت جمارب ذيفنتب ةفلكملا ةينطولا ةيضايرلا
يتلا جماربلا تاــيقافتا راــــطإ يف يلاـــعلا ىوـــتسملاو ةـــبخنلا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازو اهتدعأ

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

ّةيـــمسّرلا ةدــــيرــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رـــــــــشني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ لّوأ قــفاوـمـلا١٤٤١ ماع نابعش7 يف رـئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

١٤٤١ ماع نابعش7 يف خّرؤم2٨-02 مقر يذيفنتموسرم
تايحالص ددحي ،0202 ةنسليربأ لّوأ قــفاوـمـلا

.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاــــجتنملاويرــــحبلا دــــيصلا رــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاــــنب –
،ةيديصلا

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–99 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

يف خّرؤملا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

6 يف خّرؤملا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

جمانربو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ يف : ىلوألا ةّداملا
ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ريزو حرتقي ،اهلمع
ةيبرتويرحبلا ديصلا تالاجم يف ةينطولا ةسايسلا رصانع
تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط اهذيفنت ىلع رهسيو ،تايئاملا
.اهب لومعملا

تاعامتجا يفو لوألا ريزولا ىلع هتاطاشن جئاتن ضرعيو
لاجآلاو تايفيكلاو لاكشألا بسح ،ءارزولا سلجمو ةموكحلا
.ةررقملا

تاــــجتنملاويرــــحبلا دـــيصلا رــــيزو سراــــمي:2 ةّداملا
لالـــــغتــــساب ةـــطـــبترملا تاـــطاشنلا ىلــــع هـــتايحالص ةــــيديصلا
اــــهنيــــمثتو اـــهتـــيقرتو ةـــيــــــنطولا ةـــيئاــــملاو ةـــــيديــــصلا ةورـــــثلا

.اهتيمنتو اهيلع ظافحلاو

: يتأي امـب فّلكي ،ةفصلا هذهبو

ةيمنتو ةيديصلا دراوملارييست لاجم يف تاسايسلا ديدحت –
عاونألا ةيامح اميس ال ،لوؤسملا اهلالغتساو تايئاملا ةيبرت
،ةبذعلا هايملايف شيعت يتلاوةيرحبلا ،ةددهملا

يرحبلا ديصلا رـــــيوطت جــــمارب ذــــيفنت ناــــمضودـــــيدحت–
،تايئاملا ةيبرتو

يرحبلا ديصلل ةمادتسملاو ةجمدملا ةيمنتلا ىلع رهسلا–
،تايئاملا ةيبرتو

تاــــــكمــــسملا ةـــــئيـــهت تاطـــطـــــخم عـــــــضوو دادـــــــعإ ناـــــــمـــــض –
 ،اهرييستو

ةعباتمو ،ّوسرلا ئطاوش رييستو ةيمنت جمانرب ديدحت–
،اهريس

تاطاشن نأشب تارارــــقلا مـــعدل تاـــمولعم ماـــظن عـــضو–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

يرـــحبلا دــــيصلاب صاــــخ يــــئاصحإ زاـــــهج عــــضوو دادــــــعإ –
،هنييحتو هتعباتم نامضو ،ةيديصلا دراوملاو

تاجتنملاوتارامثتسالا ةقفارمل ءارجإ لكب ةردابملا –
،عاطقلاب ةصاخلا

ميظنتلاوعيرشتلل اقفو صيخارتلاو تادامتعالا رادصإ–
،امهب لومعملا

لالغتسا نم ةداـــفتسالاب قــــلعتي مـــيظنت لــــكب ةرداـــبملا –
نامضو تايئاملا ةيبرت تاسسؤم ءاشنإو ةيديصلا دراوملا

،اهتبقارم

تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا جاتنإ طبض ىلع لمعلا–
،يرحبلا ديصلا عاطق يـــينهم لـــــيخادم ةــــيامح لـــــجأ نـــــم
،نيكلهتسملل ةيئارشلا ةردقلا ىلع ةظفاحـملا يف ةمهاسملاو

،اهطيشنتوةنهملا ميظنتل ءارجإ لك حارتقاوعيجشت –

.مهنيب اميفو نيينهملا هاجت نماضتلا لامعأ عيجشت –

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ريزو رهسي :3 ةّداملا
 .تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا تاجتنم طبض ىلع

: ةفصلا هذهبو

ةلماشلا طبضلا ةزهجأل ةيليمكتلاوةصاخلا ريبادتلا ددحي –
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا بعشل

يف تاجتنملا ضرع تاكبش زيزعتو فييكت نمضي –
ةـــــمئالــم تآشــــنم عـــضو ىلع عيــــجـــشتلا ربع اميــــسال ،قوـــــسلا
،عيبلاونيزختلاو ليوحتلاو بيضوتلاو عمجلل
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ةعباتملل ةيرورضلا ةيميظنتلاوةينوناقلا رطألاب ردابي –
.مييقتلاو

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ريزو ّفلكي :٤ ةّداملا
: يتأي امــب ،رامثتسالا لاجم يف

نم يلاملاويداصتقالا معدلل يزيفحت ءارجإ لك حارتقا –
لجأ نم ،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا تاطاشنل ةلودلا

،ةجتنملا تارامثتسالا ةيقرتوعيجشت

ةطبترملا تانيمأتلاوضورقلاب ةقلعتملا ةزهجألا حارتقا –
 ،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلاب

تاجتنم نيمثتوليوحتو جاتنإ لئاسو ةنرصع ةقفارم –
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا

ةدـــــئافل يلاـــملاو يداـــصتقالا رـــيطأتلا ةزــــهجأ ميــــمصت –
ىلــــع لــــمعلاو ،تاـــيئاملا ةــيبرتويرــــــــحبلا دـــيـــصلا تاـــجتنم
،اهمييقتو اهماجسنا

.عاطقلل ةبسانملا ةيابجلا ريبادت حارتقا –

،ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ريزو ّفلكي :٥ ةّداملا
: يتأي امب ،ةينعملا تاعاطقلا عمرواشتلاو قيسنتلاب

نيسحت ىلإ يمري لمع لك ذيفنتو ريوطت يف ةمهاسملا –
جمدملا يداصتقالا نيمثتلاو ،دالبلل يئاذغلا نمألا ىوتسم
،لحاسلاو يرحبلا ءاضفلل

ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةعباتملاوةيقرتلا يف ةكراشملا–
تاـــــــجتنملاو يرــــحبلا ديـــصلا ةــــطشنأب نيــــطبترملا ناــــكسلل
 ،ةيديصلا

يرحبلا ديصلل ةجمدملا تاطاشنلا ريوطت جمارب ديدحت–
،تايئاملا ةيبرتو

تايئاملا ةيبرت تاطاشن قطانم ةئيهت تايفيك ديدحت–
،اهرييستو

طاـــــسوأ ةــــبــقارــمو ةــــباــــــــقر تاـــــكبـــش عــــــــــضو ىلـــــــع لــــمعلا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاطاشنو تاجتنمو

ديصلا ئجالمو ئناوم ةيمنت جمارب ديدحت يف ةمهاسملا–
،اهريس ةعباتمو اهرييست قرطو يرحبلا

رادصإونــــيوكتلا جــــمارب ذــــيفنتودـــــيدحت يف ةــــمهاسملا–
فـــــلكملا رـــيزولا عـــم قـــيسنتلاب ،ةءاــــفكلاو ةــــيلهألا تاداــــهش
،لقنلاب

ءانبب ةقلعتملا ةينطولا تاردقلا ريوطت يف ةكراشملا –
،نفسلا حالصإو

تاعانصلا ريوطتب ةيديصلا تاجتنملا نيمثتوةيقرت –
،ةيليوحتلا

،ريدصتلا لجأ نم ةيديصلا تاجتنملا ةيقرتو نيمثت –

يف تاــيئاملا ةـــيبرت رـــيوطت تاـــيلمع ةـــقفارمو دــــيدحت –
يف ةجمدملا تايئاملا ةـــيبرتو ةــــبذعلا هايــــملاب تاســــسؤملا
ةــــــيئاملا تاـــــحطسملا يفو ةــــيوارــــــــحصلاو ةــــيراقلا قــــــــطانملا

،دودسلاو

ةيحصلا ةــبقارملاو دــــصرلل ماــــظن عــــضو يف ةــــمهاسملا –
، تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنمل

عاوــنأوةـــيديصلا ةـــيجولويبلا دراوـــملا ةـــيامحو نيـــمثت–
،ةبذعلا هايملا

ةريغصلاو ةرّغصملا تاسسؤملا ريوطت يف ةكراشملا –
يرحبلا ديصلاب ةطبترملا ةئشانلا تاسسؤملاو ةطسوتملاو
،تايئاملا ةيبرتو

،عاطقلا يف ةيداصتقالا ةكارشلا ةيقرت يف ةمهاسملا–

ةئيهت لاجم يف ةينطولا ةــسايسلا دـــيدحت يف ةــــمهاسملا–
،لحاسلا

لحاسلا يف ةطشنألل ةمغانتملا ةيمنتلا يف ةمهاسملا–
يحايسلا يرحبلا ديصلا اهنم اميس ال ،ةيئاملا تاحطسملاو
.يهيفرتلا ديصلاو

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ريزو عجشي :6 ةّداملا
يف راكتبالاويجولونكتلا ريوطتلاو قبطملا يملعلا ثحبلا

.اّهالوتي يتلا تاطاشنلا تالاجم

: ةفصلا هذهبو

ةيبرتويرحبلا ديصلاب ةقلعتملا ثحبلا جمارببردابي –
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب اهذفنيو ،تايئاملا

،تاراكتبالاوقبطملا يملعلا ثحبلا جئاتن رشن ىلع رهسي –
يرحبلا ديصلاب ةقلعتملا تاينقتلاو فراعملا ميمعت ىلعو
،تايئاملا ةيبرتو

لاجم يف ةيداصتقالاوةيجولونكتلا ةظقيلل ةزهجأ عضي –
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

ربـع ةــــيـنـقـتلاو ةـــيملعلا تاءاــــفكلا دــــينجت لاــــمعأ مــــعدي –
تاــــعاطقلا عـــم نواــــعتلاب ةـــيمنتلاو ثــــــــــحبلا تاــــكــــبـش عـــــضو
.ىرخألا

،ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ريزو نكمي :7 ةّداملا
يعيرشت عــباط يذ صـــن لـــكب ةرداـــبملا ،هـــتايحالص راـــطإ يف

.هصاصتخا لاجم يف يميظنتو
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ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ريزو رهسي :٨ ةّداملا
ريطأت تاجايتحال ةــلهؤملا ةـــيرشبلا دراوــــملا ةـــيمنت ىلـــع
نيناوقلا دعاوق دادعإ يف كراشيو ،اهب لفكتي يتلا تاطاشنلا
.عاطقلا يفظوم ىلع ةقبطملا ةيساسألا

يف ةينعملا تاعاطقلا عومجم عم كراــشي ،ةـــفصلا هذـــهبو
نيــسحتو ينهملا نـــيوكتلاو مـــيلعتلا جــمارب ذـــيفنتو دادــــعإ
.ةيرشبلا دراوملا نيمثتو فراعملا ديدجتو ىوتسملا

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ريزو موقي :٩ ةّداملا
تاءارجإلاو دعاوــقلا قـــباطي اـــمبو يلودــــلا نواـــعتلا لاــــجم يف

: يتأي امب ،ةلصلا تاذ

ةيمنت لـــجأ نـــم يــــئانثلا نواــــعتلا رـــــيوطت يف كراــــــشي –
،تايئاملا ةيبرتوراحبلا يلاعأ يف ديصلا

ةينــــعملا ةصتـــخملا تاطلــــسلل هتمهاـــسم مدقيو كراـــــــشي –
ةعباتلا تاطاشنلاب ةلصلا تاذ ةيلودلا تاضوافملا عيمج يف
،هصاصتخا لاجمل

،ذفنيو ةيلودلا تاقافتالاو تايقافتالا قيبطت ىلع رهسي –
ديسجتب قلعتت يتلا ريبادتلا ،ةيرازولا هترئاد صخي اميف
،ةيدقاعتلا تامازتلالا

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا عم رواشتلاب ،نمضي –
يتلا لئاسملا جلاعت يتلا ةيلودلا تائيهلا ىدل عاطقلا ليثمت
.هتايحالص راطإ يف لخدت

تاــــــجتنملاويرـــــحبلا دــــيصلا رــــــيزو ققـــــحتي :0١ ةّداملا
،ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا لكايهلل نسحلا ريسلا نم ةيديصلا

.هتياصو تحت ةعوضوم ةسسؤم وأ ةئيه لك اذكو

تاــــــجتنملاويرـــحبلا دـــــــيصلا رــــيزو حرـــتـــقي :١١ ةّداملا
ةدنسملا فادهألا زاجنإو هماهم ذيفنت نامض دصق ،ةيديصلا
،هتطلس تحت ةعوضوملا تاسسؤملاو ةرادإلا ميظنت ،هيلإ

.اهريس ىلع رهسيو

تاــــــجتنملاويرـــــحبلا دـــــــيصلا رـــــــيزو حرـــــتقي :2١ ةّداملا
نيب ام قـــيسنتلل وأ/و رواشتلل ةـــئيه لـــــــك ثادـــحإ ةـــيديصلا
عجنألا لفكتلاب حمسي نأ هنأش نم رخآ زاهج لكو ،تارازولا

لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا راطإ يف هيلإ ةدنسملا ماهملاب
.اهب

ّةيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرــملا اذـــــه رــــــشني:3١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ لّوأ قــفاوـمـلا١٤٤١ ماع نابعش7يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ماع نابعش7 يف خّرؤـــم3٨-02 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
نـــمــــضــــتي ،0202 ةنــــسلـــيرــــبأ لّوأ قــــــفاوـــــــــمـــلا١٤٤١
يرـــــحــبلا دـــيــــصلا ةرازول ةـــــيزـــكرـــملا ةرادإلا مـــيـــظــــنت
.ةيديصلا تاجتنملاو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاــــجتنملاو يرـــحبلا دــــيصلا رــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاـــنب–
،ةيديصلا

٣٤١و٤–99 ناـــــــــتداــــملا اــمـيس ال ،روتــــسدــلا ىلــع ءاــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

6 يف خّرؤملا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا88١–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠99١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خّرؤــملا28-٠2 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةـنس ليربأ لّوأ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع نابـــعش7
،ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

دــــــيــــصلا ةرازوــــل ةـــــيزكرــــملا ةرادإلا مـــــــــضت : ىلوألا ةّداملا
: ريزولا ةطلس تحت ،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

قــحليو ،تاـــسارد )2( ارـــيدم هدـــعاسيو ،ماعلا نيمألا–١
يلخادلا نــمألل يرازوــــلا بـــتكملاوماــــعلا مـــيظنتلا بـــتكم هب

.ةرازولا يف

تاساردلاب نيفلكم )6( ةتس هدعاسيو،ناويدلا سيئر –2
: يتأي امب نوفلكي صيخلتلاو

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

تاقالعلا لاجم يف ريزولا تاطاشن ميظنتو ريضحت–
،نواعتلاو ةيلودلا

،مالعإلا ةزهجأ عم ريزولا تالاصتا ميظنتو ريضحت–

تاـــقالعلا لاــــجم يف رــــيزولا تاـــطاشن مــــيظنتو رــــيضحت–
تاميظنتلاو ةيوعمجلا ةكرحلا عم تاقالعلا ةعباتمو،ةماعلا
،نييداصتقالا نيلماعتملاو ةينهملا

يرــــحبلا دـــيصلا عاـــطقةـــيجيتارتسا مــــييقتو ةــــعباتم–
تاـــــسسؤـــملاو تاــــئيهلا تاــــطاشنو ،ةــــــيديصلا تاــــجتنملاو
،عاطقلاتاطاشنب ةلصتملاةيمومعلا

.تاعاطقلا نيب قيسنتلا ةعباتموريضحت يف ةكراشملا–
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بجومب اهريسو اهميظنت ددحي يتلا ،ةماعلا ةيـــــشــــتفملا–3
.يذيفنت موسرم

: ةيتآلا لكايهلا–٤

،يرحبلا ديصلا ةيمنت ةيريدم–

،تايئاملا ةيبرت ةيمنت ةيريدم–

تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا تاطاشن ةبقارم ةيريدم–
،قوسلاطبضو

،نواعتلاوتارامثتسالاوةجمربلا ةيريدم–

تاساردلاوتامولعملا ةمظنأو تايئاصحإلا ةيريدم–
،ةيفارشتسالا

،داشرإلاوثحبلاونيوكتلا ةيريدم–

ةـــــيعامتجالا ةــــيقرتلاوتاـــــعزاـــنـــملاومــــيـــــظنتلا ةــــيريدم–
،ةينهملاو

.لئاسولا ةرادإ ةيريدم–

فــــــــلكتو ،يرــــــحبلا ديـــــصلا ةـــــــيمنت ةــــــيرــــيدـــــم :2 ةّداملا
: يـــتأي اــــمب

،يرحبلا ديصلا ةيمنت ةسايس رصانعحارتقا–

دراوـــــملل لوؤــــسملا لالــــغتسالا تاودأ ذــــيفنتومــــيمصت–
،مادتسملا اهرييست اذكوةيديصلا

يرحبلا ديصلاب ةقلعتملا تايصوتلا ذيفنت ىلـــع رــــهسلا–
ةيميلقإلا ،ةـــصصختملا تاـــــئيهلاوتاــــمظنملا اهدـــــعت يــــتلا

،ةيلودلاو

،دياصملا رييستوةئيهت تاططخم ذيفنت–

،يرحبلا ديصلا طاشنل مظنملا ينوناقلا راطإلاحارتقا–

ديصلا ئجالموئناوم رييستوميظنت ةزهجأ حارتقا –
،يرحبلا

،نفسلا حالصإوءانب تاطاشن ةيقرت يف ةمهاسملا–

ةـــطبترملا ةـــيعانصلا تاـــطاشنلا ةـــيقرت يف ةــــمهاسملا–
،يرحبلا ديصلا تاجتنم نيمثتويرحبلا ديصلاب

تاــــينقتلاوةديدجلا تاــــيجولونكتلا لاــــمعتسا ةـــيقرت–
.يرحبلا ديصلا لاجم يف ةركتبملا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

يلاعأويلحاسلاو يفرحلا ديصلل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: يتأي امب فلكتو،راحبلا

يفرــــــــحلا ديــــــصلا ةــــيــــمـــنت ةــــسايس ذـــــيـــــفـــــنت تاــــيلآ عــــضو –
،راحبلا يلاعأ يفويلحاسلاو

ةفرعمل ةيرورض مييقت تالمح وأ ةسارد لكب ةردابملا–
ذــــــيفنتو دادــــــــــــــعإواــــهتـــــعباتمو اــــــهميظنتو ةــــيدـــيــصلا دراوــــملا

،دياصملا ةئيهت تاططخم

ديصلا طاشنل ةيديصلا دراوملا لالغتسا ةعباتموميظنت–
،راحبلا يلاعأ يفويلحاسلاو يفرحلا

رييستوءاــــشنإب حـــمـــسي ءارـــــــجإ لـــــــك ذــــيــــفـــنتوةرداـــــــبملا–
،ةيعانطصالا ةفصرألاوةننقملا ديصلا قطانم ةعباتمو

يفوةيلحاسو ةيفرح ةديدج دياصم ريوطت ىلع لمعلا–
،راحبلا يلاعأ

.يحايسلا يرحبلا ديصلا ةيمنت يف ةمهاسملا–

دــــــيصلاو رــــيبكلا دــــــيصلل ةــــيعرــــــــفلا ةـــــــيرــــيدـــــملا – ب
: يتأي امب فلكتو ،صصختملا

دـــيصلل ةــــمادتسملا ةـــيمنتلاوةــــيقرتلا ةـــسايس ذــــيفنت–
،صصختملا ديصلاو ريبكلا

دـــيصلا ةــــيمنتل يــــنوناقويــــنقت رـــــيطأت عـــــــــضوودـــــيدحت–
،صصختملا ديصلاوريبكلا

،لاحرتلا ةريثك كامسألا ديص تالمح ةعباتمو ميظنت–

ةعضاخلا هايملا جراخ يرحبلا ديصلا تايقافتا ذيفنت –
.ينطولا ءاضقلل

تاعانصلاوةيدعاقلا تآشنملل ةــيعرفلا ةــــيريدملا – ج
: يتأي امب فّلكتو،يرحبلا ديصلابةلصلا تاذ تامدخلاو

،ّوسرلا عقاوم ةيمنت ةيجيتارتسا عضو–

يرحبلا ديصلا ئناومل يهيجوتلا ططخملا ذيفنت ةعباتم–
اهريس تايفيك حارتقاو،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب
،اهرييستو

لــــيهأت ةداــــعإوةــــنرصع ةـــــيجيتارتسا ذــــيفنتو ةــــعباتم–
،يرحبلا ديصلا لوطسأ

ةــيجيتارتسا عــــضو ىلـــع ةـــينعملا تاــــعاطقلا عــــم لمــــعلا–
،نفسلا حالصإوءانب تاشرو سييقتوةيمنت

نيمثتولفكتلا لئاسو ةيمنتل ةيرورضلا ريبادتلا ذيفنت–
،يرحبلا ديصلا جاتنإ

يرحبلا ديصلاب ةطبترملا ةيعانصلا تاطاشنلا ةيقرت–
.يرحبلا ديصلا تاجتنم ليوحتبو

فـــــلكتو،تاـــــيئاملا ةـــــيبرت ةـــــيمنت ةـــــيريدم:3 ةّداملا
: يتأي امب

ةــجمدملاوةـــمادتسملا ةـــيمنتلا ةـــسايس رــــصانعحارـــتقا–
،تايئاملا ةيبرتل

،تايئاملا ةيبرت تاردق نيمثتل لمعلا جمارب ذيفنتودادعإ–
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ةيرحبلا تايئاملا ةيبرت ةيمنت لامعأ ذيفنت ةقفارموديدحت–
تايئاملا ةيبرتو تاسسؤملاب ةبذعلا هايملا يف تايئاملا ةيبرتو
،ةيئاملا تاحطسملاوةيوارحصلاو ةيراقلا قطانملا يف ةجمدملا

صيـــــصختو ةــــئيهت تاـــيفيك ةــــعباتموذـــــيفنتو دـــــيدحت–
،تايئاملا ةيبرت تاطاشن قطانم رييستو

تايئاملا ةيبرتب ةقلعتملا ةعانصلا ةيقرت يف ةمهاسملا–
،اهتاجتنم نيمثتو

تاـــينقتلاوةدـيدــجلا تاـــيــــجوــــلونكتلا لاــــــمعـــتسا ةــــيقرت–
تائيهلا عم قيســـنتلاب تايئاـــملا ةيــــبرت لاــــجم يف ةركـــــتبملا
،ةينعملا

ةــــيمنتلا لاــــجم يف ةـــيلودلا تاـــئيهلا تاــــيـــصوت ذيــــفنت–
.تايئاملا ةيبرتل ةمادتسملا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

،ةــــــيرـــحبلا تاــــيئاملا ةــــــــيــــبرـــــتل ةيـــــعرفلا ةــــــيرـــــــيدملا –أ
: يتأي امب فلكتو

تايئاملا ةيبرتل ةمادتسملا ةيمنتلا جمارب ذيفنتودادعإ–
،ةيرحبلا

ةـــيرحبلا تاــــيئاملا ةـــيبرت تاـــسسؤم ةــــعباتم ناــــمض–
،نيرمثتسملا ةقفارمو

يجولويبلا نمألا راطإ يف لخدي لمع لك ذيفنتوةردابملا–
حــــلاصملا عـــم رواـــشتلاب ،ةـــيرحبلا تاــــيئاملا ةـــــيبرت عرازــــمل

،ةينعملا

قطانمل يحص فينصت تاساردب ةردابملاو حارتقا–
،ةينعملا حلاصملا عم نواعتلاب راّحـملا ةيبرت

ةيبرت قطانمل ةيلحـملا ةئيهتلا تاططخم ذيفنتودادعإ–
.ةينعملا حلاصملا عم نواعتلاب ،ةيرحبلا تايئاملا

هايملا يف تايئاملا ةيــــبرــتل ةـــيـــــعرـــفلا ةــــيرـــيدــــملا – ب
: يتأي امب فلكتو ،ةبذعلا

هايملا يف تايئاملا ةيبرت ةيمنت جمارب ذيفنتودادــــعإ –
 ،ةيوارحصلاوةيراقلا قطانملا يف تاسسؤملاب ةبذعلا

هاــــيملا يف تاـــيئاملا ةــــيبرت تاــــسسؤم ةــــعباتم ناــــمض–
،نيرمثتسملا ةقفارمو،ةبذعلا

،ةحالفلا عم ةجمدملا كامسألا ةيبرت ةيمنتوةيقرت–

ىلع رهسلاو،عارزتسالا ةداـــعإوعارزـــتسالا جـمارب دادــعإ–
ةـــيئاملا تاــــحطسملل يــــنالقعلا لالــــغتسالا ريياـــــعم مارــتحا
ةــــلتكلا ةــــبقارموةــــعباتم ناـــــمضو ،ةــــيعانـــطصالاوةــــيعــــــيبطلا
،اهرييستو اهتئيهت جمارب دادعإوةيكمسلا ةيويحلا

يجولويبلا نمألا راطإ يف لخدي لمع لك ذـــيفنتوةردابملا–
ةـــــــيوارـــــــحصلاو ةـــــبذــعلا هاـــــيملا يف تاــــــيئاــــملا ةــــيبرت عرازــــمل
،ةينعملا حلاصملا عم رواشتلاب

ةيبرت قطانمل ةيلحـملا ةئيهتلا تاططخم ذيفنتو دادعإ–
عــــــم قـــــيسنــــتلاب ةــــيوارحصلاو ةـــــبذـــــعلا هاــــيملا يف تاـــــيئاملا
.ةينعملا حلاصملا

تاعانصوةيدعاقلا تآشنملل ةيعرفلا ةيريدملا- ج
: يتأي امب فلكتو،تايئاملا ةيبرت

دادعإوتايئاملا ةيبرت تاطاشن قطانم ديدحتوفيرعت–
،اهتئيهت تاططخم

ةيمنتل تالخدملا جاتنإ تادحو ءاشنإ ريوطتوزيفحت–
،تايئاملا ةيبرت

ليوحتونيـــمثت ةـــعانصةـــيمنتوةـــــيقرت يف ةــــمهاسملا–
،تايئاملا ةيبرت تاجتنم بيلعتو

ةــيبرت ةيـــمنت مـــعدـــل ةـــيدعاقلا تآـــشنملا ءاــــشنإ ةــــيقرت–
،تايئاملا

تاساردلا بتاكم تامدخ ةيعونو ةسدنه نيسحتوسييقت–
،تايئاملا ةيبرت لاجم يف

تاـجـتـنمل مـيـقـلا ةـلسلسب طــبــترــت تاساردــب ةرداــبملا–
.تايئاملا ةيبرت

يرـــــحبلا دــــيصلا تاــــطاشن ةــــبــقارم ةـــــــــيريدـــــم :٤ ةّداملا
 : يتأي امب فّلكتو،قوسلا طبضوتايئاملا ةيبرتو

ديصلا ةطشنأ ةبقارم جماربو ةزهجأ ذيفنت ىلع رهسلا –
 ،اهتعباتم نامضو،تايئاملا ةيبرتويرحبلا

ديصلا نفس ةمالس ريياعم قيبطت مارتحا يف ةمهاسملا –
ةيبرتو يرحبلا ديصلا نــــفس لـــجس ةـــعباتم اذـــــكو،يرــــحبلا
 ،تايئاملا

عم قيسنتلاب ،يرحبلا ديصلا نفس ةبقارم زاهج عضو –
،ةينعملا حلاصملاوتاعاطقلا

يرحبلا ديصلا تاجتنم طبضوةعباتمل ةمزاللا ةزهجألا عضو–
،ةينعملا تاميظنتلاوتائيهلا عم ،تايئاملا ةيبرتو

كاــــــــمسألا عـــيب قاوـــسأ رــــيس تاــــيلآ نيــــسحت ىلـــــع رـــــهسلا–
ةيبرتويرحبلا ديصلا تاجتنم لازنإ تاءاــضفوةلـــمجلاب
،اهقيوست تاونقو،تايئاملا

رـــــيسلا ىلـــــع ،ةـــلهؤملا حــــلاصملا عــــم لاــــصتالاب ،رـــــهسلا–
،طاسوألا ةعباتموةيحصلا ةبقارملل نسحلا

ةبقارملاب ةقلعتملا تايصوتلاودعاوقلا ذيفنت ىلع رهسلا–
ةيـــــميــــلقإلا ،ةصــــصخــــتملا تامــــظــــنملاوتائيهلا اهدعت يتلا

.ةيلودلاو

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

يرحبلا ديصلا تاطاشن ةبقارمل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: يتأي امب فلكتو،تايئاملا ةيبرتو

ةيبرتويرحبلا ديصلا يشتفم لّخدت جماربب ةردابملا–
،اهذيفنت ةعباتمو،تايئاملا
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ةـيـبرــتويرحبلا دـيـصلا تاطاــشن شيـتـفـت ماـــهــم قيسنت–
 ،انوناق ةلهؤملا حلاصملا عم ،تايئاملا

،ةــــيميظنتلاوةــــيعيرـــــــشتلا ماــــكحألا ذــــيفنت ىلـــع رــــهــــسلا–
ةحفاكموةــــيديصلا دراوــــملا ةـــــيامحب ةـــــقلعتملا كلت اـــــميسال
،نّنقملا ريغوهب حّرصملا ريغ يرحبلا ديصلا

يرحبلا ديصلا تاجتنم عبتتوةبقارم ةزهجأ ذيفنت–
 ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،تايئاملا ةيبرتو

.يرحبلا ديصلا نفس ةبقارم زاهج ةعباتم–

يرحبلا ديصلا طاسوأ ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو،تايئاملا ةيبرتو

ةيجولوكيإلا مظنلا ةيامحوةظفاحـملا جماربب ةردابملا –
تايئاملا ةيبرت عــقاوم لــــك ىوـــتسم ىلع اــــهحارتقاو ةـــيئاملا

،يرحبلا ديصلاو

ةمالسلا ريياعم ذيفنتوةيحصلا قطانملل طئارخ دادعإ–
،ةيديصلا تاجتنملا ةبقارمو

وأ ريبدت لك ،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،حارتقا–
يرحبلا ديصلا تاجتنمل ةـــيحصلا ةـــمالسلاب قــــلعتي راـــيعم
،كلهتسملا ةحص ةيامح اذكو تايئاملا ةيبرتو

رــــــيدصت ثـــــعبوهاـــيـــــملا ةـــــيفـــــصت زـــــكارم ءاـــشنإ عـــــيجشت–
.ةيديصلا تاجوتنملا

،ةيديصلا تاجتنملا قوس طبضل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

تالداــــــبملا ةـــــعباتموطـــــبـــضب ةـــــليفكلا ةـــــمظنألا دــــيدحت –
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا تاجتنمب ةصاخلا ةيراجتلا

،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب

تاوــــــنق مـــــيظنت يف ةـــــينعملا تاـــــعاطقلا عــــم ةـــــكراشملا –
 ،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا تاجتنم قيوست

يرـــحبلا دــــيصلا تاــــجتنم مــــسووعــــبتت جــــمانرب ذيــــفنت–
،تايئاملا ةيبرتو

قــــــيوستل ةـــــصصخملا تاءاـــــضفلا رـــــيسورـــــييست مـــــيظنت –
اهنيسحت ىلع رهسلاو،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا تاجتنم
،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب

يرحبلا ديصلا تاجتنم تارداص ةيقرت يف ةكراشملا–
.تايئاملا ةيبرتو

،نواـــــعتلاوتاراــــــمثتسالاوةــــجمرــــبلا ةــــيرـــــيدم :٥ ةّداملا
: يتأي امب فلكتو

ساسأ ىلع تارامثتسالا ةجمربو،ةيلاملا دراوملا ةئبعت–
،اهذيفنت ةيعضو مييقتو،عاطقلا ةيمنت تاططخم

ناديم يف تارامثتسالا جــمارب ةــــعباتمو ةــــقفارم ناــــمض–
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا

ديصلا لاجم يف ةيملعوةينقت نواعت جماربب ةردابملا–
،اهتعباتمو،تايئاملا ةيبرتويرحبلا

ةريغصلا تاسسؤملا ةيمنتوةيقرت عيجشتوةعباتم–
يرحبلا ديصلاب ةلصلا تاذ ةئشانلا تاسسؤملاو ةطسوتملاو
.تايئاملا ةيبرتو

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

راــــمثتسالا ةـــعباتمورــــييستل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا – أ
: يتأي امب فلكتو ،يمومعلا

دــيصلا لاـــجم يف ةــــيمومعلا تاراــــمثتسالا جــــماربدادـــــعإ –
،اهذيفنت ةعباتمو ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ةينازيم لاـــجم يف عاـــطقلا تاـــجايتحا ةزــــكرمومــــييقت –
،يمومعلا زيهجتلا

يلاــملاويداـــملا مدـــقتلا ةـــلاح لوــــح ةـــيرود لــــئاصح دادــــعإ –
.زيهجتلا تاينازيمب ةقلعتملا

،ةصاخلا تارامثتسالا ريطأتل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو

بـــــعش يف ةــــصاخلا تاراــــمثتسالا ةـــــعباتمل ماــــظن عــــضو –
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا

،ةلودلا فرط نم ةلومملا جماربلا ذيفنت تاءارجإ دادعإ –

معد جماربل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تارثؤملا مييقت –
،جتنملا رامثتسالل ةلودلا

اميس ال ،تاسسؤملا ةيمنتوءاشنإ ةقفارموعيجشت –
ةيبرتويرحبلا ديصلا ناديم يف ،ةئشانلا تاسسؤملا اهنم
.تايئاملا

: يتأي امب فلكتو،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج

،عاطقلاب ةقلعتملا ةيلودلا تاضوافملا يف ةمهاسملا –

ىلع عاطقلل يداصتقالاوينقتلا نواعتلا رواحم ديدحت –
جاــــــمدنالا ةــــــعباتمو،فارـــــطألا ددـــــعتملاويـــــئانثلا ىوـــــتسملا
،يلودلاويوهجلا يداصتقالا

دــــيصلا ةـــــطشنأب ةــــــقلعتملا تاـــــمولعملا لالـــــغتساوعـــــمج–
،يلودلا ديعصلا ىلع تايئاملا ةيبرتويرحبلا

عـــيراشم زاـــجنإل يـــجراخلا لـــــيومتلا صرــــف نـــع ثـــحبلا–
.ةيمنتلا

تاـــمولعملاةــــمــظنأوتاــــيئاـــــصحإلا ةــــيرـــــيدم:6 ةّداملا
: يتأي امب فلكتو،ةيفارشتسالا تاساردلاو

ةيئاصحإلا تانايبلا عمجب ةصاخلا مظنلا عضووديدحت–
اـــهليلحتواــــهتجلاعمو،ةــــيعامتجالاوةـــــيداصتقالاو ةـــــيديصلا

،اهرشنو

ةيداصتقاو  ةيعامتجاو ةيئاصحإ قيقحت جماربب ةردابملا–
،ةزكرمملا ريغ لكايهلا عم نواعتلاب ،اهريطأتو
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اهنأش نم يتلا ةيفارشتسالا تاساردلا لكب ةردابملا–
يرحبلا ديصلل ةيتايلمعلاةيجيتارتسالاوتاسايسلا هيجوت
،ةيديصلا تاجتنملاو

تاســــسؤــــملاوتائـــــــيهلا عم تاــــمولعملا لداــــبت نامـــــــــض–
،ةيلودلاوةيميلقإلاوةينطولا

تاجتنملاويرحبلا ديصلا عاطقل تامولعملا ماظنعضو–
،هنييحت نامضو ،ةيديصلا

مسرل ةروطتملا تاينقتلا مادختساب ةطشنألا قيسنت–
.ةيفارغجلا تامولعملا مظنوةيعانصلا رامقألا روصوطئارخلا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

تاــــساردلاوتاــــيئاــــصحإلل ةــــيــــعرفلا ةـــيرـــيدـــملا– أ
: يتأي امب فلكتو،ةيفارشتسالا

ةيعامتجالاوةيداصتقالا ةيئاصحإلا تانايبلا عمج ميظنت–
،اهرشنواهليلحتواهتجلاعمو،عاطقلل

ةيعامتجالاو ةيئاصحإلا تاقيقحتلا جماربب ةردابملا–
،تادادعتلاوةيداصتقالاو

ةيئاصحإلا تاقيقحتلا ذيفنتل ةيزكرماللا حلاصملا ريطأت–
،تادادعتلاوةيداصتقالاو ةيعامتجالاو

هيجوت اــــهنأش نــــم ةـــيفارشتسا ةــــسارد لـــــكب ةرداــــبملا–
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا تاسايس

،اهرييستواهدادعإوةيئاصحإلا تارشنلاوتايرودلا ميمصت –
ةيداصتقالا ةيئاصحإلا تايطعملل ىرخألا تاماعدلا لك اذكو
.ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلل ةيعامتجالاو

،ةنمقرلاوتامولعملا ةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
: يتأي امب فلكتو

يرــحبلا دــيصلا عاـــطقل تاــــنايبلا دـــــعاوق رــــييستوعــــضو–
،ةيديصلا تاجتنملاو

تاجتنملاويرحبلا ديصلا عاطقل تامولعملا ماظن ةرادإ–
،ةيديصلا

يداصتقالاو ينقتلا عباطلا تاذ ةيساسألا تانايبلا ديدحت–
ماظن لكش ىلع تامولعم كنب عضول يعامتجالاويلاملاو
،يفارغج تامولعم

مالـــعإلا لالــــــغتسا زــــكرمل مـــئادلا لـــثمألا لـــيغشتلا ناـــمض–
فلتخم اهلمعتست يتلا تاقيبطتلاوةزهجألا ةنايصو،يلآلا

،ةرازولا حلاصم

تانارتنإلا ةكبشويلخادلا لاسرإلا نمأوةرادإ نامض–
،ةرازولل ينورتكلإلا عقوملا اذكو

ىلـــــع لــــكايهلا فــــلتخم نيـــب تاـــمولعملا لداــــبت ناــــمض–
،اهب فرتعملا ةنمقرلا سيياقموريياعم ساسأ

.يلآلا مالعإلا تآشنم لامعتسال ةماعلا دعاوقلا ديدحت–

ّفلكتو،داشرإلاوثحبلاونيوكتلا ةيريدم:7 ةّداملا
: يتأي امب

نيوكتلل ةيعاطقلا ةسايسلا رصانعذيفنتو حارتقاو ديدحت–
عم لاصتالاب،داشرإلاوراكتبالاو ثحبلاو ىوتسملا نيسحتو
  ،ةينعملا تاعاطقلا

جمارب ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ذيفنتوةغايص–
 ،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا ناديم يف نيوكتلا

تايضرأوراكتبالاوثحـبـلا تاءاـفـك تاـكـبش لـيـعـفـت–
ةيبرتويرحبلا ديصلا ةيمنت لجأ نم ىرخألا تاءافكلا
،تايئاملا

،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا ناديم يف راكتبالا ةيقرت–

عيجشت اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك حارتقاو ةسارد–
ةطبترملا تاطاشنلا جئاتن نيمثتو رشنوداشرإلاوراكتبالا

.تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا ةيمنتب

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

: يتأي امب فلكتو،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا– أ

يرحبلا ديصلل نيوكتلاوميلعتلا جمارب ذيفنتودادعإ–
،تايئاملا ةيبرتو

نيوكتلا تاسسؤم تاطاشن عومجم طيشنت نامض–
،اهمييقتو اهتعباتمو اهقيسنتو ،ةياصولا تحت

ةمالسلا ثيح نم ةبولطملا تاراهملا باستكا ىلع رهسلا–
تاعاطقلا عم رواشتلاب ،نيدايصلا ةراحبلا ةدئافل ةيرحبلا
،ةينعملا

باــــــــستكال يــــنطولا جــــمانربلا مـــييقتوذـــــيفنتوطـبـض–
،نيفظوملافراعم ديدجتوتاراهملا

،نيوكتلل ةيعاطقلا جماربلا مييقت نامض–

ةيعاطقلا جماربلا ةعباتمو ةبقارمو ميظنت نامضو ذيفنت–
تاسسؤم ىوتسم ىلع فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتل
.نيوكتلا

: يتأي امب فلكتو،ثحبلل ةيعرفلا ةيريدملا– ب

راــــــكتبالاوثــــــــحبلا تاــــطاشن عوـــــمجم طــــيـــشنت ناــــمض–
،اهمييقتو اهتعباتمو اهقيسنتو ،ةيعاطقلا

ةيبرتويرحبلا ديصلا لاجم يف راكتبالاوثحبلا ةيقرت–
،تايئاملا

راكتبالا عــيجشت هـــنأش نــــم ءارـــجإ لــــك حارـــتقاو ةـــسارد–
ريوطتلاو يـــملعلا ثـــحبلا جــــئاتن نيمـــثتورـــــشنو داــــــشرإلاو
،عاطقلا يف يجولونكتلا

نم اهريغوثحبلا تاراهم تاكبش طيشنتوعضو–
يرحبلا ديصلا يفراكتبإلاويجولونكتلا ريوطتلل تايضرألا

.تايئاملا ةيبرتو



02  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع نابعش١١
17م0202 ةنس ليربأ٥

فـــلكتو،قـــــيثوتلاوداـــــــشرإلل ةــــــيعرفلا ةـــــــيريدملا– ج
: يـــتأي اـــمب

،يراشتسالا معدلاوداشرإلا جمانرب مييقتوذيفنتوديدحت–
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا ناديم يف

ةيراوجلا سيسحتلاوداشرإلا لامعأب ةردابملاو حارتقالا–
فرغوةيئالولا تايريدملاونيوكتلا تاسسؤم عم نواعتلاب
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا

ةيلودلاوةينطولا ثادحألا طيشنت يف ةكراشملاوميظنت–
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا تاطاشنب ةطبترملا

ّةيمسّرلا ةرشنلا اهنم اميس ال ،تاروشنملا رشنودادعإ–
عم لاصتالاب ،ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازول
،ةينعملا حلاصملا

.عاطقلل يقئاثولا ديصرلا رييست –

ةــــــيقرـــتلاوتاـــــعزاـــنملاومـــــيظــــنتلا ةــــيرــــيدم :٨ ةّداملا
: يتأي امب فلكتو،ةينهملاوةيعامتجالا

ةــــينوناقلاو ةــــيعيرشتلا صوـــصنلا عــــيراشمب ةرداــــبملا–
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،اهتغايصوعاطقلاب ةقلعتملا

يرحبلا ديصلا عاطقل يلودلا ميظنتلا تاروطت ةعباتم–
،تايئاملا ةيبرتو

تاــــعاطقلا اــــهب رداـــــبت يـــتلا صوــــصنلا لـــيلحتو ةــــسارد–
،ىرخألا

ةطبترملا تاعزانملاو ةينوناقلا اياضقلا ةجلاعمو ةعباتم–
،عاطقلا تاطاشنب

ةينواعتلاو ةيوعمجلا ةكرحلا ميعدتوةيقرت يف ةمهاسملا–
.عاطقلل

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

،ةينوناقلا تاساردلاوميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: يتأي امب فلكتو

ةــــيميظنتلاوةــــيعيرـــــشتلا صوـــــــصنلا عـــيراــــشم ةـــــــقباطم–
،اهلامكتسا ىتح تاءارجإلا ةعباتم نامضوعاطقلل

عــــــيراـــــشم يف ةرازوـــــــــلا يأر ةــــــغاـــيصو لـــــــيلـــــحتو ةـــــسارد–
تاعاطقلا اهب ردابت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا
،ىرخألا

ةيزكرماللا حـــلاصملاوةــــياصولا تــــحت تاـــــئيهلا ةــــقفارم–
.ينوناقلا ناديملا يف عاطقلل

: يتأي امب فلكتو،تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدـملا– ب

،عاطقلا صخت يتلا تاعزانملا ةسارد–

ةيزكرملا ةرادإلا لكايهل ةمزاللا ةينوناقلاةدعاسملا ميدقت–
،ةياصولا تحت تاسسؤمللوةيجراخلا حلاصمللو

.تاعزانملا اياضقب ةقلعتملا تانايبلا ةدعاق نييحت–

،ةينهملاوةيعامتجالا ةيقرتلل ةيعرفلا ةيريدملا– ج
: يتأي امب فلكتو

تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا نهم ميظنت ىلع لمعلا–
 ،بعش يف ،ةلصلا تاذ نهملاو

نــــهملاو ةـــنهــــــملا ةــــــسراـــمم رــــيــــست يــــتلا دـــــــعاوقلا حارـــــتقا–
،ةكرتشملا

لاكشأ مــيعدت لـــجأ نـــم ةدـــعاسملا تاءارــــجإ لـــــكحارــــتقا–
،ةينواعتلاو ةينهملا ميظنتلا

اـــــهطيـــــشنتو ةــــينواــــعتلاو ةــــيوعــــمجلا تاــــكرــحلا ةـــيقرت–
،اهتعباتمو

ةيامحلاب نسحألا لفكتلا ىلإ يمري ءارجإ لكبةردابملا–
،ةينعملا تاعاطقلا عم ،هتيقرتو نيينهملل ةيعامتجالا

نييــــنهملانيـــب نماـــــــضتلا عـــجــــشي لـــــــمع لــــكب ةرداـــــــبملا–
.مههاجتو

: يتأي امب فلكتو ،لئاسولا ةرادإ ةيريدم:٩ ةّداملا

عاطقلل ةيرشبلا دراوملا رييست ةسايس ذيفنتوحارتقا –
،اهنيمثتواهتيقرتو

ةيزكرملا ةرادإلا رييست تادامتعا ىلإ تاجاحلا مييقت –
،اهل ةعباتلا تائيهلاوةزكرمملا ريغ حلاصملاو

لصتي لمع لكب ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،مايقلا –
ريغ حلاــــصملاوةيزكرــــملا ةرادإلا حــــلاــــصم تاـــجاـــــــح ةيــــبلــــتب
،ةيداملاو ةيلاملا لئاسولا ىلإ ةزكرمملا

ةيزكرملا ةرادإلا يف زيهجتلاورييستلا يتينازيم ذيفنت –
،عاطقلل ةعباتلا تائيهلاوةزكرمملا ريغ حلاصملاو

ةرادإلل ةــــــعباتلا ةــــلوقنملاوةــــيراــــقعلا تاـــــكلتمملا درــــج –
ةعباتلا ةيراقعلا تاكلتمملا درج كسمو،اهلالغتساوةيزكرملا
،ةزكرمملا ريغ حلاصملل

.ةرازولا فيشرأ ىلع ةظفاحـملا نامض –

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

فـــــلكتو ،ةـــــيرشبلا دراوـــــملل ةــــــيـــــعرفلا ةـــــيرــــيدــــملا – أ
: يتأي امب

،اهذيفنتوعاطقلل ةيرشبلا دراوملا رييست ةسايس ديدحت –

،ةينهملا تاناحتمالاوتاقباسملا ميظنت–

،نيمدختسملل ينهملا راسملا ةعباتمورييست –

مييقتل عاطقلا يمدختسمب صاخ تايطعم كنب نـــيوكت –
،هنييحتوتاردقلاوتاءافكلا

ةـــــقلعتملا ةــــيميــــظنتلا صوــــــــصنلا دادـــــــــعإ يف ةــــــكراــــــــشملا –
.اهروطتواهقيبطت ةعباتمونيمدختسملاب
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: يتأي امب فلكتو ،ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا – ب

ةينازيم ريضحتواهحارتقاوتاقفنلا تاريدقت مييقت –
تاســــسؤــــملاوةزـــــكرـــمملا رـــيـــغ حلاــــصملاوةـــيزـــــكرـــملا ةرادإلا
،اهذيفنتوةيمومعلا

لــــيلـــحتواهذيـــفـــنت ةبـــقارـــموريــــيستلا تادامـــتعا عيزوت –
،تاكالهتسالا روطت

ةزكرمملا ريغ حلاصملا رييستل عفدلا تادامتعا ضيوفت –
،عاطقلل ةعباتلا

،ةيزكرملا ةرادإلل زيهجتلاورييستلا يتينازيم رييست –

صيــــصـــختلا تاــــباـــــسحل يبــساـــحـملارـــييــــستلا نامض –
،اهتعباتموةصاخلا

 .ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةنامأ نامض –

فلكتو،فيشرأللولئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: يتأي امب

مزاوللاوثاثألاو داتعلا ىلإ ةيزكرملا ةرادإلا تاجاح طبض –
،اهئانتقا نامضو

ةـــيراـــــــقعلاو ةـــلوقـــــنملا كالــــــمألا ةـــنايـــــصوريـــــيــــست ناــــمــض –
نمألا ريبادت عيمج قيبطت اذكو،ةيزكرملا ةرادإلل ةعباتلا
لوـــمعملا ةــــيميظنتلاوةـــيعيرشتلا ماــــكحألا بــــجومب ةررـــــقملا

،اهب

،تالقنتلاوتاودنلاوتارضاحـملل يداملا ميظنتلا نامض –

ةــــيزـــــكرملا ةرادإلا تاراــــــيس ةرــــيــــظـــح رـــــيــــيــــــســـــت ناـــــمــــــض –
،اهتنايصو

ريغ حلاصملل ةلوقنملاوةيراقعلا تاكلتمملا درج كسم –
،هنييحتو ،عاطقلل ةعباتلا ةزكرمملا

 .ةرازولا فيشرأ ظفحولالغتساوةجلاعم نامض –

ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ةزهجأو لكايه سرامت:0١ ةّداملا
ىلع ،اهصخي اميف لك ،ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا

ةدنسملا ماهملاو تاصاصتخالاو تايحالصلا ،عاطقلا تائيه
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا راطإ يف اهيلإ

ديـصلا ةرازول ةــــيزكرـــــملا ةرادإلا ميــــظنت ددــــحي :١١ ةّداملا
رارــــــق بـــــجومب ،بــــتاكم يف ةـــــيديصلا تاــــجتنملاويرــــحبلا

ةيديصلا تاــــجتنملاويرــــحبلا دــــيصلا رــــيزو نيــــب كرــــــتشم
يف ،ةـــيمومعلا ةفـــيظولاب ةــــفلكملا ةــــطلسلاو ةـــيلاملا رــــيزوو
.ةيعرف ةيريدم لك يف بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكم دودح

ةّيــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني:2١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ لّوأ قــفاوـمـلا١٤٤١ ماع نابعش7يف رئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

١٤٤١ ماع نابعش7 يف خّرؤــــم٤٨-02 مـــقر يذــــيفنتموـــسرم
مـــــــيظنت ددـــــحي ،0202 ةــــــنسلـــــيربأ لّوأ قـــــــفاوـمـلا
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا
.اهريسو ةيديصلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاــــجتنملاو يرـــحبلا دـــيصلا رــــيزو رــــيرقت ىلـــع ءانـــب–
،ةيديصلا

٣٤١و٤-99 ناــــتداملا اـــــميس ال ،روــــتــسدـــــلا ىلـــع ءاــــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠7٣-9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

6 يف خّرؤــــملا١٠-٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا88١-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠99١ ةنــــــــس وـــيــــــنوي٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةــــــجــــحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددــحي يذلا

٣ يف خّرؤملا722-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذــلا٠99١ ةـنـس وـيـلوــي٥2 قــفاومــلا١١٤١ ماــع مرــحـم
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

٣ يف خّرؤمـلا822-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠99١ ةنس ويلوي٥2 قفاوـملا١١٤١ ماع مرحـم
نــــــــيذلا لاـــــمعلا ىلــــع قــــبطت يــــتلا تاـــبترملا حــــنم ةــــــــيفيك
،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

7 يف خّرؤملا28-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحـي يذـلا٠2٠2 ةنس لــيرــبأ لّوأ قفاوملا١٤٤١ ماــع ناــبـعش
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

7 يف خّرؤملا٣8-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيديصلا

: يتأي ام مسري

موــــسرــــملا نم7١ ةداـــملا ماـــــكحأل اقــــــبط : ىلوألا ةّداملا
٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ يـف خّرؤــمـلا88١-٠9 مقر يذيــــفنتلا
موسرملا نم ىلوألا ةداملاو ،٠99١ ةنــــــس وــــينوي٣2 قـــفاوــــملا
قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش7 يف خّرؤملا٣8-٠2 مقر يذيفنتلا
موسرملا اذه ددحي ،هالعأ نيروكذملا ،٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت
.اهريسو ةيديصلا
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يرـــــــحبلا دـــــيصلا ةرازوــــــل ةـــــماـــعلا ةـــــيشتفملا :2 ةّداملا
مييقتلاو ةبقارملاو شيتفتلل مئاد زاهج ةيديصلا تاجتنملاو
.ريزولا ةطلس تحت عضوي

شيتفتل ةيرورضلا لئاسولاو ريبادتلا ذيفنتب فلكتو
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا عاطق تاطاشن مييقتو ةبقارمو
.ةيديصلا

: ماهم ةماعلا ةيشتفملا ىّلوتت :3 ةّداملا

ام اــميس ال ،مـــــــيظنتلاو عـــــيرشتلا قـــــيبطت ىلــــع رـــــهسلا –
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا عاطق امهنم مكحي

دــــيصلا رــــيزو تاـــــهيجوتو تارارـــــق ذـــــيفنت نــــــم دـــــكأتلا –
،اهتعباتمو ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ريغو ةيزكرملا ةرادإلا لكايهل نسحلا ريسلا نم دكأتلا –
رهسلاو ،ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملاو ةزكرمملا

تــحت تعـــضو يتلا دراوــــملاو لئاـــــسولا ىلع ةظــــفاـــــحـملا ىلع
،ينالقعلا اهلامعتسا ىلعو اهفرصت

ريغو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه مييقت تايلمعب مايقلا –
حارتقاو ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملاو ةزكرمملا
،ةيرورضلا تاليدعتلا

لكايهلا عم نواعتلاب اهقيسنتو شيتفتلا جمارب طيـــشـــنت –
،ةينعملا

مهنيكمتل تاسسؤملاو لكايهلا يلوؤسمل اهتدعاسم ميدقت –
تاميظنتلاو نيناوقلا مارتحا لظ يف مهتايحالص ةسرامم نم
.اهب لومعملا

،اهماــــــهم رثإ ىلع ،ةماــــــعلا ةيشــــــتــــــــفملا حرـــــتقت :٤ ةّداملا
نيسحت يف ةمهاــــسملا اهنأـــــش نـــم ريـــــبادت يأ وأ تاــــــيــــــصوت
تعضخ يتلا تاسسؤملاو حلاصملا ميظنتو لمع ميعدتو
.شيتفتلل

يأب مايقلا ةماعلا ةيشتفملا نم بلطي نأ نكمي :٥ ةّداملا
وأ ةددحم تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم يأو يروصت لمع
ريزو تايحالص نمــــض لخدت ضئارع وأ ةــــصاخ تايـــــــعضو
.ةيديصلا تاجتنملا و يرحبلا ديصلا

جــمانرب ساــسأ ىلـــع ةـــماعلا ةـــيشتفملا لــــخدتت :6 ةّداملا
.هــيــلــع قــفاوــيــل رــيزوــلا ىلع ماــعــلا شتــفملا هضرــعـــي يوـــنس
بلط ىلع ءانب ،ةيئاجف ةفـــــصب ،اضيأ لخدـــتلا اهـــنكميو
.ريزولا

ريرقتب ةبقارم وأ شيتفت ةمهم لك جوتت :7 ةّداملا
اريرقت ماعلا شتفملا دعيو .ريزولا ىلإ ماعلا شتفملا هلسري

هيف يدبي ثيح ،ريزولا ىلإ هلسري تاطاشنلا نع ايونس
.هتاحارتقاو هتاظحالم

وأ ةمولعم يأ ىلع لوصحلل نوــشتفملا لــــهؤي :٨ ةّداملا
مـهـيـلـع بجـيو ،مـهـماـهـم ذـيـفــنــتــل اــهــبــلــطو ةــيرورض ةــقــيــثو
 .كلذب مايقلل ةمهمب فيلكت ةزايح

راــــــطإ يف ،نوشـــــتفملاو ماـــــــعلا شـــــــــتفملا مزـــــلـــــــي :٩ ةّداملا
ينـــهملا رسلا ىلع اصوصخ ظاـــفحلاـــب ،مــــهــــفــــئاــــظو ةسرامم
عم ،اهشيتفت مت يتلا حلاصملا رييست يف لخدت لك يدافتو
ساسملا هنأش نم رمأ يأ ءاطعإ نع ،صوصخلا ىلع ،عانتمالا

.حلاصملا كلت يلوؤسمب ةطونملا تايحالصلاب

اهقسنيو نيشتفملا ةطشنأ ماعلا شتفملا طشني:0١ ةّداملا
.اهعباتيو

جـــــماــــنرـــبو نيـــشــــتفملا نيب ماـــــهملا عـــيزوت رــــــيزولا ددــــحي
.ماعلا شتفملا حارتقا ىلع ءانب ،مهلمع

ماــع شــــتـــــفم ةماـــــعلا ةيـــشتــــفملا ىلع فرـــــــــشي:١١ ةّداملا
.نيشتفم )٤( ةعبرأ هدعاسيو

دودـــــــح يف ءاـــــضمإلا ماــــــــعلا شـــــــتفملا ضّوــــــــــفي :2١ ةّداملا
.ريزولا مساب هتايحالص

ةّيــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رــــشني:3١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لّوأ قــــــــفاوــــمـلا١٤٤١ ماع نابـــــعــــش7يف رــــئازــــجلاب رّرـــــــح
.٠2٠2 ةنسليربأ

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ماـــع ناـــبعش١١ يف خّرؤــــم2٩-02 مــــقر يذــــيفنتموــــسرم
مّمتــــيو لّدــــعي ،0202 ةــــنس لــــيربأ٥ قـــــفاوـــملا١٤٤١
نابعش3 يف خّرؤملا27–02 مقر يذيفنتلا موسرملا

نمضتملاو0202 ةنس سرام٨2 قفاوملا١٤٤١ ماع
.تايالولا ضعب ىلإ يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ ديدمت

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا6٥١–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتمـلاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىداـــــمج7 يف خّرؤـــــمـلا7٠–88 مـــــقر نوـــــناـــقلا ىـــــضتقمبو –
قـــــلعتمـلاو889١ ةــــنس يــــفناج62 قــــفاومـلا8٠٤١ ماــــع ةـــيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا6٠–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دــعاوقلا ددـــحي يذــــلا899١ ةـــنس وــــينوي72 قــــفاومـلا9١٤١ ماــــع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا



ـه١٤٤١ ماع نابعش02١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ليربأ٥ 20

ىداــــمج7١ يف خّرؤـــــمـلا٣١–١٠ مــــقر نوـــــناقلا ىــــضتقمبو –
نــــــمضتمـلاو١٠٠2 ةــــنس تــــشغ7 قـــــفاومـلا22٤١ ماـــــع ىلوألا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىداـــمج72 يف خّرؤــــمـلا8٠–٤٠ مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
قــــلعتمـلاو٤٠٠2 ةـــنس تــــشغ٤١ قــــفاومـلا٥2٤١ ماــــع ةـــيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىداـــــمج9١ يف خّرؤـــــمـلا٣٠–6٠ مـــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو –
نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا72٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا7٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلا و8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا9٣٤١

يف خّرؤملا٣92–٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

6 يف خّرؤمـلا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــنس يـــــفناج2 قـــــفاومـلا١٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا96–٠2 مــــقر يذـــيفنتلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر62
- ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هتحفاكمو )9١

يف خّرؤمـلا٠7–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر92
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا ريبادتلا
،هتحفاكمو )9١ - ديفوك(

٣ يف خّرؤمـلا27–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام82 قفاومـلا١٤٤١ ماع نابعش
،تايالولا ضعب ىلإ يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ ديدمت

8 يف خّرؤمـلا68–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ2 قفاومـلا١٤٤١ ماع نابعش
ءاــبو راـــشتنا نمةــــياقولا رــــيبادتب ةــــقلعتملا ماــــكحألا دــــــيدمت
،هتحفاكمو )9١ ـ ديفوك( انوروك سوريف

: يتأي ام مسري

مــــيمتتو لـــــيدعت ىلإ موـــــسرمـلا اذـــــه فدـــــــهي : ىلوألا ةّداملا
٣ يف خّرؤـــمـلا27–٠2 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرمـلا ماــــكحأ ضــــعب
نـــــــمضتملاو٠2٠2 ةـــــنس سراـــــم82 قــــــفاوــــمـلا١٤٤١ ماـــــع بـــــجر
.تايالولا ضعب ىلإ يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ ديدمت

موــــــسرمـلا نــــــم2 ةداـــــملا ماـــــكحأ مّمـتتو لّدــــــعت :2 ةّداملا
قفاومـلا١٤٤١ ماــــع بــــجر٣ يف خّرؤــــمـلا27–٠2 مــــقر يذــــيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس سرام82

ةعباسلا ةــعاسلا نم يلزـــنم يـــئزج رجـــح قــــبطي :2 ةداملا“
لماك ىلع دــــغلا حاـــبص نـــــم ةــــعباسلا ةــــعاسلا ةــــياغ ىلإ ءاــــسم
رركم2 ةداملا يف ةروكذملا كلت ءانثتساب نطولا تايالو
   .”هاندأ

27–٠2 مقر يذيــــفنتلا موــــسرمـلا ماــــكحأ مّمتت :3 ةّداملا
٠2٠2 ةنس سرام82 قـفاومـلا١٤٤١ ماــــع بــــجر٣ يف خّرؤــــمـلا

: يتأي امك ررحت رركم2 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

ةـــعاسلا نــــم يلزــــنم يــــئزج رـــــجح قـــــبطي : رركم2 ةداملا“
ىلع دغلا حابص نم ةعباسلا ةـــعاسلا ةــــياغ ىلإ  ءاــــسم ةــــثلاثلا
: ةيتآلا تايالولا

،ةياجب –

،ناسملت –

،وزو يزيت –

،رئازجلا –

،فيطس –

،ةيدملا –

،نارهو  –

،ةزابيت  –

.”ىلفدلا نيع  –

نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا يرست:٤  ةّداملا
٠2٠2 ةنس ليربأ٥ نم ءادتبا ،موسرملا اذه نم رركم2و2
  .٠2٠2 ةنس ليربأ9١ ةياغ ىلإ ةقبطم ىقبتو

يلـــــكلا رــــجحلل ةــــعضاخ ةدـــــيلبلا ةــــيالو ىـــــقبت :٥ ةّداملا
٠7-٠2 مقر نيـــيذيفنتلا نيــــموسرملا  ماــــكحأل اـــقبط يلزـــنملا

ليربأ2و سرام٤2 يف ،يلاوتلا ىلع ،نيخّرؤملاو68-٠2 مقرو
.هالعأ نيروكذملاو٠2٠2 ةنس

ةّيمـــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف موـــسرملا اذــــــــه رـــــــشني :6  ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٥ قــفاوملا١٤٤١ ماـــع ناـــبعش١١ يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



02  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع نابعش١١
21م0202 ةنس ليربأ٥

ةّيدرف ميسارم
22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

كالمأ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ةدكيكس ةيالو يف ةلودلا

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

1441 ماـــع بـــجر72 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
،ةرامع ديشر ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا

هجامدإ ةداعإل ،ةدكيكس ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف

`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ةقاطلا ريزو

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

1441 ماــــع بــــجر72 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
دمـحـم دـّيــــسـلا ماـــــهـم ىـــــهـنـت ،0202 ةـنـس سراــــم22 قــــفاوـمـلا

هـــتلاحإل ،ةـــقاطلا رــــيزو ناوــــيدل اـــسيئر هـــتفصب ،فاــــكلا سأر
.دعاقتلا ىلع

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع بجر72 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

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

1441 ماـــــع بـــــجر72 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
يتآلا نيتدّيسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةـنـــس سراــــم22 قــــفاوملا
ىلع امهتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ،امهامسا
: دعاقتلا

،تاساردلل ةريدم اهتفصب ،نامس ةدرو– 

تاموظنمو ةيتامولعملل ةريدم اهتفصب ،ينويع بنيز–
.مالعإلا

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

1441 ماـــع بــــــجر72 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم بـــــجومب
ّديـــسلاو ةّديــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس سراــــم22 قـــــفاوملا
امهتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

: دعاقتلا ىلع

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،حبارب ىيحي–

لـــــــصاوتملا نــــيوكتلل ةرــــيدم اـــــهتفصب ،يلــــعاو ةــــليقع–
.تاعاطقلا نيب ةكرتشملا تاقالعلاو

قفاوملا1441 ماع نابعش لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام62
ينطولا شيجلا ناكرأل ريضحتلاو لامعتسالا ةرئاد
.يبعشلا

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

1441 ماع نابعش لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
سراــم52 نــم ءادتــبا ىهـنــت ،0202 ةــنـس سراـــم62 قــفاوــملا

ةرــئادــل اـسـيئر هـتـفصـب ،راــشـب دــمحـم ءاوــلـلا ماــهـم ،0202 ةـنس
.يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأل ريضحتلاو لامعتسالا

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع نابعش لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام62
ينـــــطولا شـــيــــــجلا ناكرأل ريـــضـــحــتلاو لاـــمـــعــــتسالا
.يبعشلا

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

1441 ماع نابعش لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يدــياــق دــمـحم ءاوــلـلا نّيـعـي ،0202 ةنس سراـم62 قـــفاوـملا

ينطولا شيجلا ناكرأل ريضحتلاو لاـمـعتسالا ةرــئادـل اـسـيئر
.يبعشلا

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماـــع بــــــجر72 يف ناــــخّرؤــــم نايذيــــفنت ناــــموــسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا

ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل نيريدم
.نيتيالو يف

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

1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يتالف دعاس ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا

يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،تسغنمات ةيالو

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

1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةشرفوب لالع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا

يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةدكيكس ةيالو
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22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ةريوبلا ةيالو يف ةضايرلاو

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

1441 ماـــــع بــــجر72 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم بــــجومب
،ردنج لامج دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا

ءانب ،ةريوبلا ةــيالو يف ةــــضايرلاو بابــــشلل ارـــيدـــم هتــــفـــــصب
.هبلط ىلع

`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
مسق ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
ةرازوب ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةيقرت
.مجانملاو ةعانصلا

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

1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنيمسي ةدّيسلا ماهم ىهنـت ،0202 ةـنـس سراـم22 قـفاوـملا

تاســــــسؤملا ةيقرت مــــسقل ةســـيئر اهتفــــصب ،فويـــــــــعم نب
اهتلاحإل ،مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةطسوتملاو ةريغصلا

.دعاقتلا ىلع
`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرـــــيدـم ماـــــهم ءاــــــهنإ نــــــمضتي ،0202 ةــــنس سراــــم
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد

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

1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةميعن ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا

رامثتسالا ةيبذاج مسقب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،يلولم
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـــــسيئر ماهـــم ءاهــــنإ نــــمـــضتي ،0202 ةـــنس سراــــــم
دـــــيصلاو ةـــــــيفيرلا ةـــــيمنتلاو ةـــــحالـــفلا رــــــيزو ناوـــــــيد
.اقباس– يرـــــــحبلا

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

1441 ماع بجر72 يف خّرؤــــم يذـــيـــفنت موـــسرم بـــجومب
ةدــــيعس ةّديسلا ماـــــهم ىــــهـــــنـــت ،0202 ةـــنـس سراــــم22 قـــــفاوملا
ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ناوــيدل ةــسيئر اـــهتفصب ،يـــنيشمارد
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرـــــــيدم ماــــــهم ءاــــــهنإ نـــــــــمضتي ،0202 ةــــــنس سراـــــــم
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوبتاسارد
.اقباس– يرحبلا

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

1441 ماـــع بـــجر72 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــسرم بـــجومب
ةـــيدان ةدّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس سراـــم22 قـــــفاوملا

ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،سرجح
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.مناغتسم ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل

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

1441 ماع بـــجر72 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــسرم بــــجومب
،يلبج يلع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سراـــم22 قــــفاوملا

يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اــماع ارــــيدم هـــتفصب
.مناغتسم ةيالو

`````````````````````````H`````````````````````````

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.سادرموب ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

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

1441 ماــــع بـــجر03 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
زيزعلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام52 قفاوملا

ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب ،ةدويص
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،سادرموب ةيالو يف

`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلكم ماـــــهم ءاــــهنإ نمـــضــــتي ،0202 ةنــــــس سراـــــــم
.ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

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

قفاوملا1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هتفصب ،دادح مالعوب دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام22
يرازولا بتكملا نع الوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةراجتلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ســــيئر ماــــهم ءاهـــــنإ نمــــضـــتي ،0202 ةنــــس سراـــــم
.ةراجتلا ةرازوب تاسارد

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

ماـــــــــــع بــــــــجر72 يف خّرؤــــم يذـــيــــــفـــنت موـــسرـــم بـــــجوــــمب
ّديـــــــسلا ماهـــــــــم ىهـــــنت ،0202 ةنــــــس سراــــــم22 قـــــــفاوـــــملا1441
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بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،بياش يس فيرش دـمحم
هتلاحإل ،ةراجتلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا

.دعاقتلا ىلع
`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةراجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام

.ةنيطنسق ةيالو يف
`````````````````````````

1441 ماـــع بــــجر72 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
نادــــيز دّيـــسلا ماهـــم ىــــهنت ،0202 ةــــنس سراــــم22 قـــــفاوملا

هتلاحإل ،ةنيطنسق ةيالو يف ةراجتلل اريدم هتفصب ،قارعلوب
.دعاقتلا ىلع

`````````````````````````H`````````````````````````

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
ةـــــيالو يف مازــــق نإب ةـــــيرادإلا ةعطاـــــقملاب ةراـــــجــــــتلل
.تسغنمات
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1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـمحم دّيــــسلا ماـــهم ىهـــــنت ،0202 ةنـــس سراـــم52 قـــفاوـــملا

ةيرادإلا ةعطاقملاب ةراجتلل ابدتنم اريدم هتفصب ،يفونم نب
.تسغنمات ةيالو يف مازق نإب
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22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــــيدم ماـــــهــــم ءاـــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةنـــــــس سراـــــم
ةرازوــــــب تاــــيئاـــــــــصحإلاو ةــــيــــــمالــــعإلا تاــــــموــــظنملا
.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا
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1441 ماــــع بــــجر72 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
نيـــساي دّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةــــنس سراــــم22 قـــــفاوملا

تايئاصحإلاو ةيمالعإلا تاموظنملل اريدم هتفصب ،يرورسم
ىلـع ءاـــنب ،اــــقباس– ةــــيديلقتلا ةـــــعانصلاو ةـــــحايسلا ةرازوـــــب

.هبلط
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22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا
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1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دــــيــــــشر دّيـــسلا ماـــهم ىهـــنت ،0202 ةنــــس سراـــم22 قــــفاوــــملا

ةـــــــعاـــنــــصلاو ةحايــــسلا ةرازوب اشــــتـــــفم هتـــــفـــــصب ،ةيــــفاعوب
.هبلط ىلع ءانب ،اقباس– ةيديلقتلا

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةحايسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.فراطلا ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو
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1441 ماـــــع بـــجر72 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
رونلا دبع دّيسلا ماـهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس سراـــم22 قـــفاوملا

ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم هتفصب ،يحاي
.فراطلا
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22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
جمارب ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
ةرازوــــب بـــطلا ةــــنهم بادآو تاـــــيقالخألاو جالــــعلا
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا
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1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ريبوز بيط دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا

ةنهم بادآو تايقالخألاو جالعلا جماربل اريدم هتفصب ،بجاع
هتلاحإل ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب بطلا

.دعاقتلا ىلع
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22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ةنيطنسق ةنيدم يف يعماجلا يئافشتسالا زكرملل
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1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لامك دّيــــــــسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،0202 ةـــنــــس سراــــم22 قـــــفاوـــــــملا

يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم هتفصب ،دعسي نب
.ةنيطنسق ةنيدم يف
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22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سيئر ماـــــهم ءاــــهنإ نمــــضتي ،0202 ةنــــس سراـــــم
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب تاسارد
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1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يلبش دلاخ دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا

يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب ةسسؤملا يف



ـه١٤٤١ ماع نابعش02١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ليربأ٥ 24

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

قـــــفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2 يفخّرؤـــــــم رارــــــق
ىلــــع ةـــــقداصملا نـّــــمضتي ،0202 ةــــــنس يــــفناج٨2
.راردأ ةيالو ميلقإ ةئيهت ططـخم

––––––––––

ةــــــئيـــهتلاو ةـــــيلحملا تاـــــــعاــــــمجلاو ةـــــيلخادــــــــلا رــــــــــيزو ّنإ
،ةـــــــينارمعلا

6 يف خّرؤملا١٠-٠2 مــــقر يسائرلا موـــــسرـــــملا ىضتقمب–
نّمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٣8–6١ مقر يذيفــــنتلا موــــسرـــملا ىضــتقمبو–
6١٠2 ةنس سراـــــم لوأ قــــــفاوملا7٣٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج١2
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك ددحي يذلا

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيـفنــــتلا موـــسرملا ىضــــتقمبو–
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع يــــناثلا عــــيبر٤١
ةيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــــيزو تاـــــيحالص ددـــــحي يذـــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يـــئالولا يـــبعشلا ســـلجملا ةـــلوادم ىلــع عالـــطالا دـــــعبو–
7١٠2 ةــــنس سرام92 يف ةــــخّرؤملا9٠/7١٠2 مــــقر راردأ ةــــيالول
،راردأ ةيالول ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نــــم٤١ ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
7٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف خّرؤملا٣8–6١ مقر يذيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةـنس سراـــم لوأ قــــفاوملا

.رارقلا اذه لـصأب قــحلملا ،راردأ ةـــيالو مـــيلقإ ةـــئيهت ططــــخم

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــــــه رـــــشــــني:2 ةداـــــــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةيناثلا ىدامج2 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةـــنس يفناج82

دوجلب لامك

قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةيناثلا ىدامج2 يفخّرؤـــــم رارـــــق
ىلع ةــــــقداــــصملا نـّمــــضـــتي ،0202 ةـــنـــس يفـــناـــــج٨2
.يزيليإ ةيالو ميلقإ ةئيهت ططـخم

––––––––––

ةــــــئيــهــتــلاو ةـــــيـــلحملا تاـــــــعاـــمجلاو ةـــــيـــلـــخادـــلا رــــــــــيزو ّنإ
،ةـــــــينارمعلا

6 يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موـــسرـــملا ىضـــتقمب–
نّمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٣8–6١ مقر يذيفنتلا موسرـــــملا ىــــضـــتقمبو–
6١٠2 ةنس سراـــــم لوأ قــــــفاوملا7٣٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج١2
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك ددحي يذلا

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موــسرـــملا ىضــــتقمبو–
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع يــــناثلا عــــيبر٤١
ةيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــــيزو تاـــــيحالص ددـــــحي يذـــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يـــئالولا يـــبعشلا ســـلجملا ةـــلوادم ىلــع عالـــطالا دـــــعبو–
ةــــنس ويلوي١2 يف ةــــخّرؤملا7٥/6١٠2 مــــقر يزيليإ ةــــيالول
ةيالول ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو6١٠2
،يزيليإ

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نــــم٤١ ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
7٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف خّرؤملا٣8–6١ مقر يذيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةـنس سراـــم لوأ قــــفاوملا

.رارقلا اذه لـصأب قــحلملا ،يزيليإ ةـــيالو مـيلقإ ةئيهت ططــخم

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــــــه رـــــشــــني:2 ةداـــــــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةيناثلا ىدامج2 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةـــنس يفناج82

دوجلب لامك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةيناثلا ىدامج2 يفخّرؤـــــم رارـــــق
ىلــــع ةــــــقداصملا نــــمضتي ،0202 ةــــــنس يـــــــفناج٨2
.ركسعم ةيالو ميلقإ ةئيهت ططـخم

––––––––––

،ةـينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاـعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ



02  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع نابعش١١
25م0202 ةنس ليربأ٥

6 يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضــــــتقمب–
نّمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٣8–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــــــتقمبو–
6١٠2 ةنس سراـــــم لوأ قــــــفاوملا7٣٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج١2
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك ددحي يذلا

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــــــتقمبو–
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع يــــناثلا عــــيبر٤١
ةيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــــيزو تاـــــيحالص ددـــــحي يذـــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يـــئالولا يـــبعشلا ســـلجملا ةـــلوادم ىلــع عالـــــطالا دـــــــــعــــــبو–
ةــــنس يفناج٤١ يف ةــــخّرؤملا٥٠/8١٠2 مــــقر ركسعم ةــــيالول
ةيالول ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو8١٠2
،ركسعم

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نــــم٤١ ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
7٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف خّرؤملا٣8–6١ مقر يذيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةـنس سراـــم لوأ قــــفاوملا

.رارقلا اذه لـصأب قــحلملا ،ركسعم ةـــيالو مـيلقإ ةئيهت ططــخم

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــــــه رـــــشــــني:2 ةداـــــــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةيناثلا ىدامج2 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةـــنس يفناج82

دوجلب لامك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةيناثلا ىدامـــــج2 يفخّرؤـــــــــم رارـــــق
ىلـــع ةــــقداـــصــملا نـّمــضــتـي ،0202 ةـــــنـس يـفـــناــج٨2
.يداولا ةيالو ميلقإ ةئيهت ططـخم

––––––––––

ةــــــئيــهــتــلاو ةـــــيـــلحملا تاـــــــعاـــمجلاو ةـــــيـــلـــخادـــلا رــــــــــيزو ّنإ
،ةـــــــينارمعلا

6 يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضـــــتقمب–
نّمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٣8–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــــــــتقمبو–
6١٠2 ةنس سراـــــم لوأ قــــــفاوملا7٣٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج١2
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك ددحي يذلا

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــــــــتقمبو–
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع يــــناثلا عــــيبر٤١
ةيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــــيزو تاـــــيحالص ددـــــحي يذـــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةــــيالول يـــئالولا يـــبعشلا ســـلجملا ةـــلوادم ىلــع عالـــطالا دـــــعبو–
7١٠2 ةــــنـــــس ربمـــــتبس٤١ يف ةــــــــــخّرؤملا7١/7١٠2 مـــــــــقر يداولا

،يداولا ةيالول ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نــــم٤١ ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
7٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2 يف خّرؤملا٣8–6١ مقر يذيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةـنس سراـــم لوأ قــــفاوملا

.رارقلا اذه لـصأب قــحلملا ،يداولا ةـــيالو مـيلقإ ةئيهت ططــخم

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــــــه رـــــشــــني:2 ةداـــــــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةيناثلا ىدامج2 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةـــنس يفناج82

دوجلب لامك

 ناكسلاو ةحصلا ةرازو

تايفشتسملا حالصإو

2 قفاوملا1441 ماع بجر7 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةبدتنملا ةيريدملا ميظنت ددحي ،0202 ةنس سرام
ىوتسم ىلع ،بتاكمو حلاصم يف ناكسلاو ةحصلل
ندملا يفو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإلا تاعطاقملا
 .ةديدجلا ندملا ضعب يفو ىربكلا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

8 يف خّرؤملا041-51 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو5102 ةنس ويام72 قفاوملا6341 ماع نابعش

دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
7 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا  ،اهب ةطبترملا ةصاخلا

،هنم4 رركم

يف خّرؤملا733-81 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا0441 ماع يناـــــثلا عيبر71
يفو ىربكلا ندــملا يف ةـــيرادإ تاعـــــطاقــــم ثادحإ نمضـــــتملاو
،اهريسو اهميظنت دعاوق ديدحتو ةديدجلا ندملا ضعب

يف خّرؤملا073-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

6 يف خّرؤملا10-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــــتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضتــــقمبو–
يذلا1102 ةنس ربمفون12 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

5  يف خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةـــنس وـــيلوي3 قـــفاوملا5341 ماــــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

9 يف خّرؤملا141-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــــمضتملاو5102 ةــــنس وــــيام82 قـــــفاوملا6341 ماــــع ناــــبعش
،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت

: يتأي ام نورّرقي

موــــسرملا نــــم81 ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
0441 ماع يناثلا عيبر71 يف خّرؤملا733-81 مقر يسائرلا
موــــسرملا نـــم51 ةداــــملاو ،8١٠2 ةـــنس رـــبمسيد52 قــــفاوملا
قفاوملا6341 ماع نابعش9 يف خّرؤملا١٤١-51 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدــهي ،هالــعأ نـــيروكذملا ،٥١٠2 ةنس وــــيام82
يف ناــــــكسلاو ةـــحصلل ةـــــبدتنملا ةــــــيرـــــيدملا ميــــظنت دـــــيدحت
لــــخاد ةـــيرادإلا تاـــعطاقملا ىوــــتسم ىلـــع بــــتاكمو حــــلاصم
.ةديدجلا ندملا ضعب يفو ىربكلا ندملا يفو تايالولا ضعب

ناــــــكسلاو ةـــــحصلل ةـــــبدتنملا ةــــــيريدملا مـــــضت :2 ةداملا
: يتأي امك نامظنت )2( نيتحلصم

: )2( نيبتكم مضتو،ناكسلاو ةياقولا ةحلصم–

ةـــــــيامحلاو ةـــــلقتنملا رــــيغو ةـــــلقتنملا ضارــــمألا بــــتكم *
،ةصاخلا طاسوألا يف ةيحصلا

.ناكسلا بتكم *

،يحصلا طاشنلاو ةحصلا تاسسؤمو لــكايه ةـــحلصم–
: )2( نيبتكم مضتو

تالاـــــــجعتسالاو تاـــــجالــعلا ةـــــــعباتمو مــــــــيظنت بــــــتكم *
،تافاعسإلاو

.ةحصلا تازيهجتو ةينالديصلا داوملا طبض بتكم *

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :3 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةنس سرام2 قفاوملا1441 ماع بجر7 يف رئازجلاب رّرح
0202.

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو
ديزوب نب نامحرلا دبع

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

 يرحبلا ديصلا ةرازو

ةيديصلا تاجتنملاو

قــــــفاوــــملا1441 ماـــــــــع يـــــــناثلا عـــــــــيـــبر41 يف خّرؤـــــم رارـــــــق
لاـــــغـــــشألا ةـمئاــــق ددـــــحي ،9102 ةنــــس ربــــمــــسيد11
رــــــــــبخملا اـــــهزجـــــني يـــــتلا تاـــــمدـــــــخلاو تاــــــطاــــشنلاو
يرحبلا ديصلا تاجتنم ليلحتو ةبقارمل ينطولا

ىلع ةداـــيز ،طاــــسوألا ةفاــــظنو تاـــيئاـــملا ةيـــــبرـــتو
.ةيسيئرلا هتمهم

––––––––––
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــمضتملاو9102 ةــنس سراـــم13 قــــفاوملا0441 ماـــــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــملا214-89 مـــقر يدـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذلا8991 ةــنس رـــبمسيد7 قــــفاوـــملا9141 ماــــع ناــــبعش81
تامدـــــخلا نع ةـــــجتانلا تادـــــئاـــــعلا صيـــــصــــخت تاـــيفــــــيك ددـــحـي
ىلع ةدايز ةيمومعلا تاــسسؤملا اــهب موــــقت يـتلا لاـــغشألاو
،هنم )2 ةرقفلا(2 ةداملا اميس ال ،ةيسيئرلا اهتمهم

يف خّرؤملا512-21 مقر يذيفــــنتلا موسرملا ىــضـــــتقمبو–
2102 ةــــنس وـــيام51 قــــفاوملا3341 ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج32
تاجتنم ليلحتو ةبقارمل ينطولا ربخملا ءاشنإ نمضتملاو
هميظنتو طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

،هريسو

يف خّرؤملا242-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6102 ةنس ربمتبس22 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ02
ديصلاو ةيفيرلا ةيمــــنــــتلاو ةـــحالــــفلا رــــيزو تايحالـــــص ددحي
،يرحبلا

: يتأي ام ررقي

نم)2 ةرقفلا(2 ةداملا ماـــــــكحألا اـــقــيـــــبطت: ىلوألا ةداملا
ماع نابعش81 يف خّرؤملا214-89 مقر يديفنتلا موسرملا

فدهي ،هالعأ روـــكذملاو8991 ةـــنس رـــبمسيد7 قــــفاوملا9141
تامدخلاو تاطاشنلاو لاغشألا ةمئاق ديدحت ىلإ رارقلا اذه
تاــجتنم لــيلحتو ةـــبقارمل يـــنطولا رــــبخملا اـــهزجني يـــتلا
ةداـيز ،طاــسوألا ةـفاظنو تاــيئاملا ةـــيبرتو يرــحبلا دــــيصلا

.ةيسيئرلا هتمهم ىلع

تاــــــــطاــشنلاو لاـــــــــــغشألا نــــم دــــــــــيـــفتسي نأ نــــــكـــمي:2 ةداملا
،صوصخلا هجو ىلع ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا تامدخلاو
يف عــــــــيراشملا وــــــلماحو نوـــــينهملاو نوـــــيداصتقالا نوــــــلماعتملا

.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا لاجم
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تاجتنم تامدخلاو تاطاشنلاو لاغشألا ينعت:3 ةداملا
يرــحـبلا دــيـصلا طاــــسوأو تاــيـــئاــملا ةــيـبرــتو يرــحـبـلا دــيـصلا

ةعانص لجأ نم ةلمعتسملا هايملا اذكو ،عرزلاو كامسألا ةيبرتو
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم ظفح دصق جلثلا

صوصنملا تامدخلاو تاطاشنلاو لاغشألا ةمئاق ددحت
: يتأي امك ،هالعأ اهيلع

تاجتنم ةدوجب ةقلعتملا ليلاحتلا وأ/و براجتلا ةطشنأ–
،ةلوحملاو ةجزاطلا تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

،هايملا ةيعون ةبقارم تايلمع–

ديصلا عــقاوم ةــفاظنو ةدوــجب قـــلعتت ةـــسارد لـــك زاـــجنإ–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

تاجتــــنمل ةيــــــحصلا ةمالـــــــسلا لاجم يف ةربــــــخلا لاـــــــغشأ–
،اهطاسوأو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

،ةينقتلا ةدعاسملاو ةراشتسالا–

ةصصختملا تارشنلا وأ تابيتكلاو تالجملا عيزوتو رشن–
يرحبلا ديصلا تاجتنمل ةيحصلا ةمالسلاب ةقالعلا تاذ
،تايئاملا ةيبرتو

بناوجلاو ليلاحتلا جهانم لوح نيوكتلا تاصبرتب مايقلا–
يرــــــحبلا دـــــيصلا تاــــجتنمل ةــــيحصلا ةــــــمالــسلاب ةـــــطبترملا

،عرزلاو كامسألا ةيبرت هايمو تايئاملا ةيبرتو

وأ ةــيساردلا ماــيألاو تاــشرولاو تارـــضاحملا مـــيظنت–
.عوضوملاب ةلصلا تاذ ةيملعلا تايقتلملاو ضراعملا

ةروكذملا تامدخلاو تاطاشنلاو لاغشألا زجنت :4 ةداملا
.تايبلط وأ تايقافتا وأ دوقع راطإ يف ،هالعأ3 ةداملا يف

تاطاشنلاو لاغشألا نم ةيتأتملا تاداريإلا عزوت:5 ةداملا
ماكحأل اقبط ،اهزاجنإ نع ةجتانلا ءابعألا حرط دعب ،تامدخلاو
81 يف خّرؤملا214-89 مقر يديـــــفنــــتلا موــــسرملانم4 ةداـــــملا

.هالعأ روكذملاو8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا9141 ماع نابعش

لاـــغشألا زاــجنإ نـــع ”ةـــجتانلا ءاـــبعألا“ ـب دـــصقي :6 ةداملا
: يتأي ام ،تامدخلاو تاطاشنلاو

تازـــــيهجت وأ/و تاودأو ةــــكلهتسم داوــــمو داــــتع ءارــــش–
،تامدخلاو تاطاشنلاو لاغشألا زاجنإل لمعتست

ةهجوملا تاّنيعلا ذخأل نيمدختسملا لقنتو لقن فيراصم–
،تامدخلاو تاطاشنلاو لاغشألا زاجنإل

ليلاحت تادحوو تالحم لامعتسا نع ةمجانلا تاقفنلا–
يرــحبلا دــيصلا تاــجتنم لـــيلحتو ةـــبقارمل يـــنطولا رـــبخملا

،طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو

ةيئانثتسا ةفصب ةزجنملا تامدخلا تاقحتسم ديدست–
.ريغلا فرط نم ،راطإلا اذه يف

تاـــــطاشنلاو لاـــــغشألا زاــجنإل بلـــط لــــك مدــــــقي:7 ةداملا
ليلحتو ةبقارمل ينطولا ربخملل ماعلا ريدملا ىلإ تامدخلاو
،طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم
.اهذيفنتب رمألاو تابلطلا مالتسال ،هريغ نود لهؤملا

فرــــصلاب رـــمآلا موـــقي يـــتلا تادارــــيإلا ضــــبقت:8 ةداملا
ليكو فرط نم اّمإو بساحم نوع فرط نم اّمإ ،اهتنياعمب
.ضرغلا اذهل نّيعم

ةقلعتملا تاقفنلاو تاداريإلا لجست نأ بـــجي:9 ةداملا
ةداملا يف اهيلع صوصنملا تامدخلاو تاطاشنلاو لاغشألاب
يفاضإ لجس يف ،ةينازيملا جراخ ناونع يف ،ابوجو ،هالعأ3
.ضرغلا اذهل حتفي

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــــــه رــــــشـــــــني:01 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

11قفاوملا1441 ماع يناثلا عــيبر41 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.9102 ةنس ربمسيد
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