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ةّيميظنتميسارم

ةصاخ ةينطو ةــنجل ءاــــــشنإ نــــــمضتي ،٠2٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ21 قــــــفاوــملا2٤٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤم292-٠2 مقر يسائر موسرم
..............................................................................تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةعجارم عورشم دادعإب ةفلكم

زـئاوجلا حنمريياعمو تايفيك ددحي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ21 قفاوملا2٤٤1 ماـــع رـــفص٤2 يف خّرؤــــم392-٠2 مـــــقر يذــــيفنت  موــــسرم
............................................................................نيهمتلا لاجم يف ةزّيمتملا فارطألل ةيزيفحتلا ريبادتلا اذـــكو ةـــيعيجشتلا

نيــــهمتلا مــلعم نييـــعت طورش ددحي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ21قـــــفاوــملا2٤٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤم٤92-٠2 مقر يذيفنتموسرم
.......................................................................................نينهمتملل يجوغاديبلا ريطأتلا ةـحنم حــنم تاـيفيك اذـــــكو هــماهمو

رــييستو حــتف تاــيفيكو طورش ددـحي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ21 قــفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤـم٥92-٠2 مــقر يذـــيفنت  موـــسرم
............................................................................................................................................ةيراجلا ةيديربلا تاباسحلا لـفقو

يذــــيــــفنتلا موسرملا مــــّمـتـيو لّدــعـي ،٠2٠2 ةـــنس رـــــبوتكأ21قـــــفاوـملا2٤٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤم692-٠2 مقر يذيفنتموسرم
يديـــسل ةديدـــجلا ةنيدــــملا ءاـشنإ نمضتملاو٤٠٠2 ةــنس ربمتبس٥ قــــفاوـملا٥2٤1 ماـــع بــــجر٠2يف خّرؤــــملا٥72-٤٠ مــــقر
......................................................................................................................................................................................هـللا دبع

مقر يذيفنتلا موسرملا مّمــتـيو لّدــعـي ،٠2٠2 ةــنس ربوتكأ21قـفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤم792-٠2 مقر يذيفنتموسرم
ةـــيمومعلا ةـــعفنملاب حـيرصتلا نــمضتملاو6٠٠2 ةنس وـيلوي٤ قـفاوملا72٤1 ماع ةيـناثلا ىدامج8يف خّرؤـملا332-6٠
................................................هـللا دبع يديسل ةديدجلا ةنيدملا لكايهو تازيهجتو تآشنم ضعب زاجنإب ةقلعتملا ةــيلمعلل

مــــقر يذـــيفنتلا موسرـــملا مـمـــــتـيو لدــعـي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ21قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤم892-٠2 مقر يذيفنتموسرم
ةدـــــيدجلا ةــنيدملا ةـــئيه ماـــهـم ددــــحي يذلا6٠٠2 ةنس رـبمتبس81 قـــــفاوملا72٤1 ماــــع ناـــــبعش٥2 يف خّرؤــــــــملا223-6٠

........................................................................................................................اهريس تاـيفيكو اـــهميظنتو دوـــعسم يــساحل

مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيولّدعي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ21قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤم992-٠2 مقر يذيفنتموسرم
ةينهملا تالهؤملا طورش ددــحي يذـــلا61٠2 ةـــنس سراـــم12 قــــفاوملا73٤1 ماــــع ةيناثلا ىدامج21 يف خّرؤملا61-8٠1
.............................................................................................................................ةقباطملا ةيرحبلا تاداهشلا ىلع لوصحلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

ةنس ربوتكأ8 قــفاوملا1٤٤1 ماـع رفص9 يف خّرؤــملا رارــقلا لّدــعي ،٠2٠2 ةنس تــشغ62 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع مّرحم7 يف خّرؤـــم رارــق
ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا يفظومب كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ليكشت نمضتملاو91٠2
.......................................................................................................................................................................يرادإلا حالصإلاو

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ةدـــمو اـــهـــفينصتو لـــغشلا بـــصانم دادعت ددحي ،٠2٠2 ةنسربمتبس٤2قفاوملا2٤٤1 ماع رفص6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
مدقلا ةرـــكل ةـــيوهجلا ةسردملا ناوـــــنعب تاـــــمدخلا وأ ةــــنايصلا وأ ظـــــفحلا تاطاشن يف نيــــلماعلا ناوــــعألاب صاــخلا دــــــــقعلا

........................................................................................................................................................................سابعلب يديسب

ةراجتلا ةرازو

ربوتكأ12 قفاوملا1441 ماع رفص12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ربمتبس6 قفاوملا2441 ماع مّرحم81 يف خّرؤم رارق
....................................................ةراجتلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس
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وينوي٠2 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر٥1 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس9 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم12 يف خّرؤم رارق
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............................................................................................................................................................................تايفشتسملا
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ـه2٤٤١ ماع رفص2٦٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربوتكأ٤١ 4

ةّيميظنت ميسارم
2٤٤١ ماع رفص٤2 يفخّرؤم2٩2-02 مقر يسائر موسرم

ءاــــــشنإ نــــــمضتي ،0202 ةـــــنس رـــــبوتكأ2١ قــــــفاوــملا
ةعجارم عورشم دادعإب ةفلكم ةصاخ ةينطو ةــنجل

.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

3٤1و6-19 ناـــــــتداــملا اـــــــــميسال ،روــــــتـــــسدلا ىلــــــــــع ءاــــــنب –
،هـنم )ىلوألا ةرقفلا(

٥1 يف خّرؤـملا3٠-٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــــنس يـــــفناـــج11 قــــــفاوـــــملا1٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــــــمج
تاحارتقا ةغايصب ةـــــفلكم ءارــــبخ ةــــنجل ءاــــشنإ نـــــمضتملاو

،روتسدلا ةعجارمل

: يتأي ام مسري

دادـــــــعإب ةــــفلكم ةـــــصاخ ةـــــينطو ةـــــنجل أـــــــــشنت: ىلوألا ةداملا
،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةعجارم عورشم
.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدتو

نوناقلا ةعجارم عورــشم دادــــــــعإب ةنجللا فـــلكت:2 ةداملا
ةـناعتسالا اـــهنكميو ،تاــــباختنالا ماــــظنب قــــلعتملا يوــــضعلا

عمتجملاو ةيسايسلا بازحألا ةراشتساو ةيملعلا تاءافكلاب
.يندملا

يوــضعلا نوــناقلا عورــشم ةنــجللا عـــفرت نأ بــــجي:٣ ةداملا
هاـــــصقأ لــــجأ يف ةـــيروــــهمجلا ســــــيئر ىلإ هـــب قــــــــلعتملا رــــيرقتلاو
.اهبيصنت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥٤( نوعبرأو ةسمخ

: ةداسلاو نيتديسلا نم ةنجللا لكشتت:٤ ةداملا

 ،ةنجلل اسيئر ،ةبارعل دمحأ –

 ،ةنجلل ارّرقم ،نوقعلا ديلو –

،اوضع ،روفيط نب نيدلا رصن –

  ،اوضع ،عردــل ةـــليبن –

،اوضع ،بهشل شاص ةيزاج –

،اوضع ،يـــجارك ىفطصم –

  ،اوضع ،شواش سلي ريشب –

 ،اوضع ،ناـــفلخ مــيرك –

 .اوضع ،وــلتام بــيطلا  –

موـــسرملا نـــم8 ىلإ٥ نـــم داوــــملا ماــــكحأ قــــبطت:5 ةداملا
1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج٥1 يف خّرؤـــملا3٠-٠2 مـــقر يـــسائرلا
ةنجللا ىلـع ،هالـــعأ روـــكذملاو٠2٠2 ةـــنس يـــفناج11 قـــفاوملا

.اهئاضعأو

خيرات نم ءادتبا ،موـسرملا اذــه لوــــعفم يرـــــسي:٦ ةداملا
.ةنجللا بيصنت

ةّيـــمسّرلا ةدــيرـجلا يــف موـــسرـملا اذــــه رــشـني :7 ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

رـبوتكأ21 قــفاوملا2٤٤1 ماــع رــفص٤2 يف رـــئازجلاب رّرــح
.٠2٠2 ةنس

نوـبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع رـــفص٤2 يفخّرؤــــم٣٩2-02 مـــــقر يذــــيفنت  موــــسرم
تايفيك ددحي ،0202 ةنس ربوتكأ2١ قفاوملا2٤٤١
ريبادتلا اذـــكو ةـــيعيجشتلا زـئاوجلا حنمريياعمو
 .نيهمتلا لاجم يف ةزــّيمتملا فارطألل ةيزيفحتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99ناــــــتداـــملا اـــــــميس ال ،روــــــــتـسدــلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا11-71 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع
،هنم921 ةداملا اميسال ،81٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع ناضمر٥2 يف خّرؤملا٠1-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1

،هنم٤6و36 ناتداملا اميس ال ،نيهمتلالاجم يف

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاولدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٠2 يف خّرؤــملا٥٥3-89 مــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
نــــــمضتملاو8991ةــــــنس رــــــبمفوــن٠1 قـــــفاوــملا91٤1 ماـــــــع بــــــجر
لصاوتملا نيوكتلاونيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا ءاشنإ

،هريسو هميظنتو
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اــــيدــسج نيـــــقوــــعملا نيــــــــــهمتب نيـــــــفلكملانيـــــــمدختسملا–
،)صاخويمومع(

.ايدسج نيقوعملا نيهمتب نيفلكملا نينوكملا–

ةيزيفحتلا ريبادتلاو ةيعيجشتلا زئاوجلا لثمتت:٤ةداملا
ةــــــينهم تاودأ قــــــيدانصوفرـــــــــش تاـــــحولوتاـــــيلادـيمحــــــنم يف

.ةيلام ةأفاكمو

زئاوجلا نيينهملا مــيلعتلاو نـــيوكتلاب فــــلكملا رــــيزولا حـــنمي
حارـــتقا ىلـــع ءاـــنب ،ةـــنس لـــك ،ةـــيزيفحتلا رـــيبادتلاوةــــيعيجشتلا

.زئاوجلل ةينطولاةنجللا نم

يناثلا لصفلا
ةيعيجشتلا زئاوجلا حنم تايفيك

ةيزيفحتلا ريبادتلاو

لوألا مسقلا
 ءاقتنالل ةيلحـملا ةنجللا

دادعإب ينهملا نيوكتلل ةيمومع ةسسؤم لك مزلت:5ةداملا
ةــــيزيفحتلا رـــــيبادتلاوةــــيعيجشتلا زـــــئاوجلل اــــــهيحشرم ةـــــمئاق

ةــــيريدم ىلإاــــهلاسرإوةــــيريدقتلا مــهتارامتسابةقفرم،اــيونس
: نسحأب ةقلعتملاو ،ةيالولاب نيينهملا ميلعتلاونيوكتلا

،نينهمتملا–

،نييفرحلاونيهمتلا يملعم–

،)صاخويمومع( نيمدختسملا –

اــــــيدسج نيــــــقوـــــعملا نيـــــــــهمتب نيـــــــــفلكملا نيـــــــمدختسملا–
،)صاخويمومع(

.ايدسج نيقوعملا نيهمتب نيفلكملا نينّوكملا –

احشرتم يــــنهملا نـــيوكتلل ةـــيمومعلا ةـــــسسؤملا حرـــــتقت
.ةئف لك نع ادحاو

ميلعتلاو نيوكتلل ةيريدم لك ىوتسم ىلع أشنت :٦ةداملا
.“ءاقتنالا ةنجل“ ىعدتةنجلةيالولاب نيينهملا

يف ةروكذملا رــيياعملا ساــسأ ىلــع ،ءاـــقتنالا ةــنجل فـــلكت
زئاوجلل ةـينطولا ةــنجلل تاـــحارتقا ميدـــقتب ،هاـــندأ٥1 ةداـــملا

،هالعأ3 ةداملا يف نيروكذملا نيحشرتملاةمئاق صخي اميف
رــــيبادتلاوةــــيعيجشتلا زــــئاوجلا نـــــم ةداــــفتسالل نيــــلهؤملا
.نيحشرتم )٠1( ةرشع مهددع زواجتيال نأ ىلعةيزيفحتلا

ةـــــيالولاب نييـــنهملا مــــيلعتلاونــــيوكتلا ةــــيريدم حرــــتقت
.ةئف لك نع ادحاو احشرتم

نيوكتلا ريدم اهسأري يتلا ءاقتنالا ةنجل لكشتت :7ةداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،ةيالولاب نيينهملا ميلعتلاو

62 يف خّرؤملا39-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نــمضتملاو9٠٠2 ةــنس رــــياربف22 قــــفاوملا٠3٤1 ماــــع رــــفص

كالسألل نيـــــمتنملا نيـــــفظوملاب صاــــخلا يـــــساسألا نوـــــناقلا
،نيينهملا ميلعتلاونيوكتلا عاطقب ةصاخلا

62 يف خّرؤملا٥21-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا21٠2 ةنس سرام91قفاوملا33٤1 ماع يناثلا عيبر
يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،ينهملا نيوكتلا

٠2 يف خّرؤملا٠٤1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــلا٤1٠2 ةـــنس لـــيربأ٠2قــــفاوملا٥3٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج
يـــنهملا نــــيوكتلا زـــــكارمل يـــــجذومنلا يــــساسألا نوـــــناقلا ددـــــحي
،نيهمتلاو

يف خّرؤـملا٤81-61 مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
يذـــــلا61٠2 ةـــنس وــــينوي22 قـــــفاوملا73٤1 ماـــــع ناـــــضمر71
يف ةصصختملا زكارملا ريسوميظنت تايفيكو ماهم ددحي
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملانيوكتلا

يف خّرؤـملا222-81 مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
يذلا81٠2 ةــــنس رــــبمتبس٤2 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع مرــــحم٤1
مـــقر صاـــــخلا صــــــيصختلا باــــــسح رــــــييست تاـــيفيك ددــــــحي
نيوكتلاونيهمتلا ةيقرت قودنص“ هناونع يذلا2٠3-19٠
،”لصاوتملا ينهملا

: يتأي ام مسري

نوـناقلا نــم٤6و36 نيــتداملا ماـــكحأل اــــقيبطت : ىلوألاةداملا
وينوي٠1 قــفاوملا93٤1 ماـــع ناـــضمر٥2 يفخّرؤـــملا٠1-81 مــقر

فدهي ،نيهمتلا لاجم يف ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس
زــــــــئاوجلا حــــــنم رــــــيياـــعمو تاــــــيفيك دــــــيدحت ىلإ موـــــــــسرملا اذــــــــــه
يف ةزـــــيمتملا فارـطألل ةيزيفحتلا ريبادتلا اذـكو ةيعيجشتلا

.نيهمتلالاجم

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

،ةيزيفحتلا ريبادتلاوةيعيجشتلا زئاوجلا فدهت :2ةداملا
ةزيمتملا فارطألاةأفاكم ىلإ ،نيهمتلا ةيقرتوريوطت راطإ يف
.نيهمتلا لاجم يف

ةيزيفحتلا ريبادتلاوةيعيجشتلا زئاوجلا حنمت :٣ةداملا
: نسحأل

،نينهمتملا–

،نييفرحلاو نيهمتلا يملعم–

،)صاخويمومع( نيمدختسملا–

،ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا–
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،هلثمم وأ ليغشتلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

،هلثمم وأ ةيديلقتلا ةعانصلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

،لمعلل ةيئالولا ةيشتفملا هنّيعت لمع شتفم –

ةــيـشتفملا هـــنّيعت نييــــنهملا مــــيلعتلاونــــيوكتلا شــــتفم –
،نيينهملا ميلعتلاونيوكتلا ةرازول ةماعلا

ةيديلقتلا ةعانصلاب ةفلكملا ةيئالولا ةفرغلا نع لثمم –
،فرحلاو

،ةعانصلاو ةراجتلاب ةفلكملا ةيئالولا ةفرغلا نع لثمم –

.ةحالفلاب ةفلكملا ةيئالولا ةفرغلا نع لثمم –

نأ هنأش نم صخش يأب نيعتست نأ ءاقتنالا ةنجل نكمي
.هتاءافكل ارظن اهلاغشأ يف اهدعاسي

نــــيوكتلا ةــــيريدمب نيـــــهمتلاب ةـــــفلكملا ةـــــحلصملاىلوـــــتت
.ةنجللا ةنامأ ،ةيالولاب نيينهملا ميلعتلاو

)3( ثالـــــثةدــــمل ءاـــــقتنالا ةــــنجل ءاــــضعأ نيـــــــعي :٨ةداملا
نـــيوكتلا رــــيدم نــــم ررـــــقم بــــجومب دــــيدجتلل ةـــلباق تاوـــنس
تاطلسلا نم حارــتقا ىلــع ءاــنبةـــيالولاب نييــــنهملا مـــيلعتلاو
.اهنوعبتي يتلا

بسح فلختسي ءاضعألا دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يفو
ءاضقنا ىتح نـّيعملا  ديدجلا وضعلا هـفلخيو ،اـهسفن لاكشألا

.ةيوضعلا ةدــم

ىلع ةنسلا يف ةدحاو ةرم ءاقتنالا ةــنجل عـــمتجت :٩ةداملا
 .اهسيئر نمءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ةرود يف لقألا

يناثلا مسقلا
زئاوجلل ةينطولا ةنجللا

ةـــــيصخش زــــئاوجلل ةــــينطولا ةـــنجللا سأرــــي :0١ةداملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا اهنيعي ةينطو
: نم نوكتتو

مـــــيلعتلاو نـــــيوكتلاب فــــــلكملا رـــــيزولا نـــــــع )1( لـــــــثمم–
،نيينهملا

،ينطولا عافدلاةرازو نع )1( لثمم–

 ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم–

ةــــعانصلاو ةــــحايسلاب فــــلكملا رــــيزولا نــــع )1( لــــثمم–
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

يــــــنطولا نـــماضتلاب فـــــلكملا رـــــيزوــلا نــــع )1( لــــثمم –
،اهتياصو تحتةئيه وأ ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

لــــــيغشتلاو لــــــمعلاب فـــــــلكملا رـــــيزوـــــلا نـــــع )1( لـــــثمم–
،يعامتجالا نامضلاو

 ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم–

،لوألا رــــيزولا ىدـــــل بدـــــتنملا رــــيزولا نـــــع )1( لــــــثمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا

يوذ صاــــخشألل ةــــيرئازجلا ةـــيلارديفلا نـــــع )1( لـــــثمم–
،ةقاعإلا

لاجم يف هتربخوهــــتءافكب فرــــتعمو لـــــهؤم )1( لــــثمم–
،فرحلاوةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلا هّنيعت ،نيهمتلا

لاـــجم يف هـــتربخوهـــتءافكب فرــتعمولـــهؤم )1( لـــثمم–
،ةعانصلاوةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا هنّيعت ،نيهمتلا

لاجم يف هـتربخوهــــتءافكب فرــــتعمولــــهؤم )1( لــــثمم–
،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا هنّيعت ،نيهمتلا

لاــجم يف هـــتربخوهـــتءافكب فرـــتعمولـــهؤم )1( لـــثمم–
لاجم يف كراـــشتولـــمعت ةـــيمومع ةـــسسؤمل عـــبات نيـــهمتلا
،اهعبتي يتلا ةيعانصلا تاعمجملا هنّيعت ،نيهمتلا

فرــتعمولــهؤم صاوـــخلا لـــمعلا باـــبرأ نـــع )1( لــــثمم–
.نيهمتلا لاجم يف هتربخوهتءافكب

ميلعتلاونيوكتلا ةرازوب نيهمتلاب ةفلكملا ةحلصملا ىلوتت
 .زئاوجلل ةينطولا ةنجللا ةنامأ،نيينهملا

صخش يأب نيـعتست نأ زــئاوجلل ةــينطولا ةنجللا نـــكمي
 .هتءافكل ارظن ،تالوادملا يف اهدعاسي نأ هنأش نم

يلخادلا اهماظن زــئاوجلل ةينطولا ةــنجللا دـــعت:١١ةداملا
نيينهملا مـيلعتلاو نــــيوكتلاب فــــلكملا رـــــيزولا ىلإ هــــــلسرتو
.هيلع ةقفاوملل

ةدــمل زـــئاوجلل ةــينطولا ةــنجللا ءاـــضعأ نيــــعي :2١ةداملا
رـيزولا نــم رارـــق بـــجومب دـــيدجتلل ةـــلباق تاوــنس )3( ثالـــث
نم حارتقا ىلــع ءاــنب نييـــنهملا مـــيلعتلاونـــيوكتلاب فــــلكملا
.اهنوعبتي يتلا تاطلسلا

بسح فلختسي ءاضعألا دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يفو
ءاــضقنا ىــــتح نـّيعملا دــــيدجلا وـــــضعلا هــــفلخيو ،اـــهسفن لاـــكشألا

.ةيوضعلا ةدم

ةدــــحاو ةرــــم زئاوــجلل ةـــينطولا ةنجللا عــمتجت:٣١ةداملا
ىلــــــع لوادــــتتو،اـــهسيئر نـــم ءاـــعدتسا ىلــــع ءاـــنبةـــــنسلا يف

يف ةروكذملا ءاقتنالا ناــجل نــم ةـــمدقملا تاـــحارتقالا ساـــسأ
.هالعأ6 ةداملا

ثلاثلا لصفلا

ةيزيفحتلا ريبادتلاوةيعيجشتلا زئاوجلاحنم ريياعم

زـــــئاوجلل نيـــــحشرتملا ءاـــــقتنا رـــــيياعم ددـــــحت:٤١ةداملا
.ةئف لك بسح ،ةيزيفحتلا ريبادتلاوةيعيجشتلا
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يف اــيدسج نيـــقوعملا نيــــجرختملا نــــم نيـــجمدملا ددــــع–
.مهتسسؤم

نيـــقوعملا نيـــهمتب نيـــفلكملا نيــــنّوكملاصــــخي اــــميف
: ايدسج

 ،ايدسج نيقوعملا نينهمتملا نيوكت ةدم لالخ ةرباثملا–

نيـــــــقوعملا نيــــنهمتملا رــــــيطأت يف ةرــــبخلاوةـــــيمدــــــقألا–
،ايدسج

،نينهمتملا جئاتن–

ةيجوغاديبلا تاطاشنلاوتارهاظتلا فلتخميف ةكراشملا –
.نيهمتلاب ةقلعتملا

عبارلا لصفلا

ةيماتخوةيلام ماكحأ

ريبادتلاو ةيعيجشتلا زئاوجلا ددعو ةعيبط ددحت:٦١ةداملا
نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ايونسةيزيفحتلا

.نيينهملا ميلعتلاو

نيــــــــــهمتلا رــــــيوــــطتل يـــــنطوـــــلا قودـــــــــنصلا ىلوــــــتي:7١ةداملا
ةيعيجشتلا زئاوجلا ىلع ةبترتملا تاقفنلا لصاوتملا نيوكتلاو
.ةيزيفحتلا ريبادتلاو

ةّيـــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٨١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رـبوتكأ21 قــفاوملا2٤٤1 ماــع رــفص٤2 يف رــئازجلاب رّرــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤١ ماع رفص٤2 يفخّرؤم٤٩2-02 مقر يذيفنتموسرم
طورـــــــش ددـــــحي ،0202 ةــــــنس رــــبوـــتكأ2١قـــــفاوــملا
حــنم تاـيفيك اذـــــكو هــماهمو نيــــهمتلا مــلعم نييـــعت
.نينهمتملل يجوغاديبلا ريطأتلا ةـحنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1 و٤-99 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدــــلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر8 يف خّرؤمـلا11-71 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72قـفاوملا93٤1 ماــع
،هنم921 ةداـــملا اـــميس ال ،81٠2 ةــــنسل ةـــــيلاملا

ةيعيجشتلا زئاوجلل نيحشرتملا رايتخا متي:5١ةداملا
:ةيتآلا ريياعملا ساسأ ىلع ،اصوصخ ،ةيزيفحتلا ريبادتلاو

: نينهمتملا صخي اميف

،بوسر نود ينيوكتلا راسملا ءاهنإ–

،ينيوكتلا راسمللماعلا لدعملا–

روطتلل ةيولوأ لثمي يذلا ،نهمتملل عبتملا صصختلا–
،يداصتقالا

.راكتبا عورشم–

: نييفرحلاونيهمتلا يملعم صخي اميف

،نيرطؤملا نينهمتملا ددع–

،نهمتملل زجنملا لمعلا ةيعون–

،نينهمتملا ريطأت يف ةينهملا ةربخلا–

،نيهمتلا رتفد كسم–

،نهمتملا نيوكت جمانرب مارتحا ىدم–

ةيجوغاديبلا تاطاشنلاوتارهاظتلا فلتخم يف ةكراشملا–
.نيهمتلاب ةقلعتملا

:نيمدختسملا صخي اميف

،ةسسؤملا طاشن ةعيبط–

،نيبصنملا نينهمتملا ددع–

.مهنيوكت دعب نيجمدملا نينهمتملا ددع–

: ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا صخي اميف

،ةيولوألا تاذ تاصصختلا يف نيهمتلل عورف حتف–

،ةيراجلا ةنسلا لالخ نيبصنملا نينهمتملا ددع–

،نيهمتلا ةيقرتل ةعقوملا تايقافتالا–

،نيهمتلاب صاخلا تايطعملا كنب ثيدحت–

،نينهمتملا بّرست ةبسن–

ةيجوغاديبلا تاطاشنلاوتارهاظتلا فلتخميف ةكراشملا –
.نيهمتلاب ةقلعتملا

نيــقوعملا نيهــمتب نيـــفلكملا نيــــمدختسملاصـــخي اـــميف
: ايدسج

،ةسسؤملا طاشن ةعيبط–

،نهمتملا ةقاعإ بسح ةفّيكملا نيهمتلا بصانم ددع–

نيـــــــقوــــعملا نيــــنهـمتملا رـــــيطأت يف ةرــــــبخلاوةـــــيمدــقألا–
،ايدسج
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ناــضمر٥2 يف خّرؤــمـلا٠1-81 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
دــعاوقلا ددــحي يذـــلا81٠2 ةـــنس وـــينوي٠1قـــفاوملا93٤1 ماـــع
٤٤و3٤و2٤و6 داوــملا اـــميس ال ،نيــــهمتلا لاـــجم يف ةــــقبطملا

،هنم٥٤و

ماع لاوـش21 يف خّرؤــمـلا7٠-٠2 مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،هنم٤٤ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٠73-91  مـقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٠2 يف خّرؤمـلا٥٥3-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نــــــمضتملاو8991 ةـــنس رـــبمفون٠1 قــــفاوملا91٤1 ماــــع بـــجر
لصاوتملا نيوكتلاو نيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا ءاشنإ

،هريسو هميظنتو

62 يف خّرؤمـلا٥21-21 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا21٠2 ةنس سرام91 قفاوملا33٤1 ماـع يـــناثلا عــيبر
يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،ينهملا نيوكتلا

يف خّرؤمـلا٠٤1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٤1٠2 ةنس لــيربأ٠2 قــــفاوملا٥3٤1 ماــــــع ةــــيناثلا ىداـــــمج٠2
نيوكتلا زـــكارمل يـــــجذومنلا يــــساسألا نوـــــناقلا ددــــحي يذـــــلا
،نيهمتلاو ينهملا

يف خّرؤمـلا٤81-61 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذـــــــلا61٠2 ةــــنس وــــينوي22 قـــــفاوملا73٤1 ماــــــع ناــــضمر71
يف ةصصختملا زكارملا ريسو ميظنت تايفيكو ماهم ددحي
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

2 يف خّرؤمـلا282-61 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددـــحي يذـــلا61٠2 ةـــنس رــــبمفون2 قــــفاوملا83٤1 ماـــــع رــــفص

،هل ةجّوتملا تاداهشلاو يلوألا ينهملا نيوكتلا ماظن

٤1 يف خّرؤمـلا222-81 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا81٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم
يذلا2٠3-19٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
،”لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا ةيقرت قودنص” هناونع

يف خّرؤمـلا٠٤2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21
،يعجرملا رجألا غلبم

: يتأي ام مسري

نوــــناقلا نـــــم٥٤ ةداـملا ماــكحأل اــقيبطت: ىلوألاةداملا
٠1قـــــــفاوملا93٤1 ماــــــع ناــــــضمر٥2 يف خّرؤــــمـلا٠1-81 مــــقر
لاـــــجم يف ةـــقبطملا دــــعاوقلا ددــــحي يذــــلا81٠2 ةــــنس وــــينوي
ملعم نييعت طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،نيهمتلا
يجوغاديبلا ريطأتلا ةحنم حنم تايفيك اذكو هماهمو نيهمتلا
.نينهمتملل

لوألا لصفلا
نيهمتلا ملعم نييعت تايفيكو طورش

هــــــتالـــهؤمل ارـــــــظن ،فـــــلكم يـــنهملا نيــــــــهمتلا مـــــــلعم :2ةداملا
نيوكتلاب نيهمتلا بصنم يف ماـيقلاب ،ةينهملا هتاردقو هتاءافكو
مــــــــهباسكإ فدــــــــــهب نيـــنــــهمتم ةدـــــــــع وأ دـــــــــحاو نـــــــــمهتمل يـــــــقيبطتلا
لاصتالاب ،ةّرضحملا مهتداهش ىلع لوصحلل ةمزاللا تاءافكلا

.ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا عم

نسحب زيمتي نأ نيهمتلا ملعم ىلع بجي:٣ةداملا
طورشلا دحأ اـــضيأ هـــيف رـــفوتتو ،قالـــــخألاو كوـــــلسلا
: ةيتآلا

سفن يف لقألا ىلع اهلداعي ام وأ ةداهش الماح نوكي نأ –
تابثإ عم ،نهمتملا فرط نم ةرّضحملا ةداهشلا ىوتسم
طاــشن ةسرامم يف لــقألا ىلع ةرــبخلا نــم تاوــنس )3( ثالث
،فدهتسملا ليهأتلاب ةقالع هل ينهم

يف لــقألا ىلــع ةرــبخلا نــم تاوــنس )٥( ســمخ تــبثي وأ –
.فدهتسملا ليهأتلاب ةقالع هل ينهم طاشن ةسرامم

يـــجوغاديب نــيوكت ةــعباتمب نيــهمتلا مــلعم مزــلي :٤ةداملا
ريطأتلا نامض دصق ،ينهملا نيوكتلاب ةفلكملا ةرادإلا همدقت
.نهمتملل نسحألا

هنيوكت عـبات يذـــلا نيـــهمتلا مـــلعمل مــــلست:5ةداملا
ةسسؤملا فرط نــم نــيوكتلا ةـــعباتم ةداــــهش ،حاجنب
.نيوكتلا اهيف مت يتلا

هنييعتب نيهمتلا ملعم غيلبت متي نأ بجي :٦ةداملا
نـع لــقت نأ نكمي ال ةدـمل همدــختسم فرــط نم اـيباتك
.نيهمتلا دقع يف اهيلع صوصنملا ةدملا

ايباتك ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا نالعإ متيو
.نيهمتلا ملعم نييعت روف

نم رـثكأ رــطؤي نأ نيــهمتلا مـــلعم نـكمي ال :7ةداملا
.ةرتفلا سفن لالخ نينهمتم )٤( ةعبرأ

صصختلا تابلطتمب ةطبترم بابسأل ،مدختسملا نكمي
رـــــفوتت  نيــهمت يـملعم ةدع نــّيــعي نأ ،نــهمتملا هـــعباتي يذـــلا

.نهمتملا ريطأتل ،هالعأ ةروكذملا طورشلا مهيف
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: يتأي امك ،ايرهش ةحنملا غلبم بستحي:0١ةداملا

اذإ ،رطؤم نهمتم لك نع يعجرملا رجألا غلبم نـم٥1%–
مــهنيوكت ةرود جوـــتت ،نيـــنهمتم رــــطؤي نيـــهمتلا مــــلعم ناـــــك
: ةيتآلا تاداهشلا ىدحإب

ىوتسم ،)م.م.ت.ش( صصختملا ينهملا نيوكتلا ةداهش*
،1 ليهأتلا

،2 ليهأتلا ىوتسم ،)م.ك.ش( ةينهملا ةءافكلا ةداهش*

.3 ليهأتلا ىوتسم ،)م.ت.ش( ينهملا مكحتلا ةداهش *

،رطؤم نـهمتم لك نــع يــعجرملا رــجألا غـــلبم نـــم٠2% –
مـــهنيوكت ةرود جوـــتت ،نينهمتم رـطؤي نيهمتلا مـلعم ناـك اذإ
،٤ ليهأتلا ىوتسم ،)ت.ش( ينقت ةداهشب

اذإ ،رطؤم نهمتم لك نع يعجرملا رجألا غلبم نم٥2%–
مـــهنيوكت ةرود جوــــتت ،نيــنهمتم رـــطؤي نيـــهمتلا مــلعم ناـــك
.٥ ليهأتلا ىوتسم ،)س.ت.ش( ماس ينقت ةداهشب

ةّيـــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني:١١ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ21 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤2 يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤١ ماع رفص٤2 يفخّرؤـم5٩2-02 مــقر يذـــيفنت موـــــسرــم
طورــــــــــش ددـــــــــــحي ،0202 ةــــــــنس رـــــــبوــــــــــتكأ2١ قــــــفاوــــــــملا

ةيديربلا تاباسحلا لـفقو رــييستو حــتف تاــيفيكو
.ةيراجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةــيكلسلا تالــصاوملاو دــــيربلا رــــيزو رــــيرقت ىلـــع ءاــــنب –
،ةيكلساللاو

3٤1و٤-99 ناــــــــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ةجحلا يذ31 يف خّرؤملا٠2–٠7 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةــــــلاحلاب قـــــلعتملاو٠791 ةـــــنس رــــياربف91 قــــفاوملا9831
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥ –٥7 مـقر رـــمألا ىــضتقمبو  –
نوـناقلا نــمضتملاو٥791 ةــنس رــبمتبس62 قـــفاوملا٥931
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥ –٥7 مقر رـــمألا ىـــضتقمبو  –
نوناقلا نــمضتملاو٥791 ةـــنس رــــبمتبس62 قــــفاوملا٥931
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

يناثلا لصفلا
نيهمتلا ملعم ماهم

يقيبطتلا نــيوكتلا ناـــمضب نيــــهمتلا مــــلعم فــــلكي :٨ةداملا
ةسراممل ةيرورضلا تاليهأتلا غولبل مهتقفارمو نينهمتملل
.نيوكتلا عوضوم ةنهملا

: يتأي امب صوصخلا ىلع مزلي هنإف ،ةفصلا هذهبو

مـــيظنتو هـــنيوكت رـــيسب هــمالـــعإو نـــــــهمتملا لاــــبقتسا -1
،هلمع طيحمو ةسسؤملا

،نيوكتلا ططخمب نهمتملا مالعإ -2

ةـــيامحو ةــــفاظنلاو ةــــمالــسلا دـــــــعاوـــق نــــهمتملا نيــــقلت -3
،اهقيبطت ىلع رهسلاو طيحملا

هـفيلكت لالـخ نم نــيوكت ةـــيعضو يف نـــهمتملا عـــضو -٤
داوملاو تاودألا عضو عم نيوكتلا ططخمب قلعتت تاطاشنب
يف ،هــــــتاطاشن زاـــجنإل ةـــيرورـــضلا ةـــينقتلا قــــئاثولا اذـــــكو
،هلوانتم

لاغشأ زاجنإ لالخ نم نيوكتلا جمانرب ىوتحم مارتحا -٥
دقع عوضوم ليهأتلاب طبترت نينهمتملا فرط نم تامدخ وأ
،نيهمتلا

حرشب طاشن وأ ةمهم ذيفنت ةيفيك نع ضورع ميدقت -6
ةاعارم عم نهمتملا فرط نم اهراركتو ةينقتلا ليصافتلا

،ذيفنتلا ىلع هتردقو هتريتو

بيترتو ميظنتو لمعلا جهانمو تاينقت نهمتملا نيقلت -7
،لمعلا لئاسوو تاودأ ةنايصو

تايصوتلاو حرشلا ميدقتب نهمتملا لمع ةبقارمو ةعباتم -8
،هلمع نيسحتل هل

،نهمتملا رتفد كسم -9

تاقاطبلا لالخ نـم ةـــيرود ةـــفصب نيـــنهمتملا مــــييقت -٠1
عــم قــــيسنتلاب ،ضرـــــغلا اذـــــهل اـــــهدادعإ مـــتي يــــتلا ةـــــلوادتملا
،نهمتملا ةعباتمب فلكملا ذاتسألا

ةــعباتمب فــلكملا  ذاــتسألا عــم ةــمئاد لــمع تاــقالع ةــماقإ -11
يرــــــظنلا نـــــيوـــكتلا نيــــب ماــــــجسنإ قـــــيقحت لـــــــجأ نـــــم نـــــــــهمتملا

،يقيبطتلا نيوكتلاو

مـــييقتلاو تاــــناحتمالا عــــيضاوم دادـــــعإ يف ةـــــكراشملا -21
،نينهمتملا نيوكتل يئاهنلا

.نينهمتملا تاناحتما جئاتن تالوادم يف ةكراشملا -31

ثلاثلا لصفلا
نينهمتملل يجوغاديبلا ريطأتلا ةحنم حنم تايفيك

ةــــحنم نيـــهمتلا مــــــــلعم اـــيرهش مدـــــــختسملا حــــنمي:٩ةداملا
نـــــهمتملا نـــيوكت ةدـــم لاوـــط ،نيـــنهمتملل يــــجوغاديبلا رــــيطأتلا

.اهلك
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ماع ناضمر9 يف خّرؤملا11–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةرسألا نوناق نمضتملاو٤891 ةنس وينوي9 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مرحم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىـــضتقمبو –
ةــبساحـملاب قـــلعتملاو٠991 ةــنس تـــشغ٥1 قــــفاوملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناـبعش91 يف خّرؤــــملا13–69 مـــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
نوـــناق نــــمضتملاو6991 ةـــــنس رــــبمسيد٠3 قـــــفاوملا71٤1
،هنم39 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،7991 ةنسل ةيلاملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا11–3٠ مقر رمألا ىـــضتقمبو –
دـــــــــقنلاب قـــــلعتملاو3٠٠2 ةـــــنس تـــــــــــشغ62 قـــــفاوــــملا٤2٤1 ماـــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو

ةجحلا يذ72 يف خّرؤملا1٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا٥2٤1 ماع
لّدــعملا ،امهتـحفاــكمو باـهرإلا لــيوــمتو لاوـمألا ضييبت نــم
،مّمتملاو

ةدعقلا يذ٥1 يف خّرؤملا11–7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا

ماـعرـفص61يفخّرؤـملا8٠–8٠مـقرنوـناقلاىــضتقمبو–
تاــعزانملابقــلعتملاو8٠٠2ةــنسرــياربف32قــفاوملا92٤1

،يعامتجالانامضلالاجميف

ىداـــمج12يفخّرؤـــملا11–8٠مـــقرنوـــناقلاىــــضتقمبو–
قلعتملاو8٠٠2ةـــنسوـــينوي٥2قــــفاوملا92٤1ماــــعةـــيناثلا

مهلقنتواهبمهتماقإورئازجلاىلإبناجألالوــخدطورـــشب
،اهيف

ماعنابعش٤2يفخّرؤملا٤٠–81مقرنوناقلاىضتقمبو–
ةماعلادعاوقلاددحييذلا81٠2ةنسويام٠1قفاوملا93٤1
ةداملااميسال،ةينورتكلإلاتالاصتالاوديربلابةقلعتملا

،هنم6٤

ناــبعش٤2يفخّرؤـــملا٥٠–81مـــقرنوــــناقلاىـــضتقمبو–
ةراــجتلابقـــلعتملاو81٠2ةنسوــــيام٠1قــفاوملا93٤1ماـــــع
،ةينورتكلإلا

ناــضمر٥2يفخّرؤــــملا7٠–81مـــقرنوــــناقلاىــــضتقمبو–
ةيامحبقــــلعتملاو81٠2ةــنسوـــينوي٠1قــــفاوملا93٤1ماــــــع
تاذتاـــــــيطعملاةــــجلاعملاــــجميفنييــــــــعيبطلاصاــــخشألا
،يصخشلاعباطلا

92يفخّرؤملا٤9–6٠مقريسائرلاموسرملاىضتقمبو–
قلـــعتملاو6٠٠2ةـــنسرــــياربف82قــــفاوملا72٤1ماــــعمرــــحم
دــحأعوــلضبتـيلتبايــتلاةــمورحـملارـــسأللةـــلودلاةـــناعإب
،باهرإلايفاهبراقأ

يفخّرؤــملا٠73–91مــقريــسائرلاموــسرملاىـــضتقمبو–
91٠2ةنسربمسيد82قفاوملا1٤٤1ماعىلوألاىدامجلوأ

،لوألاريزولانييعتنمضتملاو

يفخّرؤملا361–٠2مقريسائرلاموسرملاىضتقمبو–
٠2٠2ةنسوينوي32قفاوملا1٤٤1ماعةدعقلايذلوأ

،مّمتملاولّدعملا،ةموكحلاءاضعأنييعتنمضتملاو

82يفخّرؤملا313–19مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو–
تاءارجإددحييذلا1991ةنسربمتبس7قفاوملا21٤1ماعرفص

نوـــــــــــبساحـملاوفرـــــــــصلابنورـــــمآلااــــــــــهــكسمييـــــتلاةــــــــــبساحـملا
،مّمتملاولّدعملا،اهاوتحمواهتايفيكونويمومعلا

٥ يفخّرؤملا81٤–1٠مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو–
قلعتملاو1٠٠2ةنسربمسيد٠2قفاوملا22٤1ماعلاوش
ديربلاتامدخنمةمدخلكىلعقبطملالالغتسالاماظنب
،لدعملا،هتاءادألكو

يفخّرؤـــملا3٤–2٠مـــقريذـــيفنتلاموـــسرملاىـــضتقمبو–
نمضتملاو2٠٠2ةنسرياني٤1قفاوملا22٤1ماعلاوــش٠3
،رئازجلاديربءاشنإ

72 يفخّرؤملا391–٤٠مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2ةنسويلوي٥1قفاوملا٥2٤1ماعىلوألاىدامج
نيـــــــبساحـمللةـــــــيديربلاةـــــيراـــجلاتاـــــباسحلارـــــــــييستوكــــــسمب
يفرئازجلاديربمسابراجباسححتفونييمومعلاءالكولاو
،رئازجلاكنبتاباتك

يفخّرؤملا٤٠2–٤1مــقريذــيفنتلاموــسرملاىــضتقمبو–
يذلا٤1٠2ةـــنسوــــيلوي٥1قــــفاوملا٥3٤1ماــــعناـــضمر71
،اهتجردواهتعيبطبسحتاقاعإلاددحي

72 يف خّرؤملا992–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ربوتكأ12 قفاوملا٥3٤1 ماع ةجحلا يذ
يف ةيديربلا ةـيلاملا تاــمدخلاو ةـــيديربلا تاـــمدخلا تاـــفيرعت
،ديربلل ةيلومشلا ةمدخلاو صيصختلا ماظن

يف خّرؤملا311–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٥1٠2 ةنس ويام21 قفاوملا63٤1 ماع بجر32
نـــم ةــياقولا راـــطإ يف لاوـــمألا دـــيمجت وأ/و زــــجح تاءارــــجإب

،هتحفاكمو باهرإلا ليومت

يف خّرؤــملا6٤2–81 مــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم92
ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو ىوتحم
اـــــــمهيلع ةــــــــقبطملا تاـــــــفيرـــــعتلاو ةــــــينورـــتكلإلا تالاـــــصتالل
،امهليومت ةيفيكو

٤1 يف خّرؤملا871–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذــلا٠2٠2 ةـــنس وـــيلوي6 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص
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تاينازيم ىلع ةرـّيسم تالاكو( ءالكولل راج يديرب باـسح –
،)ةيميلقإلا تاعامجلاو ةلودلا

تاــيدــلــبــلا يــف ةـنـيزـخلا ءاـنــمأل راــج يدــيرــب باــســح –
.ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو

نودب نويونعم وأ نويعيبط صاخشأ :٣ مقر دنبلا
 : مهئامسأب حتفيو ،نييمومع نييلام ءالكو وأ نيبساحم

: نييعيبطلا صاخشألل ٍراج يديرب باسح –١

ةرشع عست نس غلب صخش لك : دشار يعيبط صخش  –
،ةيلقعلا هاوقب اعتمتم ناكو ةلماك ةنس )91(

يف صخش : ةصاخ تاجايتحا وذ دشار يعيبط صخش  –
،يراجلا يديربلا هباسح رييست لجأ نم ةقفارمىلإ ةجاح

عـــضاخ صـــخش : هـــيلع روـــجحم غـــلاب يــــعيبط صــــخش –
،ةرسألا نوناق ماكحأل اقبط ميدقتلا وأ ةطاسولا وأ ةيالولل

عـــست نــــس غـــلبي مــــــل صـــخش : رـــــصاق يــــــــعيبط صــــخش –
،ةلماك ةنس )91( ةرشع

هـــــــــل صـــخرـــــم صــــخش : دـــشرُم رــــصاـق يــعيبط صــــخش –
لومعملا عيرشتلل اقبط هلاومأ يف ايلك وأ ايئزج فرصتلاب
.هب

: نييونعملا صاخشألل ٍراج يديرب باسح –2

٤٠-81 مـــقر نوــــناقلا نـــــم٠9 ةداــــملا ماـــكــــحأل اــــقـــبط:5ةداملا
81٠2 ةـــنس وـــيام٠1 قـــفاوملا93٤1 ماـــع ناــبعش٤2 يف خّرؤــــــملا

تاباسحلا رييستو كسم رئازجلا ديرب ّىلوتي ،هالعأ روكذملاو
،نييـــــــــموـــــــمعلا ءالــــــــكوـــــلاو نيــــــــبساـــحـملل ةــــــــــــــــيراــــجلا ةــــــــيدـــــيرــــــبلا
اذه نم٤ ةداملا نم يناثلاو لوألا  نيدنبلا يف مهيلع صوصنملا
 . موسرملا

بجومب ،ةــجاحلا دـــنع ،ةداـــملا هذـــه قـــيبطت تاـــيفيك ددــــحت
.ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولاو رئازجلا ديرب نيب ةيقافتا

ىلع ءانب ةـــيراجلا ةـــيديربلا تاـــباسحلا حـــــتفت:٦ةداملا
ةـــيوهلا تاــــبثإ ةــــقيثوب اـــــقفرم اــــبلط نـــــمضتي فـــــلم ميدقت
صــخي اــــميف رــــئازجلا دـــــيرب اـــــهبلطي ةـــــقيثو لـــــكو ةـــــماقإلاو
.موسرملا اذه نم٤1و٤ نيتداملا يف ةروكذملا تالاحلا

ةقيثو ميدقت ىلع ءانب يعيبط صخش ةيوه نم قّقحتلا متي
ةـــــــيحالـــــصلا ةـــــــيراــــس ،ةــــــيرـــــتموــــــيب وأ ةـــــــيداـــع ،ةـــــيلصأ ةـــــيمسر
.ةروص نمضتتو

ةيمسر ةقيثو ميدقت ىلع ءانب هناونع نم قّقحتلا متيو
.كلذ تبثت

ميدقت ىلع ءانب يونعم صخش ةــيوه نـــم قّقــــحتلا مــــتيو
لــــجسم هــــنأ تــــبثت ةــــقيثو يأو يلـــــصألا يـــساسألا هــــنوناق
دــــــيدحت تــــقو يف اــــيقيقح ادوــــجو هـــــل نأو ،دــــمتعم وأ اـــــنوناق
.ةيوهلا

تالاـــــــصتالاو دــــــيرــبلا طــــــبض ةـــــــطلس ةراــــشتسا دـــــعبو –
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

مــــقر نوـــناقلا نــــم6٤ ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت: ىلوألاةداملا
ةــنس وــيام٠1 قــفاوملا93٤1 ماــع ناــبعش٤2 يف خّرؤــملا٤٠–81
تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2
تاـيفيكو طورــش دــيدحتىلإ موــسرملا اذــه فدــهي ،ةــينورتكلإلا

.ةيراجلا ةيديربلا تاباسحلا لفقو رييستو حتف

لوألا لصفلا
ٍراج يديرب باسح حتف تايفيكو طورش

ىدل ايرـــصح يراـــجلا يدــــيربلا باــــسحلا حــــتفي:2ةداملا
بــحاص مــسا مـــضت ةـــيمستو مـــقرب فّرـــعيو ،رـــئازجلا دـــيرب
.هناونعو باسحلا

طرشب ،ةيراج ةيديرب تاباسح حتف بلط نكمي :٣ةداملا
دوــــيقلا دــــحأ وأ رـــظحلا تالاـــح ىدــــحإ ةــــلئاط تــــحت عوــــقولا مدــــع
ةـــيميظنتلاو ةـــــيعيرشتلا ماـــــكحألا بـــــجومب اــــــهيلع صوــــصنملا
 : لبق نم ،اهب لومعملا

،ةيبنجأ وأ ةيرئازج ةيسنج لمحي ،يعيبط صخش لك –
،رئازجلا يف ةيعرش ةقيرطب ميقم

،رئازجلا يف نّطوتم يونعم صخش لك  –

عباطلا تاذ حلاصملا تاعومجمو ةماعلا قفارملا عيمج  –
.رئازجلا يف ةنّطوتملا صاخلا وأ يمومعلا

دونب ىلإ ةيراجلا ةيديربلا تاباسحلا فّنصت :٤ةداملا
: يتآلا وحنلا ىلع

حـتفت نـــــيذلا نوـــــيمومعلا نوــــــبساحـملا :١ مقر دنبلا
ةـــــيصخش رــــيغ ءاــــمسأب ةــــيراج ةـــــيديرب تاــــباسح مـــــهل

: ةنيدم ةدصرأ مدقت نأ نكميو

،ةنيزخلل يزكرملا بساحـملا نوعلل راج يديرب باسح –

،يزكرملا ةنيزخلا نيمأل راج يديرب باسح  –

،يسيئرلا ةنيزخلا نيمأل راج يديرب باسح  –

،ةيالولا يف ةنيزخلا ءانمأل راج يديرب باسح  –

كالمألاو كرامجلاو بئارضلا يضباقل راج يديرب باسح –
.ةينطولا

ءالــــــــــكوـــــــلاو نوــــــيموــــــــــمعلا نوـــــــــــبساـــــحـملا :2 مــــــقر دــــــــنبلا
ةــــــيراج ةــــــــيديرب تاـــباسح مــــهل حـــــتفت نـــيذلا نوــــيموــــمعلا
: ةنيدم ةدصرأ مدقت نأ نكمي الو ةيصخش ريغ ءامسأب

تاـسسؤـملل نيبساـحـملا ناوـــعألل راــج يدــيرــب باـســح –
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
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اــــــقــــــــفرم راـــــــج يدــــيرب باــــــسح حــــتف بـــــــلط عدوـــــي:7ةداملا
،بلطلا بحاص ةماقإ لحم ديربلا بتكم ىوتسم ىلع ،فلملاب
.ينورتكلإلا قيرطلابو ينورتكلإلا لكشلا يف هعاديإ نكمي وأ

عـــفد طرــــش نود راـــــج يدـــــيرب باــــسح حــــتف بـــــلط نوـــــكي
.ةيلوأ ةمهاسم

ديرب لبق نم ةباقرلا تاءارجإ ضعب حتفلا اذهل طرتشيو
.هضفر وأ باسحلا حتف لوبق هنكمي يذلا رئازجلا

دعب ،باسح مقر لمحي لصو ملسي ،فلملا لوبق لاح يف
.مدقملا فلملا لامكتسا نم ققحتلا

يراجلا يديربلا باسحلا حتف بلط ىلع ةقفاوملا نوكت
يذلا رئازجلا ديرب لــبق نــم ةــيدعب ةــباقرب ماــيقلا دــعب ةـــيلعف
.اموي )٥1( رشع ةسمخ زواجتي ال لجأ لالخ لخدتي نأ بجي

لـــئاسو مـــيلستب رـــئازجلا دـــيرب موـــقي ،ةـــقفاوملا لاــــح يف
.اموي )٠3( نيثالث لجأ لالخ عفدلا

ىلإ اروف غلبيو ،اببسم حتفلا بلط ضفر نوكي نأ بجي
ماـــكحألل اـــقبط نـــعط مــيدـقــت هـــنكمي يذـــــلا ،بـــــلطلابـــــحاص

.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

ىلـــع اـــهب صـــخرملا تاـــيلمعلا ىرـــجت نأ نـــــكمي:٨ةداملا
: يراجلا يديربلا باسحلا

،ةلقنتملا وأ ةتباثلا ةيديربلا بتاكملا لك ىوتسم ىلع  –

اـــهنم اــــميس ال ،ةــــيراوجلا عــــفدلا ةزــــهجأ ىوــــتسم ىلــــع –
،ةينورتكلإلا عفدلا ةزهجأو ةيكنبلا ةيلآلا كيبابشلا

،دعب نع ةينورتكلإلا عفدلا طئاسو ربع  –

قــــفو يراــجلا يدـــيربلا باــــسحلا كلاــــم ةـــــماقإ لــــحم يف –
.رئازجلا ديرب اهددحي يتلا تايفيكلاو طورشلا

يناثلا لصفلا
 ةيراجلا ةيديربلا تاباسحلا رييست

ةــيديربلا تاـــباسحلل نــــئادلا بـــــناجلا يف دــــــيقت:٩ةداملا
باحصأ حلاصل ةزجنملا تاليوحتلاو تاعوفدملا ةيراجلا

.تاباسحلا هذه

،ةـــيراجلا ةــــيديربلا تاــــباسحلل نــــيدملا بــــناجلا يف دـّيـــقت
رمأي يـــتلا عاـــطتقالاو عـــفدلاو صــــيلختلاو بـــحسلا تاـــيلمع
.مهؤالكو وأ ةيراجلا ةيديربلا تاباسحلا هذه باحصأ اهب

قرافلا ”باسحلا ديصر“ اضيأ ىمسي يذلا “ديصرلا“ لثمي
،يراجلا يديربلا باسحلل نيدملا بناجلاو نئادلا بناجلا نيب
.دئاوفلل جتنم ريغ وهو

تاباسحلا كــسم نــــع لوؤــــسم رــــئازجلا دـــــيرب :0١ةداملا
.ةيراجلا ةيديربلا

ةيراجلا ةيديربلا تاباسحلا نمأ ىلع رهسي ،ةفصلا هذــهـبو

عــــــــباـــــطلا تاذ تاـــــــناــيبلا اـــــهـــــنم اـــــــميس ال ،تاـــــناـــــــيبلا ةـــــّيرــــــسو

.تاباسحلا هذه رييست ضرغل اهب ظفتحي يتلا ،يصخشلا

باــــسحلا نـــــم مــــصخ ةـــيلمع ةـــنياــعم لاـــــح يف :١١ةداملا

،هـــلكوم وأ باــــسحلا بـــحاص نــــم رــــمأ نود يراـــجلا يدـــيربلا

ىلإ باسحلا اذه ديصر درب رئازجلا ديرب موقي نأ بجي هنإف

)٠3( نيـــثالث زواـــجتي ال لـــجأ يف ،مــــصخلا لــــبق ىلوألا هــــتلاح

.عئاقولا ةنياعم خيرات نم ءادتبا ،اموي

لوؤسملا وه يراجلا يديربلا باسحلا بحاص:2١ةداملا

يذـــــــلا هـــباسحب ةــــطبترملا عـــفدلا لـــــئاسو مادـــــختسا نـــــع دــــــيحولا

.رئازجلا ديرب هايإ هّملس

ةلاحلا يف طرش رييغت لاح يف رئازـجلا دــيرـب غالــبإ بــجـي

يدـــيربلا باـــسحلا بـــحاصل ةـــينوناقلا ةــــيعضولا وأ ةــــيندملا

 .يراـــجلا

يتلا بقاوعلا نع الوؤسم رئازجلا ديرب نوكي نأ نكمي ال

.اهب غلبي مل يتلا تاليدعتلا ىلع بترتت دق

نأ يراـــجلا يدـــيربلا باـــسحلا بــــــحاص نــــكمي:٣١ةداملا

: ةيتآلا تايلمعلا  ،صوصخلا ىلع ،يرجي

،هباسح فشكو هديصر ىلع عالطالا  –

يديرب باسح ىلإ يراجلا يديربلا هباسح نم ليوحتلا –

،رخآ راج

يديربلا هباسح نم يكيتاموتألا بحسلاب صيخرتلا –

،يراجلا

،لاومألا عاديإ –

يتلا طورشلا بسح يديربلا كصلا قــيرط نـــع عـــفدلا –

،رئازجلا ديرب اهددحي

يتلا طورشلا بسح تنرتنالا ربع وأ اينورتكلإ عفدلا –

،رئازجلا ديرب اهددحي

عيقوتلا ةحص نم ققحتلل عضخي يذلا لاومألا بحس –

،رئازجلا ديرب اهددحي يتلا طورشلا بسح

،ريغلا حلاصل كصلا قيدصت –

.رئازجلا ديرب نم هب صخرم بحسلاب رمأ لك –

،يراجلا يديربلا باسحلا بحاص ىلع ةدايز:٤١ةداملا

لبق نم ،هالعأ31 ةداملا يف ةروكذملا تايلمعلا ءارجإ زوجي

: يتآلا وحنلا ىلع ،كلذل انوناق لهؤم رخآ صخش يأ
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ثلاثلا لصفلا

ةيراجلا ةيديربلا تاباسحلا لفق

تالاـــحلا يف راـــج يدـــيرب باـــسح لــــفق نـــــكمي :7١ةداملا
: ةيتآلا

وأ يراــجلا يدـــيربلا باــسحلا بـــحاص بـــلط ىلـــع ءاـــنب –
موـــسر مــصخ مـــتي ،ةــــلهؤم ةـــطلس يأ وأ ،يـــعرشلا هــــلثمم

: لفقلا لبق باسحلا رييست

: رئازجلا ديرب نم ةردابمب  –

يدــيرـــبـــلا باسحلا ىلع ةـــيـــلـــمـــع يأ ءارـــجإ مدـــع دـــنـــع•
دعبرئازجلا ديرب موقيو .اماع )٥1( رـشـع ةسـمـخ ةدمل يراجلا

ىلإ هديصر ليوحتو هلفقب ،باسحلا رييست موسر مصخ
،ةيمومعلا ةنيزخلا

)3( ثالــــث نوـــضغ يف ،باـــسحلا بـــــحاص موــــقي اـــمدنع•
.فاك ديصر نود ةيديرب كوكص )٥( ةسمخ رادصإب ،تاونس
ريرحت مـتي اــمدنع باــسحلا لــفق ىلإ تارادــصإلا هذـــه يدؤـــتو
تاداــهش ميدقت عوــضوم نوــكتو رــيغلا حــلاصل كوــكصلا هذــه
.رئازجلا ديرب لبق نم عفدلا مدع

موــــسرلا مــــصخ دـــعب ،باـــسحلا بــــحاص ةاـــفو ةــــلاح يف –
.قوقحلا يوذل ديصرلا ديدستو

راطخإ راج يديرب باسح لفق رارق ذيفنت لبق بجي
يأب لقألا ىلع )2( نيرهش لجأ لالخ اقبسُم باسحلا بحاص
.ةبسانم ةليسو

فـيشرألا يف اـــهظفح وأ ةــلفقملا تاـــفلملاب ظاـــفتحالا مـــتي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

عبارلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

ةرازول ةصتخملا حلاصملا رئازجلا ديرب غّلبي:٨١ةداملا
تاباسحلا لــفقو رييسـتو حتفب قلعـتت ةمولــعـم يأــب ةيـلاـملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ةيراجلا ةيديربلا

دــنع ،موـــسرملا اذـــه قـــيبطت تاـــيفيك حــــضوت:٩١ةداملا
.ديربلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةجاحلا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــشني :02ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ21 قفاوملا2٤٤1 ماع رـفص٤2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

هتسسؤم فرط نم انوناق دمتعم ،ديربلل لاصتا طباض –
. ديربلا بتاكم ىدل ةمدختسملا

 ،ةيحالصلا يراس يلصنق وأ قثوم ليكوت هيدل صخش  –

طورشلل اقفو ،رئازجلا ديرب حلاصم ىدل لجسم ليكو –
،باسحلا بحاص اهددحي يتلا

،ّيلو –

،ّيصو –

،مّدقُم –

.ليفك –

اــيراج اـــيديرب اـــباسح ،رـــئازجلا دــــيرب دــّمـجي:5١ةداملا
: ىلع ءانب

،يعرشلا هلثمم وأ باسحلا بحاص همدقي بلط –

،ةيئاضقلا تاهجلا نم رارق وأ مكح –

ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع رداص رارق –
ماع ةجحلا يذ72 يف خّرؤملا1٠–٥٠ مقر نوناقلا نم2 رركم81
،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا٥2٤1

حلاصملا اهردصت ،ريغلا ىدل نيدملل ام زجحب تارارق  –
  ،ةيلاملا ةرازول ةعباتلا ةصتخملا

121 نيتداملل اقبط ،رئازجلا يف ةدمتعملا كونبلا رارق  –
ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا11–3٠ مــقر رــمألا نــم221و
،هالعأ روكذملاو3٠٠2 ةنس تشغ62 قفاوملا٤2٤1

9٥و8٥و7٥ داوملل اقبط ،يعامتجالا نامضلا ةئيه رارق  –
قفاوملا92٤1 ماع رفص61 يف خّرؤملا8٠–8٠ مقر نوناقلا نم
،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس رياربف32

تاــــــــيعمجلل ةبـــــسنلاب ةــــــصتخملا ةـــــطلسلا نـــــم بـــــــلط –
بلطلا قفري نأ بجيو .تايدضاعتلاو ةيباقنلا تاميظنتلاو
،ديمجتلا رارقب

ةنياعم بقع وأ يظفحت ءارجإك رئازجلا ديرب نم رارق  –
،يراجلا يديربلا باسحلا ىلع رثؤت ةيلايتحا تايلمع

.يراجلا يديربلا باسحلا بحاص ةافوب حيرصت  –

باــسحلا دـــيصر نـــم ءزــــجب ضارـــتعا رارــــق قـــلعتي اــــمدنع
ينعملا غــلبملا دودـــح يف دـــيمجتلا نوــــكي ،يراـــجلا يدــــيربلا

.ضارتعالاب

ةليسو يأبو اروف يراجلا يديربلا باسحلا بحاص غلبي
.هباسح قحلي ديمجت لكب

باـــــــــسحلا نـــــع دــــيمجتلا رـــــئازجلا دـــــــــيرب عــــفري:٦١ةداملا
صوصنملا لاكشألا سفن قفو ايئزج وأ ايلك يراجلا يديربلا

مكح بجومب وأ ديلا عفر ةقيثو بجومب ،هالعأ٥1 ةداملا يف اهيلع
.يئاضق
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2٤٤١ ماع رفص٤2 يفخّرؤم٦٩2-02 مقر يذيفنتموسرم
مــــّمـتـيو لّدــــــــعـي ،0202 ةـــنس رـــــبوتكأ2١قـــــفاوـملا
02يفخّرؤــــملا572-٤0 مــــقر يذــــيــــفنتلا موــــسرملا

٤002 ةــنس رـــــبمتبس5 قــــفاوـملا52٤١ ماـــع بــــجر
يديــــــــسل ةدـــــــيدـــجلا ةـــــنيدــــملا ءاــــــشنإ نـــــــــمضتملاو
.هـللا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1 و٤-99 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص٥2 يف خّرؤمـلا8٠-2٠ مقر نوناقلا ىـــضتقمبو –
ءاــشنإ طورــشب قـــلعتملاو2٠٠2 ةـــنس وــــيام8 قــــفاوملا32٤1
،اهتئيهتو ةديدجلا ندملا

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــــنس وـــــينوي32 قـــــفاوــملا1٤٤1 ماـــــــع ةدــــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤــــــمـلا٥72-٤٠ مـــــقر يذــــيفنتلا موــــــسرــملا ىــــضتقمبو –
٤٠٠2 ةـــــنس رـــــــــبمتبس٥ قـــــــــفاوــــملا٥2٤1 ماـــــع بــــــجر٠2 يف

لّدعملا ،هـللا دبع يديسل ةدـــيدجلا ةنيدملا ءاـــشنإ نــــمضتملاو
،مّمتملاو

8 يف خّرؤمـلا612-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو61٠2 ةنس تشغ11 قفاوملا73٤1 ماع ةدعقلا يذ
يدـــــيسل ةدـــــيدجلا ةـــــنيدملا ةــــئيهت ططــــخم ىلــــع ةـــــقداصملا

،هـللا دبع

: يتأي ام مسري

ماــــكحأ ضـــعب ممــــتيو موـــسرملا اذــــه لدــــعي : ىلوألاةداملا
ماـــع بــــجر٠2 يف خّرؤــــمـلا٥72-٤٠ مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا

ءاـــــشنإ نـــــمضتملاو٤٠٠2 ةــــنس رـــــبمتبس٥ قــــــفاوملا٥2٤1
.هـللا دبع يديسل ةديدجلا ةنيدملا

يذــــيفنتلا موــسرملا نـــم3 ةداــــملا ماـــكحأ لدــــعت:2ةداملا
ربمتبس٥ قفاوملا٥2٤1 ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٥72-٤٠ مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس

هـللا دبع يدــيسل ةدــيدجلا ةنيدملا دودـــح يـــطغت:3 ةداملا”
: يتأي ام لمشت راتكه )٠٠٠.7( فالآ ةعبس ةحاسم

اراــــتكه )8٥1.3( نوــــسمخو ةـــينامثو ةــــئامو فالآ ةــــثالث –
،ةديدجلا ةنيدملل ةئيهتلاو ريمعتلا طيحم يف ةجردم

اراتكه )2٤8.3( نوعبرأو نانثاو ةئامنامثو فالآ ةثالث –
ةنيدملا ةيامح طيحم لثمت يتلاو ةئيهملا تاحاسملا لوح
.ةديدجلا

قــحلملا ططـــخملل اـــقبط تاـــحاسملا هذـــه دودـــح طــــبضت
.”موسرملا اذه لصأب

موــــــسرملا نـــم٥ ةداــــملا ماـــكحأ ممــــتتو لدــــــــعت :٣ةداملا
قفاوملا٥2٤1 ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٥72-٤٠ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس٥

يديسل ةديدجلا ةنيدملل ماعلا جمانربلا ددحي:٥ ةداملا”
: يتأي امك ،هـللا دبع

ددــــــعب نيـــنطاوملل هــــجوـــملا نـــكسلا جـــمانربل تاءاـــضف –
،نكاس )٠٠٠.٠٥٤( فلأ نيسمخو ةئامعبرأ

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

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

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

،ةيعماج باطقأ –

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

ايجولونكتويبلا لاـــجم يف ةـــيبذاجو ةــــيسفانت باــــطقأ –
ةـــــــيساسأ تآــــــشنمو ةروـــــطتملا اـــــيجولونكتلاو ةــــــلديــــصلاو
،ةيركسع

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

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

،ةيفاقثو ةينيد تازيهجت –

،نيوكتلاو ةيبرتلل تازيهجت –

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

ّةيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٤ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ21 قـفاوملا2٤٤1 ماــع رـــفص٤2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



2٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع رفص٦2
15م0202 ةنس ربوتكأ٤١

وأ/و ةيراقعلا كالمألل ةيلامجإلا ةحاسملا ردقت:2 ةداملا”
ةــــــيلمعلا زاــــــجنإل ةــــــلمعتسملا ةــــــيراقعلا ةـــــينيعلا قوـــــــــقحلا
ةـينامثو نيـــتئامو نيــــفلأب ،هالـــعأ ىلوألا ةداــــملا يف ةروــــكذملا

،رـــــــئازجلا ةــــيالو مــــــيلقإ يف عـــــــقت ،راـــــتكه )882.2( نيـــــنامثو
ةدلارزو ةــينامحرلاو ةـــملاعملا تاـــيدلب مــــيلقإ ىلــــع عّزوـــتو
لصأب قحلملا ططخملل اقبط ددحتو ،ةريودلاو ةيناديوسلاو
.”موسرملا اذه

يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٣ ةّداملا
٤ قــــفاوملا72٤1 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤمـلا332-6٠ مقر
: يتأي امك ررحتو  ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويلوي

ةــــــيلمعلا ناوـــــنعب ،اــــهب مزـــــتلملا لاــــغشألا ماوــــق :3 ةداملا”
ةنيدملا لكايهو تازيهجتو تآشنم ضعب زاجنإب ةقلعتملا
: يتأي امك ،هـللا دبع يديسل ةديدجلا

ددـــــــعب نيـــنطاوملل هـــجوملا نــــكسلا جـــمانربل تاءاـــــضف –
،نكاس )٠٠٠.٠٥٤( فلأ نيسمخو ةئامعبرأ

،ةيرادإ تازيهجت –

ةرـــيظحلا ىـــعدي ،لاـــصتالاو مالـــعإلا تاـــيجولونكتل يــــح –
،ةينورتكلإلا

قطانمو ءارضخ تاحاسم نم نوكتت ةينارمع رئاظح –
،هيفرتلاو ةضايرلاو ةحارلل

،ةيعماج باطقأ –

،ةيمنتلاو ثحبلل زكارم –

ايجولونكتويبلا لاجم يف ةــيبذاجو ةـــيسفانت باـــطقأ –
ةــــيساسأ تآـــــشنمو ةروـــــطتملا اـــــيجولونكتلاو ةـــــلديصلاو
،ةيركسع

،ادج ةروطتم ةيحصو ةيئافشتسا تازيهجت –

،تامدخو ةيقدنفو ةيراجت تازيهجت –

،ةيفاقثو ةينيد تازيهجت –

،نيوكتلاو ةيبرتلل تازيهجت –

ىلــــع اـــــهنمو ةــــيساسألا تآــــشنملل ةــــيمومع تاــــكــبش –
ةـــــــيساسألا تآـــــــشنملاو ءاــــــملاو ةـــــقاطلا لــــــــقاون ،صوـــــصخلا
قرطلل ةيـساـسأ تآـــشنمو ةــيكلساللاو ةــيكلسلا تالاـــصتالل
،ةيديدح ككس طخو

تامدخلاو ةيرضحلا تامدخلل ةقفارم ةيمومع تازيهجت –
،ةيراوجلا

،ةرذقلا هايملاو تايافنلا ةجلاعمل ةيساسأ تآشنم –

ططخمل اقبط ةديدجلا ةـنيدملاب طـــيحم ةـــيامح قاـــطن –
.”ةئيهتلا

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

ربوتكأ21 قـفاوملا2٤٤1 ماــع رـــفص٤2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

2٤٤١ ماع رفص٤2 يفخّرؤم7٩2-02 مقر يذيفنتموسرم
مّمـــــــــــتـيو لّدــــــــــــعـي ،0202 ةـــــــنس رــــــــــبوـــــــتكأ2١قـــــــــفاوـــــــملا
ىدامج٨يفخّرؤـملا٣٣2-٦0مقر يذيفنتلا موسرملا
٦002 ةـــــــــــنس وــــــــــيلوــــي٤ قـــــــــــــفاوـــــملا72٤١ ماـــــــــــــع ةــــــــيـناثلا

ةــيلمعلل ةـــيمومعلا ةـــعفنملاب حــــيرصتلا نــــمضتملاو
لكايهو تازيهجتو تآشنم ضعب زاجنإب ةقلعتملا
.هـللا دبع يديسل ةديدجلا ةنيدملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1 و٤-99 ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص٥2 يف خّرؤمـلا8٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ءاشنإ طورشب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا32٤1
،اهتئيهتو ةديدجلا ندملا

يف خّرؤملا٠73-91  مـقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مــــقر يسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــــنس وـــيـــنوي32 قــــــفاوملا1٤٤1 ماـــــــع ةدــــــــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤمـلا٥72-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤٠٠2 ةــــــــنس رــــــبمتبس٥ قـــــفاوــــــملا٥2٤1 ماـــــع بــــــــجر٠2
لدعملا ،هـللا دبع يديسل ةديدجلا ةنيدملا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو

8 يف خّرؤمـلا332-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
6٠٠2 ةــــــنس وــــيلوي٤ قـــــفاوملا72٤1 ماـــــع ةـــيناثلا ىداـــمــــج
ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتملاو
ةديدجلا ةنيدملا لكايهو تازيهجتو تآشنم ضعب زاجنإب
،ممتملاو لدعملا ،هـللا دبع يديسل

8 يف خّرؤمـلا612-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو61٠2 ةــنس تـــشغ11 قـــفاوملا73٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ
،هـللا دبع يديسل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهت ططخم ىلع ةقداصملا

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب مــمتيو موــسرملا اذه لدعي: ىلوألا ةّداملا
ةيناثلا ىدامج8 يف خرؤمـلا332-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

حيرصتلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٤ قفاوملا72٤1 ماع
تآشنم ضعب زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب
.هـللا دبع يديسل ةديدجلا ةنيدملا لكايهو تازيهجتو

موـــــــــسرملا نــــــــم2 ةداــــــملا ماـــــــكحأ ممــــــــتتو لدــــــــعت :2 ةّداملا
72٤1 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خرؤمـلا332-6٠ مقر يذيفنتلا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس وـــيلوي٤ قـــــفاوملا
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223-6٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ ممتت:٤ةداملا
ةنس رــبمتبس81 قـــفاوملا72٤1 ماــــع ناـــبعش٥2 يف خّرؤـــــملا

: يتأي امك ررحت رركم3 ةدامب ،هالعأ روكذملاو6٠٠2

بجومب ةسسؤملا ةــياصو لــــيوحت نوـــــكي: رركم3 ةداملا”
بجيو ،نيتينعملا نيترازولا نيب هعيقوتو هدادعإ متي ريرقت
ةــــــــطبترملا ةــــينقتلاو ةـــــيلاـملاو ةـــــيرادإلا رـــــصانعلا ددـــــحي نأ
.”ليوحتلاب

يذــــيفنتلا موـــسرمـلا نـــم8 ةداـــملا ماـــكحأ لدــــعت:5ةداملا
81 قــــــفاوملا72٤1 ماــــع ناــــبعش٥2 يف خّرؤــــملا223-6٠ مــــقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ربمتبس

بلص يف ىـــعدي ةرادإ ســـلجمب ةـــسسؤملا دوزــــت:8 ةداملا”
لكشتيو ،هلثمم وأ يــصولا رـــيزولا هسأري ”ســلجملا” صـــنلا

: نم

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نع لثمم –
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزو نع لثمم –

،نارمعلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةددجتملا

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،لقنلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،هلثمم وأ ،ةلقرو ةيالو يلاو –

،هلثمم وأ ،ةلقرو ةيالول يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر –

،دوعسم يساح ةيدلبل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر –

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

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــه رــــــــشني :٦ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ21 قـفاوملا2٤٤1 ماــع رـــفص٤2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

2٤٤١ ماع رفص٤2 يفخّرؤم٨٩2-02 مقر يذيفنتموسرم
مـــــمـــــتـيو لدــــــــعـي ،0202 ةـــــنس رـــــبوتكأ2١قــــــفاوملا
52 يفخّرؤــــــــملا22٣-٦0 مــــقر يذـــيفنتلا موــــسرـــملا

٦002 ةنس رـبمتبس٨١ قـــــفاوملا72٤١ ماــــع ناـــــبعش
يــساحل ةدـــــيدجلا ةــنيدملا ةـــئيه ماـــهـم ددــــحي يذلا

.اهريس تاـيفيكو اـــهميظنتو دوـــعسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1 و٤–99 ناــــــتداــمـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وـــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا123–6٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
6٠٠2 ةـــــــنس رــــــبمتبس81 قــــــفاوـــــملا72٤1 ماــــــــع ناــــبعش٥2
،دوعسم يساحل ةديدجلا ةنيدملا ءاشنإ نمضتملاو

يف خّرؤملا223–6٠ مـقر يذــيفنتلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
يذــلا6٠٠2 ةــنس رــبمتبس81 قـــفاوملا72٤1 ماـــع ناـــبعش٥2
اهميظنتو دوعسم يساحل ةديدجلا ةنيدملا ةئيه ماهم ددحي
،اهريس تايفيكو

: يتأي ام مسري

ميـــمتتو لـــيدعت ىلإ موـــسرمـلا اذــــه فدــــهي : ىلوألاةداملا
٥2 يف خّرؤملا223–6٠ مقر يذــيفنتلا موــسرمـلا ماــكحأ ضـــعب

ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربمتبس81 قفاوملا72٤1 ماع نابعش
اـــــــهميظنتو دوـــــعسم يــــساحل ةدــــيدجلا ةـــنيدملا ةـــئيه ماـــهم
.اهريس تايفيكو

يذيــــفنتلا موـــسرمـلا نـــم3 ةداــملا ماـــكحأ لدــــعت :2ةداملا
81 قـــــــفاوملا72٤1 ماـــــع ناــــبعش٥2 يف خّرؤــــملا22–6٠ مــــــقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ربمتبس

فلكملا ريزولا ةـياصو تــحت ةــسسؤملا عـــضوت :3 ةداملا”
.”ةنيدملاب

يف ”ةقاطلاب فــلكملا رــيزولا” ةراــبع لدـــبتست:٣ةداملا
٥2 يف خّرؤـــــملا223-6٠ مــقر يذــــيفنتلا موــسرــمـلا ماـــكحأ لــك

روكذملاو6٠٠2 ةنس ربمتبس81 قفاوملا72٤1 ماع نابعش
.”ةنيدملاب فلكملا ريزولا”  ةرابعب ،هالعأ
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2٤و83و٥1و٤و3و2 داوملا ماكحأ ممتتولدعت :2ةداملا
ىداــمج21 يف خّرؤـــملا8٠1-61 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا نـــم
روــكذملاو61٠2 ةـــنس سراــــم12 قـــــفاوملا73٤1 ماـــــع ةــــيناثلا
: يتأي امك ررحتو،هالعأ

)ىتحرييغت نودب( ..........................................:2 ةداملا“

: ةيويدارلا تالاصتالا–ب

ذاقنإب ةقلعتملا ةيلودلا ةيقافتالل ةعضاخلا نفسلا ىلع بجي
رـــــــــيغ نــــــــــــفسلاو)٤791 سالوـــــــس( رــــــحبلا يف ةــــــيرــــشبلا ةاـــــــــيحلا
ةمالسلاوةثاغتسالل يملاعلا ماظنلا ةزهجأب ةدوزملا ،ةعضاخلا

عبارلا لصفلا ماكحأل اــــقبط ةـــمئاد ةبــــقارم نـــــمضت نأ ،رـــــــحبلا يف
سالوـــــــس( ةــــــيلودلا ةــــيقافتاللةـــــيويدارلا تالاـــــصتالاب قـــــلعتملا

.ةلدعملا اهتغيص يف ،)٤791

،رحبلا يف ةمالسلاوةثاغتسالل يملاعلا ماظنلا ةزهجأ ددحت
ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب
.”ةيكلساللاوةيكلسلا تالاصتالاب فلكملا ريزولاو

)ىتحرييغت نودب( .........................................:3 ةداملا“

: ديصلا نفس ةدايقل ةبسنلاب– ج

: ةءافكلا ةداهش–١

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

: ةيلهألا ةداهش–2

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

ديصلا نفس نتم ىلع لهؤم يرحب حالم ةيلهأ ةداهش –
،ارتم )٤2( نيرشعوةعبرأ قوفي وأ اهلوط لداعي يتلا

ديصلانفس نتم ىلع لهؤم يرحب حالم ةيلهأ ةداهش –
،ارتم )٤2( نيرشعوةعبرأ نع اهلوط لقي يتلا

نفسلا نتم ىلع يرحبلا ديصلا يف ةءافكلا ةيلهأ ةداهش –
مايقلل ةزهجملاوارتم )21( رشع ينثا نع اهلوط لقي يتلا

.لحاوسلا يف يرحبلا ديصلا ةحالمب

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

ةــــــيراجتلا ةـــــيرحبلاب فــــــلكملا رـــــيزولا مّلسي :٤ ةداملا“
ةنّيبملا ةهزنلا صخروةيلهألا تاداهشوةءافكلا تاداهش
.هالعأ3 ةداملا نم ”ـه“و”ب“و”أ“ تارقفلا يف

ةءافكلا تاداهش يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا مّلسي
3 ةداملا نم ”د“و”ج“ نيترقفلا يف ةنّيبملا ،ةيلهألا تاداهشو
.ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا يأر ذخأ دعب ،هالعأ

يف ةــنيبملا تاداـــهشلا تاـــبذبذلل ةـــينطولا ةــــلاكولا مّلست
فلكملا ريزولا يأر ذخأ دـــعب ،هالـــعأ3 ةداـــملا نـــم ”و“ ةرــــقفلا

.“ ةيراجتلا ةيرحبلاب

2٤٤١ ماع رفص٤2 يفخّرؤم٩٩2-02 مقر يذيفنتموسرم
موسرملا مّمتيولّدعي ،0202 ةنس ربوتكأ2١قفاوملا
ةيناثلا ىدامج2١ يفخّرؤملا٨0١-٦١ مقر يذيفنتلا

ددــحي يذـــلا٦١02 ةـــنس سراـــم١2 قــــفاوملا7٣٤١ ماــــع
تاداهشلا ىلع لوصحلاوةينهملا تالهؤملا طورش

.ةقباطملا ةيرحبلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،لقنلا ريزو ريرقت ىلع ءانب

3٤1و٤-99 ناــــــــتداملا اـــــميسال ،روــــــــتسدــــلا ىلـــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1
 ،ةينورتكلإلا تالاصتالاوديربلاب ةقلعتملا

ماع نابعش٥ يف خّرؤملا٤٠-٠2 مـقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
تالاــصتالاب قـــلعتملاو٠2٠2 ةـــنس سراـــم٠3 قــــفاوملا1٤٤1
 ،ةيويدارلا

3 يف خّرؤــملا1٠-71 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو71٠2 ةنس رياني2 قفاوملا83٤1 ماع يناثلا عيبر
،اهميظنتولحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا ماهم

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـملا361-٠2 مـــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــنس وــــــينوي32 قــــــفاوملا1٤٤1 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

21 يف خّرؤملا8٠1-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةــنس سراــــم12 قــــفاوملا73٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج
تاداـــهشلا ىلـــع لوـــصحلاو ةــــينهملا تالـــــهؤملا طورـــــش ددـــــحي
،ةقباطملا ةيرحبلا

7 يف خّرؤملا991-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس ويلوي٠1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ

جراخ ةسردم“ ةــيرحبلا اــيلعلا ةـــينطولا ةـــسردملا لـــيوحت
،ايلع ةسردم ىلإ ”ةعماجلا

: يتأي ام مسري

ماـــــــــكحأ ضــــــعب ممـــــتيو موـــــسرملا اذـــــه لدـــــــعي : ىلوألاةداملا
ةيناثلا ىدامج21 يف خّرؤــملا8٠1-61 مـــقر يذــيفنتلا موــسرملا

طورـــش ددــــحي يذـــــلا61٠2 ةـــنس سراـــــم12 قـــــفاوملا73٤1 ماـــــع
.ةقباطملا ةيرحبلا تاداهشلا ىلع لوصحلاوةينهملا تالهؤملا
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جرب يف ةبونلاب فلكم طباض ةءافك ةداهش ّملست :٥1 ةداملا“
ةيلامجإلا اهتلومح لداعت يتلا نفسلا نتم ىلع ةيحالملا ةدايقلا

وأ ةدودــحــم رــيــغ ةــحالمب موـــقـــتواـهـقوـفـت وأ)٠٠٥( ةـئاـمسمــخ
ةداهش نيزئاحلا نيحشرتملل ،ناـحـتما ءارــجإ دــــعـب ،ةدودحم
ةحالملا مولع يف رتسام ةداهش وأةحالملا مولع يف ةلود سدنهم
ىلع لوصحلا دعب ،اوسرام نيذلا ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط
)21( رشع ينثا ةدملةيلعف ةحالم ،نيتروكذملانيتداهشلا ىدحإ

يف ،لقألا ىلع رهشأ )6( ةتس اهنم ،طباض بلاط ةفصب ارهش
نتم ىلع ةـيـحالملا ةداـيــقــلا جرــب يف ةــبوــنــلاــب طــبــترــت تاــمــهــم
وأ )٠٠٥( ةـئاـمسمـخ ةـيـلاــمــجإلا اــهــتــلوــمــح لداــعــت يتــلا نــفسلا

.”نيوكتلا رتفدب تبثت ،اهقوفت

فلكم يكيناكيم طباض ةءافك ةداهش مّلست :83 ةداملا“
وأ لداعت يتلا نفسلا نتم ىلع تانيكاملا ةفرغ يف ةبونلاب
نيسمخوةئامعبس اهيف ةيسيئرلا عفدلا زاهج ةوق قوفت
نيزئاحلا نيحشرتملل ،ناحتما ءارجإ دعب ،طاووليك )٠٥7(

ةداــهش وأ ةــيرــحــبــلا اــكــيــناــكــيملا يف ةـــلود سدـــنـــهـــم ةداـــهش
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةيرحبلا اكيناكيملا يف رتسام
نيتداــــــــهشلا ىدــــــــحإ ىلع لوصحلا دــــــــعــــــــب ،اوسراــــــــم نــــــــيذــــــــلا
ةفصب ارهش )21( رشع ينثاةدملةيلعف ةحالم ،نيتروكذملا

زاهج ةوق قوفت وأ لداعت يتلا نفسلا نتم ىلع ،طباض بلاط
،طاووليك )٠٥7( نيسمخوةئامعبس اهيف ةيسيئرلا عفدلا

ةـــطـــبـــترملا تاــــمــــهملا يف ،لــــقألا ىلع رــــهشأ )6( ةــتس اــهــنــم
.”نيوكتلا رتفدب تبثت ،تانيكاملا ةفرغ يف ةبونلاب

ىلع ناث يكيناكيم طباض ةءافك ةداهش مّلست :2٤ ةداملا“
ةيسيئرلا عفدلا زاهج ةوق قوفت وأ لداعت يتلا نفسلا نتم
،ناــحــتــما ءارــجإ دــعـــب ،طاووـــلـــيـــك )٠٠٠3( فالآ ةـــثالـــث اـــهـــيــــف
اكيناكيملا يف ةلود سدنهم ةداهش نيزئاحلا نيحشرتملل
ةداهشوةيرحبلا اــكـيناـكــيملا يف رتساـم ةداــهــش وأ ةيرحبلا
: ةيتآلا ةءافكلا

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

8٠1–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ممتت :٣ةداملا
سرام12 قفاوملا73٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يف خرؤملا

،1 ررــكم7٤وررـكـم7٤نيـتداـمب ،هالــعأ روــكذـملاو61٠2 ةـنـس
: يتأي امك ناررحت

ىلع لهؤم يرحب حالم ةداهش مّلست :رركم7٤ ةداملا“
)٤2( نيرشعو ةعبرأ نع اهلوط لقي يتلا ديصلا نفس نتم
ةـياـهـن دـنـع ناـحـتــما ءارــجإ دــعــب نيحشرــتملا ةــبــلــطــلــل ارــتــم
.نيوكتلا

لهؤم يرحب حالم ةداهش رادصإ طورشوتايفيك ددحت
ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب
.”يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولاو

لهؤم يرحب حالم ةيلهأ ةداهش مّلست :1 رركم7٤ ةداملا“
نيرشعو ةعبرأ نع اهلوط لقي يتلا ديصلا نفس نتم ىلع
يرحب حالم ةداهش نيزئاحلا نيحشرتملا ةبلطلل ارتم )٤2(
.“رهشأ )3( ةثالث هتدم ايقيبطت انيوكت اوعبات نيذلا ،لهؤم

نم78و٥8و٤8و٠8 داوملا ماكحأ ممتتولدعت:٤ةداملا
ىداـــــمج21 يف خّرؤــــملا8٠1-61 مــــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرملا
روــكذملاو61٠2 ةـنس سراـــم12 قـــفاوملا73٤1 ماـــع ةـــيناثلا
: يتأي امك ررحتو،هالعأ

ىلـــع مهـنــيـيــعــت لبـق ،رـحبــلا لاـجر ىلـع بجــي:٠8 ةداملا“
تاـنيوـكت ةــلوازـــم ،ةـــيرـــئازـــجلا ةـــيارـــلا ةـــلـــماـــحلا نفسلا نتم
يف ليـــهأـــتـــلا تاداهش ىلع لوصحلل ةدـملا ةريـصق ةـيلـيمـكت
.يرحبلا ثولتلا نم ةــياـــقوـــلاو ةـــيرــحـــبـــلا ةــمالـســلا نادـــيـــم

ةروكذملا ليهأتلا تاداهش رادصإ طورشوتايفيك ددحت
ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،هالعأ
ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب وأ ،ةيراجتلا نفسلل ةبسنلاب
يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولاو ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا

.”يرحبلا ديصلا نفسل ةبسنلاب

ةءاــــــــفكلا ةداـــــهش زوـــــحي طـــــباض لــــــك ىلـــــع بـــــــجي:٤8 ةداملا“
،هالعأ3 ةداملا نم ”د“و”ج“و ”ب“و”أ“ تارقفلا يف ةروكذملا

ةرـــــتف دــــعب ،رــــحبلا يف لـــــمعلا اددـــــجم يوـــــني وأ رـــحبلا يف لــــمعيو
يف لــــــــــمعلل هــــــليهأتب فارــــــتعالا رــــــمتسيل ،ضرألا ىلــــــــع اــــــهاـــضق
وأ ةـــــيراجتلا ةـــيرحبلاب ةــــفلكملا ةرادإلا ىدـــــل تـــبثي نأ ،رـــحبلا
زواجتت ال ةمظتنم تارتفلويرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا

: يتأي ام ،تاونس )٥( سمخ

،هعمس ةوقوهرصب ةدح اهنم اميس ال ،ةيندبلا هتقايل.1

.ةينهملا هتءافك.2

رارق بجومب ،ةلاحلا بسح ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
رارــــــق بــــجومب وأ ،ةـــــيراجتلا ةـــــيرحبلاب فـــــلكملا رـــــيزولا نـــــم
رـــــــــيزولاو ةــــــيراجتلا ةـــــيرحبلاب فـــــلكملا رــــيزولا نيــــب كرــــــتشم
.”يرحبلا ديصلاب فلكملا

ةــــــيلهألا تاداـــــهشوةءاــــفكلا تاداــــهش لـــــمحت:٥8 ةداملا“
،هالعأ3 ةداملا نم ”د“و”ج“و”ب“و”أ“ تارقفلا يف ةروكذملا

،ةلاحلا بسح ،اهكسمت تالجس يف دّيقتوديحو ليجست مقر
ديصلاب ةفلكملا ةرادإلا وأ ةيراجتلا ةيرحبلاب ةفلكملا ةرادإلا
 .يرحبلا

ةـــــيــلــهألا تاداـــــــهــشوةءاـــــــفــكــلا تاداــــــهــش اـــــضــيأ دــيـــــــقــتو
دـــــيدمت ّمتو اــــــهـتيحالص ةـــــياهن تــــغلب يـــتلا ،هالــــعأ ةروـــــكذملا

وأ اــــــهـنادقفـب غالــــــبإلا وأ اــــهؤاغـلإ وأ ،اــــهقيلعت وأ اــــهـتيحالــــص
.”ةحونمملا تاءافعإلا اذكو،اهفالتإ

تاداهش ةـلاحب ةـــــقلعتملا تاـــــمولعملا عـــــضوت:78  ةداملا“
3 ةداملا نم ”د“و ”ج“و”ب“و”أ“ تارقفلا يف ةنّيبملا ةءافكلا
فارطألا لودلا فرصت تحت ،تاءافعإلاوتاريشأتلاو،هالعأ

تاداــهشلا رادــــصإوبـــيردتلا رــــيياعم لوـــــح ةـــيلودلا ةــــيقافتالا يف
اهتغيص يف،WCTS 8791رحبلا يف نيــلماعلل ةـــبونلا لاـــمعأو
ةـيـلودـلا ةـــــــــيـقاـفــتالا يفو ةــيراــجــتــلا نــفسلــل ةــبسنــلاــب ،ةــلدــعملا

F-WCTSبلاـــطـــت يتـــلا تاـــــكرشلاو،دـيصلا نــفسل ةــبسنــلاــب
اهمدقي يتلا ةءافكلا تاداهش ةحصوةيقادصم نم ققحتلاب
 .”اهب فارتعالا دصق رحبلا لاجر
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دـــــــيربلاب فــــــــــلكملا رـــــــــيزوـــــلا“ ةراــــــبع لدــــــــــبتست:٦ةداملا
17 داوــملا ماــكحأ يف ةدراوــلا ”لاصتالاومالــعإلا تايجولونكتو
8٠1–61 مقر يذيفنتلا موـــسرملا نــــم67و٥7و٤7و37و27و
سراـــــم12 قــــفاوملا73٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداـــــمج21 يف خرؤــــــملا

تالاصتالاب فلكملا ريزولا” ةرابعب ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس
.”ةيكلساللاوةيكلسلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رشـــــني :7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ21 قـفاوملا2٤٤1 ماــع رـــفص٤2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

موسرملا نم عباسلا بابلا ماكحأ نمض جردت :5ةداملا
ماــع ةـــيناثلا ىداـــمج21 يف خّرؤـــــملا8٠1–61 مــــقر يذيـــفنتلا

ةدام ،هالــــعأ روـــكذملاو61٠2  ةــــنس سراــــم12 قــــــفاوملا73٤1
:يتأي امك ررحت رركم3٠1

تابستكم دامتعا طورشوتايفيك ددحت: رركم3٠1 ةداملا“
دنع،طاــشن ةـلاــح يف مه نيذلا رحبلا لاجرل ةينهملا ةربخلا

ةـــيــــلــــهألا تاداــــهش ىلع لوصحــــلــــل ،موسرملا اذــــه رشن خــــيراــــت
،هالعأ3 ةداملا نم ”د“و”ج“و”ب“و”أ“ تارقفلا يف ةنيبملا

ةـــــيرحبلاب فـــــــلكملا رــــــيزولا نــــــم رارــــــق بــــــــجومب ،ةـــــلاحلا بــــسح
فــــــلكملا رـــــــيزولا نيـــب كرــــتــــشم رارـــــــق بـــــــــجومب وأ ةـــــــــــيراجتلا

.”يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولاوةيراجتلا ةيرحبلاب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

٨ قــفاوملا١٤٤١ ماـع رفص٩ يفخّرؤــملا رارــقلا لّدــعي ،0202 ةنس تــشغ٦2 قــفاوملا2٤٤١ ماـــع مّرحم7 يفخّرؤـــم رارــق
ةيريدملا يفظومب كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ليكشت نمضتملاو٩١02 ةنس ربوتكأ
.يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا

–––––––––––
قفاوملا1٤٤1 ماع رفص9 يف خّرؤملا رارــقلا لّدعي ،٠2٠2 ةــنس تــشغ62 قــفاوملا2٤٤1 ماــع مّرحم7 يف خّرؤــم رارــق بــجومب

ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ليكشت نمضتملاو91٠2 ةنس ربوتكأ8
: يتأي امك،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

١ مقر

ناجّللا

ةيمومعلا ةفيظولل نوشتفملا

ةيمومعلا ةفيظولل نوققدملا

نوفرصتملا

نيفرصتملا ودعاسم

ةمجارتلا– نومجرتملا

يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا

يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم

تايئاصحإلا يف نوسدنهملا

تايئاصحإلا يف نيسدنهملا ودعاسم

تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا

ةنايصلاو ربخملا يف نوسدنهملا

نوصصخـــــتـــــم نوـــــيـــــنـــــقـــــت نودـــــعاسم
نويسيئر

 لامك

رومز

 رهاطلا

ةبيشوب

ديرف

لاجعل

 يواوز

نومحرب

 اضر

يقوزرم

 نامحرلا دبع

ينامحر

دوليم

عقصل

لالج

زاجح

 نيدموب يتوغ

ينايز

 لامك

بيبع

ليعامس

يعزك

 فصنم

ةيريادب

 رودق

يساس نبإ

لامج

ةنماثع

ةبطوب ةيقزر

زول ةدولوملا

 ةليلد

ينارهو

بترلاو كالسألا
ةرادإلا ولثممنيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا
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2 مقر

٣ مقر

ناجّللا

ةيمومعلا ةفيظولل نويسيئرلا نوبقارملا

ةيمومعلا ةفيظولل نوبقارملا

ةرادإلا وقحلم

نويسيئرلا نويرادإلا نوبساحملا

يلآلا مالعإلا يف نوماسلا نوينقتلا

تايئاصحإلا يف نوماسلا نوينقتلا

نويسيئرلا تايريدملا باّتك

تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا ودعاسم

نوصصختم نوينقت نودعاسم

ةيمومعلا ةفيظولل ةباقرلا ناوعأ

نويرادإلا نوبساحملا

ةرادإلا ناوعأ

تايريدملا باّتك

باّتكلا

تانايبلا ظفح ناوعأ

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا

لالغتسالا نوع

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا نونواعملا

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا ناوعألا

نوينهملا لامعلا

تارايسلا وقئاس

باّجحلا

ريديإ

لاكلك

 ةحيتف

يسورعل

 رداقلا دبع

ريرعلب

 رداقلا دبع

ةرومع

 قيفوت

يفانحلب

 ىفطصم

يحاي

لامج
ناقوزرمإ

دـمحم

رامخ

 ةزمح

قفوم

 ميرك

حابل

 رداقلا دبع

يرداوق
شوشيع

ريمس

ناويلع

 دوليم

يديوس

دولوم
يليضوف

 نيدموب يتوغ

ينايز

 ديزن دـمحم

يفسوي

رهزل

نامحرلا دبع
نامحرلا دبع نب

بيجن رمع

زيزعلا دبع لداع

 يتوغ

نيدموب
ينايز

 دـمحم

ةباوتوب

ةميسن

نونزوب

ةليهس

ربجم

 ركب وبأ

تيشف

 مالعوب

شينرق

ريصبل ةميهف

 فيرش

يناضمر

ىنهم

ناكربوركإ

نيدلا رون
ةشعوب

بترلاو كالسألا
ةرادإلا ولثممنيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٤1 يف خّرؤملا61-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو9٠٠2 ةــنس رـــياني11 قــــفاوملا٠3٤1 ماــــــع مّرــــحم
،لّدعملا ،مدقلا ةركل ةيوهج سرادمو ةينطو ةسردم ثادحإ

5  يف خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

12 يف خّرؤملا48-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام نوررقي

موـــــسرملا نــــم8 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا8241 ماــع ناـــضمر71 يف خّرؤــــملا803-70 مــــقر يـــسائرلا

رارقلا اذـــه ددــــحي ،هالــــعأ روــــكذملاو7٠٠2 ةـــــنس رــــــبمتبس92
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت
،تاــــــمدــــخلا وأ ةــــــنايصلا وأ ظفـــــــحلا تاـــــــطاشن يف نيـــــــــلماعلا

اقبط ، سابعلب يديسب مدقلا ةركل ةيوهجلا  ةسردملا ناوـنعب
: يتآلا لودجلل

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٦ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بــــــــصانم دادـــــــعت ددـــــــحي ،0202 ةــــــنسرـــــبمتبس٤2
ناوــــعألاب صاــخلا دـــقعلا ةدـــمو اـــهـــفينصتو لـــغشلا
وأ ةـــــــــنايصلا وأ ظــــــــفــــحلا تاـــــطاشن يف نيــــــلماـــــعلا
مدقلا ةركل ةيوهجلا ةــــسردملا ناوـــــنعب تاـــــمدخلا
.سابعلب يديسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

71 يف خّرؤملا803-70 مقر يـسائرلا موــسرملا ىـــضتقمب –
ددحي يذلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يف خّرؤــملا361-٠2 مـــقر يــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــــنس وــــــينوي32 قـــــــفاوـــملا1٤٤1 ماـــــعةدـــــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ماـعـلا عوـمـجـمـلا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)1(

ةدملا ددحم دقع
)2(

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

تيقوتلاب
لماكلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

32

12

12

2

2

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

12

12

2

2

60

1

3

1

2

3

200

240

200

219

240

ةضايرلاو بابشلا ريزو

يدلاخ يلعديس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا

.٠2٠2 ةنسربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1 ماعرفص6 يف رئازجلاب رّرح



ـه2٤٤١ ماع رفص2٦٦2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربوتكأ٤١ 22

ةراجتلا ةرازو

ربمتبس6 قفاوملا2441 ماــــع مّرـــحم81 يفخّرؤــــم رارــــق
ماـع رــفص12 يفخّرؤـــملا رارـــقلا لّدــــعي ،0202 ةنـــس
نــــــــمضتملاو9102 ةـــــنس رـــــبوتكأ12 قــــفاوملا1441
تاـــــــــقفــــصلل ةـــــــيعاـــــطقلا ةــــــــنجّللا ءاـــــــــضعأ نييـــــــــــعت
.ةراجتلا ةرازول ةيمومعلا

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

6 قــــــفاوملا2441 ماــــــع مّرــــحم81 يف خّروـــــــم رارــــق بـــــــــجومب
1441 ماع رفص12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ربمتبس

ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس ربوتكأ12 قفاوملا
: يتأي امك ،ةراـــــــجتلا ةرازوـــــــــــل ةـــــيموــــــــمعلا تاـــــــــــقفصلل ةـــــيعاـــطقلا

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يلعب نيدلا لامج ّديسلا–“
.ةباحسوب ةرامع ّديسلل افلخ ،اسيئر

 .“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( ........................–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربمتبس٩ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١2 يفخّرؤم رارق
ماع ناضمر5١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس
ددــــحي يذـــــلا٦١02 ةــــنس وـــــينوي02 قـــــفاوملا7٣٤١
ةكرتشملا ةيرازولا ةّنجللا ءاضعأل ةيمسإلا ةمئاقلا
نـــــــهملاب ةـــــقلعتملا صوـــــــصنلا ةـــــسناجمب ةـــــــفلكملا

لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةمظنملا تاطاشنلاو
.يراجتلا

–––––––––––

9 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع مّرـــحم12 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
ماع ناضمر٥1 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس
ةـــــــمئاقلا ددــــحي يذــــــلا61٠2 ةــــــنس وـــــينوي٠2 قــــــفاوملا73٤1
ةــــــــــسناجمب ةــــــــفلــكملا ةـــــيرازوــــــلا ةــــــــنجللا ءاــــــضعأل ةـــــيمسالا
ليجستلل ةعضاخلا تاطاشنلاو نهملاب ةقلعتملا صوصنلا

: يتأي امك .يراجتلا لجسلا يف

،اسيئر ،ةراجتلا ريزو نع لثمم ،ينارقم دمحأ–“

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول لثمم ،ىقبإ مهاف–
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،اوضع ،ةيلاملا ةرازول لثمم ،يروشاع يمشاهلا–

،اوضع ،ةعانصلا ةرازول لثمم ،دعموب ريهز–

،اوضع ،ةقاطلا ةرازول لثمم ،يبودوب بيجن–

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازول ةلثمم ،قيدصوأ ةديشر–
،اوضع ،تايفشتسملا

.”ةئيبلا ةرازول ةلثمم ،يجلام ةدشار–

ناكسلاو ةحصلا ةرازو

تايفشتسملا حالصإو

2٤٤١ ماــــع مّرــــــحــم١١ يفخّرؤــــــم كرـــــــتـــشم يرازو رارـــــــــق
يرازولا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس تشغ0٣ قفاوملا
١٣٤١ ماــــــــع ةّجـــــــحلا يذ٦١ يفخّرؤــــــــــملا كرـــــــــــتشملا
دادعت دّدـحي يذــلا0١02 ةــنس رــبمفون22 قـــــفاوملا

صاـــخلا دــــقعلا ةدــــمو اـــــهفينصتو لـــــغشلا بــــصانم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
ةرازوــــــــل ةـــــــيزكرـــــملا ةرادإلا ناوـــــــنعب تاــــمدخلا وأ
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

71 يف خّرؤملا8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
دّدحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
مهتابجاو مـهقوقحو نـــــيدقاعتملا ناوـــــعألا فـــــيظوت تاــــيفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبيتاورل ةلّكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

خّرؤـــــــملا361-٠2 مــــــقر يــــسائرـــــلا موــــــــسرملا ىــــضتقمبو–
٠2٠2 ةـــنس وـــينوي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ لوأ يف

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةـــــــــــنس رــــــبمفوـــــن12 قـــــــفاوــــملا23٤1 ماـــــــع ةّجـــــــحلا يذ٥2
ناـــــكسلاو ةـــــحصلا رــــيزو تاـــــيحالـــص دّدــــــحي يذــــــلا11٠2
،تاـــيفشتسملا حالـــــــصإو



2٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع رفص٦2
23م0202 ةنس ربوتكأ٤١

: يتأي ام نوررقي

ةداملا يف هــيلع صوـــصنملا لودـــجلا لّدـــعي : ىلوألا ةداملا
ماع ةّجحلا يذ61 خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم ىلوألا

دادــــــــعت دّدـــحي يذـــــلا٠1٠2 ةــــــنس رــــــبمفون22 قــــــفاوـــملا13٤1
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم

ةرادإلا ناوـــــــنعب تاـــمدخلا وأ ةــــنايصلا وأ ظــــفحلا تاـــــــطاشن يف
،تاــــــيفشتسملا حالــــــصإو ناــــــكسلاو ةــــحصلا ةرازوـــــل ةــــــيزـــــكرملا

: يتأي امك

٥ يف خّرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذـــلا٤1٠2 ةــــنس وــــيلوي3 قــــفاوملا٥3٤1 ماــــع ناــــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

ّةجحلا يذ61 خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دادعت دّدحي يذــــلا٠1٠2 ةــــنس رـــبمفون22 قــــفاوملا13٤1ماـــــع
ناوعألاب صاـــخلا دــــــقعلا ةدـــــمو اـــــهفينصتو لــــــغشلا بـــــــصانم
تاـــــــمدــــــــــخلا وأ ةـــــــناــــــيصلا وأ ظــــــــفـــــــحلا تاــــــــطاـــشن يف نيــــــلماعلا

حالــصإو ناــكسلاو ةـــحصلا ةرازوــــل ةــــيزكرملا ةرادإلا ناوــــنعب
،لدعملا ،تايفشتسملا

.ةّيبعّشلا ةـّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا

.٠2٠2 ةنس تشغ٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم11 يف رئازجلاب رّرح

ةيلاملا ريزو نع

ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربإ

ناكسلاو ةحصلا ريزو نع
تايفشتسملا حالصإو

ماعلا نيمألا

يحياس قحلا دبع

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

لغشلابصانم

فينصتلا

)2+١( دادعتلا

لا
نص

ف

الا مقرلا
الدتس

يل

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايسلا قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

سراح

ماعلا عومجملا

1

46

1

5

40

20

113

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

46

1

5

40

20

113

3

1

2

7

5

1

240

200

219

348

288

200

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ريغ دقع
)١( ةدملا ددحم

ريغ دقع
)2( ةدملا ددحم

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّـيمسرلا ةعبطملا

تــــشغ١٣ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع مّرــــحم2١يفخّرؤــــمرارـــــق
ناـــــــكسلاو ةـــــحصلا يرــــــــيدــــــم لـــــــــهؤـــي ،0202 ةـــــــــنس

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ليثمتل تايالولل
 .ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا يف تايفشتسملا

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

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ّنإ

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمب –
،يـــــندملا نوـــناقلا نـــمضتملاو٥791 ةـــنس رـــبمتبس62 قــــفاوملا
،هنم٠٥و9٤ ناتداملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا

92٤1 ماع رفص81 يف خّرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاءارــــــجإلا نوــــناق نــــمضتملاو8٠٠2 ةـــنس رــــياربف٥2 قـــــفاوملا
،ةيرادإلاو ةيندملا

لّوأ يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

9 يف خّرؤملا162-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا7991 ةنس ويلوي٤1 قفاوملا81٤1 ماـــع لوألا عـــيبر
ةيئالولا ناكسلاو ةـحصلا تاــيريدم مــيظنتب ةـــصاخلا دــــعاوقلا

،اهريسو

٥2 يف خّرؤــملا973-11 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىضتـقــمبو –
11٠2 ةـــــــــــنس رـــــــــــــبــــــــمفوـــــــــن12 قــــــــــــــــفاوـــــــملا23٤1 ماــــــــــــــع ةـــــــــــــــــجحلا يذ
حالــــــــــصإو ناـــــــــــكسلاو ةـــــــــــــحصلا رـــــــــــيزو تاــــــــيحالــــــص ددــــــــــحي يذـــــــــــــــلا
،تاــــــــــيفشتسملا

: يتأي ام رّرقي

تاــــــيالولــل ناـــــــكسلاو ةـــــحصلا ورــــــيدم لــــــــــهؤــي: ىلوألا ةداملا
ماـــــــمأ تاــــيفشتسملا حالـــصإو ناــــكسلاو ةــــحصلا رــــيزو لــــيثمتل

.ةيئاضقلا تاهجلا عيمج

ىلوألا ةداــملا يف هــيلع صوـــصنملا لــيثمتلا مــتي :2 ةداملا
ناـــــكسلاو ةــــحصلا يرــــيدم فـــــئاــظو ةــــسراــمم راــــطإ يف ،هالــــعأ
.مهتايحالصو مهماهم دودح يفو تايالولل

ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا
.ّةيبعشلا ةــّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماـع مّرحم21 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس

ديزوب نب نامحرلا دبع


