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ةـّيميظنتميسارم
ىلع اـهضرــعو ىدملا ةــلــيوــط ةــيــفارشتساةرـظـن دادـعإ –

.ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلابو رواشتلاب ةموكحلا

يف ةمهاسملا لاجم يف ،بدتنملا ريزولا فلكي :٣ةّداملا
ةيـــمـــنـــتلل ةيـــعاــــطقلا وأ /و ةــــلـــماــــشلا تاـــيـــجـــيتارـــتـــسالا دادــــعإ
نييدـــملا ىلع ةيــــميلـــقإلاو ةيئـــــيبلاو ةيعامـــتجالاو ةيداــــصتقالا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ليوطلاو طسوتملا

تاجايتحا لوح ةيفارشتسا لامعأ زاجنإ فيلكت وأ /و زاجنإ –
،ليوطلاو طسوتملا نييدملا ىلع ةمألا دراومو

ةيداصتقالا تاناهرلا مهأ لوح ،ةيمومعلا تاطلسلا ريونت –
،ةيميلقإلاو ةيعامتجالاو

ةيعضولا روطت ةعباتم ضرغب ةيفرظ تاركذم دادعإ –
،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

ةـــــلـــماـــشلا تايـــجـــيتارتـــسالل ةلــــكيــــهملا رصاــــنعلا حارــــتــــقا –
،يلكلا يداصتقالا ريطأتلا اذكو ةيقفألاو

ةاكاـــحمو لامـــعأو تاـــسارد زاــــجنإب فيلكتلا وأ/و زاـــجــــنإ –
يعاـــمــــتجالاو يداصـــتقالا طيـــحـملا تالوــــحت قابـــتسا ضرـــغب
،يلودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع ليوطلاو طسوتملا نييدملا ىلع

مهأ جاردإو ،لامعألاو تاساردلاضرع ةبسانمب  ،ميظنت –
،ةلعافلا فارطألا لك عم رواشتلاب ،تايصوتلا

لاصتالاب،ةيمومعلا تاسايسلل لماشلا ماجسنالا نامض –
 ،ةينعملا تاعاطقلا عم

.ةيميلقإلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةظقيلا مظن ريوطت –

يداصتقالا ليلحتلا لاجم يف ،بدتنملا ريزولا فلكي :٤ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع تاسايسلا مييقتو

تاريغتملا مهأل ةددحـملا رصانعلا روطت قافآ حارتقا –
،ةيدقنلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا ىربكلا

،ينطولا داصتقالا ةدايق ةحول دادعإ يف ةمهاسملا –

نييدملا ىلع يلكلا داصتقالا تاريطأتو تاؤبنت دادعإ –
،ليوطلاو طسوتملا

ىرـــبــــكلا ةيـــــلـــكلا ةـــيداـــصـــتقالا تاـــنزاوـــتلا روـــطت لـــيـــلــــحت –
طسوتملا نييدملا ىلع اهتمادتساو اهرارقتسا طورش حارتقاو
،ليوطلاو

تاعاطقلا روطت ةعباتم يف ،يفارشتسا جهنمب ةمهاسملا –
،ينطولا داصتقالل ةيجيتارتسالا

يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٧٢٣–0٢ مقر يذيفنت  موسرم
ددــــــحي ،0٢0٢ ةنــــس رــبـــمـــفوـــن٢٢ قـــــفاوـــملا٢٤٤١ ماــــع

فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملاريزولا تايحالص
.فارشتسالاب

––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب –
،فارشتسالاب فلكملا

3٤1و٤–99 ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حرتقي : ىلوألا ةداملا
ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ يف ،فارشتسالاب فلكملا

فارشتسالا لاجم يف ةينطولا ةسايسلا رصانع ،اهلمع جمانربو
اهذيفنت مييقتو ةعباتم نمضيو يجيتارتسالا طيطختلاو
.اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل اقبط

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

فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا فلكي :٢ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلعفارشتسالاب

لبقتسمل ىربكلا تاهجوتلا ديدحت يف ةموكحلا ةدعاسم –
،ليوطلاو طسوتملا نييدملا ىلع ةيمنتلا فادهأو ةمألا

ماجسناو قيسنت ليهست لجأ نم قرطو جهانم حارتقا –
،تاسايسلاو تايجيتارتسالا

طسوتملا نييدملا ىلع ةمألل ةنكمملا تاراسملا حارتقا –
داصتقالاو عمتجملل ةعقوتملا تاروطتلا ءوض ىلع ،ليوطلاو
،يلودلا طيحـملاو

ةيعيرشتلا تالاجملا يف يموكحلا طاشنلا يف ةمهاسملا –
طيطختلاو فارشتسالا نيدايم يف اميس ال ،ةيميظنتلاو
،ةيمومعلا تاسايسلا مييقتو يجيتارتسالا
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عم نواعتلا ريوطت ىلع بدتنملا ريزولا رهسي:٨ةّداملا
ةيميلقإلا ةينعملا تائيهلا عم لاصتالاب ،تائيهلاو تامظنملا

.فارشتسالا لاجم يف صاصتخالا تاذ ةيلودلاو

ايــــنـــقتو ايـــجهــــنم امـــعد بدــــتـــنملا رــــيزولا مدــــــقي :٩ةّداملا
ةيمومعلا تاسايسلا دادعإ راطإ يف ىرخألا ةيمومعلا تائيهلل
.ةيعاطقلا

ةينطو ةربخب ةناعتسالا بدتنملا ريزولا نكمي :0١ةّداملا
.ةقفارملاو نواعتلا دوقع راطإ يف ةيلود وأ /و

ةيلاجلل ،ةيلودلا ةربخلا لاجم يف ،ةيولوألا حنمت نأ بجي
.فارطألا ةددعتملا ةيلودلا تائيهلاو جراخلاب ةينطولا

ذيفنت نامض لــجأ نم بدتــــنملا ريزولا حرتقي :١١ةّداملا
هحلاصم ميــــــظنت ،هيلإ ةلكوملا فادهألا قـــــيقحتو تايــــحالـــــصلا

لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا راطإ يف اهريس نسح ىلع رهسيو
.اهب

ّةيمــــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــــني:٢١ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوـــملا2٤٤1 ماـــع يناــــثلا عيــــبر6 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

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

يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٨٢٣–0٢ مقر يذيفنت  موسرم
نمضتــي ،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع
،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصم ميظنت
.فارشتسالاب فلكملا

––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب–
،فارشتسالاب

3٤1و٤–99 ناــتداـــملا اـــمـــّيـــس ال ،روـــتـــسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موـسرملا ىضـتقمبو–
91٠2 ةـنــس ربمسيد82 قفاوـملا1٤٤1 ماـع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موـسرملا ىضـتقمبو–
٠2٠2 ةـنــس وينوي32 قفاوـملا1٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

72 يف خرؤملا6٠–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس يفــناــج32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
ىدل ةلودلا بتاكو بدتنملا ريزولا ناويد ميظنت نمضتملاو
،ريزولا

ةيمومعلا ةمكوحلا نيسحت لجأ نم تاحارتقا ةغايص –
يف مييقتلا يف ةكراشملاو يلحـملاو يزكرملا نييوتسملا ىلع
.لاجملا اذه

ةيرشبلا ةيمنتلا لاجم يف ،بدتنملا ريزولا فلكي :٥ةّداملا
،صوـصـخلا ىلـع ،ةـيـفارــغوـمـيدـلاو ةـيــعاــمـتـجالا تاـــساــيـسلاو
 : يتأي امب

،ةيعامتجالا ةيمنتلل ةينطولا ةسايسلا رصانع دادعإ –
 ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

ةيعامتجالا سيياقملا روطتل ةمظتنملا ةعباتملا ميظنت –
،ةيعمتجملاو

ةشيعم فورظ نيسحتل ىدملا ةليوط تاسايس حارتقا –
،ةيعامتجالا قراوفلا صيلقتو ناكسلا

ةيداصتقالا ةيعامتجالا راثآلا لوح ةيفارشتسا ليلاحت دادعإ –
،ةيفارغوميدلا تاروطتلل

ةيبرتلاو ةحصلا تاموظنم تاروطتب قلعتت ليلاحت دادعإ –
،نيوكتلاو

لمعلا قوسب قلعتت ةيفارشتسا ليلاحتو تاسارد دادعإ –
.ليغشتلا تاسايسو

ةمادتسملا ةيمنتلا لاجم يف ،بدتنملا ريزولا فلكي:٦ةّداملا
،صوصخلا ىلع ،يمقرلا داصتقالاو ةيميلقإلا تايكيمانيدلاو
: يتأي امب

ةيـــــمــــنتلل ةيـــنــــطولا ةيـــجيتارــــتسالا رــــصاــــنع حارـــتــــقا–
،ةمادتسملا

ظافحلاو ةيعيبطلا دراوملا نيمثت نمضتت تاسارد دادعإ –
،اهيلع

ةيعامتجالا تاءاضفلل ةيمنتلا تاردق ءاصحإ يف ةكراشملا –
،ةيداصتقالا

جــــــــهـــنم نمـــض ،ةيــــمـــيلقإلا ةيمــــنتلل مـــــعد راـــطإ حارــــــــتقا –
،يفارشتسا

ةيمقرلا تايجولونكتلا لامعتساب قلعتت ليلاحتب مايقلا –
.ةيداصتقالا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةريتو عيرست دصق

تاينقت ريوطت لاجم يف ،بدتنملا ريزولا فلكي :٧ةّداملا
امب صوصخلا ىلع ،ةيجهنملا مئاعدلاو يفارشتسالا ليلحتلا

 : يتأي

ةمزاللا فارشتسالاو ليلحتلل ةيجهنملا تاودألا ريوطت –
،ينطولا داصتقالاو عمتجملا تاروطت ةعباتمل

دادـــعإ ىلع رـــهسلاو ةاــــكاحـملاو ؤبـنـتــلا تاودأ رــيوــطــت –
،يعامتجالاو يداصتقالا ليثمتلل ةيفارشتسالا جذامنلا

.ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا معد يف ةمهاسملا –
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قيسنتو يداصتقالا عيونتلا لاجم يف تاهيجوت حارتقا –
،لماشلا ماجسنالا نامض لجأ نم ةيعاطقلا تاسايسلا

تاسايسلاو ةيداصتقالا تاسايسلا مييقت يف ةكراشملا –
،تاعاطقلا ددعتملا عباطلا تاذ تاسايسلا ةصاخ ،ةيمومعلا

ةيداصتقالا راثآلاـب قلعتت ةيفارشتسا تاسارد زاجنإ –
يمقرلا داصتقالا اميس ال ،ةفرعملا داصتقا روطتل ةيعامتجالا

،هنم

،ةيلاملاو ةيداصتقالا ةمكوحلا نيسحت تاودأ حارتقا –

تاودأو ةجذمنلا ريوطتو فارشتسالا جهانم ميمصت –
،تاسايسلا مييقتو يداصتقالا يفارشتسالا ليلحتلا

ىلع ينطولا داصتقالا كولس لوح تاهويرانيس دادعإ –
،ليوطلاو طسوتملا نييدملا

.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تامولعملا ماظن عضو ىلع رهسلا –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فلكتو ،ةيداصـــتقالا ليلاـــحتلل ةيـــعرفلا ةـــــيريدملا–أ
: يتأي امب

ةــيداـــصتـــقالا ةـــيعـــضولا لوـــح ةيفرــــــــــظلا ةركذــــــملا دادعإ –
،ةمألل ةيعامتجالاو

،يلكلا داصتقالا تانزاوت لوح ليلاحتب مايقلا –

ماجسنالا رصانع ديدحتو ةيعاطقلا تاسايسلا ةعباتم –
،لماشلا

،يدقنلاو يلاملا عاطقلا روطت ةعباتم –

،يلودلا يداصتقالا طيحـملا ةعباتم –

ةيقرتو يداصـــــتقالا عيوــــنتلا لوح تاـــــساردب ماـــيـــــقلا –
،تارداصلا

ةيسفانت لماوع روطت لوح ةيفارشتسا تاسارد دادعإ –
،ينطولا داصتقالا

ةيكيمانيدلا لوح ةيفارشتسا ليلاحتو تاسارد دادعإ –
  .راكتبالاو ةفرعملا ىلع ةينبملا ةيداصتقالا

امب فلكتو،تاسايسلا مييقتل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
 : يتأي

،تاسايسلا مييقت ةيقرت –

يف ةمهاسملاب حمست يتلا ةيرورضلا رصانعلا ديدحت –
،ةيداصتقالا ةيمنتلا تايجيتارتسا دادعإ راسم نيسحت

ىلع اهراثآو ةيداصتقالا ةيمنتلا جمارب مييقتو ةعباتم –
،يداصتقالا ومنلا

ىلع اهراثآو ةيمومعلا تاسايسلا مييقت يف ةمهاسملا –
.اهتمادتساو ةيمومعلا تامدخلا نم تايجاحلا ةيبلت

خرؤملا723–٠2 مــقر يذــيـفـــنـتـــلا موـسرملا ىضتـــقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا تايحالص ددحي
،فارشتسالاب

: يتأي ام مسري

ىدل بدتــــــنملا رـــيزولا حلاــــصم نمــــــــضـــتت:ىلوألاةّداملا
رـــــيزولا ةطــــــلـــس تـــحت ،فارشـــتسالاب فلـــــكملا ،لوألا ريزولا
:يتأي ام ،بدتنملا

 : هدعاسيو ،ناويدلا سيئر–١

نوفلكي ،صيخــــلتلاو تاــــساردلاب نيفــــلكم )٤( ةعــــبرأ*
 : يتأي امب

تاطاشنلا يف بدتنملا ريزولا ةكراشم ميظنتو ريضحت –
،ةيموكحلا

،ريراقتلا صيخلتو تايريدملا لاغشأ ةعباتمو قيسنت –

لاجم يف بدتنملا ريزولا تاطاشن ميظنتو ريضحت –
،ةيرادإلا نوؤشلاو نواعتلاو ةيلودلا تاقالعلا

ةزهــــجأ عم بدتـــنملا ريزولا تاــــــقالع ميــــظـــنتو ريــــضحت –
.مالعإلا

.ناويدلاب )٢( ناقحلم*

: ةيتآلا لكايهلا–٢

تاــسايـــسلا مــييـــقتو ةيداــــصـــتقالا ليــــلاـــحـــتلا ةــــيرــــيدـــم–
،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تامولعملا ةموظنمو

ةيـــعامتـــــــجالا تاـــسايـــسلاو ةيرــــشبلا ةيـــمــــنتلا ةيرــــيدم–
،ةيفارغوميدلاو

.ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيميلقإلا تايكيمانيدلا ةيريدم–

تاسايسلا مييقتو ةيداصتقالا ليلاحتلا ةيريدم:٢ةّداملا
امب فلكتو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تامولعملا ةموظنمو
:يتأي

ناديـــملا يف ةيفارشـــــتـــــسا ليلاــــحتو تاــــساردب مايـــــقلا –
،يلاملاو يداصتقالا

قابتساو يملاعلا داصتقالا روطت لوح ليلاحتب مايقلا –
،ينطولا داصتقالا ىلع هراثآ

ةيداصتقالا ةيمنتلا تايجيتارتسا دادعإ يف ةمهاسملا –
،اهقيسنت نامضو

ىلع اهراثآو ةيداصتقالا ةيمنتلا جمارب مييقتو ةعباتم –
،يداصتقالا ومنلا

،ةيمنتلل ةيعاطقلا قافآلا ةساردو ةعباتم –
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سأر نيدايم يف ةيفارشتسا ليلاحتو تاساردب مايقلا –
،يرشبلا لاملا

دادــــــــعإ يف ةــــمــــهاســــــملاب حـــمــــست يتلا رــــصانــــعلا دـــيدـــــحت –
نامضو يرشبلا لاملا سأر ةيمنتب ةقلعتملا تايجيتارتسالا
،لماشلا اهماجسنا

،يداصتقالا ومنلا يف يرشبلا لاملا سأر ةمهاسم مييقت –

ةيرشبلا ةيمنتلا لاجم يف ققحـملا مدقتلا روطت ةعباتم –
.ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو

تاسايسلا ليلحـتو ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
 : يتأي امب فلكتو ،ةيفارغميدلا تاروطتلاو ةيعامتجالا

ةلوــــــفطلاو ةرـــــسألا لوـــــح ةيفارــــشتــــسا تاــــــسارد دادـــــعإ –
،اهتاروطت ةعباتمو بابشلاو

ةلادعلاو ناكسلل ةيشيعملا فورظلا لوح تاسارد دادعإ –
،ةيعامتجالا

تاسايسو لمعلا قوس لوح ةيفارشتسا تاسارد دادعإ –
،ليغشتلاو لخدلا

ةيعامتجالا تاجاحلا روطت لوح ليلاحتو تاسارد دادعإ –
،ةيلاملا اهراثآ مييقتو ةيلبقتسملا

يعامتجالا طاشنلا ماجسنا لوح ةيفارشتسا تاسارد دادعإ –
،ةيعامتجالا ةيامحلا ماظن ةمادتساو ةلودلل

ةيفارـــــغوـــميدلا ةيـــعــــضولا لوـــح ليلاـــــحتو تاعــــقوت دادـــــعإ –
ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا ىلع اهروطت راثآ مييقتو
 .ةمألل

يعامتجالا فارشتسالا تاودأل ةيعرفلا ةيريدملا–ج
: يتأي امب فلكتو ،يفارغوميدلاو

تاودأو ةجذمنلا ريوطتو ةيفارشتسا جهانم ميمصت –
،يفارغوميدلاو يعامتجالايفارشتسالا ليلحتلا

،يرشبلا لاملا سأر ةيمنت تارشؤم ميمصت –

ةيعامتجالا تايطعملا دعاوق رييستو ريوطت ىلع رهسلا –
.ةيفارغوميدلاو

ةيمـــنتلاو ةيـــمـــيلــــقإلا تاـــيكــــيماـــنيدلا ةـــيرـــيدــــم :٤ةّداملا
: يتأي امب فلكتو ،ةمادتسملا

لاكـــشأ لــــضـــــفأ لوــــح ةيـــفارـشـــــــتسا تاــــــساردب مايـــــقلا –
تاــــعاــــطقلا عم لاـــــصــــتالاب ،ةيمــــنتلا جماربل يميلقإلا عيزوــتلا
،ةيـــــنـــــعملا

ةمادتسملا ةيمنتلا لاجم يفةيفارشتسا تاسارد دادعإ –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ميلاقألل

ةموظنمو فارشتسالا تاودأل ةيعرفلا ةيريدملا– ج
 : يتأي امب فلكتو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تامولعملا

تاودأو ةجذمنلا ريوطتو ةيفارشتسا جهانم ميمصت –
،تاسايسلا مييقتو يداصتقالايفارشتسالا ليلحتلا

ىلع ينطولا داصتقالا كولس لوح تاهويرانيس دادعإ –
،ليوطلاو طسوتملا نييدملا

ةــــــــــيداــــصــــتقالا تاـــــمولـــعــــملل ماــــظن عــــضو ىلع رـــــهــــــــسلا –
،ةيعامتجالاو

.ةيداصتقالا ةظقيلل ماظن عضو –

ةيعامتجالا تاسايسلاو ةيرشبلا ةيمنتلا ةيريدم :٣ةّداملا
: يتأي امب فلكتو ،ةيفارغوميدلاو

تالاـــــجملا يف ةيفارشتـــــسا ليلاــــحتو تاــــساردب مايـــــقلا –
،يرشبلا لاملا سأرو ةيعامتجالا

ةيمنتلاب ةقلعتملا تايجيتارتسالا دادعإ يف ةمهاسملا –
،لماشلا اهماجسنا نامضو يرشبلا لاملا سأرو ةيعامتجالا

ةلادعلاو ناكسلل ةيشيعملا فورظلا لوح تاساردب مايقلا –
،ةيعامتجالا

ةيـــعاــــمـــتجالا تاـــجايــــتحالا روــــطت ليلــــحت يف ةمهاـــــسملا –
،ةيلاملا اهراثآ مييقتو ةيلبقتسملا

،يداصتقالا ومنلا يف يرشبلا لاملا سأر ةمهاسم مييقت –

لخدلا تاسايسو لمعلا قوسب ةقلعتملا لئاسملا ةعباتم –
،ليغشتلاو

،ةيفارغوميدلا تارشؤملا روطت ةعباتم –

مييقتو ةيفارغوميدلا ةيعضولا لوح ليلاـــــحتب ةرداـــبملا –
رواــــشـــــتلاب ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالاةيمنتلا ىلع اهروطت راثآ
،ةيـــنــــعملا تاــــعاـــطـــقلا عم

ةمادتسا لوح ةيفارشتسا ليلاحتو تاساردب ةمهاسملا –
،ةيعامتجالا ةيامحلا ماظن

ةلوفطلاو ةرسألا روطت لوح ةيفارشتسا تاساردب مايقلا –
،بابشلاو

تاودأو ةجذمنلا ريوطتو ةيفارشتسا جهانم ميمصت –
،يعامتجالا يفارشتسالا ليلحتلا

 .ةيعامتجالا تانايبلا دعاوق رييستو ريوطت ىلع رهـــسلا –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

لاــــملا سأر ةيـــــمـــنت ليلاــــحتل ةيـــعرـــفلا ةيرـــيدملا–أ
 : يتأي امب فلكتو ،يرشبلا
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يف بدـــــتـــنملا رــــيزولا حـــــلاــــصم مـــيـــظــــنت ددـــــحي:٥ةّداملا
ىدل بدتـــــنملا رـــيزولا نيب كرــــــتـــــشم رارق بـــــجومب ،بتاـــــكم
ةيلاملاب فلكملا ريزولاو فارشتسالاب فلكملا ،لوألا ريزولا

)2( نيبتكم دودح يف ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو
.ةيعرف ةيريدم لكل بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ

ةّيمسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رــــشــــني:٦ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوــملا2٤٤1 ماـــع يناـــثلا عـــيـــبر6 يف رئازــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

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

يناثلا عيبر٦يفخّرؤم٩٢٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
لدـــــعي،0٢0٢ ةنــــــــس ربــــــــمفون٢٢ قفاوــــــملا٢٤٤١ ماــــع
خرؤـملا692–69 مـــقر يذــــيفنتلا موــــــسرملا مــــمتيو

رـــــبمتبس8 قــــــــفاوـــــملا7141 ماــــــع يناـــثلا عـــيـبر42 يف
ةينطولا ةــــــلاــــــــكولا ءاـــشنإ نمضتملاو6991 ةـــــنس

،يساــسألا اـهنوــناــق ديدحـتو بابشلا لـيـغـشـت مــعدــل
.اهتيمست ريغيو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب –
،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا

3٤1و٤–99 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

7141 ماع رفص8 يف خرؤملا41–69 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيـلاملا نوـناـق نــمضتملاو6991 ةـنس وـيــنوــي42 قـــفاوملا
،هنم61 ةداملا اميس ال ،6991 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا432–69 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا7141 ماع رفص61
،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت معدب

يف خرؤملا073–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1441 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا692–69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا7141 ماع يناثلا عيبر42
باـبشلا لـيـغشت مـعدـل ةـيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ءاشنإ نــمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

،ميلاقألا ةيقرت معدو زيفحت تايلآ عضو يف ةكراشملا –

ةيــــعانــــــصلا ضاوــــــــحألا ديدــــــحت لوــــح ،تاــــــــسارد ءارـــــــــــجإ –
دنع ،اهطيشنت ةداعإ فورظ ةساردو ليغــــشتلا ضاوــــحأو
،ةينــــعملا تاســــسؤـــملاو لكايــــهلا عم لاـــصــــتالاب ،ءاضتقالا

نامضو ةيميلقإلا ةيمنتلا تارشؤمل ةدايق ةحول عضو –
،اهتعباتم

،ةيئاضفلا تانايبلا دعاوق رييستو ريوطت ىلع رهسلا –

تاودأو ةجذمنلا ريوطتو ةيفارشتسا جهانم ميمصت –
.يئاضفلا يفارشتسالا ليلحتلا

.ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

تايكيمانيدلا ليلحـتو ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب فلكتو،ةيميلقإلا

،ةيميلقإلا ةيمنتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا رصانع ديدحت –

عيزوتلا لاكشأ لضفأ لوح ةيفارشتسا تاساردب مايقلا –
،ةيمنتلا جماربل يميلقإلا

تاءاضــفلل ةيـــمـــنتلا تاناــــــكمإ ءاـــصـــحإ يف ةمـــهاــــــســــملا –
.ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

داصتقاو ةمادتسملا ةيمنتلل ةيعرفلا ةيريدملا–ب
: يتأي امب فلكتو ،دراوملا

ةيميلقإلا ةيمنتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنت ةعباتم –
،اهمييقت يف ةكراشملاو ةمادتسملا

ةظفاحـملاو ةيعيبطلا دراوملا نيمثتب قلعتت تاسارد دادعإ –
،اهيلع

،يريودتلا داصتقالا لوح ليلاحتو تاسارد دادعإ –

 .ةيخانملا تاريغتلاو ةئيبلا لوح ليلاحتو تاسارد دادعإ –

،يميلقإلافارشتسالا تاودأل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

تاودأو ةجذمنلا ريوطتو ةيفارشتسالا جهانملا ميمصت –
،يئاضفلايفارشتسالا ليلحتلا

ةيمنتلا تايجيتارتسا مييقتو ةعباتم تاودأ ميمصت –
،ةمادتسملا ةيميلقإلا

،ةيميلقإلا تايطعملا دعاوق رييستو ريوطت ىلع رهسلا –

ةيعامتجالاو ةيداصتقالا طئارخلا ريوطت يف ةكراشملا –
،ميلقإلل

.ةيميلقإلا ةظقيلل ماظن عضوب حمست يتلا رصانعلا ديدحت –
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ةلاكولا رفوتت ،اهماهم ةيدأت لجأ نم : رركم7 ةّداملا”
: ىلع

: ةيزكرم لكايه–

،ةيزكرم تايريدم •

.ةماع ةيشتفم •

: ةيلحم لكايه–

،ةيئالو تالاكو •

رارق بجومب يميلقإلا اهصاصتخا ددحي  ةيلحم عورف •
.”ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا نم

يـــتآلا ءاــــضـــعألا نم هـــــيـــجوـــتلا سلــــجم نوــــكـــتـــي :9 ةّداملا”
 : مهركذ

 ،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا لثمم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا نع )2( نيلثمم–

اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةأرملا

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

نامضلاو ليغشتلاو لمعلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
 ،يعامتجالا

راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنصل مئادلا نيمألا–
،هلثمم وأ ،عيراشملا ووذ بابشلا اهايإ حونمملا ضورقلا

،هلثمم وأ ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ةيعمج سيئر–

رثكألا ،عيراشملا يوذ بابشلا تامظنم نع )2( نالثمم–
.ينطولا ىوتسملا ىلع اليثمت

هتدعاسم هنكمي صخش لكب نيعتسي نأ سلجملا نكمي
.هتاءافكل ارظن ،هلاغشأ يف

توصب هيجوتلا سلجم لاغشأ ةلاكولل ماعلا ريدملا رضحي
.”هتنامأ ىلوتيو يراشتسا

...............................)رييغت نودب(............................ :01 ةّداملا”

.ةّيوضعلا )ىتح رييغت نودب(.........عاطقنا ةلاح يفو–

ةدمل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نيب نم سيئرلا بختني
سفن بسح بختني سيئر بئان هدعاسيو ،ةدحاو )1( ةنس

.”اهسفن ةدمللو لاكشألا

يف خرؤملا681 –02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ويلوي02 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ82
فلــــــــكملا ،لوألا رـــــيزولا ىدل بدـــــتـــنملا رــــيزولا ىلإ دنــــــسي
ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا تاسسؤملاب
،بابشلا ليغشت معدل

: يتأي ام مسري

7و6و ىلوألا داوــــملا ماـــكـــــحأ مـّمــتتو لّدــــعـــــت: ىلوألا ةّداملا
موسرملا نم42و32و رركم22و رركم12و91و01و9و رركم
7141 ماع يناثلا عيبر42 يف خرؤملا692–69 مقر يذيفنتلا
ةلاكولا ءاـــــشنإ نمـــضتـــملاو6991 ةنــــس ربـــمــــتبس8 قــــفاوــــملا
،يساسألا اهنوناق ديدحتو بابشلا ليغشت معدل ةينطولا

: يتأي امك

،هالعأ روكذملاو )ىتح رييغت نودب(...... : ىلوألا ةّداملا”
موسرملا اذه ماكحأ اهيلع يرست صاخ عباط تاذ ةئيه ثدحت

ىعدـتو ،”ةيتالواقملا ةيــمنتو مـــــعدل ةينـــــطولا ةلاكولا” ىّمــــــست
.”ةلاكولا” صنلا بلص يف

تائيهلاو تاسسؤملا عم لاصتالاب ،ةلاكولا علطضت :6 ةّداملا”
: ةيتآلا ماهملاب ،ةينعملا

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

دراوملا دصرب حمسي نأ هنأش نم ريبدت لك قّبطت–
بابشلا حلاصل تاطاشن ثادحإ ليومتل ةصّصخملا ةيجراخلا

مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلـل اـقـفو ةدّدحملا لاـجآلا يف اـهــلاــمــعــتساو
،امهب لومعملا

اهثادحتسا نكمي يتلا تاطاشنلل ةينطولا ةيقاطبلا دعت–
كارتشالاب ايرود اهنييحتو عيراشملا باحصأ بابشلا فرط نم
،ةينعملا تاعاطقلا فلتخم عم

ىلع ءانب ةيئيبلا ةمظنألا ريوطتو ثادحتسا عجشت–
يبلت يتلا تاعاطقلا فلتخم نم ةحاتملا رامثتسالا صرف
،ينطولا وأ/و يلحملا قوسلا تاجايتحا

تاسسؤملا ءاشنإ  ةيلمع سييقتو ةنرصع ىلع رهست–
،اهتعباتمو اهتقفارمو ةرغصملا

،يفارشتسا جهن قفو يداصتقالا ءاكذلا تاودأ روطتو دعت–
،ةلاعفو ةنزاوتم ةيداصتقا ةيمنت فدهب

ةلاكولا رييستو ةرادإ تايلآ ةنمقرو ةنرصع ىلع لمعت–
،ةرغصملا تاسسؤملا ثادحتسا زاهجو

ةيلودلا تائيهلا جمارب لالخ نم تاربخلا لدابت عجشت–
ةـــيـتالواقــــملا ةيــــقرـــــتو مــــعدــــل ةيبــــنجألا تالاــــكوــــلا عــم ةـــــــكارــشلاو
،ةرغصملا ةسسؤملاو

ةصصختم ةرغصم تاطاشن قطانم رييست نمضت–
.”ةرغصملا تاسسؤملا ةدئافل ةزهجم
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فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب –
،ةرغصملا تاسسؤملاب

3٤1و٤–99 ناــــتداــــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا073–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1441 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا002–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8991 ةنس وينوي9 قفاوملا9141 ماع رفص41
ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ثادحإ
هــــنوـــناـــق دــــيدــــحتو عــيراــــشملا ووذ باــــبــــشلا اــهاـــــيإ حوـــنـــمـــملا
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا

يف خرؤملا442–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دنسي يذلا0202 ةنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مرحم21
تاسسؤملاب فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ىلإ
ةكرتــــشملا ةلافــــكلا قودنــــص ىلع ةياــــصولا ةطلــــس ،ةرغصملا
،عيراشملا ووذ بابشلا اهايإ حونمملا ضورقلا راطخأ نامضل

: يتأي ام مسري

نم21و5و3 داوـــملا ماــــــــكحأ مــــمتتو لدـــــعت: ىلوألا ةّداملا
ماع رفص41 يف خرؤــــملا002–89 مقر يذيـــــفــــنتلا موــسرملا

قودنص ثادحإ نمضتملاو8991 ةنس وينوي9 قفاوملا9141
اهايإ حونمملا ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا
: يتأي امك ،يساسألا هنوناق ديدحتو عيراشملا ووذ بابشلا

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

.ةيصخش )ىتح رييغت نودب(......................... نامـض لمــكـي

قودنصلا ىلوتي ، كونبلا ضيوعت دعبو كلذ ىلع ةداـــــيزو
نيرثعتملا عيراـــشملا يوذ بابــــشلا ةعباــــتمو ةقـــفارم ةمــــهم

ليصحتب قودنصلا موقي مث ،ةيكنبلا مهضورق ديدست يف
عيراشملا باحصأ بابشلا ىدل ةقحتسملا ةيكنبلا نويدلا هذه
ىلإ كونبلا اهزوحت يتلا قوقحلا ليوحت دعب نيرثعتملا
.”قودنصلا

ذيفـــنت تايفــــيك قودنـــصلا ةرادإ سلــــجم ددــــحـــي :5 ةّداملا”
.”ةقحتسملا نويدلا يقاب ليصحتو نامضلا

بلص يف ىعدي ةرادإ سلجم قودنصلا رّيسي :21 ةّداملا”
: نم نوكتيو ”سلجملا ” صنلا

،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملاريزولا لثمم–

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

،نيـــــمدـــختــــسملا روــــجأو لمـــعلا طورــــش ددــــــحت :91 ةّداملا”
ةيقافتا بجومب ةرّيسملا تاراطإلاو ماعلا ريدملا ءانثتساب
.”ةيعامج

ةسرامم يف ةلاكولل ماعلا ريدملا دعاسي : رركم12 ةّداملا”
،نوراشتسمو نويزكرم نوريدمو ماع شتفمو ماع نيمأ هماهم
.”ينوناق راشتسم مهنم

نوريدملاو ماعلا شتفملاو ماعلا نيمألا ّنيعي : رركم22 ةّداملا”
بجومب ةيئالولا تالاكولا وريدمو نوراشتسملاو نويزكرملا

ىلع ءانب ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا نم رارق
.ماعلا ريدملا نم حارتقا

.”اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

ءاضعأ )4( ةعـــبرأ نم ةبــــقارـــملا ةنــــجل نوــــكــــتت :32 ةّداملا”
بختنتو .ديدجتلل ةلباق ةنس ةدمل هيجوتلا سلجم مهبختني

ةنس اهتدم ةدهعل اهئاضعأ نيب نم اهسيئر ةبقارملا ةنجل
.”ةدحاو

................)رييغت نودب(.............. :42 ةّداملا”

،اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ةرود يف عمتجت
بلطب ،ةجاحلا دنع ،ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ اهنكميو
روضحب ،اهئاضعأ )1/2( فصن وأ هيجوتلا سلجم سيئر نم
 .هلثمم وأ ماعلا ريدملا

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

”ليغـــشـــتلاب فــــلكملا رـــيزولا” اتيـــــمـــست ضوـــــعــت :2 ةّداملا
فلكملا ريزولا” ةيمستب ”ليغشتلاو لمعلاب فلكملا ريزولا”و
يذيفنتلا موسرملا ماكحأ لك يف ”ةرغصملا تاسسؤملاب
8 قفاوملا7141 ماع يناثلا عيبر42 يف خرؤملا692–69 مقر

.هالعأ روكذملاو6991 ةنس ربمتبس

ّةيــــمـــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشــــني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

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

يناثلا عيبر٦يفخّرؤم0٣٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
مـمتيو لدعي ،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع
رــفص41 يفخرؤملا002–89 مقر يذيفنتلا موسرملا

نمضتملاو8991 ةــنس وــينوي9 قفاوــملا9141 ماع
راـــطخأ ناـــمضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ثادحإ
عيراشملا ووذ بابشلا اــهاــيإ حوـــنمملا ضورـــقلا

.يساسألا هنوناق ديدحـتو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
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يذيفنتلا موسرمـلا نم9 ةداملا ماكحأ لدعت :٢ ةّداملا
وينوي62 قفاوملا93٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا٠71–81 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا ماعلا ريدملا حرتقي :9 ةداملا”
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا هيلع قفاويو
.”ةرادإلا سلجم ةلوادم دعب

يذيفنتلا موسرمـلا نم٠1 ةداــملا ماـــكحأ لدـــــعت :٣ ةّداملا
وينوي62 قفاوملا93٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا٠71–81 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا سأري:٠1 ةداملا”
ءاضعألا نم نوكتي يذلا ةرادإلا سلجـــم هلثمم وأ ةطسوتملاو
: مهركذ يتآلا

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا لثمم–

رـيوـطــت لــجأ نــم رواشتــلــل ينــطوــلا سلــجملا سيــئر–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا–

ثحـبـلا جئاـتـن نيمـثـتـب ةـفـلـكملا ةـلاـكوـلـل ماــعــلا رــيدملا–
،يجولونكتلا ريوطتلاو

،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل ماعلا ريدملا–

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلل ماعلا ريدملا–

.ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ةيعمجل ماعلا ضوفملا–

.”ةرادإلا سلجم ةنامأ ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلوتي

٠71–81 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ ممتت:٤ ةّداملا
81٠2 ةنس وينوي62 قفاوملا93٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا

ةراشتسالاو معدلا زكارمو لتاشم” هناونع ،رركم ثلاث لصفب
: يتأي امك ررحــت ،"ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل

رركم ثلاثلا لصفلا”

ةراشتسالاو معدلا زكارمو تاسسؤملا لتاشم
 ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل

لوألا عرفلا

ماهملا

ذيفنت ةمهم تاسسؤملا لتاشم ىلوتت: رركم12 ةداملا
ىلع ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ءاشنإ معد ماظن
،ةلاكولل ةيزكرملا لكايهلا هددحت يذلا ،يلحملا ىوتسملا

ةرــــــــيغــــصلا تاسسؤــــــملاب ةصاـــــخلا تامدــــــخلا ميدقـــــــتو
.ةطسوتملاو

”ليغـــــشتلاب فلـــكملا رــــيزولا” ةيمـــــست ضوـــــــعت :2 ةّداملا
لك يف ”ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا” ةيمستب
رفص41 يف خرؤملا002–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ

ثادحإ نمضتملاو8991 ةنس وينوي9 قفاوملا9141 ماع
حونمملا ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص

 .يساسألا هنوناق ديدحتو عيراشملا ووذ بابشلا اهايإ

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رــــشنــــي :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

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

يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم١٣٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
لدــــعي ،0٢0٢ ةــنـس رــبـمـفوــن٢٢ قــفاوـــملا٢٤٤١ ماـــع
خرؤـملا071–81 مـــقر يذــيفنتلا موـسرملا مـمتيو

ةــنس وــينوي62 قــــفاوـملا9341 ماـــع لاوـش21 يف
تاـسسؤملا رــيوطت ةــلاكو ماهم ددحي يذلا8102
اهميظنتو راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا

.اهريسو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٠71–81 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا81٠2 ةنس وينوي62 قفاوملا93٤1 ماع لاوش21
ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةلاكو ماهم
،اهريسو اهميظنتو راكتبالا

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ممتيو موسرملا اذه لدعي : ىلوألا ةّداملا
ماع لاوش21 يف خرؤــــــملا٠71–81 مقر يذيـــــفـــنتلا موــــسرمـلا

ةلاكو ماهم ددحي يذلا81٠2 ةنس وينوي62 قفاوملا93٤1
راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت
 .اهريسو اهميظنتو
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ةيالولا يف ةلتشم دوجو مدع ةلاح يف:2 رركم12 ةداملا
ريخألا اذه لفكتي ،ةراشتسالاو معدلا زكرم صاصتخا تاذ
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ءاشنإل معدلا ماهم نامضب
.ءاويإلا تامدخ ءانثتساب

يناثلا عرفلا

ريسلاو ميظنتلا

معدلا زكارمو تاسسؤملا لتاشم ريدي :3 رركم12 ةداملا
نورـيدـم ،ةـطسوــتملاو ةرــيــغصلا تاسسؤمــلــل ةراشتسالاو
.حلاصم ءاسؤر مهدعاسيو

،صوصخلا ىلع ةلتشملا ريدم فلكي:4 رركم12 ةداملا
: يتأي امب

يتلا ةلتشملا نم ةوجرملا جئاتنلا قيقحت ىلع رهسلا–
،اهريسي

فادهأ يف ةلاكولا فرط نم ةددحملا فادهألا ديسجت–
،ةيتايلمع لمع تاططخم يفو ةصاخ

ةيتايلمعلا لمعلا تاططخمو عيراشملا ىلع فارشإلا–
،ةققحملا ءادألا تايوتسم مييقتو ةلتشملا اهذفنت يتلا

تاحارتقا ميدقت عم طاشنلا نع ةيرود ريراقت دادعإ–
ةلتشملا اهذفنت يتلا جماربلاو تامدخلا ةيلاعف نيسحتل
ةـــيـــتالواـــقملا مـــعد لاــــجــــم يف اساسأ يلحملا ىوــــتسملا ىلع
،تاسسؤملا ءاشنإو

ةراشتسالاو مــعدــلا زــكارــم عــم رزآتــلا هــجوأ رــيوــطــت–
،ايلحم ةروطملا تاكارشلا راطإ يف نيرخآلا نيلعافلاو

ةــلــتشملا رــيس نسح ىلع رــهسلاو رـــيـــيستـــلا ناـــمض–
.ةلهؤملا تاسسؤملل ءاويإلا لكايه ىلع ظافحلاو

ةراشتسالاو معدلا زكرم ريدم فلكي:5 رركم12 ةداملا
اــــــمب ،صوــــصـــخلا ىلع ةطـــسوـــتملاو ةريغــــصلا تاســـــــسؤملل
: يتأي

،زكرملا نم ةوجرملا جئاتنلا قيقحت نامض–

فادهأ يف ةلاكولا فرط نم ةددحملا فادهألا ديسجت–
،ةيتايلمع لمع تاططخم يفو ةصاخ

ةيتايلمعلا لمعلا تاططخمو عيراشملا ىلع فارشإلا–
تاسسؤملا ةموميدو ريوطت معد لاجم يف زكرملا اهذفني يتلا
تاسسؤملل يئيبلا ماظنلا ريوطتو ةطسوتملاو ةريغصلا
،ةققحملا ءادألا تايوتسم مييقتو ةطسوتملاو ةريغصلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكت ،ةفصلا هذهبو

ميدقتب ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ءاشنإ عيجشت–
ةثيدح ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ناضتحالا تامدخ
ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ةبسنلاب عيرستلاو ةأشنلا
،ةريبك ومن تاناكمإ اهيدل يتلا كلت وأ ةركتبملا

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل يفرظ ءاويإ ريفوت–
،ةموميدلل معدلا ماظن يف ةلجسملا ،تابوعص هجاوت يتلا

اميف بابشلا ةدئافل ةينيوكتو ةيسيسحت لامعأب مايقلا–
،ةدوجوملا ةزهجألا عم لماكتلاب ،ةيتالواقملا صخي

ةريغصلا تاسسؤملا ءاشنإل ةيلحملا تايناكمإلا مييقت–
،يعانصلا جيسنلا فيثكتو ةطسوتملاو

تاسسؤملا ةطشنأل ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا صرف ديدحت–
تاسسؤملا ءاشنإ عيجشت فدهب ،ةيعانصلا اميس ال ،ةريبكلا
،راطإلا اذه يف ةطسوتملاو ةريغصلا

رداصملاو قالطالا قيدانص ىدل عيراشملا يلماح ةدعاسم–
.ليومتلل ىرخألا

ةراـــــــشـــتـــسالاو مـــعدلا زـــكارــــم ىلوــــتــــــت:1 رركم12 ةداملا
ةمظنأو جمارب ذيفنت ةمهم ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةموميدو ريوطت معد
ةيزكرملا لكايهلا فرط نم ةددحملا ،يلحملا ىوتسملا ىلع
نامض عم ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةدئافل ةلاكولل
.ةقفارملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكت ،ةفصلا هذهبو

ةرــيــغصلا تاسسؤملا تاــجاــيــتــحا لـــيـــلحتو ةسارد–
ىلع نيينعملا نيلعافلا عومجم عم لاصتالاب ،ةطسوتملاو
جماربلل ةبولطملا تافييكتلا حارتقا فدهب يلحملا ىوتسملا

،اهذفنت يتلا ةمظنألاو

ةيئيبلا مظنلل وأ يعامجلا ريوطتلل عيراشم حارتقا–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل

ةرـيـغصلا تاسسؤملا مـعد ةـمـظـنأو جمارـبــلا ذــيــفــنــت–
نيلعافلا عم لاصتالاب ةلاكولا فرط نم ةددحملا ،ةطسوتملاو
: لاجم يف ،يلحملا ىوتسملا ىلع نيينعملا

،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةنرصع*

،ينطولا يعانصلا جامدنالا زيزعت معدو ةلوانملا ريوطت*

ةريغصلا تاسسؤملا يف ةنمقرلاو راكتبالا معد*
،ةطسوتملاو

ظافحلاو ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةموميد معد*
،اهيلع

.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ةيئيبلا مظنلا ريوطت*
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ىدامج٠3 يف خرؤملا5٠–19 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو1991 ةنس رياني61 قفاوملا11٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيبرعلا ةغللا لامعتسا ميمعت

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةسفانملاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا5٠–3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
قوقحب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا6٠–3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تامالعلاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع

ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع رفص92 يف خرؤملا3٠–9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قـلـعـتملاو9٠٠2 ةـنس رـيارــبــف52 قـــفاوملا٠3٤1
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع نابعش٤1 يف خرؤملا٤٠–9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ5 قفاوملا٠3٤1
لاصتإلاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

ماع رفص81 يف خرؤملا9٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوـناـق نـمضتملاو8٠٠2 ةـنس رـيارــبــف52 قـــفاوملا92٤1
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا٤٠–٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طاشنلاب قلعتملاو٤1٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا53٤1 ماع
،يرصبلا يعمسلا

ناضمر82 يف خرؤملا21–51 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو51٠2 ةنس ويلوي51 قفاوملا63٤1 ماع
،لفطلا

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا5٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةراـــجـــتلاب قلعـــتـــملاو81٠2 ةنــــس وـــياــــم٠1 قــــفاوــــملا93٤1
،ةينورتكلإلا

تاحارتقا ميدقت عم طاشنلا نع ةيرود ريراقت دادعإ–
زكرملا اهذفني يتلا معدلا جماربو ةمظنأ ةيلاعف نيسحتل
،يلحملا ىوتسملا ىلع

يف نيرخآلا نيلعافلاو ةلتشملا عم رزآتلا هجوأ ريوطت–
،ايلحم ةروطملا تاكارشلا راطإ يف يئيبلا ماظنلا

.”زكرملا ريس نسح ىلع رهسلاو رييستلا نامض–

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رــــشـــــني :5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع

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

يناثلا عيبر٦يفخّرؤم٢٣٣–0٢ مقر يذيفنت موسرم
ددـــحــي ،0٢0٢ ةنـــــس ربـــــمــــفوـــن٢٢ قــفاوــملا٢٤٤١ ماــــع
تنرـــتـــنإلا رـــبــــع مالــــعإلا طاــــشــــن ةسراــــممتايفيك
.ينورتكلإلا عقوملا ربع حيحصتلا وأ درـلا رشنو

––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،لاصتالا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

81 يف خرؤملا5٠–21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو21٠2 ةــنس رــياــنــي21 قــــفاوملا33٤1 ماــــع رــــفص

،هنم311و66 ناتداملا اميسال ،مالعإلاب

ماع رفص81 يف خرؤملا651–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوــناــق نــمضتملاو6691 ةـــنس وـــيـــنوـــي8 قــــــفاوملا6831
،ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا85–57 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا5931
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا95–57 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا5931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

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

تنرتنإلا ربعمالعإلا طاشن ةسرامم تايفيك

لوألا مسقلا

 تامازتلالاو طورشلا

صخش لكتنرتنإلا ربعمالعإلا طاشن سرامي :٤ ةّداملا
يوـنـعـم صخش وأ ةــيرــئازجلا ةــيسنجلاــب عــتــمــتــي يعــيــبــط
صاــخشأ هـــلاـــمسأر كلـــتـــمـــيو يرـــئازجلا نوـــناـــقـــلـــل عضخـــي

.ةيرئازجلا ةيسنجلاب نوعتمتي نويونعم وأ نويعيبط

زاهج نع لوؤسملا ريدملا يف رفوتت نأ بجي:٥ ةّداملا
: ةيتآلا طورشلاتنرتنإلا ربع مالعإلا

،اهتلداعمب فرتعم ةداهش وأ ةيعماج ةداهش زوحي نأ –

ناديم يف تاونس )3( ثالث نع لقت ال ةربخب عتمتي نأ –
،مالعإلا

،ةيسنجلا يرئازج نوكي نأ –

،ةيندملا هقوقحب عتمتي نأ –

بسلا وأ فذقلا مئارج نع ةبوقعب هيلع مكح دق نوكي ّالأ –
 .اهيلع ضيرحتلاو ةيهاركلا وأ زييمتلا وأ ةناهإلا وأ متشلا وأ

ربع رشنللتنرتنإلا ربع مالعإلا طاشن عضخي :٦ ةّداملا
ايدام ايرصح ةنطوم هتفاضتسا نوكت ،ينورتكلإ عقوم
.”zd“ قاطنلا مسا دادتماب رئازجلا يف ايقطنمو

ربع مالعإلا زاهجل ةكلاملا ةسسؤملا ىلع بجي :٧ ةّداملا
ةــــــــنوـــــــــكملا لاوـــــــــمألا ردصم ررـــــــــبـــــــــتو حرصت نأتنرتنإلا
عيرشتلل اقبط ،اهرييستل ةيرورضلا لاومألاو اهلامسأرل
 .امهب لومعملا ميظنتلاو

نم ديفتسمتنرتنإلا ربع مالعإلل زاهج لك ىلع بجي
يوضع طابترا هل نوكي نأ ،هتعيبط تناك امهم يدام معد
.ةقالعلا هذه نايب بجيو ،معدلل ةحناملا ةئيهلاب

نع رداصلا رشابملا ريغو رشابملا يداملا معدلا عنمي
.ةيبنجأ ةهج ةيأ

يونعملا وأ يعيبطلا صخشلا سفن نكمي ال:٨ ةّداملا
رثكأ ريسي وأ بقاري وأ كلمي نأ يرئازجلا نوناقلل عضاخلا

 .تنرتنإلا ربع ماعلا مالعإلل دحاو زاهج نم

عضاخلا يونعملا وأ يعيبطلا صخشلا سفن نكمي ال
مالعإ زاهج نم رثكأ يف امهاسم نوكي نأ يرئازجلا نوناقلل
 .تنرتنإلا ربع ماعلا مالعإلل دحاو

ناضمر52 يف خرؤملا7٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا

ماع ناضمر5 يف خرؤملا5٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نم ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا1٤٤1
،امهتحفاكمو ةيهاركلا باطخو زييمتلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

،يرصبلا يعمسلا طبض ةطلس يأر دعبو–

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

 ةماع ماكحأ

نـــــــم311و66 نيــــتداـــملا ماــــكـــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةّداملا
33٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا5٠–21 مقر يوضعلا نوناقلا
اذه فدهي ،مالعإلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا
رـــبـــع مالـــعإلا طاشن ةسرامم تاـــيـــفـــيــــك دــــيدحت ىلإ موسرملا
.ينورتكلإلا عقوملا ىلع حيحصتلا وأ درلا رشنوتنرتنإلا

: تنرتنإلا ربع مالعإلا طاشنب دصقي:٢ ةّداملا

موـــهـــــفملابتنرــــتنإلا ربـــع بوـــتكم لاـــصـــتا ةـــمدــــخ لك –
خرؤملا5٠–21 مقر يوضعلا نوناقلا نم76 ةداملا يف ددحـملا

روكذملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1 ماع رفص81 يف
،هالعأ

باو(تنرتنإلا ربع يرصب يعمس لاصتا ةمدخ لك –
نم96 ةداملا يف ددحـملا موهفملاب )ةعاذإ باوو نويزفلت
33٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا5٠–21 مقر يوضعلا نوناقلا
.هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا

جيورتلل ةادأتنرتنإلا ربع مالعإلا طاشن لكشي ال :٣ ةّداملا
.يراجت وأ يعانص طاشنل اعرف وأ

رــبــع لاصتالا تاــمدــخــب فرــتــعــي ال ،لاوــحألا عــيـــمـــج يفو
ناك اذإ ،تنرتنإلا ربع مالعا ةمدخك ،روهمجلل تنرتنإلا
وأ ةــيراــهشإلا لــئاسرــلا رشن وــه اـــهـــنـــم يسيـــئرـــلا ضرـــغـــلا
.لاكشألا نم لكش يأب ،تانالعإلا
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مالعإلا زاهج نع لوؤـــــسملا ريدــــملا ىلع بـــــجي :٤١ ةّداملا
وأ ذافنلا عنم ،ىوكش يأ نع رظنلا ضغب ،تنرتنإلا ربع
.هالعأ31 ةداملا يف روكذم ىوتحم يأل يروفلا بحسلا

مالعإلا زاهج نع لوؤسملا ريدملا ىلع بجي :٥١ ةّداملا
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألاب مازتلإلاتنرتنإلا ربع
٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر52 يف خرؤملا7٠–81 مقر
نييعيبطلا صاخشألا ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي

.يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف

مالعإلا زاهج نع لوؤسملا ريدملا ىلع بجي :٦١ ةّداملا
دـــيــقــتــلا يـنورـتـكــلإلا عــقوــملا فــيـضـتـسـموتــنرـتــنإلا رـــبــع
تامولعملا ايجولونكت نمأ لاجم يف تايصوتلاب مازتلإلاو
.اهب لومعملا

مالعإلا زاهج نع لوؤـســـملا ريدــــملا ىلع نّيعتي :٧١ ةّداملا
وأ ةنصرق نع مجان ىوتحم دوجو ةلاح يفتنرتنإلا ربع
: ينورتكلإلا عقوملل قارتخا

،ةحاتملا لئاسولا لكب هتابثإ –

،كلذب ةينعملا تاطلسلا غيلبت –

ىلإ ينورتكلإلا عقوملل تقؤملا فيقوتلا ىلع لمعلا –
 .ةنصرقلا وأ قارتخالا حيحصت ةياغ

زاهج نع لوؤــــسملا ريدـــملا ظفتـــحي نأ بــــجي :٨١ ةّداملا
مت ام كلذ يف امب ،تايوتحـملا لكبتنرتنإلا ربعمالعإلا

رهشأ )6( ةتس نع لقت ال ةدمل هيلإ ذافنلا عنم وأ هبحس
.تنرتنإلا ربع رشن لوأ خيرات نم ءادتبا

،تايوتحـملا لكب فيضتسملا ظفتحي نأ بجي :٩١ ةّداملا
ينقتلا رييستلاو جولولاب ةصاخلا ةينقتلا تالجسلا اميس ال
لوأ خيرات نم ءادتبا ةدحاو ةنس نع لقت ال ةدمل عقوملل
.تنرتنإلا ربع رشن

ربع مالــعإ ةــمدـــخ لك فـــيـــضــــتســـم ىلع بــــجي :0٢ ةّداملا
مالعإلا زاهج نع لوؤسملا ريدملا نم بلطي نأتنرتنإلا

ةفاضتسا لبق ليجستلا ةداهش نم ةخسنتنرتنإلا ربع
.تنرتنإلا ربع رشنلاو عقوملا

مالعإلا زاهج نع لوؤسملا ريدملا ىلع نّيعتي :١٢ ةّداملا
ةيصوت وأ ةظحالم لك هعقوم ىلع رشني نأتنرتنإلا ربع
ةطلسلا وأ ةينورــتكلإلا ةفاحصلاب ةفلكملا ةطلسلا نع ردصت
مدع ببسب ،تنرتنإلا ربع يرصبلا يعمسلا ةمدخب ةفلكملا
 .ةيميظنتلاو ةينوناقلا تامازتلالاب ديقتلا

أشني يذلا ،تنرتنإلا ربع مالعإلا طاشن رشني :٩ ةّداملا
نيتينطولا نيتغللا ىدحإب موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا
.امهيتلكب وأ

ةغللابتنرتنإلا ربع مالعإلا ةمدخ رشن نكمي ،هنأ ريغ
ةينورتكلإلا ةفاحصلاب ةفلكملا ةطلسلا ةقفاوم دعب ةيبنجألا
.تنرتنإلا ربع يرصبلا يعمسلا ةمدخب ةفلكملا ةطلسلا وأ

تنرتنإلا ربع مالعإ زاهج لك رشني نأ نّيعتي :0١ ةّداملا
نأ بجي يتلا تانايبلا ينورتكلإلا هعقوم ربع مئاد لكشب
: نمضتت

مالعإلا زاهج نع لوؤسملا ريدملا ناونعو بقلو مسا –
،تنرتنإلا ربع

ةكلاملا ةسسؤملل ةكرشلا مساو ةكرشلا رقم ناونع –
،تنرتنإلا ربع مالعإلا زاهجل

،ليجستلا مقر –

مالعإلا زاهجب صاخلاينورتكلإلا ديربلاو فتاهلا مقر –
،تنرتنإلا ربع

 .ةفاضتسالا ةمدخ مدقم –

نأتنرــــــتنإلا ربـــــعمالــــعإلا زاهــــج ىلع نيـــــعتي :١١ ةّداملا
،لقألا ىلع ،ادـحاو افرتـــحم ايفـــحص ،ةمئاد ةفـــــصب ،مدخــــتسي
مقر يوضعلا نوناقلا نم37 ةداملا يف ددحـملا موهفملل اقفو
ةنس رياني21 قفاوملا33٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا5٠–21
.هالعأ روكذملاو21٠2

مالعإلا زاهج نع لوؤسملا ريدملا ىلع بجي :٢١ ةّداملا
تاءاضف عقوملا داورل رفويو هضرع مئالي نأتنرتنإلا ربع
نكمي ينورتكلإ ءارجإ رـــبع ،فارـــشإلل ةعـــضاـــخ ةمــــهاـــسملل
.ةمئاد ةفصبو ةلوهسب هيلإ لوصولاو هيلع فرعتلا

مالعإلا زاهج نع لوؤــــسملا ريدــــملا ىلع نّيعتي:٣١ ةّداملا
ةحفاكمل ةمزاللا لئاسولاو ريبادتلا ذاختاتنرتنإلا ربع
نم2 ةداملا ماكحأ مارتحا راطإ يف ينوناقلا ريغ ىوتحـملا
33٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا5٠–21 مقر يوضعلا نوناقلا
عـيرشتــلاو هالــعأ روــكذملاو21٠2 ةـنس رــياــنــي21 قـــفاوملا
ىلع ضيرحتلا نمضتي ىوتحم لك اميس الو ،هب لومعملا
يوهجلا ءامتنالا ساسأ ىلع زييمتلا وأ فنعلا وأ ةيهاركلا
وأ يجولويدإلا وأ يسايسلا يأرلا وأ ينيدلا وأ يقرعلا وأ
.سنجلا عون

تنرتنإلا ربعمالعإلا زاهج نع لوؤسملا ريدملا ىلع بجي
.ينوناق ريغ ىوتحم لكب ةينعملا تاهجلا راطخإ
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ةسرامم ىلع ةقفاوملا ةباثمب ليجست ةداهش حنم ربتعي
.تنرتنإلا ربعمالعإلا طاشن

يأب لزانــــتلل ةلباق رــــيغ ليـــجـــستلا ةداهــــش :٦٢ ةّداملا
.لاكشألا نم لكش

تاــــبثإ ةقــــيثو حـــنم فيـــضتــــسملا ىلع بــــجي :٧٢ ةّداملا
نع لوؤسملا ريدمللينورتكلإلا عقوملا ةفاضتسا نيطوت
ةطلسلا ىدل اهنم ةخسن عدوت ،تنرتنإلا ربعمالعإلا زاهج
ةمدخب ةفلكملا ةطلسلا وأ ةينورتكلإلا ةفاحصلاب ةفلكملا
.تنرتنإلا ربع يرصبلا يعمسلا

مالعإلا طاشن ةـسراــــممل عورـــــشلا لــــجأ ددــــحــــي :٨٢ ةّداملا
لوصحلا خيرات نم ءادتبا رهشأ )6( ةتسبتنرتنإلا ربع
.ليجست ةداهش ىلع

ربعمالعإلا طاشـــــــنل فقوت ّيأ ىلع بترـــــــــتي :٩٢ ةّداملا
روكذملا حيرصتلا ديدجت ،اموي )٠3( نيثالث ةدملتنرتنإلا

.هالعأ22 ةداملا يف

لاطعألا نع مجاــــــنلا فقوـــتــــــلا مكحلا اذه نــــــم ىنــــثتسي
لكب اهرـيرـــبت بـــجي يتلا ةينورــــــتكلإلا تامــــجهلاو ةيــــنقتلا
.ةحاتملا لئاسولا

ليجستلا ةداهش حنمل ضفرّ يأ نوكي نأ بجي :0٣ ةّداملا
ةداملا يف ةددحـملا لاجآلا ءاهتنا لبق غلبي نأ بجيو ،اببسم
 .هالعأ٤2

ةفلكملا ةطلسلا مامأ نعطلل الباق ،ضفرلا اذه نوكيو
يعمسلا ةمدخب ةفلكملا ةطلسلا وأ ةينورتكلإلا ةفاحصلاب
.تنرتنإلا ربع يرصبلا

ةفاحصلاب ةفلــــكملا ةطلـــسلا غلـــبت نأ بـــــجـــــي :١٣ ةّداملا
ربع يرصبلا يعمسلا ةمدخب ةفلكملا ةطلسلا وأ ةينورتكلإلا
ىلع أرـطـي هـعوـن ناـك اـمـهـم رـيـيــغــت لــكــب اــيــباــتــك تنرـتــنإلا
)٠1( ةرشعـــلا ماـــيألا لالــــخ ،حــــيرصتــــلــــل ةــــنوــــكملا رصاــــنــــعــــلا
.رييغتلا اذه جاردإل ،ةيلاوملا

ةطلسلا وأ ةينورتكلإلا ةفاحصلاب ةفلكملا ةطلسلا ملست
ةقيثوتنرتــنإلا ربع يرـــــــــــصبلا يعمـــــــــسلا ةمدـــــــــخب ةفلـــكملا
.غيلبتلا خيراتل ةيلاوملا اموي )٠3( نيثالثلا لالخ حيحصتلا

ثلاثلا مسقلا

  ةيرادإلا تاءارجإلا

يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب لالخإلا نود :٢٣ ةّداملا
33٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا5٠–21 مقر يوضعلا نوناقلا

يناثلا مسقلا

اهتبقارمو تامولعملا ةحصب حيرصتلا

ربـع مالــعإلا زاهـــج نع لوؤـــســـملا رــــيدملا مزــــلي :٢٢ ةّداملا
ىدــل قــبسم حـــيرصت عادـــيإب ،لـــيـــجستـــلا ضرـــغـــل ،تنرتنإلا
ةفلكملا ةطلسلا وأ ةينورتكلإلا ةفاحصلاب ةفلكملا ةطلسلا

طاشن ةسرامملتنرتنإلا ربع يرصبلا يعمسلا ةمدخب
 .موسرملا اذهب حيرصتلا جذومن قحلي .تنرتنإلا ربعمالعإلا

: ةيتآلا قئاثولا نمضتي فلمب حيرصتلا قفري

ربعمالعإلا زاـــهـــج نـــع لوؤسملا رـــيدــــمــــلــــل ةــــبسنــــلاــــب )أ
: تنرتنإلا

،اهتلداعمب فرتعم ةداهش وأ ةيعماج ةداهش نم ةخسن –

لوؤسملا ريدملل ةينهملا ةربخلا تبثت يتلا قئاثولا –
،تنرتنإلا ربعمالعإلا زاهج نع

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

،ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم جرختسم –

رـــبــــع مالــــعإلا زاــــهجل ةــــكــــلاملا ةسسؤمــــلــــل ةــــبسنــــلاــــب )ب
: تنرتنإلا

،كالملا وأ كلاملل ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن–

صخشلل ةبسنلاب ةسسؤملل يساسألا نوناقلا نم ةخسن–
،يونعملا

،تالحـملا لغشل ينوناقلا دنسلا–

 .يئابجلا فيرعتلا مقر–

ةينورتكلإلا ةفاحصلاب ةفلكملا ةطلسلا مّلست :٣٢ ةّداملا
تنرتنإلا ربع يرصبلا يعمسلا ةمدخب ةفلكملا ةطلسلا وأ
عاديإ لصوتنرتنإلا ربعمالعإلا زاهج نع لوؤسملا ريدملل
.فلملا

.طاشن ةسرامم ىلع ةقفاوملا لصولا لثمي ال

يف ةنمضـتملا تامولــــعملا ةحـــــص ةبـــقارم متت :٤٢ ةّداملا
خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠6( نوتس هاصقأ لجأ لالخ حيرصتلا
.حيرصتلا عاديإ

ةكلاـــــملا ةســـسؤـــملل ليــــجســـتلا ةداهـــش حــــنــــمت :٥٢ ةّداملا
 .تنرتنإلا ربع مالعإلا زاهجل
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وأ حيحصتلا قح ةرشابم ةرتف نايرس أدبي :٧٣ ةّداملا

.رشن موي لوأ نمتنرتنإلا ربعمالعإلا زاهج ىلع درلا قح

ةــــلاسرــــب بلـــــطـــــلا ميدـــــقـــــت ينـــــعملا صخشلا ىلع بجـــــيو

رضحم قيرط نع وأ ،مالتسا لصوب ةقفرم اهيلع ىصوم

نوثالث هاصقأ لجأ يف ،قحلا طوقس ةلئاط تحت ،يئاضق

.اموي )٠3(

قــــــــــــح وأ حــــــيــــحـــصــــــتلا بلـــط ددـــحي نأ بـــــــــــجي :٨٣ ةّداملا

وأ اهئارجإ يف بلطلا مدقم بغري يتلا تاحيحصتلا درــــلا

.حيحصتلا وأ درلا يف هقح ةسرامم مزتعي يتلا مهتلا

مالعإلا زاهج نع لوؤسملا ريدملا ىلع نّيعتي :٩٣ ةّداملا

روف حيحصت وأ در لك ةعقوم يف رشني نأتنرتنإلا ربع

.ةينعملا ةئيهلا وأ صخشلا فرط نم هراطخإ

ربـــع مالـــعإلا زاــــهـــج رـــيدـــم ىلع نيعــــــتي :0٤ ةّداملا

لك ةلاعف ةينقت فورظ يفو اناجم رشني نأتنرتنإلا

: در وأ حيحصت

يف ةينورتكلإلا ةفاحصلا يف حيحصتلا وأ درلا رشن متي –

مجحلاو ةغللاو بولسألاو ةقيرطلا تاذبو رشنلا نكر سفن

.حيحصتلا وأ درلا عوضوم ةداملا هب ترشن يذلا

يرصبلا يعمسلا تامدخ يف حيحصتلا وأ درلا رشن متي –

طورش ســــــفنبو ،ةيــــــنقتلا طورـــــــشلا بســــــحتنرــــــتنإلا ربع

ماــهــتالا نــمضتملا جماــنرــبــلا اــهــيــف ثب يتــلا ثبــلا تاــقوأ

ةلاسرلل ىوصقلا ةدملا زواجتت نأ نكمي الو ،بوسنملا

.نيتنثا )2( نيتقيقد درلا ةنمضتملا

عبارلا لصفلا

 ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا ىلع نيعتي :١٤ ةّداملا

ماكحأل لاثتمالا ،تنرتنإلا ربع مالعإلا طاشنل نيسرامملا

خيرات نم ءادتبا ،ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف موسرملا اذه

.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن

ةّيمسّرلا ةدـيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــــه رـــشـــــني :٢٤ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع

زاهج ضرعتي ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا
صوصنملا ماكحألاب لالخإلا ةلاح يفتنرتنإلا ربعمالعإلا

 : ةيتآلا ةيرادإلا تاءارجإلا ىلإ موسرملا اذه يف اهيلع

،راذعإلا –

،طاشنلل تقؤملا قيلعتلا –

.ليجستلا ةداهش بحس –

صوــــــصـــنملا تامازـــــتلالاب لالــــخإلا ةلاــــــح يف :٣٣ ةّداملا

ةفاحصلاب ةفلكملا ةطلسلا هجوت ،موسرملا اذه ماكحأ يف اهيلع

يرصبلا يعمسلا ةمدخب ةفلكملا ةطلسلا وأ ةينورتكلإلا

لاثتماللتنرتنإلا ربعمالعإلا زاهجل اراذعإتنرتنإلا ربع

نم مايأ )٠1( ةرشع هاصقأ لجأ يف كلذو ،بولطملا ءارجإلل

وأ مالتسالاب راعشا عم اهيلع ىصوم ةلاسرب غيلبتلا خيرات

.يئاضق رضحم قيرط نع

ربعمالــــعإلا طاــــشـــنل تقؤــــملا قيـــلــــعتلا مــــتي :٤٣ ةّداملا

راذعإلل لاثتمالا مدع ةلاح يف اموي )٠3( نيثالث ةدملتنرتنإلا

.هالعأ33 ةداملا يف هيلع صوصنملا

تالاحلا يف ليــــجســـتلا ةداــــهش بحـــس مــــتي:٥٣ ةّداملا

: ةيتآلا

طاشنــلــل تقؤملا قــيــلــعــتــلا ةرــتــف لالــخ لاــثــتــمالا مدـــع –

،هالعأ٤3 ةداملا ماكحأ يف هيلع صوصنملا

،ليجستلا ةداهش نع لزانتلا –

)6( ةتس ةدملتنرتنإلا ربعمالعإلا طاشن ةسرامم مدع –

،رهشأ

نيثالث ةدملتنرتنإلا ربعمالعإلا طاشن نع فقوتلا –

،اموي )٠3(

.ةيئاضقلا ةيفصتلا وأ سالفإلا –

ثلاثلا لصفلا

حيحصتلا قحو درلا قح

متي ،يونعم وأ يعيبط صخش يأ كلتمي :٦٣ ةّداملا

ربعمالعإلا ىوــتـــحـــم يف اـــيـــنـــمض هدـــيدحت وأ اـــيـــمسا هرـــكذ

نيتداملاب المع درلا قح امإو حيحصتلا قح امإ ،تنرتنإلا

81 يف خرؤملا5٠–21 مقر يوضعلا نوناقلا نم1٠1و٠٠1

قلعتملاو21٠2 ةــنس رــياــنــي21 قــــفاوملا33٤1 ماــــع رــــفص

.مالعإلاب
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قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لاصتالا ةرازو

تنرتنإلا ربع مالعإلا طاشن ةسراممل قبسم حيرصت جذومن

،مالعإلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا5٠–21 مقر يوضعلا نوناقلا نم66 ةداملا(
تايفيك ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا233-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاو

.)ينورتكلإلا عقوملا ربع حيحصتلا وأ درلا رشنوتنرتنإلا ربع مالعإ طاشن ةسرامم

 : ةيتآلا تامولعملابتنرتنإلا ربعمالعإلا زاهج نع لوؤسملا ريدملا يتفصب حّرصأ ،هلفسأ يضمملا انأ

حيرصت فلم ةسارد ةداعإ          حيرصت ديدجت        قبـــسم حيرصت : حيرصتلا ةعيبط

................................................................. : حيرصتلا ديدجت لاح يف ليجستلا ةداهش خيراتو مقر

I. تنرتنإلا ربع مالعإلا زاهج نع لوؤسملا ريدملا نع تامولعم :

....................................................................................................... : ةيبرعلا ةغللاب بقللاو مسالا–1

.............................................................................................. : ةينيتاللا فرحألاب بقللاو مسالا

................................................................................................................... : داليملا ناكمو خيرات–2

..................................................................................................................................... : ةيسنجلا –3

....................................................................................................................................... : ةداهشلا–٤

............................................................................................... : مالعإلا ناديم يف ةينهملا ةربخلا–5

...................................................................................................................................... : ناونعلا–6

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................... : سكافلا/فتاهلا–7

............................................................................................................................ : لاقنلا فتاهلا–8

..................................................................................................................... : ينورتكلإلا ديربلا–9

II. تنرتنإلا ربع مالعإلا زاهج نع تامولعم :

 ............................................................................................................................................. : عقوملا ناونع–1

...................................................................................................................: ةيرابخإلا لئاسرلا لسرم مسا–2

............................................................................................................................ : لمعتسملا قيبطتلا مسا–3

تنرتنإلا ربع يرصب–يعمس ةمدخ ةينورتكلإ ةفاحص :طاشنلا عون–٤

تنرتنإلا ربع ةيقرو ةعوبطم                    تنرتنإلا ربع ايرصح: مالعإلا ةليسو عون–5

:ركذأ ،تنرتنإلا ربع ةيقرو ةعوبطم رشن ةلاح يف –

..................................................: رودصلا تيقوت..................................................: ةيرشنلا ناونع

................................................................................................: ةيرشنلا لوؤسم ريدملا بقلو مسا

..................................................................................................: ةيرشنلا ناونعل ةكلاملا ةسسؤملا

................................................................................................................................: دامتعالا خيرات
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)عبات( قحلملا

....................................... : ددح        صصختم مالعإلماش مالعإ : طاشنلا عوضوم–6

يلحم     يوهج     ينطو  : طاشنلا لاجم–7

     يناجم      عوفدم ايئزج        عوفدم ايلك : جذومن–8

..................................................................................................................... : رشنلا تاغل وأ ةغل–9

: )ةيريدقتلا وأ ةنياعملا( عقوملا ةعباتم–٠1

........................................................................................................................... : يرهشلا راوزلا ددع

........................................................................................................................... : يونسلا راوزلا ددع

...........................................................................................: عقوملا يف تدهوش يتلا تاحفصلا ددع

III. تنرتنإلا ربعمالعإلا زاهجل ةكلاملا ةسسؤملا نع تامولعم :

............................................................................................................................. : ةسسؤملا مسا–1

...................................................................................................... : ةسسؤملل ةينوناقلا ةعيبطلا–2

......................................................................................................................................... : ناونعلا–3

.............................................................................. : سكافلا.............................................: فتاهلا–٤

........................................................................................................................ : ينورتكلإلا ديربلا–5

................................................ : ليجستلا خيرات....................................... : يراجتلا لجسلا مقر–6

............................................................................................................... : يبيرضلا فيرعتلا مقر–7

................................................................................................... : ريسملا / ماعلا ريدملا بقلو مسا–8

......................................................... : ينورتكلإلا ديربلا ............................................ : لاقنلا فتاهلا

........................................................................................................... : كالملا وأ كلاملا بقلو مسا–9

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

  : نومدختسملا–٠1

: مهنم............ : تنرتنإلا ربعمالعإلا زاهجل نيبستنملا ددع

................. : نوينقتو نويرادإ........................ : نوتقؤم نويفحص...................... : نومئاد نويفحص

VI–ينورتكلإلا عقوملا فيضتسم نع تامولعم :

............................................................................................................................: فيضتسملا مسا–1

.......................................................................................................................................... : ناونعلا–2

.................................................... : لاقنلا فتاهلا................................................ : سكافلا/فتاهلا–3

......................................................................................................................... : ينورتكلإلا ديربلا–٤

اذه يف ةروكذملا تامولعملا نأ دهشأو ،لاجملا اذه يف ةقبطملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاب ملع ىلع يننأ حرصأ
.ةحيحص حيرصتلا

............................................خيراتب ................................................. : ـب رّرح

ءاضمإلا
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ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــــني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع

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

يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٤٣٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع
.ةيمومعلا لاغشألا نهم ةسردم رقم لقن

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناـــتداـــــمـلا اميـــس ال ،روــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ةجحلا يذ62 يف خرؤملا40–57 مقر رمألا ىضتقمبو –
زكارم ليوحتب قلعتملاو5791 ةنس رياني9 قفاوملا4931
،ةيمومعلا تاسسؤملا

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤمـلا363–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3102 ةـنس رـبوــتــكأ82 قـــفاوملا4341 ماـــــع ةـــــجحلا يذ32
اهميظنتو ةيمومعلا لاغشألا نهم ةسردم ءاشنإ نمضتملاو
،هنم3 ةداملا اميس ال ،اهريسو

: يتأي ام مسري

موـــسرـــملا نـــم3 ةداـــملا ماـــكــــحأل اقيــــبـــــطت : ىلوألا ةّداملا
4341 ماع ةجــــحلا يذ32 يف خرؤـــــمـلا363–31 مقر يذيــــفــــنتلا
رقم لقني ،هالعأ روكذملاو3102 ةنــــس رــــبوتــــكأ82 قـــــفاوــملا

ىلإ فــيــطس ةــنــيدــم نــم ةــيــموــمــعــلا لاــغشألا نــهــم ةسردـــم
.ةفلجلا ةنيدم

ةّيمــــــسّرلا ةدـيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذه رشــــني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع

يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٣٣٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
،0٢0٢ ةــــــنــــس رـــبـــمـــفوـــن٢٢ قــــفاوـــــملا٢٤٤١ ماــــع
خرؤـملا٥0١–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ممـــتـي

ليربأ٣١ قــــفاوـملا٦٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣٢يف
ةعفــــــــــــنملاب حيرـــــــصـــتلا نمـــــــــضـــتــــملاو٥١0٢ ةــنـــــــــــــس

قيرط ةئيهتب نيــــتقـــــلعتـــملا نيتيلــــمعلل ةيـــموـــمعلا
طـبار زاـجـنإبو ةــيــنــفــلا تآشنملاو عورــفــلا طــبر

.رئازجلا عماجب سلبارط عراش
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــتداــــمـلا امـــــيس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤمـلا5٠1–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
51٠2 ةنس ليربأ31 قفاوملا63٤1 ماع ةيناثلا ىدامج32
نيتقلعتملا نيتيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتملاو
طبار زاجنإبو ةينفلا تآشنملاو عورفلا طبر قيرط ةئيهتب

،رئازجلا عماجب سلبارط عراش

: يتأي ام مسري

موــــــسرــــملا نم3 ةداـــــملا ماــــكحأ مــمــــتت: ىلوألا ةّداملا
ماع ةيناثلا ىدامج32 يف خرؤمـلا5٠1–51 مقر يذيفنتلا

حيرــــصتلا نمــــضــــتملاو51٠2 ةنس لــــــيربأ31 قــــفاوـــــملا63٤1
قيرط ةئيهتب نيتقلـعـتملا نيتـيـلـمـعـلـل ةـيـموـمـعـلا ةـعـفـنملاـب
سلبارط عراش طبار زاجنإبو ةينفلا تآشنملاو عورفلا طبر
: يتأي امك ررحتو ،رئازجلا عماجب

ةيراقــــــــعلا كالـــمألل ةـــيلامـــجإلا ةـــحاــــسملا ردــــــقت :3 ةداملا”
ةقلعتملا ةيلمعلا زاجنإل ةلمعتسملا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلاو
)٠1( ةرشعب ،رئازجلا عماجب سلبارط عراش طبار زاجنإب
ةـيدـمحملاو ياد نيسح تاــيدــلــب مــيــلاــقأ يف عــقــت ،تاراــتــكــه
ططخملل اقبط ددحتو ،رئازجلا ةيالو ،ةيرقملاو شارحلاو
.”موسرملا اذه لصأب قحلملا
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2441 ماـــع يناــــثلا عـــيبر2 يفخّرؤــــم يذيـــفـــــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا
يف سراـــف نيع ةرـــئاد سيـــئر ىدـــل ماـــعـــلا بتاـــكـــلا

.ركسعم ةيالو
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماــــهم ىهـــنت ،0202 ةنـــــــس ربــــمفون81 قــــفاوــــملا2441
ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك هتفصب ،يلاليج هـلـلا دبع نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ركسعم ةيالو يف سراف نيع

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

2441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيبر2 يفخّرؤــــم يذــــيفــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم ةبئان

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

ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا2441
دراوملا طيطختل ريدم ةبئان اهتفصب ،كوربم يدوعس ةدياع
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب اهريوطتو ةيرشبلا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

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

2441 ماــــع يناـــثلا عـــيـــبر2 يفخّرؤـــــم يذيــــفــــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا
.ترايت ةعماجب ريدم بئان

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

ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن81 قـــفاوملا2441

ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ريدم بئان هتفصب ،ةدق نسحل
ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
.هبلط ىلع ءانب ،ترايت

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

2441 ماـــــع يناــــثلا عـــيـــبر2 يفخّرؤــــم يذيـــفـــنت موـــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف ينهملا نيوكتلا ريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا2441
،رئازجلا ةيالو يف ينهملا نيوكتلل اريدم هتفصب ،نونقز
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

2441 ماــــع يناــــثلا عــــيــــبر2 يفخّرؤــــم يذيــــفــــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا

ةعينملاب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةراجتلل بدتنم ريدم
.ةيادرغ ةيالو يف

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

ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن81 قـــفاوملا2441

ةعطاقملاب ةراجتلل ابدتنم اريدم هتفصب ،ةواقج ميهاربا

.هبلط ىلع ءانب ،ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ةيرادإلا

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

2441 ماـــع يـــناــــثلا عـــيـــبر2 يفخّرؤــــم يذيـــفــــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا

.يقاوبلا مأ ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم

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

ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن81 قـــفاوملا2441

يف ناكسلاو ةحصلل اريدـم هتفصب ،ةداب نامحرلا دبع جاحلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يقاوبلا مأ ةيالو

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

ماــــــع يناـــــثلا عــــــيــــبر2 يفخّرؤـــــــــــم يذيــــفــنت موسرم
نمـــضــــتي ،0202 ةنــــس ربـــمـــفوـــن81 قـــــفاوــــملا2441
ناوــيدـــب صـــــيــــــــــــــخلــــــتلاو تاــــــساردلاب فـــّلــكـــم نييــــعت
فّلــــــــكـــــملا ،لوألا ريزوــــلا ىدل بدــــــتـــنملا رـــــــيزوـــــلا
.فارشتسالاب

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

ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

بيجن دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا2441

ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،ةورقوب مالسإلا رون

.فارشتسالاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا

ةّيدرف ميسارم



ـه٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر0٧٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمفون٥٢ 22

2441 ماـــــع يـــناــــثلا عـــيـــبر2 يفخّرؤـــــم يذيــــفــــنت موسرم
نييـعـت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن81 قـــفاوملا

.فودنتب يعماجلا زكرملا ةريدم
`````````````````````````

يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفـــــــــنت موـــــــــسرم بــــــــجوـــــمب
نّيــــــــعت ،0202 ةنــــــــس رــــــبـــــمـــــــفوـــــــن81 قـــــفاوــــــملا2441 ماع
.فودنــــتب يعــــماــــجلا زكرـــــملل ةريدم ،يوايــــحي ةــــنـطاــــــف ةّديسلا

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

يناـــــــــثلا عــــــــيبر2 يف ناــــــخّرؤم نايذيـــــــفنت ناموــــــسرم
نانمضتي ،0202 ةــنـس ربــمـفوــن81 قـفاوملا2441 ماـــــــع
.نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت

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

ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دمحأ دّيســـلا نّيـــعي ،0202 ةنــــس ربـــمفوـــن81 قــــفاوـــملا2441
.يزيليإ ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم ،يتانز

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

ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
جاحلا دّيـسـلا نّيـعـي ،0202 ةـنــــس رـبــمفوـن81 قـفاوــــــــمـلا2441
.فراطلا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم ،ةداب نامحرلا دبع

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

2441 ماــــع يناــــثلا عـــيــــبر2 يفخّرؤـــــم يذيـــــفــــنت موسرم
نييــــعت نمــضـــتي ،0202 ةنـــس ربـــمـــفون81 قــــفاوملا

.ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ناويد ةسيئر
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدـــّيـــــسـلا نـــّيـــعـت ،0202 ةـنس رــــبـــمــــــفوــــن81 قـفاوملا2441
.ةينالديصلا ةـــعانــــصلا رــــيزو ناوـيدل ةســيئر ،ناـــمحد نب ةنــيـــمأ

2441 ماــــع يــــناــــثلا عـــيـــبر2 يفخّرؤـــــم يذــــيـــفــــنت موسرم
نييـعـت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن81 قـــفاوملا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف نمألا بودنم
`````````````````````````

2441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هـللا دبع نب دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف نمألل ابودنم ،يلالج

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

قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون81
.تنشومت نيع ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا

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

2441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،جراوــعـل ةزمح دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا

.تنشومت نيع ةـــيالو يـف فاـقوألاو ةـيـنـيدـلا نوؤــشـلـل ارــيدـم

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

قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون81
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

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

2441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يدوعس ةدياع ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا

ثـــــــــــــحــــبلاو يلاـــــــعلا ميلعـــــتلا ةرازوب تاــــــساردلل ةرــــــيدم ،كورــــــبم
.يملعلا

71 يف خّرؤملا8٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

لوألاريزولاحلاصم

٢٤٤١ ماع لوألا عيبر0١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا لدعي ،0٢0٢ ةنس ربوتكأ٧٢ قفاوملا
قفاوملا0٣٤١ ماع لوألا عيبر0١ يفخّرؤملا كرتشملا
لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٩00٢ ةنس سرام٧
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو

ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.لوألا ريزولا حلاصم

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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51 يف خّرؤملا٤5–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا53٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

5 يف خّرؤملا391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا53٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

عيبر٠1 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دادعت ددحي يذلا9٠٠2 ةنس سرام7 قفاوملا٠3٤1 ماع لوألا

ناوــــعألاب صاـــــخلا دقـــعلا ةدــــمو اهفيـــنصتو لغــشلا بصانم
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

،لدعملا ،لوألا ريزولا حلاصم

: يتأي ام نورّرقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةداملا
7 قفاوملا٠3٤1 ماع لوألا عيبر٠1 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس سرام

موـــــسرـــملا نم8 ةداــــملا ماـــكحأل اقـــيــــبطت: ىلوألا ةداملا "
82٤1 ماـــــع ناـــضـــمر71 يف خّرؤـــــملا8٠3–7٠ مـــــقر يـــسائرلا

لوألا ريزولا نع
لوألا ريزولا ناويد سيئر
كوربم يدوعس نيمل دـمحم

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

اذه ددـــــحي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربــــمتــــبس92 قفاوملا
وأ ظفـــحلا تاطاــــشنل ةقباــــطملا لغـــشلا بـــصانم دادعت رارقلا
صاخلا دقعلا ةدــــم اذكو اهفيــــنصتو تامدــــخلا وأ ةنايــــصلا

لودجلل اقبط ،لوألا ريزولا حلاصم ناونعب نيلماعلا ناوعألاب
.قحلملا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ72 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاــثــلا ىوــتسملا نــم ةراـــيس قـــئاس
ةريظح سيئرو

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

دادعتلا
)٢+١(

ددحم ريغ دقع
)١(ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

ةدملا ددحم دقع
)٢(

200

219

240

263

288

348

1

2

3

4

5

7

٠8

12

12

92

32

5

6

1

3

5

2

٦٩١

8٤

12

12

92

32

5

6

1

3

5

2

٤٦١

23

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

٢٣

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

قحلملا لودجلا
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يجولونكتلا ريوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا
،ةيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا ةرازوـل

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ةسائر تحت
يذيفنتلا موسرملا نم4 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةينارمعلا

ربوتكأ13 قفاوملا0241 ماع بجر12 يف خّرؤملا342–99 مقر
ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناّجللا ميظنت دّدحي يذلا9991 ةنس

: يتأي امك ،اهريسو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

ةـــيـــلــــخادــــلا ةرازوــــل ةــــيزــــكرملا ةرادإلا ناوــــنــــعــــب –1
: ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ،يملوع نوراه دّيسلا–

تالصاوملل ةماعلا ةيريدملاب ةريدم ،مودح ةيضار ةّديسلا–
،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةيريدملاب ةريدم ،بوبع ءارهزلا ةمطاف ةبيتر ةدّيسلا–
،هتيبذاجو ميلقإلا ةئيهتل ةماعلا

ةـنرصعـلـل ةـماــعــلا ةــيرــيدملاــب رــيدــم ،مــقرــل يلع دــّيسلا–
،قئاثولاو فيشرألاو

ةماعلا ةيريدملاب ريدم ،ةجيع نب نيدلا رون دّيسلا–
،ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل

تايرحلل ةماعلا ةيريدملاب ريدم ،رادح ديشر دّيسلا–
،ةينوناقلا نوؤشلاو ةماعلا

ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان ،بارعاو تيأ رمع دّيسلا–
،ةيلحملا تاعامجلل

،نواعتلا ةيريدمب ريدم ةبئان ،ةسيدوب لالد ةدّيسلا–

ةماعلا ةيريدملاب ريدم ةبئان ،يغاوز زانيهش ةدّيسلا–
.ةينوناقلا نوؤشلاو ةماعلا تايرحلل

ةعباتلا تائيهلاو ةيمومعلا تاسسؤملا ناونعب –2
ةـــئيــــهــــتــــلاو ةــــيــــلحملا تاــــعاــــمجلاو ةــــيــــلــــخادــــلا ةرازوــــل
: ةينارمعلا

: ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا ناونعب*

،ةطرش ديمع ،ةرهش ىفطصم دّيسلا–

،ةطرش ديمع ،يدواد ريمس دّيسلا–

.ةطرش ديمع ،يماح ىفطصم دّيسلا–

: ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا ناونعب*

،تاسارد ريدم ،ديقع ،شارق حادود دّيسلا–

.ىربكلا رطاخملل ريدم ةبئان ،يعدارب ةريخ ةدّيسلا–

2قــفاوـــملا2441 ماـــع لوألا عــيــبر61 يــفخّرؤـــم رارــــق
ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون
عورشم”و ”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع حنمل ةينطولا

.”لامعأ ةنضاح”و ”ركتبم
`````````````````````````

قفاوملا2441 ماــع لوألا عـيـبر61 يــف خّرؤــم رارـــق بـــجوــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،0202 ةنس ربمفون2
452–02 مقر يذيفنتلا موسرملا نم4و3 نيتداملا ماكحأل
ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤملا

ةسسؤم“ ةمالع حنمل ةينطو ةنجل ءاشنإ نمضتملاو0202
اهماهم دّدحتو،”لامعأ ةنضاح”و ”ركتبم عورشم”و ”ةئشان
ةسسؤم“ ةمالع حنمل ةينطولا ةنّجللايف ،اهريسو اهتليكشتو
: ةداسلا ،”لامعأ ةنضاح”و ”ركتبم عورشم”و ”ةئشان

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا لثمم ،حضاو نيدلا رون–
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا

،ةيلاملا ريزو لثمم ،ةوارهوب دـمحم–

يلاعلا ميلعتلا ريزو لثمم ،يشتاولص نايفس ماشه–
،يملعلا ثحبلاو

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم ،يبان يلع –
،ةيكلساللاو

،ةعانصلا ريزو لثمم ،يليلج ميرك–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،ينايفت ديحو–

يرــــــــحـــبلا ديــــصلا رـــيزو لثــــمم ،يـــبرــــــق رـــــيــــنم دـمحم–
،ةيديصلا تاجتنملاو

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو لثمم ،ومح يداد ميركلا دبع–

يوـقاـطـلا لاـقـتـنالا رـيزو لـثمم ،ناـيزـم نــمــحرــلا دــبــع–
.ةددجتملا تاقاطلاو

ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصم نمضت
 .ةينطولا ةنّجللا ةنامأ ،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ربوتكأ لّوأ قفاوملا2441 ماع رفص31 يفخّرؤم رارـق
ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،0202 ةنس

رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــمــئادــلا ةــيــعاـــطـــقـــلا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول يجولونكتلا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو
`````````````````````````

لّوأ قفاوملا2441 ماع رفص31 يف خّرؤم رارق بجومب
ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،0202 ةنس ربوتكأ
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قفاوملا7341 ماع بجر72 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاءارجإب ةقلعتملا دعاوقلا دّدحي يذلا6102 ةنس ويام5
تامالعوةيفارغجلا ءامسألاو أشنملا تايمستب فارتعالا
،ةيحالفلا ةدوجلا

0441 ماع يناثلا عيبر3 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةقلعتملا دعاوقلا دّدحي يذلا8102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

تاــمالــعو ةــيــفارــغجلا ءاـــمسألاو أشنملا تاـــيـــمست ةـــبـــقارمب
تاـئيـه داـمـتـعا تاـيـفـيـك اذـكو اـهـقــيدصتو ةــيــحالــفــلا ةدوجلا
،قيدصتلا

0441 ماــــــــع ناضمر81 يف خّرؤملا رارـــــقــــــلا ىضتــــــقمبو–
ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا9102 ةنس ويام32 قفاوملا

،ةدوجلا ةمالعل ةينطولا ةنجللا ءاضعأل

ةدوجلا ةمالعلا ةينطولا ةنجللا ءاضعأ ةقفاوم دعبو–
،9102 ةنس ربمسيد5 خيراتب ةدقعنملا

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم03 ةداـــــملا ماــــكحأل اقيــــبطت : ىلوألا ةداملا
4341 ماـــع نابعـــش82 يف خّرؤــــملا062–31 مـــــقر يذيـــــفنــــتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو3102 ةنس ويلوي7 قفاوملا
ةدوجبفارتعالل”يفارغجلا مسالا“ ةقرافلا ةمالعلا حنم ىلإ
هيلع لصحتملا“ةزهوب نبج“ يحالفلا لصألا يذ جوتنملا

.جوتنملا ءابعأ رتفد يف ةدّدحملا طورشلا نمض

يحالفلا لصألا يذ جوتنملل يفارغجلا مسالا حنمي:2 ةداملا
ةيقرتليقاوبلا مأل ادنسمإ ةيعمج هتبلط يذلا”ةزهوب نبج“
.”ةزهوب نبج“ ةيمست ةيامحو

،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ةيعمجلا ىلع بجي:3 ةداملا
.جوتنملل ةحونمملا ةيمستلا ىلع ةظفاحملا

: يهف ةفصلا هذهبو

اذكو ةينـــــعملا ةمالــــعلا ةياـــــمحب ةصاخلا ةظقيلا نمضت–
قوسلا ةبقارم( اهب ةرشابم ةطبترملا ةيركفلا ةيكلملا قوقح
،)... يئاضقلا لمعلاو ةباقرلا تاطلس راطخإو

روهـــــمجلا هاــجت مالـــعإلاو ةيـــقرـــتلا تاطاــــشن سراــــمت–
،نيكلهتسملاو

جوتنملا ةقباطم نامض ىلإ فدهت يتلا لامعألاب ردابت–
،ةبقارملا ططخم يف ةدّدحم يه امك هئابعأ رتفد دونبل

،ءابعألا رتفدب نيينعملا نيلعافلا ةفاكل حئاصن مدقت–

.ءابعألا رتفد مارتحا ىدم ةبقارم تاطاشن يف كراشت–

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ03قفاوملا2441 ماع مّرحم11 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

ينادمح ديمحلا دبع

: ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا ناونعب*
.ىربكلا رطاخملل ينطولا بودنملا ،ةرفع ديمح دّيسلا–

: قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ناونعب*
ةــمــظــنأ ةــيرــيدمب فــّلــكــم ،فساــن مــيــكحلا دــبـــع دـــّيسلا–

.تامولعملا

: ةرادإلل ةينطولا ةسردملا ناونعب*
.ةمئاد ةذاتسأ ،ينسح ةريمس ةدّيسلا–

: ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ناونعب*
.ماعلا ريدملا ،ةنيمح رضخل فسوي دّيسلا–

ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم ناونعب*
: ةيضرألا ءايزيفلاو

.ثاحبأ ريدم ،توتبع مالسلا دبع ّديسلا–

لــيلاــــحتلاو تاـــساردلل ينــــطولا زكرــــملا ناوــــنـــعب*
: ةيمنتلاو ناكسلاب ةصاخلا

.تاسارد راطإ ،يدعس لداع دّيسلا–

ميظنتلاو تاـــــساردلاب ةفّلـــــكملا ةيـــعرفلا ةيرـــــيدملا ىلوتت
،ةـيـنوـناـقـلا نوؤشلاو ةـماـعـلا تاـيرـحـلــل ةــماـــــعــلا ةــيرــيدملاــب
ريوطتلاو يمـــــلعلا ثـــحبلل ةمئادلا ةيعاـــــطقلا ةنجّللا ةنامأ
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول يجولونكتلا
.ةينارمعلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

تشغ03قفاوملا2441 ماع مّرحم11 يفخّرؤم رارق
مسالا“ ةقرافلا ةمالعلا حنم نمضتي ،0202 ةنس

لصألا يذ جوتنملا ةدوـجـب فارـتـعالل”يفارغجلا
.”ةزهوب نبج“ يحالفلا

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

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــعةدــعـــقـــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا062–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا3102 ةنس ويلوي7 قفاوملا4341 ماع نابعش82
،يحالفلا لصألا تاذ وأ ةيحالفلا تاجتنملا ةيعون ماظن

يف خّرؤملا821–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا0202 ةنس ويام12 قفاوملا1441 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

قفاوملا7341 ماع بجر72 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةيعون ماظنب ةقلعتملا ماكحألا نمضتملاو6102 ةنس ويام5
هريس تايفيكو يحالفلا لصألا تاذ وأ ةيحالفلا تاجتنملا

،هميظنتو
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ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس22قفاوملا2441 ماع رفص4 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

ينادمح ديمحلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ربمتبس72قفاوملا2441 ماع رفص9 يفخّرؤم رارق
ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول تاقفصلل
`````````````````````````

72قفاوملا2441 ماـــع رـــفص9 يف خّرؤم رارـــــــــــــق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتبس
خّرؤملا742–51 مقر يسائرلا موسرملا نم781 ةداملا ماكحأل

5102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا6341 ماع ةجحلا يذ2 يف
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا يف ،ماعلا
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةيفيرلا

،اسيئر ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،مجان لامج –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ةلثمم ،سواسأ داعس–
،سيئرلل ابئان

: ةدقاعتملا ةحلصملا ولثمم–
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا عاطق لثمم ،مومقأ نب يشايعلا–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا عاطق لثمم ،سويك يبرعلا–

ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،شولش يلاليج–
،اوضع ،)ةينازيملل

ةماـــــعلا ةيريدـــملا( ةـــيلاـــملا ريزو لثــــمم ،ولاـــمأ مــــيلح–
،افلختسم ،)ةينازيملل

ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةـيـلاملا رــيزو ةــلــثمم ،فورــخ ةــلــيــلد–
،اوضع ،)ةبساحملل

ةماعلا ةيريدـــملا( ةـــيلاـــــملا ريزو ةلثـــمم ،يباــــش فالوس–
،ةفلختسم ،)ةبساحملل

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،يوادمح قوراف–

.افلختسم ،ةراجتلا ريزو لثمم ،رمحل ريمس–

لئاسولا ةرادإ ةيريدمب ةيمومعلا تاقفصلا بتكم ىلوتي
ةـنـجـّلـل ةـمـئادـلا ةـناـمألا ،ةـيـفـيرـلا ةـيـمـنـتـلاو ةـحالــفــلا ةرازوــب
.تاقفصلل ةيعاطقلا

قفاوملا8341 ماع لاوش42 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةنجّللا ءاــضــــعأ نيـــيعت نمـــضـــتملاو7102 ةنـــس ويـــلوــــي81
ةـيـفـيرــلا ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا ةرازوــل تاــقــفصلــل ةــيــعاــطــقــلا

.لّدعملا ،يرحبلا ديصلاو

ةنس ربمتبس22قفاوملا2441 ماع رفص4 يفخّرؤم رارق
يظفاحمو ةيحالفلا حلاصملا يريدم لهؤي ،0202
ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ليثمتل تايالولا يف تاباغلا
.ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا يف ةيفيرلا

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

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

ماع رفص81 يف خّرؤملا90–80 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوـناـق نـمضتملاو8002 ةـنس رـيارــبــف52 قـــفاوملا9241
،هنم828 ةداملا اميس ال ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1441 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا591–09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا0991 ةنس وينوي32 قفاوملا0141 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،اهلمعو ةيالولا يف ةحالفلا حلاصم ميظنت دعاوق دّدحي

يف خّرؤملا333–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
5991 ةنس ربوتكأ52 قفاوملا6141 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

اهميظنت ديدحتو تاباغلل ةيئالو ةظفاحم ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو

يف خّرؤملا821–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا0202 ةنس ويام12 قفاوملا1441 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

7341 ماع ةدعقلا يذ81 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
حلاصملا يريدم لهؤي يذلا6102 ةنس تشغ12قفاوملا
دراوملاو يرحبلا ديصلا يريدمو تاباغلا يظفاحمو ةيحالفلا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ليثمتل تايالولا يف ةيديصلا

،ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا يف يرحبلا ديصلاو

: يتأي ام رّرقي

وظفاحمو ةيحالفلا حلاصملا وريدم لّهؤي : ىلوألا ةداملا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ليثمتل تايالولا يف تاباغلا
ىواعد اذكو ءاعّدالا ىواعد يف ةيئاضقلا تاهجلا عيمج مامأ
.عافدلا

ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا ليثمتلا متي:2 ةداملا
ةيحالفلا حلاصملا يريدم فئاظو ةسرامم راطإ يف ،هالعأ

.مهتايحالصو مهماهم دودح يفو تايالولا يف تاباغلا يظفاحمو

ماع ةدعقلا يذ81 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:3 ةداملا
حلاصملا يريدم لهؤي يذلا6102 ةنس تشغ12قفاوملا7341
دراوملاو يرحبلا ديصلا يريدمو تاباغلا يظفاحمو ةيحالفلا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ليثمتل تايالولا يف ةيديصلا

.ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا يف يرحبلا ديصلاو
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