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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا

ةــــموــــكح نيـــب قاــــــفتالا ىلـــــــــع قيدصتلا نمضتي ،9102 ةــنس رــبمتبس٩2 قـــفاوملا1441 ماع مّرحم٩2 يف خّرؤم١٦2-٩١ مقر يسائر موـسرم
ىلــــع لوــــصحلا طورــــش نـــــــم لداــــبتملا ءاــــفعإلا لوـــــح ادـــنلنف ةـــيروهمج ةـــموكحو ّةيبــــعّشلا ّةيــــطارقميّدلا ةّيرـــــئازجلا ةّيروـــــــهمجلا
...................................................9102 ةنس يفناج11 خيراتب يكنسلهب عّقوملا ،ةـــــيسامولبدلا رـــــــــفسلا تازاوــــــــج يلـــماـــــحل ةرــــــيشأتلا

ةّيميظنتميسارم

سلجم ءاضعأو سيئر ديلقت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ2 قفاوملا١٤٤١ ماـع رفـص٣ يف خّرؤـم٦٦2-٩١ مــقر يــسائر موــسرم
...............................................................................................................................مهماهم يف تاباختنالل ةلقتسملا ةينطوـــلا ةطلسلا

ةّيدرف ميسارم

......................لوألا ريزولا حـــــلاصمب ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتت ،٩١٠2 ةــــنس رـــبمتبس٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.........................................................................................................................................................................اقباس - ةيلحملا

فــــلكم ســيئر بــئان ماــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٩١٠2 ةــنس رـــــبمتبس٩١ قـــفاوـــملا١٤٤١ ماــع مّرــحم٩١ يف خّرؤــم يــسائر موــسرـــم
.........”كارطانوس“ اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلاب جاتنإلاو فاشكتسالاب

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

لاغشألا ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................................لقنلاو ةيمومعلا

يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................................................نيتيالو

................تايالو يف لقنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................لوألا ريزولا حلاصمب

لاغشألا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................................لقنلاو ةيمومعلا

يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم نييعـــــت نـــمضتي ،٩١٠2 ةـــنس رـــبمتبس٩١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع مّرــــحم٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................................................تايالو

...................نيتيالو يف لقنلل نــــــيريدم نييعت نـــــــمضتي ،٩١٠2 ةــــــنس رــــبمتـــــــبس٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

ةيلوؤسملا تاذو دــــيحولا صـــخشلا تاذ ةسسؤملا دامتعا نـمضتي ،٩١٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٥ يف خّرؤم رارق
....................................نيمأتلل ةرسمس ةكرش اهتفصب،”ECNARUSSA ECNELLECXE’L"  "سناروسأ سنوليسكيل" ةدودحملا
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........................................................نيمأتلل ةرسامس دامتعا نمضتي ،٩١٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٥ يف خّرؤم رارق

ينطولا ناويدلل يهيجوتلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةــــنس ربمتبس٥ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٥يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................................................................تايئاصحإلل

ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

عـــمتجمل ماــعلا رـــيدملا ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،٩١٠2 ةـنـــس تـــشغ٧2 قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ٦2 يف خّرؤــــم رارـــــق
...................................................................................................................................................................................................تامولعملا

ةيكلساللا تالاصتالا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٩١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلاو

مالعإلا ةمظنأ ريوطت ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٩١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................................................................................................اهنيمأتو

.........................................ديربلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٩١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف خّرؤم رارق

نوؤــشلاو مــيظنتلا رـــيدم ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،٩١٠2 ةــنس تـــشغ٧2 قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ٦2 يف خّرؤــــم رارــــق
.........................................................................................................................................................................................................ةينوناقلا

تاقالعلاو نواعتلا ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٩١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................................................................................................ةيلودلا

............................ةيرشبلا دراوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٩١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف خّرؤم رارق

.............................لئاسولا ةرادإ ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٩١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف خّرؤم رارق

تآشنملا ةعباتمو ريوطت ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٩١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................................................لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةيساسألا

.................................نيريدم باون ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت ،٩١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦2 يف ةخّرؤم تارارق

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

نيحشرتملا فرصت تحت ةيباختنالا ةمئاقلا عضو تاـــيفيك ددــــحي ،٩١٠2 ةـــــنـــس رــبوتكأ لّوأ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع رفـــص2 يف خّرؤـــم رارـــق
.....................................................................................................................................................................................اهيلع بخانلا عّالطاو

اهلادبتساو اــهميلستو بــخانلا ةــقاطب دادــعإ تايفيك دّدــحي ،٩١٠2 ةــنس رـــبوتكأ لّوأ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع رـــفص2 يف خّرؤــــم رارــــق
.....................................................................................................................................................................................اهئاغلإو

.........جراخلا يف نيميقملا نييرئازجلا نينطاوملا تيوصتب قلعتي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ لوأ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص2 يف خّرؤم رارق

.........تيوصتلا بتاكم ءاضعأ فرط نـم نيميلا ءادأ تايفيك ددـحي ،٩١٠2 ةنـــس ربوتكأ لّوأ قفاوملا١٤٤١ ماـع رفـــص2 يف خّرؤم رارــق
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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
ةقادصلا تاقالع زـيزعتب نــيدلبلا الـــك ماـــمتهال اراــــبتعا –

،امهطبرت يتلا

ةّيروـــــهمجلا يـــنطاوم لوـــخد لـــيهست يف امـــهنم ةـــبغرو –
ادنلنف ةيروهمج ينطاومو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
،امهيدلب ىلإ ةيسامولبد رفس تازاوجل نيلماحلا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

رفس تازاوجل نولماحلا ،فرـــط لـــك ةـــلود وـــنطاوم ىــــفعُي
فرطلا ةلود ميلقإ يف نيدمَتعُملا ريغو ،ةحلاص ةيسامولبد
ةلود ميلقإ لوخدل ةريشأتلا ىلع لوصحلا طورش نم ،رـــخآلا
ةدـمـل ،هـترداــغـم وأ هـــيـف ةــــماـقإلا وأ هروــــبـع وأ رــــخآلا فرـــــطـلا

ةئاــــم اــــهردق ةّدــــم نوــــضغ يف اــــموــــي )09( نيعست زواجـــــتت ال
ىلإ لوــــــخد لّوأ خـــيراـت نـــم اراــبــتعا ،موـــــــي )081( نوـــناــــمثو
.رخآلا فرطلا ةلود ميلقإ

2 ةداملا

رـــفس تازاوــجل نوــــلــــماحلا ،فرـــط لــــك ةــــلود وـــــنـــطاوـــــم ىــــفـــــعــــُـي
ةيسامولبدلا تاثعبلا ىدل لمعلل نودَمتُعملاو ،ةـــحلاص ةــــــيسامولبد
نيذلا مهتالئاع دارفأ اذكو ،رخآلا فرطلا ةلود ميلقإ يف ةيلصنقلاو
ةــــــــــيسامولبد رــــــــــــفس تازاوـــــجل نوـــــــــلماــــحلاو مـــــــــــهفنك يف نوـــــــشيعي

ةلود ميلقإ لوخدل ةريشأتلا ىلع لوصحلا تاءارجإ نم ،ةحلاص
ةرــــــتف لاوــــط هــــترداغم وأ هيـــف ةــــماقإلا وأ هروـــــبع وأ رـــــخآلا فرــــــــطلا

.دامتعالا تاءارجإ طورش اوفوتسي نأ ةطيرش ،مهتمهم

3 ةداملا

رــــــفس تازاوـــــجل نوــــلماحلا ،فرـــط لـــك ةـــلود وـــنطاوم مزــــتلي
اهب لومعملا تاميظنتلاو دعاوقلا مارتحاب ،ةحلاص ةيسامولبد

اذه ةلود ميلقإ يف مــــهتماقإ ةرــتف لالـــخ ،رــــخآلا فرـــطلا ةــــلود يف
تاـــــقالعلا لوــــح اــنييف ةـــيقافتا ماــــكحأب ساــــسملا نود ،رـــــــيخألا
ةيلصنقلا تاقالعلا لوح انييف ةيقافتاو1691 ماعل ةيسامولبدلا
.3691 ماعل

4 ةداملا

ةيسامولبدلا رفسلا تازاوج تايحالص ةدم لقت نأ زوجي ال
لوــخد خــيرات دــنع ،رـــهشأ )6( ةـــتس نـــع نيـــفرطلا الــــك ينـــطاومل

.رخآلا فرطلا ميلقإ

1441 ماع مّرحم٩٢ يفخّرؤم١٦٢-٩١ مقر يسائر موـسرم
قيدصتلا نمضتي ،9102 ةــنس رــبمتبس٩٢ قـــفاوملا

ةّيرـــــئازجلا ةّيروـــــــهمجلا ةــــموــــكح نيـــب قاــــــفتالا ىلـــــــــع
ادـــنلنف ةـــيروهمج ةـــموكحو ّةيبــــعّشلا ّةيــــطارقميّدلا

ىلــــع لوــــــصحلا طورـــــش نـــــــم لداــــبتملا ءاــــــفعإلا لوـــــــح
،ةـــــيسامولبدلا رـــــــــفسلا تازاوــــــــج يلـــماـــــحل ةرــــــيشأتلا
.9102 ةنس يفناج11 يف يكنسلهب عّقوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

201و9-19 ناـــــــتداملا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )6 ةرقفلا(

ةّيروـــــــــــهـــمجلا ةـــموــــكح نيــب قاـــــــــفتالا ىلـــــــــع عالـــــــــطالا دـــــــــــعبو –
ادنـــلنف ةـــيروهمج ةـــموكحو ّةيــــبعّشلا ّةيطارقــــميّدلا ةّيرــــئازجلا

ةرـــــيشأتلا ىلـــــع لوــــــصحلا طورـــــش نـــم لداـــــبتملا ءاـــفـــعإلا لوـــــــح
11 يف يـكنسلهب عّقوــملا ،ةـيــسامولبدلا رفـــسلا تازاوـــــج يلــــماحل
،9102 ةنس يفناج

: يتأي ام مسري

ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتالا ىلع قّدصي: ىلوألا ةداملا
ادـــــنلنف ةـــيروهمج ةـــموكحو ّةيــــبعّشلا ّةيطارــــقميّدلا ةّيرــــئازجلا

ةرـــــيشأتلا ىلـــــع لوــــصحلا طورــــش نـــم لداــــبتملا ءاـــــفعإلا لوـــــح
11 يف يكنسلهب عّقوملا ،ةيسامولبدلا رفسلا تازاوج يلماحل
ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رشنيو ،9102 ةنس يفناج
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذــــــه رـــــشــني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــبمتبس٩2 قـــفاوـملا١٤٤١ مّرــــحم٩2 يف رـــئازجلاب رّرــــح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب  رداقلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّةيطارــــــقميّدلا ةّيرــــئازجلا ةّيروــــهمجلا ةموكح نيب قاــــفتا
لدابتملا ءافعإلا لوح ادنلنف ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا

تازاوــــــــج يلـــماحل ةرــــــيشأتلا ىلـــــع لوـــــــصحلا طورـــــــش نــــم
.ةيسامولبدلا رـــــفسلا

ةّيبعّشلا ةّيطارـقميّدلا ةّيرـــئازجلا ةّيروـــهمجلا ةــــموكح ّنإ
ـب يـــتأي اــــميف اــــمهيلإ راــــشملا ،ادـــــنلنف ةـــــيروهمج ةـــــموكحو
 ،”نيفرطلا“



١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٤
5م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٣

8 ةداملا
،نيــــفرطلا نيـــب كرـــتشم قاــــفتاب قاـــفتالا اذــــه لــــيدعت زوــــجي

ليدعت يأ لوعفم يرسيو .ةيسامولبدلا تاونقلا ربعو ،ايباتك
ّزيح قافتالا اذه لوخدل اهيلع صوصنملا ماكحألا سفنل اقفو
.ذيفنتلا

9 ةداملا
)03( نيثالثلا نوضغ يف ذيفنتلا زّيح قافتالا اذه لخدي

تاوــــنقلا رــــبع ،يــــباتك راــــعشإ رــــخآ مالـــتسال ةـــيلاوملا اــــموي
فرــطلا نيـــفرطلا دـــحأ هـــبجومب رـــطخي يذـــلاو ،ةـــيسامولبدلا
اذهل ةبولطملا ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتساب رخآلا
.ضرغلا

زوجيو ،ةدودحم ريغ ةّدمل لوعفملا يراس قافتالا اذه لظي
ربع ،يباتك راـــعشإ قـــيرط نـــع هــب لـــمعلا ءاـــهنإ نيــــفرطلا الــــكل
ءاضقنا دعب ءاهنإلا اذه لوعفم يرسيو .ةيسامولبدلا تاونقلا

.راعشإلا مالتسا خيرات نم ارابتعا ،رهشأ )3( ةثالث

نم انوناق نالّوخملا هاندأ ناعّقوملا ماق ،كلذل اتابثإو
.قافتالا اذه ىلع عيقوتلاب امهيتموكح لبق

نيتخسن يف ،يكنسلهب9102 ةنس يفناج11 خيراتب رّرح
سفن صوصنلا لكلو ،ةيزيلجنإلاو ةيدنلنفلاو ةيبرعلا تاغللاب
ّحجري ،ريسفتلا يف فالتخا دوجو ةلاح يفو .ةينوناقلا ةيجحلا
.ةيزيلجنإلا ةغللاب صنلا

5 ةداملا

ةيسامولبدلا رفسلا تازاوج نع جذامن نافرطلا لدابتي
هاصقأ لجأ نوضغ يف ،ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ،ةحلاصلا

.ذيفنتلا زّيح قافتالا اذه لوخد لبق اموي )03( نوثالث

،ةيسامولبدلا رفسلا تازاوج ىلع تاليدعت ءارجإ ةلاح يف
،ةــيسامولبدلا تاوــنقلا رــبع ،اــضعب اــمهضعبل ناــفرطلا لــسري
لجأ نوضغ يف ،ةديدجلا ةيسامولبدلا رفسلا تازاوج نع جذامن
.ذيفنتلا ّزيح اهلوخد لبق اموي )03( نوثالث  هاصقأ

6 ةداملا

،ماــعلا ماــظنلاو نــمألاب ةـــقلعتم باـــبسأل ،فرـــط لــــك ظفــــتحي
يــسامولبد رفـــس زاوـــجل لـــماح نـــطاومّ يأ لوــــخد ضـــفر قـــــحب

ةلودلا تربتعا ام اذإ ،اهئاهنإ وأ هتماقإ ةرتف صيلقت وأ ،حلاص
اذهب لمعلا قيلعت قحب اذكو ،اهيف بوغرم ريغ هتماقإ ةفيضملا
.تقؤم لكشب ،ّايئزج وأ ّايلك ،قافتالا

قاــــــفتالا اذــــه ذــــيفنت قــــيلعتب رــــخآلا فرــــطلا راـــطخإ مــــتي
نوضغ يف ،ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ،قيلعتلا رارق ءاغلإبو
رارقلا اذه لوخد لبق ةعاس )27( نوعبسو ناتنثا هاصقأ لجأ

ةينوناقلا ماـكحألا ىلــــع قــيلعتلا اذــــه رـــثؤي الو ،ذـــيفنتلا زـــّيح
ةيسامولبد رــــفس تازاوـــجل نيلـــماحلا نينطاوـــملاب ةــــقلعتملا

.رخآلا فرطلا ةلود ميلقإ يف نيميقملاو ،ةحلاص

7 ةداملا

قيبطت وأ ريسفت نع أشني فالخ وأ فالتخاّ يأ ةيوست متت
،تاضوافملا وأ تارواشملا قيرط نع ،ايدو ،قافتالا اذه ماكحأ

.نيفرطلا نيب ،ةيسامولبدلا تاونقلا ربع

٤١ يف خّرؤــملا٧٠-٩١ مـــقر يوــضعلا نوــناقلا ىــضتقمبو –
قلعتملاو٩١٠2 ةـنس رـــبمتبس٤١ قــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع مّرـــحم
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلاب

ةـــطلسلا ســـلجم ءاـــضعأ بيـــصنت رـــضحم ىلـــع ءاـــنبو –
ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلا يف ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

،٩١٠2 ةنس ربمتبس٥١ خيراتب
اسيئر يفرش دمـحم ديسلا باختنا رضحم ىلع ءانبو –

ةينلعلا ةسلجلا يف ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل
،٩١٠2 ةنس ربمتبس٥١ خيراتب ةدقعنملا

: يتأي ام مسري

ةطلسلا سلجم ءاضعأو سيئر ماهم يف ّدلقُي: ىلوألا ةداملا
ةـــــيتآلا ةداــــــــسلاو تادـــــــــيسلا ،تاـــــــباــــــختنالل ةــــــــلقــتسملا ةــــــــينطولا
: مهؤامسأ

١٤٤١ ماـــع رـفـص٣ يفخّرؤـــم٦٦٢-٩١ مـــــقر يـــــسائر موــــسرــــم
سيئر ديلقت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٢ قفاوملا

ةلــــــــقـتسملا ةــــــــيـنــطوـــــلا ةــــــــطــلــسلا ســــــــــلـــجـــم ءاـــــــضـــــــعأو
.مهماهم يف تاباختنالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،هنم٦-١٩ ةداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

22 يف خّرؤــملا٠١-٦١ مـــقر يوــضعلا نوــناقلا ىــضتقمبو –
قلعتملاو٦١٠2 ةـنس تـــشغ٥2 قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ّةيبعّشلا
ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

لهاسم رداقلا دبع

ةيروهمج ةموكح نع
ادنلنف

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

يناوس وميت

ةّيميظنتميسارم



ـه١٤٤١ ماع رفص١٦٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٣ 6

: ةاـضقلا ناونعب

،اوضع ،ايلعلا ةمكحملاب راشتسم ،ةلادع دوعسم .١

،اوضع ،ايلعلا ةمكحملاب راشتسم ،ةطيليلب ديجملا دبع .2

،اوضع ،ةلودلا سلجمب راشتسم ،يرمق نيدلا رون .٣

.اوضع ،ةلودلا سلجمب راشتسم ،يميدخ جاحلا .٤

: نيماحملا ناونعب

،اوضع ،دانم ريشب .١

.اوضع ،هنادح لفون .2

: نيقثوملا ناونعب

،اوضع ،نادرب ديشر .١

.اوضع ،شاعزم رينم .2

: نييئاضقلا نيرضحملا ناونعب

،اوضع ،لاله ىنم .١

.اوضع ،ةيراعلا حابرلوب .2

: ةينهملا تاءافكلا ناونعب

،اوضع ،يناكرب طاقب دمـحم .١

،اوضع ،يفوس ىليل .2

،اوضع ،راجنوب ةدع .٣

،اوضع ،ةفلاخوب لامج .٤

.اوضع ،سيتف لامك .٥

سيئر باـــختنا دــــعب ةيــــنطولا تاـــيصخشلا ناوــــنعب
: ةطلسلا

،اوضع ،بوهيملب فيرش دمـحم .١

.اوضع ،عارذ يلع .2

: جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا ناونعب

،اوضع ،مغالشوب ىولس .١

.اوضع ،يساد لامأ .2

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

رـــبوتكأ2 قــــفاوملا١٤٤١ ماـــع رــــفص٣ يف رـــــئازجلاب رّرــــح
 .٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

.اـًسيئر ،يفرش دمـحم

: يندملا عمتجملا تاءافك ناونعب

،اوضع ،هـللا دبع نب نيمأ ىفطصم .١

،اوضع ،براك ةنيربص .2
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ةّيدرف ميسارم

تاقالعلاو ضئارعلل ريدم بئان هتفصب ،يلزرـــح يفـــطل –

نوؤـــشلاو ةـــماعلا تاـــيرحلل ةـــماعلا ةـــيريدملا يف ةيــــمومعلا

.ةينوناقلا

––––––––––––

قـــفاوـــملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يناميلس دمـحم دــيسلا ماــهم ىــــــهـــنــــت ،٩١٠2 ةـــــنـــس رـــبمتبس٩١

ةــــيلخادلا رـــيزو ناوـــيدب صـــيخلتلاو تاـــساردـــلاب اـــــفلكم هــــــتفصب

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس - ةئيبلاو ةيلحـملا تاعامجلاو

––––––––––––

١٤٤١ ماـــــع مّرــــحم٩١ يف خّرؤـــــم يـــــساـــئر موــــــسرـــم بـــــجوــــــمب

فــيرش ديــسلا ماهــم ىــــــهـــنــــت ،٩١٠2 ةـــــنـــس رـــبمتبس٩١ قــــــفاوـــملا

ةــيكلساللاو ةــيكلسلا تالـــصاوملل ّاماــع ارـــيدم هـــتفصب ،وــــشيك

.ةينطولا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يفخّرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نــمضتي ،٩١٠٢ ةـــنس رــــبمتبس٩١
ةــــــكرشلاب جاــــتنإلاو فاــــشكتسالاب فــــــلكم ســـــيئر
اهلقنو اهجاتنإو تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا

.”كارطانوس“ اهقيوستو اهليوحتو
––––––––––––

١٤٤١ ماـــع مّرـــحم٩١ يف خّرؤـــم يــسائر موــسرم بـــجومب

حلاص ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،٩١٠2 ةـــنـــس ربمتبس٩١ قـــفاوـــملا

جاتنإلاو فاشكتسالاب افلكم سيئر بئان هتفصب ،شومكم

اهلقنو اهجاتنإو تاقورحـملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلاب

.”كارطانوس“ اهقيوستو اهليوحتو
–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا١٤٤١ ماـــع مّرـــحم٩١ يفخّرؤـــم يــسائر موـــسرم
فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس٩١
ينطولا نماضتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

––––––––––––
١٤٤١ ماــــــع مّرــــحم٩١ يف خّرؤـــــــم يــــــسائر موـــسرـــم بـــــــــجوـــمب

دـــــــــــيسلا ماــــــهم ىـــــــــــــهـــــنــــت ،٩١٠2 ةــــــــــنـــس رــــــــــبمــــــتبس٩١ قـــــــــــفاوـــــــــــملا

٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
حـــــلاصمب ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتت ،٩١٠٢ ةــــنس رـــبمتبس

.لوألا ريزولا
––––––––––––

١٤٤١ ماـــــــع مّرــــــــحم٩١ يف خّرؤــــــــم يــــــسائر موــــــسرم بـــــــــــجوـــمب

ديسلاو ةديسلا ماــــهم  ىـــــــهـــنــــت ،٩١٠2 ةـــنـــس ربمتبس٩١ قــــــــفاوـــملا

ىلـــــــــع اـــــــــمهـــتلاــــحإل ،لوألا رـــــــــيزوـــــــــلا حــــــــلاصمب ،اـــــــمــــــهاـــمسا يـــــــتآلا

: دـــــــــعاقتلا

،ةمهمب افلكم هتفصب ،يناميل دعسوب –

.تاساردلل ةريدم اهتفصب ،فيرش ةميلس –

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع مّرـــــــحم٩١ يف خّرؤــــــم يـــسائر موـــسرــــم بــــــجوـــمب

دــــمـحم دــــيسلا ماـــهم ىــــــهـــنــــت ،٩١٠2 ةـــــنـــس رـــبمتبس٩١ قـــــــفاوـــملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل اريدم هتفصب ،لوغ

––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع مّرـــحم٩١ يف خّرؤــــم يــسائر موـــــسرم بـــــــجومب

وـــيام82 نم ءادــــتبا ،ىــــــهـــنــــت ،٩١٠2 ةــــــنـــس ربـــمتبس٩١ قـــــــفاوـــملا

حلاصمب  اريدم هتفصب ،رازموب ميهاربا ديسلا ماهم ،٩١٠2 ةنس

.لوألا ريزولا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس٩١
.اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

––––––––––––

١٤٤١ ماـــع مّرـــحم٩١ يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب

ةداــــسلا ماـــهم ىــــــهـــنــــت ،٩١٠2 ةــــــنـــس رــــبمتبس٩١ قـــــــفاوـــملا

- ةـــــــيلحملا تاـــــعامجلاو ةـــــيلخادلا ةرازوـــــب ،مــــهؤامسا ةـــــيتآلا

: اقباس

قئاثولاو ةنرصعلل اماع اريدم هتفصب ،ينح قازرلا دبع –

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،فيشرألاو

،ةـــبساحملاو ةـــيلاملل ارـــيدم هـــتفصب ،شوـــيدح ناــــضمر –

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل
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٩١ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع مّرـــحم٩١ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
تاساردلاب ةفلكم نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس
.لوألا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو

––––––––––––

١٤٤١ ماـــــــع مّرـــــحم٩١ يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــــسرم بـــــــــجومب
،تاحرف ةظيفح ةديسلا ّنيعت ،٩١٠2 ةـنـس ربمتبس٩١ قـفاوـملا

.لوألا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم
–––––––––––★–––––––––––

٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم
تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب صيخلتلاو

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع مّرــــحم٩١ يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،ةيزب ظيفح دـيسلاّنيــــعي ،٩١٠2 ةـــنـس رـــبمتبس٩١ قـــــفاوـملا

نمألل يرازولا بتكملا لوؤسم صيخلتلاو تاساردلاب افلكم
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا

–––––––––––★–––––––––––

٩١ قـــــفاوــملا١٤٤١ ماـــع مّرــــــحم٩١ يف خّرؤــم يــسائر موــسرم
لاغشألل نيريدم نييعـــــت نـــمضتي ،٩١٠٢ ةـــنس رـــبمتبس

.تايالو يف ةيمومعلا
––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع مّرحــــم٩١ يف خّرؤــــم يـــسائر موـــــسرم بـــــــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،٩١٠2 ةـنـس ربمتبس٩١ قـفاوـملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم

،راشب ةيالو يف ،يجرب نيدلا نيز –

،فيطس ةيالو يف ،تينحز ميلس –

.مناغتسم ةيالو يف ،ةباخج لامج –
–––––––––––★–––––––––––

٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم
لقنلل نــــــيريدم نييعت نـــــــمضتي ،٩١٠٢ ةنس رــــبمتـبس
.نيتيالو يف

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع مّرـــحم٩١ يف خّرؤـــــم يــسائر موـــسرم بـــجومب
يتآلا ديسلاو ةديسلاّنيعت ،٩١٠2 ةـنـس ربمتبس٩١ قـفاوـملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف لقنلل نيريدم ،امهامسا

،فلشلا ةيال يف ،سابع ةيهز –

.تليسمسيت ةيالو يف ،يتاردس ونيز –

لوؤسم صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،مجيون ىفطصم
نماضتلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس٩١
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب تاسارد

––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع مّرــــــحم٩١ يف خّرؤـــــــم يـــــسائر موــــــسرم بــــــــجوـــمب
ظـيفح دـــــيسلا ماــــــهم ىـــــــــهـــنــــت ،٩١٠2 ةــــــنـــس رـــــــبمتبس٩١ قــــــفاوــــــملا

نــــــمألل يرازوـــــــلا بـــــــتكملاب تاـــــساردلل اـــــــسيئر هــــتفصب ،ةـــــــيزب
هفيلكتل ،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا

. ىرخأ ةفيظوب
–––––––––––★–––––––––––

٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف خّرؤم يسائر موسرم
نــــــيريدم ماــــــهم ءاــــــهنإ نـــــــمضتي ،٩١٠٢ ةــــــنس رــــبمتـــــــبس

.نيتيالو يف ةيمومعلا لاغشألل
––––––––––––

١٤٤١ ماـــــع مّرــــحم٩١ يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
نـــيديسلا ماــــهم ىــــــهـــنــــت ،٩١٠2 ةــــنـس رـــبمتــــبس٩١ قـــــفاوــــملا
يف ةيمومعلا لاـــغشألل نـــيريدم امـــهتفصب ،اــــمهامسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،ةياجب ةيالو يف ،تينحز ميلس –

.تسغنمات ةيالو يف ،يجرب نيدلا نيز –
–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ ماـــع مّرـــحم٩١ يف ناـــخّرؤــم نايسائر ناـــــموــــسرم
ءاـــهنإ ناــنـمضتي ،٩١٠٢ ةــنس رــبمتــبس٩١ قــفاوملا

.تايالو يف لقنلل نـيريدم ماهم
––––––––––––

١٤٤١ ماـــــــــع مّرـــــحم٩١ يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرـــم بــــجومب
ديسلاو ةديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،٩١٠2 ةـنـس ربمتبس٩١ قـفاوـملا
،نيتيتآلا نيتيالولا يف لقنلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،فلشلا ةيالو يف ،يتاردس ونيز –

.تليسمسيت ةيالو يف ،سابع ةيهز –

––––––––––––

١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف خّرؤــم يــسائر موــسرم بـــجومب
راتخم ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،٩١٠2 ةـنـس ربمتبس٩١ قـفاوـملا

.نارهو ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب ،قوزر
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،ضورقلا .٤١

،ةلافكلا .٥١

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا .٦١

،ةينوناقلا ةيامحلا .٧١

،تاـــبوعصلل نيـــضّرعملا صاــــــخشألا ةدــــعاـــسم( ةدــــــــعاسملا .8١
،)مهتالقنت لالخ اميسال

،ةافولا -ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .١2

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتم تانيمأت .22

،ةلمسرلا.٤2

 ،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .٦2

بلط فلمل ةـنّوكملا رـــصانعلا دـــحأل لـــيدعت لـــك عـــضخي
  .تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ دامتعالا

ديدج رصنع لكب ةباقرلا ةرادإ غيلبت بجي ،كلذل ةفاضإو
ةسمخ هاصقأ لجأ يف ةرسمسلا ةكرشل يداعلا ريسلا سمي
.اموي )٥١( رشع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وـينوي٨ قــفاوملا٠٤٤١ ماـــع لاّوـــش٥ يفةـــخّرؤــم تارارـــق
.نيمأتلل ةرسامس دامتعا نمضتت ،٩١٠٢ ةنس

–––––––––––

وينوي8 قفاوملا٠٤٤١ ماــع لاوــش٥ يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
اراـــــسمس هــــتفصب ،لاـــــمج شودـــــح دــــــيسلا دمــــتعي ،٩١٠2 ةـــــنس

٧٠-٥٩ مــــقر رـــــمألا ماــــكحأل اــــقيبطت ،يعــــيبط صــــخش ،نيـــــمأتلل
٥٩٩١ ةـــنس رـــياني٥2 قـــفاوملا٥١٤١ ماـــع ناـــبعش٣2 يف خّرؤملا

يذــيفنتلا موـسرملاو ،مّمتملاو لّدعملا ،تاـنيمأتلاب قـلعتملاو
قــــــــفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦ يف خّرؤملا٠٤٣-٥٩ مــــقر
ءاــــــــــطسو حــــنم طورــــــش ددـــــــحي يذـــــــلا٥٩٩١ ةـــــنس رــــــــبوتكأ٠٣
مـــــهتأفاكمو مـــــــهنم هــــــبحسو ةينهملا ةيلهألاو دامتعالا نيمأتلا

تايلمع ةرـــــــسمس ةـسراممل ،مّمـــــتـــــملاو لّدــــــــعــملا ،مـــــهتبقارــــمو
: ةيتآلا نيمأتلا

،ثداوحلا .١

،ضرملا .2

ةيلاملا ةرازو

ةـــــنس وــــينوي٨ قـــفاوملا٠٤٤١ ماــــع لاّوــــــــش٥ يفخّرؤـــــــم رارـــــق
دـــــيحولا صـــــــخشلا تاذ ةـــــــــسسؤملا داـــــــمتعا نــــــــــمضتي ،٩١٠٢
"سناروسأ سنوليسكيل" ةدودــــــــحملا ةيــــلوؤسملا تاذو
"ECNARUSSA ECNELLECXE’L”، ةـــــــكرـــش اـــــــهتفصب

.نيمأتلل ةرسمس
–––––––––––

وينوي8 قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٥ يف خّرؤم رارق بجومب
تاذو دــــــيحولا صــــــخشلا تاذ ةــــسسؤـــملا دـــــــمتعت ،٩١٠2 ةــــــنس

"سناروـسأ ســـنوـــليسكيل" ةاّمســـــملا ةدودـــحملا ةــيلوؤـــسملا
"ECNARUSSA ECNELLECXE’L"فرـــــــط نـــــم ةرّيــــــسملاو
،نيـــــمأتلا ةرــــسمس ةـــــكرش ةـــــفصب ،ساـــــيلإ ناوـــــضر دــــيسلا

ماع نابعش٣2 يف خّرؤــملا٧٠-٥٩ مـــقر رـــمألا ماـــكــحأل اقيبطت
،تاــــنيمأتلاب قـــــلعتملاو٥٩٩١ ةــــنس يفناج٥2 قفاوملا٥١٤١
خّرؤــــــملا٠٤٣-٥٩ مـقر يذـيفنتلا موـــــسرملاو ،مّمتملاو لّدـــعملا

ةـــنس رـــبوتكأ٠٣ قــــــفاوملا٦١٤١ ماـــــع ةــــيناثلا ىداــــمج٦ يف
داـــــمـــــتعالا نيــــمأتلا ءاـــطسو حـــنم طورــــــش ددـــــحي يذــــــلا٥٩٩١
،مــــــهتبقارمو مـــــــهتأفاكمو مــــــهنم هـــبحسو ةــــينهملا ةـــــيلهألاو
: ةيتآلا نيمأتلا تايلمع ةرسمس ةسراممل ،مّمتملاو لّدـعملا

،ثداوحلا .١

،ضرملا .2

ربع ةلمعتسملا ريغ ىرخألا( ةيربلا تابرعلا ماسجأ .٣
،)ةيديدحلا ةكسلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .٦

،ةلوقنملا عئاضبلا .٧

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا .8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .٩

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠١

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .١١

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .2١

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .٣١

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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٦١٤١ ماع ةيناثلا ىداــــمج٦ يف خّرؤــــملا٠٤٣-٥٩ مــــقر يذــــيفنتلا
حــــنم طورــــــش ددـــــــحي يذـــــــلا٥٩٩١ ةــــنس رـــــــبوتكأ٠٣ قــــــــفاوملا

مـــــــهنم هــــبحسو ةــــينهملا ةـــــيلهألاو داــــــمتعالا نيــــمأــتلا ءاــــــطسو
ةرسمس ةسراممل ،مّمتملاو لّدعـملا ،مــــــهتبقارـــــمو مـــــهتأفاكمو
: ةيتآلا نيمأتلا تايلمع

،ثداوحلا .١

،ضرملا .2

ربع ةلمعتسملا ريغ ىرخألا( ةيربلا تابرعلا ماسجأ .٣
،)ةيديدحلا ةكسلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .٦

،ةلوقنملا عئاضبلا .٧

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا .8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .٩

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠١

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .١١

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .2١

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .٣١

،ضورقلا .٤١

،ةلافكلا .٥١

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا .٦١

،ةينوناقلا ةيامحلا .٧١

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا .8١
،)مهتالقنت لالخ اميسال

،ةافولا -ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .١2

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتملا تانيمأتلا .22

،ةلمسرلا .٤2

 ،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .٦2

دامتعالا بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا دحأل ليدعت لك عضخي
 .تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ

ديدج رصنع لكب ةباقرلا ةرادإ غيلبت بجي ،كلذل ةفاضإو
ةسمخ هاصقأ لجأ يف ةرسمسلا بتكمل يداعلا ريسلا سمي
.اموي )٥١( رشع

ربع ةلمعتسملا ريغ ىرخألا( ةيربلا تابرعلا ماسجأ .٣
،)ةيديدحلا ةكسلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .٦

،ةلوقنملا عئاضبلا .٧

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا .8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .٩

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠١

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .١١

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .2١

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .٣١

،ضورقلا .٤١

،ةلافكلا .٥١

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا  .٦١

،ةينوناقلا ةيامحلا .٧١

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا .8١
،)مهتالقنت لالخ اميسال

،ةافولا -ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .١2

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتملا تانيمأتلا .22

،ةلمسرلا .٤2

 ،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .٦2

بـــلط فـــلمل ةـــنّوكملا رـــصانعلا دـــحأل لــــيدعــت لـــك عـــضخي
  .تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ دامتعالا

ديدج رصنع لكب ةباقرلا ةرادإ غيلبت بجي ،كلذل ةفاضإو
ةسمخ هاصقأ لجأ يف ةرسمسلا بتكمل يداعلا ريسلا سمي
.اموي )٥١( رشع

–––––––––––––––––––––––

وينوي8 قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٥ يف خّرؤم رارق بجومب
هــــتفصب ،دـــــمـــــحأ دـــيس يواـــــيحم دـــــــيسلا دــــــــمـــتعي ،٩١٠2 ةــــنس
مقر رمألا ماكحأل اقيبطت ،يعيبط صخش ،نيمأتلل اراسمس
ةـــــــنس رياني٥2 قفاوملا٥١٤١ ماــع ناـــبعش٣2 يف خرؤـــــملا٧٠-٥٩
موـــــسرملاو ،مّمــتـــــملاو لّدــــــعملا تاــنيمأتلاب قـــــــــلعتملاو ،٥٩٩١
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 ،ةيعامجلا لاومألا رييست .٥2

.يعامجلا طايتحالا .٦2

دامتعالا بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا دحأل ليدعت لك عضخي
.تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ

ديدج رصنع لكب ةباقرلا ةرادإ غيلبت بجي ،كلذل ةفاضإو
ةسمخ هاصقأ لجأ يف ةرسمسلا بتكمل يداعلا ريسلا سمي
.اموي )٥١( رشع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــــنس ربمتبس٥ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرــحم٥يفخّرؤـــم رارـــق
يــــــــهيجوتلا ســـــــلجملا ءاـــــــضعأ نييــــــــــعت نــــــــمضتي ،٩١٠٢
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥ قــــــــفاوـــــملا١٤٤١ ماــــــع مّرــــــحم٥ يف خّرؤــــــم رارــــــق بـــــــجوـــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاــضعألا ّنيـــعي ،٩١٠2 ةــنس رـــبمتبس
يف خّرؤملا٩٥١-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم2١ ةداملا ماكحأل
نــــمضتملاو٥٩٩١ ةـــنس وـــينوي٣ قـــفاوملا٦١٤١ ماـــع مّرـــحم٤
يف ،تاـــيئاصحالل يـــنطولا ناوــــيدلل يـــساسألا نوـــناقلا لــــيدعت
ثالث ةدمل ،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل يهيجوتلا سلجملا
: تاونس )٣(

،اسيئر ،ةيلاملا ريزو نع لثمم ،يشواش ديمح ديسلا –

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ينيوج روفغلا دبع ديسلا  –
،اوضع

ةـيلخادلا ريزو لثـــمم ،يدــــياعلا بيـــكش ناـــيفس دــــيسلا –
،اوضع  ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،ةــيلاملاب فــلكملا رـــيزولا لثـــمم ،يرـــمع دـــــمحم ديــــسلا –
،اوضع

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دورشك ريشب ديسلا –
 ،اوضع

ميلعتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يــناربج مـــيكح دـــيسلا –
،اوضع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

فـــلكملا رـــيزولا لثـــمم ،فـــيسول نارـــقما دــــنحم دــــيسلا –
،اوضع ،ةينطولا ةيبرتلاب

ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يروفيت دــمحما ديسلا –
،اوضع ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

لــمعلاب فــلكملا رـــيزولا ةـــلثمم ،مــساقلب ةرـــيخ ةدــــيسلا –
،ةوضع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،يساس نب رودق ديسلا –
.اوضع ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي

وينوي8 قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٥ يف خّرؤم رارق بجومب
اراسمس هــــتفصب ،نايفص يرداق دــــــيسلا دــــــمتعي ،٩١٠2 ةنس

٧٠-٥٩ مــــــقر رـــــــمألا ماـــــكحأل اــــــــــقيبطت ،يــــــعيبط صـــــــــخش ،نيـــــــمأتلل
٥٩٩١ ةـــــــنس رياني٥2 قفاوملا٥١٤١ ماع نابعش٣2 يف خّرؤملا

يذــــيفنتلا موــــسرملاو ،مّمتملاو لّدــعملا ،تانيمأتلاب قلعتملاو
٠٣ قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىداــــمج٦ يف خّرؤــــملا٠٤٣-٥٩ مــــقر
نيــــــمأتلا ءاـطسو حنم طورــــش ددــــحي يذــــلا٥٩٩١ ةنس رـبوتكأ
،مـــــهتبقارمو مهتأفاكمو مهنم هبحسو ةينهملا ةيلهألاو دامتعالا
: ةيتآلا نيمأتلا تايلمع ةرسمس ةسراممل ،مّمـــتملاو لّدـــــعملا

،ثداوحلا .١

،ضرملا .2

ربع ةلمعتسملا ريغ ىرخألا( ةيربلا تابرعلا ماسجأ .٣
،)ةيديدحلا ةكسلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .٦

،ةلوقنملا عئاضبلا .٧

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا .8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .٩

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠١

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .١١

،ةيريحبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .2١

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .٣١

،ضورقلا .٤١

،ةلافكلا .٥١

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا  .٦١

،ةينوناقلا ةيامحلا .٧١

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا .8١
،)مهتالقنت لالخ اميسال

،ةافولا -ةايحلا .٠2

،ةدالولا - جاوزلا .١2

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتملا تانيمأتلا .22

،ةلمسرلا .٤2
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م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٣ 12

تشغ٧٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يفخّرؤم رارق
رـــــيدم ىلإ ءاـــــضمإلا ضـــيوـــفت نــــمضتي ،٩١٠٢ ةـــنس

ةــــــساـــسحلا تازــــيهــــجتلاو ةــــيكلــــساللا تالاـــــــصتالا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

––––––––––

ةــــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالـــــصاوــملاو دــــيربـــلا ةرـــيزو ّنإ
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةـــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالـــــصاوملاو دــــيربلا رــــيزو تاـــــيحالص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

٠2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر
ةــــيكلساللا تالاــــصتالل ارـــيدم ،ناوـــــلح نيــــسح ّديــــسلا نييـــــــعت
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلاو

: يتأي ام ررقت

رـــيدم ،ناوـــلح نيــــسح دّيـــــــسلا ىلإ ضّوـــــــــفي: ىلوألا ةداملا
تالـــــصاوملل ةـــساسحلا تازيـــــهجتلاو ةيــــــكلساللا تالاـــــــصتالا
مــــــــساب ،هــــــتايحالص دودـــــح يف ءاــــضمإلا ،ةــــــيكلساللاو ةــــيكلسلا

تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةريزو
.تارارقلا ءانثتساب تاررقملاو قـــــئاثولا عــــيمج ىلــــع ،ةنمقرلاو

ةّيروهمجلل ةــّـيـــــــمسّرلا ةدــــــــيرــجلا يف رارــــــقلا اذـه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧2 قــــــفاوملا0441 ماــــع ةّجــــحلا يذ٦2 يف رــــــئازجلاب رّرــــــح
.9102 ةنس تشغ

نوعرف ناميإ ىده

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

تشغ٧٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يفخّرؤـم رارـــق
ريدـــملا ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،٩١٠٢ ةـــنس

.تامولعملا عمتجمل ماعلا
––––––––––

ةــيــكلساللاو ةـــيـــكــلسلا تالـــصاوــــملاو دــــيربــــلا ةرــــيزو ّنإ
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةــيكلساللاو ةــيكلسلا تالـــصاوملاو دــــيربلا رــــيزو تايــــحالص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

٠2 يف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرــملا ىلـــع عالـــطالا دــــــعبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر
،تامولعملا عمتجمل اماع اريدم ،ماحل دولوم دّيسلا نييعت

: يتأي ام ررقت

رـــيدملا ،ماـــحل دوــــلوم دّيـــــــسلا ىلإ ضّوــــــــفي: ىلوألا ةداملا
،هــتايحالص دودـــح يف ءاــضمإلا ،تاـــمولــعملا عـــمـــتــجمل ماــــــــعلا

ةــــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالـــصاوملاو دــــيربلا ةرــــيزو مـــــساب
تاررقملاو قـــــئاثولا عــــيمج ىلــــع ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
.تارارقلا ءانثتساب

ةّيروهمجلل ةــّـيمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧2 قـــــفاوملا0441 ماــــع ةّجــــحلا يذ٦2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.9102 ةنس تشغ

نوعرف ناميإ ىده



١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٤
13م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٣

٧٢ قــفاوملا٠٤٤١ ماــــــع ةــــجحلا يذ٦٢ يفخّرؤــــــم رارــــــــق
ىلإ ءاـضمإلا ضــــيوفت نمــــضتي ،٩١٠٢ ةـــنس تــــشغ
.ديربلا ريدم

––––––––––

ةــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالــــصاوـــملاو دــــيربلا ةرـــــيزو ّنإ

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالـــصاوملاو دــــيربلا رــــيزو تايـــحالص

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤـملا2٧2–٧١ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –

نــمضتملاو٧١٠2 ةــنس رـــبوتكأ٧ قــــفاوملا٩٣٤١ ماـــع مّرــــحم٦١

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

٠2 يف خّرؤـــــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلــــع عالــــطالا دعــــــبو –

نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر

،ديربلل اريدم ،لالحد ركبوب  دّيسلا نييعت

: يتأي ام ررقت

رـــيدم ،لالــــحد رـــكبوب دّيــــسلا ىلإ ضّوــــــــفي: ىلوألا ةداملا

دـــيربلا ةرــــيزو مـــــساب ،هــــتايحالص دودـــح يف ءاـــضمإلا ،دــــيربلا

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

.تارارقلا ءانثتساب تاررقملاو قـــــئاثولا عــــيمج ىلــــع

ةّيروهمجلل ةــّـيمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف رارــــــقلا اذـــه رــــشني:2 ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧2 قـــفاوملا0441 ماــــع ةّجـــحلا يذ٦2 يف رـــــئازجلاب رّرــــح

.9102 ةنس تشغ

نوعرف ناميإ ىده

تشغ٧٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يفخّرؤم رارق
رــــيدم ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،٩١٠٢ ةـنــــس
.اهنيمأتو مالعإلا ةمظنأ ريوطت

––––––––––

ةــــيــكلساللاو ةـــيــكلسلا تالــــصاوـــملاو دــــــيربلا ةرــــيزو ّنإ
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــملا١٧2–٧١ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
ددحي يذـلا٧١٠2 ةـنس رــبوتكأ٧ قــفاوملا٩٣٤١ ماــع مّرــحم٦١

ةـــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالـــــصاوملاو دــــيربلا رــــيزو تاـــيحالـــص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

٠2 يف خّرؤــملا يــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دــــعبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر
مالعإلا ةمظنأ ريوطتل ارــيدم ،قــيدص دــــمحم دّيسلا نييــــــعت
،اهنيمأتو

: يتأي ام ررقت

رــيدم ،قـــيدص دــــمحم دّيــــسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،اهنيمأتو مالعإلا ةمظنأ ريوطتل
ةيكلساللاو ةــيكلسلا تالـــصاوـــملاو دــــــيربلا ةرــــيزو مـــــساب
تاررقملاو قـــــئاثولا عــــيمج ىلــــع ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
.تارارقلا ءانثتساب

ةّيروهمجلل ةــّـيمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧2 قـــــــفاوملا0441 ماـــــع ةّجـــحلا يذ٦2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
.9102 ةنس تشغ

نوعرف ناميإ ىده



ـه١٤٤١ ماع رفص١٦٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةــــيكلساللاو ةـــيـــكلسلا تالـــــصاوملاو دـــــيربلا رـــــيزو تاــــيحالص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

٠2 يف خّرؤــــــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلــــع عالـــــــطالا دـــــعبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر
تاـــــــقالعلاو نواـــــعتلل ةرــــيدم ،جرـــــعل ةنـــيسح ةّديـــــسلا نييــــــعت
،ةيلودلا

: يتأي ام ررقت

ةريدم ،جرعل ةنيسح ةدّيــــسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةداملا
،اــــهتايحالص دودــــح يف ءاـــضمإلا ،ةــــيلودلا تاـــــقالعلاو نواـــعتلا

ةـــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالـــــصاوملاو دـــــيربلا ةرـــــيزو مـــــساب
تاررقملاو قـــــئاثولا عــــيمج ىلــــع ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
.تارارقلا ءانثتساب

ةّيروهمجلل ةــّـيمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧2 قــــــفاوملا0441 ماـــع ةّجـــــحلا يذ٦2 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.9102 ةنس تشغ

نوعرف ناميإ ىده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ٧٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يفخّرؤم رارق
رــــــيدم ىلإ ءاــــــضمإلا ضـــــيوـــفت نـــــمضتي ،٩١٠٢ ةـــــنس

.ةيرشبلا دراوملا
––––––––––

ةــــيكلساللاو ةـيــــكلسلا تالـــــصاوملاو دــــــيرـــــبلا ةرــــيزو ّنإ
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

تشغ٧٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يفخّرؤم رارق
رـــــيدم ىلإ ءاــــــضمإلا ضـــــيوفت نــــــمضتي ،٩١٠٢ ةــــنس

.ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا
––––––––––

ةــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالــــــصاوملاو دــــــيرــبلا ةرــــيزو ّنإ
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةـــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالــــصاوملاو دـــــيربلا رــــيزو تاـــــيحالص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

٦2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنسيفناج٣ قفاوملا٠٤٤١ ماعيناثلا عيبر
نوؤشلاو ميظنتلل اريدم ،شومير نيمل دـمحم  دّيسلا نييعت
،ةينوناقلا

: يتأي ام ررقت

،شومير نيمل دـمحم ّديــــسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ريدم
ةــــــيــكــلسالــلاو ةـــــيــكــلسلا تالـــــصاوـــــملاو دــــــيرــبــلا ةرـــــيزو مـــــساـــب
تاررـــــــقملاو قـــــئاثوـــــلا عــــيمج ىلـــــــع ،ةـــنمقرلاو تاــــيجولونكتلاو
.تارارقلا ءانثتساب

ةّيروهمجلل ةــّـيمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧2 قـــــفاوملا0441 ماــــع ةّجـــحلا يذ٦2 يف رــــئازجلاب رّرــــــح
.9102 ةنس تشغ

نوعرف ناميإ ىده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ٧٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يف خّرؤم رارق
ةرـــــيدم ىلإ ءاــــــضمإلا ضـــــيوفت نــــمضتي ،٩١٠٢ ةـــــنس

.ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلا
––––––––––

ةــــــيكلساللاو ةــــــيكلسلا تالــــــصاوـــــــملاو دـــــيرــــبلا ةرــــيزو ّنإ
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو



١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٤
15م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٣

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

٠2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر
،لئاسولا ةرادإل ةريدم ،يميهارب ةمينغ ةديسلا نييعت

: يتأي ام ررقت

ةريدم،يمهارب ةمينغ ةديسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةداملا
ةريزو مـــــساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لئاسولا ةرادإ
تاــــيجوــــلونكتلاو ةــــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــــيربلا

عــيمج ىلـــــعو تاررـــــقملاو قـــــئاثوـــــلا عــــيـــمج ىلــــع ،ةنــــمقرلاو
تاداـــــمتعالا ضــــــيوـــــفتو لــــــيوحتلاو عـــــفدلاب ةــــصاخلا رـــــماوألا

تاـــــبثإلا قـــــئاـــثوو فرــــصلا رــــــماوأ ىلـــع ةــــقفاوــــملا تارـــــكذمو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاداريإلا تانايبو فيراصملاب ةصاخلا

ةّيروهمجلل ةــّـيمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٧2 قفاوملا0441 ماع ّةجحلا يذ٦2 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

نوعرف ناميإ ىده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ٧٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يفخّرؤم رارق
رـــــــيدم ىلإ ءاــــــضمإلا ضــــيوـــــــفت نـــــمـــضتي ،٩١٠٢ ةــــنس
تايجولونكتل ةيساسألا تآشنملا ةعباتمو ريوطت
.لاصتالاو مالعإلا

––––––––––

ةـــــيكلساللاو ةــــــيكلسلا تالـــــصاوـــــملاو دـــــيرـــبلا ةرــــــيزو ّنإ
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس رـبوتكأ٧ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع مّرـــحم٦١

ةـــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــيربلا رــــيزو تاـــيحالــــص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةــــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالــــصاوملاو دـــــــيربلا رـــيزو تاـــيحالــــص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

عيبر٠2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
نــــــمضتملاو8١٠2 ةــــنس رــــبمفون82 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــــع لوألا

،ةيرشبلا دراوملل اريدم ،مامش يقوش  ّديسلا نييعت

: يتأي ام ررقت

ريدم،مامش يقوش دّيــــسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةداملا
ةريزو مـــــساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا
تاـــــــيجولونكتلاو ةـــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــــيربلا

ةيدرفلا تارارقلاو تاررقملاو قـــــئاثولا عــــيمج ىلــــع ،ةنمقرلاو
.ةيميظنتلاو

ةّيروهمجلل ةــّـيمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧2 قــــــفاوملا0441 ماـــــع ةّجــــحلا يذ٦2 يف رـــــئازـــجلاب رّرـــــح
.9102 ةنس تشغ

نوعرف ناميإ ىده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ٧٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يفخّرؤم رارــــق
ةرــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،٩١٠٢ ةـــــنس

.لئاسولا ةرادإ
––––––––––

ةــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالــــصاوـــملاو دـــــيرــــبلا ةرــــيزو ّنإ
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــيربلا رـــــيزو تاــــيحالص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
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٠2 يف خّرؤـــــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالــــطالا دعــــــبو –

نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر

نوؤـــــشلل رـــــيدـــم ةـــبئان ،يواـــــيحي ةـــــنيــمسي ةّديـــــسلا نييـــــــعت

،ةــــينوناقلا

: يتأي ام ررقت

،يوايــــحي ةنــــيمسي ةدّيـــــسلا ىلإ ضّوــــــــفي: ىلوألا ةداملا

،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينوناقلا نوؤشلا ريدم ةبئان

ةــــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالـــــصاوملاو دـــــيرــــبلا ةرـــــيزو مـــــساب

تاررقملاو قـــــئاثولا عــــيمج ىلــــع ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

.تارارقلا ءانثتساب

ةّيروهمجلل ةــّـيمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذه رشني:2 ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٧2 قفاوملا0441 ماع ّةجحلا يذ٦2 يف رئازجلاب رّرح

.9102 ةنس

نوعرف ناميإ ىده

–––––––––––––––––––––

ةــــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالـــــــصاوـــملاو دــــيرـــبلا ةرـــــيزو ّنإ

،ةــنمقرلاو تاـــيجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةـــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالــــصاوـــملاو دـــــيربلا رـــــيزو تاــــيحالص

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

عيبر٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –

نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،نيوكتلل ريدم ةبئان ،لولحم ءارحص ماستبإ ةدّيسلا نييعت

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

٠2 يف خّرؤــــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دــــعبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر
تآشنملا ةعباتمو ريوطتل اريدم ،ةريشإ ميكح ّديسلا نييعت
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةيساسألا

: يتأي ام ررقت

ريدم،ةريشإ ميكح دّيسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةداملا
مالعإلا تايجولونكتل ةيساسألا تآشنملا ةعباتمو ريوطت
ديربلا ةريزو مـــــساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لاصتالاو
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
.تارارقلا ءانثتساب تاررقملاو قـــــئاثولا عــــيمج ىلــــع

ةّيروهمجلل ةــّـيمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٧2 قفاوملا0441 ماع ّةجحلا يذ٦2 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

نوعرف ناميإ ىده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٢ قــــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع ةــــجـــحلا يذ٦٢ يف ةـــخّرؤــــم تارارـــق
باون ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت ،٩١٠٢ ةنس تشغ
.نيريدم

––––––––––

ةـــيكلساللاو ةــــيـــكلسلا تالـــــصاوـــــملاو دــــيربــــلا ةرــــيزو ّنإ
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذـلا٧١٠2 ةنس رـــبوتكأ٧ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع مّرحم٦١

ةــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالــــصاوملاو دـــــيربلا رــــيزو تايحالـــص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل



١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٤
17م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٣

ةّيروهمجلل ةــّـيمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذه رشني:2 ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧2 قــــفاوملا0441 ماــــع ةّجـــحلا يذ٦2 يف رــــــئازجلاب رّرــــــح

.9102 ةنس تشغ

نوعرف ناميإ ىده

–––––––––––––––––––––

ةــــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالــــصاوملاو دـــــيربلا ةرــــيزو ّنإ

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤـملا١٧2–٧١ مـــقر يذيــفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –

ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع مّرــــحم٦١

ةـــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالــــصاوملاو دـــــيربلا رـــــيزو تاـــــيحالص

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

٠2 يف خّرؤــــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلــــع عالـــــطالا دـــــعبو –

نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر

ةـــــينازيملل رـــــيدم بــــئان ،كاــــطه زــــيزعلا دــــبع دّيــــسلا نييـــــعت

،ةبساحملاو

: يتأي ام ررقت

بئان ،كاطه زيزعلا دبع ّديسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةداملا

مـــــساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةبساحملاو ةينازيملل ريدم

تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةريزو

ةصاخلا رماوألا ىلعو تاررقملاو قـــــئاثولا عــــيمج ىلــــع ،ةنمقرلاو

ىلع ةقفاوملا تاركذمو تادامتعالا ضيوفتو ليوحتلاو عفدلاب

تانايبو فيراصملاب ةصاخلا تابثإلا قئاثوو فرصلا رماوأ

.تارارقلا ءانثتساب ،تاداريإلا

: يتأي ام ررقت

،لولحم ءارحص ماستبإ ةّديسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةداملا
مـــــساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،نيوكتلا ريدم ةبئان
تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةريزو
.تارارقلا ءانثتساب تاررقملاو قـــــئاثولا عــــيمج ىلــــع ،ةنمقرلاو

ةّيروهمجلل ةــّـيمسّرلا ةدــيرــجلا يف رارــقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧2 قــــفاوملا0441 ماـــــع ةّجـــحلا يذ٦2 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.9102 ةنس تشغ

نوعرف ناميإ ىده

–––––––––––––––––––––

ةـــــيكلساللاو ةــــــيكلسلا تالـــــصاوــــملاو دــــــيربلا ةرــــــيزو ّنإ
،ةــنمقرلاو تاـــيجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالـــــصاوملاو دـــــيربلا رــــيزو تايـــحالص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

٠2 يف خّرؤــــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىلـــــع عالــــطالا دــــعبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر
دراوــــملا رــــييستل رـــــيدم ةــــبئان ،جاـــــعلا ةــــــياب ةّديـــــسلا نييـــــعت
،ةـــيرشبلا

: يتأي ام ررقت

ةبئان ،جاعلا ةياب ةدّيسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةداملا
،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا رييستل ريدم
ةـــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالـــــصاوـــملاو دـــــيرـــبلا ةرـــــيزو مـــــساب
تاررقملاو قـــــئاثولا عــــيمج ىلــــع ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
.تارارقلا ءانثتساب



ـه١٤٤١ ماع رفص١٦٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٣ 18

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

رــبوتكأ لّوأ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع رفـــص٢ يف خّرؤـــم رارـــق
ةيباختنالا ةمئاقلا عضو تاـــيفيك ددــــحي ،٩١٠٢ ةـــــنـــس

.اهيلع بخانلا عّالطاو نيحشرتملا فرصت تحت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر ّنإ

يذ22 يف خّرؤملا٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب–
قــــــلعتملاو٦١٠2 ةـــنس تــــشغ٥2 قــــفاوملا٧٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا

،هنم22 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب

٤١ يف خّرؤــملا٧٠-٩١ مــقر يوــضعلا نوــناقلا ىـــضتقمبو–
قــلعتملاو٩١٠2 ةــنس رــبمتبس٤١ قــفاوملا١٤٤١ ماــع مّرــحم
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلاب

: يتأي ام ررقي

نوـــــناقلا نـــم22 ةداـــملا ماــــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٧٣٤١ ماـــع ةدــــــــعقلا يذ22 يف خّرؤــــملا٠١-٦١ مـــــقر يوـــضعلا
،تاباختنالا ماظنب قلعتملاو٦١٠2 ةـــنس تــــشغ٥2 قــــفاوملا
تاــــيفيك دــــيدحت ىلإ رارـــــقلا اذـــه فدــــهي ،مّمتملاو لّدعملا

عالّطاو نيحشرتملا فرصت تحت ةـــيباختنالا ةـــمئاقلا عـــضو
.اهيلع بخانلا

ةيباختنالا ةمئاقلا ىلع عالّطالا بخان يأ نكمي :٢ ةداملا
.ةعجارم لك ةبسانمب هينعت يتلا

مئاوقلاو تايدلبلا عيمجل ةيباختنالا مئاوقلا عضوت:٣ ةداملا
يف ةــــــيلصـــنقلاو ةـــــيساـــــمولبدلا تاـــــيلثــمملا عـــــيمجل ةـــــيباـــــختنالا
بازــــــــحألل اـــــنوــــناق نيـــــلهؤـــــــملا نيــــــــلثمملا فرـــــــصت تــــــــحت ،جراـــــخلا
.رارحألا نيحشرتملاو تاباختنالا يف ةكراشملا ةيسايسلا

ةــــــمئاقلا وأ /و ةـــــيدلبلا ةـــيباختنالا ةــــمئاــقلا عضوـــــت:٤ ةداملا
فرصت تحت ،ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تايلثمملل ةيباختنالا
.ايئاهن نيلوبقملا نيحشرتملل انوناق نيلهؤملا نيلثمملا

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا مّلسُت :٥ ةّداملا
.يروتسدلا سلجملا ىلإ ةيباختنالا مئاوقلا هذه نم ةخسن

ّةيـــــمسّرــــلا ةدـــــيرـــــــجلا يف رارــــــــــــــقلا اذـــــــه رـــــــشـني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ لّوأ قفاوملا١٤٤١ ماع رــــفص2 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.٩١٠2 ةنس

يفرش دمـحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رــبوتكأ لّوأ قــــفاوملا١٤٤١ ماـــع رــــفص٢ يفخّرؤـــم رارــــق
بـــــــخانلا ةــــقاطب دادــــعإ تاـــيفيك دّدـــحي ،٩١٠٢ ةـــنس
.اهئاغلإو اهلادبتساو اهميلستو

–––––––––––

،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر ّنإ

ةّيروهمجلل ةــّـيمــــــسّرلا ةدــــــيرــجلا يف رارــــــقلا اذـــــــه رـــــشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧2 قـــــــفاوملا0441 ماــــع ةّجـــحلا يذ٦2 يف رـــــئازــــجلاب رّرــــــح
.9102 ةنس تشغ

نوعرف ناميإ ىده

–––––––––––––––––––––

ةـــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالـــــصاوملاو دـــــيربلا ةرــــيزو ّنإ
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــمضتملاو9102 ةـــنس سراـــم13 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١٧2–٧١ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
ددحي يذلا٧١٠2 ةنــس رــبوتكأ٧ قــفاوملا٩٣٤١ ماــع مّرــحم٦١

ةــــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا تالـــــصاوملاو دـــــيربلا رــــيزو تاــــيحالص
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

8 يف خّرؤملا٧2١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخري يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

عيبر٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

لئاسولل ريدم بـــئان ،طوـــــيخلوب كلاـــــملا دـــــبع ّديـــــسلا نييـــــعت
،ةماعلا

: يتأي ام ررقت

،طوــــــيخلوب كلاـــملا دــــبع ّديـــــسلا ىلإ ضّوــــــــــفي: ىلوألا ةداملا
،هـــــــتايحالص دودــــــح يف ءاــــضمإلا ،ةـــــماعلا لـــــئاسوـــلل رـــــيدم بــــــــئان
ةـــــــيـــكلساللاو ةــــيكــــلسلا تالـــــصاوــــملاو دـــــــــيرــــبلا ةرـــــيزو مـــــساب
تاررـــــقملاو قـــــئاـــثولا عــــيمج ىلــــع ،ةـــنمقرلاو تاـــيجولونكتلاو
.تارارقلا ءانثتساب

ةّيروهمجلل ةــّـيــــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف رارـــــقلا اذـــه رــــــشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧2 قـــــفاوـملا0441 ماــــع ةّجـــــحلا يذ٦2 يف رــــئازـــجلاب رّرـــــــح
.9102 ةنس تشغ

نوعرف ناميإ ىده
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بـــــــــخانلا نـــــــكمي ،بـــــــــخانلا ةـــــقاـــطب ميدـــــــــــقت ةــــــلاحتسا ةـــــــــلاح يف
،ةيباختنالا ةمئاقلا يف الجسم ناك اذإ تيوصتلا يف هقح ةسرامم
ةـــــــــقيثو يأ وأ ةــــــينطولا فــــــــــيرــعتلا ةــــــقاـــــــــــطب ميدــــــــــــقت هــــيلع بــــــــــــجيو
.هتيوه تبثت ىرخأ ّةيمسر

تانايبلا ىلع بخانلا ةقاطب يوتحت نأ بجي:٥ ةداملا
: ةيتآلا

،هناونعو هداليم خيراتو همساو بخانلا بقل–

،ةيباختنالا ةمئاقلا يف بخانلا ليجست مقر–

.هناونعو هيف لجسملا تيوصتلا بتكم مقر–

هتقاطب عايض ةلاح يف ،بخانلا عدوي نأ بجي:٦ ةداملا
مئاوقلا ةعجارم ةنجل ةنامأ ىدل فرشلاب احيرصت ،اهفلت وأ
اــــيميلقإ ةـــــصتخملا ةـــــيئالولا ةــــــيبودـــــنملا وأ ةـــــيباــــختنالا

ةــطلسلل ةــيلصنقلا وأ ةـــيسامولبدلا تاـــيلثمملا ةـــيبودنمو
،ذــــئــنيح ،هــــــل مّلـــــســـــــتو ،تاـــباــــــختنالل ةــــــلقتــــــسملا ةـــينطوـــــــلا

.ةدـــيدج ةــــقاطب

نوناقلا رادصإ لبق ةّملسملا بخانلا ةقاطب ىقبت:٧ ةداملا
قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا

ىلإ لاـــمعتسالل ةـــحلاص ،هالــــعأ روــــكذملاو٦١٠2 ةـــنس تـــشغ٥2
.اهتيحالص ءاهتنا ةياغ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٨ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ لّوأ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

 يفرش دـمحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رــبوتكأ لّوأ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع رفـــص٢ يفخّرؤـــم رارـــق
نييرئازجلا نينطاوملا تيوصتب قلعتي ،٩١٠٢ ةنس

.جراخلا يف نيميقملا
––––––––––

   ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر ّنإ

يذ22 يف خّرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب–
قــــــلعتملاو٦١٠2 ةـــنس تــــشغ٥2 قـــفاوـــملا٧٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا

٦١و٩ داوــــملا اـــميسال ،مّـمتــــملاو لّدــــعملا ،تاـــباختنالا ماـــظنب
،هنم٣٦١و2٦١و٤٥و٣٣و

٤١ يف خّرؤــــملا٧٠–٩١ مقر يوــضعلا نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
قلعتملاو٩١٠2 ةــنس رـــبمتبس٤١ قــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع مّرحــم
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلاب

يذ22 يف خّرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب–
ماظنب قلعتملاو٦١٠2 ةــنس تـــــشغ٥2 قـــــفاوملا٧٣٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا
،هنم٤2 ةداملا اّميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا

٤١ يف خّرؤـــملا٧٠–٩١ مقر يوـــضعلا نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
قــلعتملاو٩١٠2 ةــنس رــبمتبس٤١ قــفاوملا١٤٤١ ماــع مّرــحم
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلاب

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

لّوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

: يتأي ام رّرقي

نوــــــناقلا نـــــم٤2 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــــقيبـطت : ىلوألا ةداملا
٧٣٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ22 يف خّرؤـــــملا٠١–٦١ مــــقر يوـــــضـــعلا
،تاباختنالا ماـظنب قلــعتملاو٦١٠2 ةــنس تـــشغ٥2 قـــفاوملا
ةــــــقاطب دادـــــعإ تاـــيفيك رارـــــقلا اذـــــه ددــــحي ،مّمـــــتملاو لّدـــــعملا
.اهئاغلإو اهلادبتساو اهميلستو بخانلا

تايلثمملا تايبودنمو ةيئالولا تايبودنملا ّدعُت :٢ ةداملا
تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا

.ةيباختنا تاراشتسا )8( ينامثل ةحلاص يهو نيبخانلا تاقاطب

تايلثمملا تايبودنمو ةيئالولا تايبودنملا موقت:٣ ةداملا
تاــــــباـــختنالل ةلقتسملا ةينطوـــلا ةطلسلل ةــيلـــصنقلا وأ ةيساـــموــــلبدلا

)8( ةينامث لبق كلذو هتماقإ رقمب اهبحاصل بخانلا ةقاطب ميلستب
.عارتقالا خيرات نم مايأ

ىلع اهباحصأ ىلإ اهميلستّ نستي مل يتلا تاقاطبلا عدوت
تاــــــــــــيـــــلــــثـــمملا تاـــــيـــــبودـــــــــــــنمو ةـــــــيــــئالوـــــــــــــلا تاــــــيبودــــــــنــــــملا ىوـــــــــتــــــــــسم
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا

ةيشع ةياغ ىلإ كلذو اهباحصأ فرط نم اهبحس نكمي ثيح
.عارتقالا

نكميو ،تيوصتلا زكرمب عارتقالا موي تاقاطبلا هذه عدوت
ءاضمإلا دعبو ةيوهلا تابثإ ةقيثو راهظإب اهباحصأ اهبحسي نأ

.ضرغلا اذهل حوتفم لجس يف

يف عارـتقالا ءاــهتنا دنـــع بحـــست مل يتلا تاـــقاطبلا عــــضوت
تايبودنمو ةيئالولا تايبودنملا ىدل عدوتو ،موتخم فرظ

ةــــــينطولا ةـــــطلسلل ةــــيلصنقلا وأ ةيساــــموــــلبدلا تاـــيلثـــــمملا
.ةينعملا ،تاباختنالل ةلقتسملا

نأ بخانلا ةقاطب لمحي يذلا بخانلا نكمي ال:٤ ةداملا
روكذملا تيوصتلا بتكم يف  ّالإ تيوصتلا يف هقح سرامي
.ةروكذملا ةقاطبلا يف هناونعو همقر
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ةــــيباختنالا ةـــــمئاــــقلا يف نيــــــلجــــسم نيــــنثا )2( نيبــــــخاــــن–
ةينطولا ةطلسلا امهنيعت ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا ةرئادلل
،نيوضع ،تاباختنالل ةلقتسملا

.اوضع ،يلصنق فظوم–

نم رارق بجومب ةنجللا ءاــضعأل ةـــيمسالا ةـــمئاقلا ددــــحت
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر

انيمأ ةـيباختنالا مـــئاوقلا ةــــعجارم ةـــنجل نّيــــعُت :٧ ةداملا
.اهئاضعأ نيب نم اهل

رقمب ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةنجل عمتجت:٨ ةداملا
نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا

.اهسيئر

 يناثلا مسقلا

ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا رئاودلل  ةيباختنالا ناجللا

مقر يوضعلا نوناقلا نم2٦١ ةداملا ماكحأل اقبط :٩ ةداملا
تـشغ٥2 قــــفاوـــملا٧٣٤١ ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ22 يف خّرؤـــــملا٠١–٦١

ناـــجل،عارـــتقالــــكةـــبساـــنمب،بّـصنت ،هالــــعأ روـــــكذملاو٦١٠2 ةنس
ىوـــــــتسم ىلــــــــععــــــمتجتو ،ةـــــــيلـــصنقوأةـــيساـــــــــموــــلبدةــــــــيباـــــختنا
لّصــــحملا جــــئاتنلا ءاــــصحإل ةــــيلصنقلا وأ ةـــيسامولبدلا زــــــكارملا

ةـــيباختنالا رـــــئاودــــلا يف تــــــــيوصتلا بـــــــــتاــكم عوـــــــمــــجم يف اـــــــهيلع
بـــــجومب اــــهتليكشتو اهددــــــع ددـــــحيو .ةـــيلصنقلا وأ ةـــــــيساموــــــلبدلا

،تاـــــباــــختنالل ةـــــــــلقتسملا ةـــينـــــطوــــلا ةـــــــطلسلا ســــــيئر نــــــم رارـــــــــــق
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو حلاصم عم رواشتلاو قيسنتلاب

 ثلاثلا مسقلا

جراخلا يف نيميقملل ةيباختنالا ةنجللا

مقر يوضعلا نوناقلا نم٣٦١ ةداملا ماكحأل اقبط:٠١ ةداملا
ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤملا٠١–٦١
ةـــــنجل ،عارـــــتقا لـــــك ةــــبساــنمب ،بــــــّصنت ،هالـــــعأ روـــــــكذــــملاو٦١٠2
ةيــئاهنلا جـــئاتنلا عــمج دــصق ،جراـــخلا يف نيـــميقملل ةــــيباختنا
،ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا رئاودلا ناجل عيمج لبق نم ةلجسملا

.تاباختنالل ةلقتسملا  ةينطولا ةطلسلا رقمب عمتجتو

: نم ةنجللا لكشتو

ءاـــضق ســــلجم ســـيئر هـــنيعي ،راــــشتسم ةــــبترب ٍضاـــــق–
،اسيئر ،رئازجلا

ةــــــــلقتســملا ةـــينــطوــــلا ةــــطلـــسلا ســــيئر هــــنّيعي بودـــــنم–
،سيئرلل ابئان ،تاباختنالل

ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر هّرخسي ،يمومع طباض–
.ةنجللا ةنامأ ماهمب موقي ،اوضع ،تاباختنالل

: يتأي ام ررقي

نينطاوملا تيوصت تايفيك رارقلا اذه ددحي : ىلوألا ةداملا
.ةيباختنالا ناجللا ريسو جراخلا يف نيميقملا نييرئازجلا

 لوألا لصفلا

بخانلا ةقاطب ميلستو ةيباختنالا ةمئاقلا

يرئازج نطاوم لك ،جراخلا يف اميقم ابخان ربتعي:٢ ةداملا
،ةيباختنالا ةمئاقلا يف ليجستلل ةينوناقلا طورشلا هيف رفوتت
ناكمل ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا ىدل الجسم نوكيو
.هتماقإ

جراخلا يف نوميقملا نويرئازجلا نونطاوملا لجسي :٣ ةداملا
وأ ةــيسامولبدلا ةيـــلثمملا ىدـــل ةــحوتفملا ةـــيباختنالا ةـــمئاقلا يف

.مهتماقإ ناكمل ةيلصنقلا

ةينطولا ةـطلسلا لـــبق نـــم بـــخانلا ةـــقاطب ّدــــعت:٤ ةداملا
.تاباختنالل ةلقتسملا

وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا رقمب بخانلا ةقاطب ّملست :٥ ةداملا
دـنــعو ،ةــيــباــخــتــنالا ةــمــئاــقــلا يف لــجسم بخاــن لــكــل ةــيــلصنــقــلا
.اهبحاص نكس رقم ىلإ ديربلا قيرط نع لسرت ،ءاضتقالا

لــــــبق اـــــهباحصأل ّملـــــست مــــــل يـــتلا نيبــــخانلا تاــــقاـــطب ظـــــــفحت
تايلثمملا ىدل ،عارتقالا خيرات نم ،لــقألا ىلــع ،ماــيأ )8( ةـــينامث
نيــــبخاـــنلا فرــــصت تـــــــحت ىـــــــقبتو ،ةـــــــيلـــصنقلا وأ ةـــيساــــموــــلبدلا
.عارتقالا موي ةياغ ىلإ نيينعملا

ةسرامم بخانلا نكمي ،بخانلا ةقاطب  دوجو مدع ةلاح يفو
بجيو ،ةيباختنالا ةمئاقلا يف الجسم ناك اذإ تيوصتلا يف هقح
ةــــقيثو يأ وأ هـــب ةــصاخلا ةـــينطولا فـــيرعتلا ةـــقاـــطب لـــمحي نأ

.هتيوه تبثت ىرخأ ةيمسر

 يناثلا لصفلا

 ةيباختنالا ناجللا

 لوألا مسقلا

ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةنجل

مقر يوضعلا نوناقلا نم٦١ ةداملا ماكحأل اقبط:٦ ةداملا
تــــشغ٥2 قــــفاوملا٧٣٤١ ماــــع ةدـــــعقلا يذ22 يف خّرؤملا٠١-٦١

،عارــــتقا لـــــك ةـــبسانمب بّـصــــنت ،هالــــعأ روـــــكذملاو٦١٠2 ةــــنس
ةــــمئاقلا دادــــــعإب ةــــــفلكم ةـــيباـختنالا مـــئاوـــــقلا ةــــــعـــجارم ةـــــنجل

وأ ةيسامولبد  ةرئاد لك ىوتـسم ىلـــع اــــهتعجارمو ةيباختنالا
ةــــــلقتــــــــسملا ةــــينطوــــــــــلا ةـــــــــطــلسلا ةــــــــيلؤــــــــسم تـــــــــــحت ،ةــــــــيلصنق
: نم ةنجللا نوكتتو ،تاـــــباختنالل

يلصنقلا زكرملا سيئر وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا سيئر–
،اسيئر ،هلثمم وأ
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ريزو هـــحرتقي )١( فـــظومب ةـــنجللا هذـــه ءاـــضعأ نيــــــــعتسي
ةينطولا ةــطلسلا ســـيئر هـــحرتقي فـــظومو ةيـــجراخلا نوؤــــشلا
سيئر نم رارق بجومب امهنييعت متي تاباختنالل ةلقتسملا
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

ثلاثلا لصفلا

تيوصتلا تايفيك

يف مهقح جراخلا يف نوـميقملا نوبــخانلا سراــمي:١١ ةداملا
ةــــــــعباتلا تــــــــيوصتلا بـــــــــتاكمو زــــــــكارــم يف ةرـــــشاـــبم تــــــــــيوصتلا
ىلـــــــــع ةدــــــــــجاوــــــتملا ،تاــــباــــخـــتنالل ةــــــــــلقتــــسملا ةــــينطولا ةـــــــــــطلسلل
.اهيف اولجس يتلا ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تايلثمملا ىوـــــتسم

ةــسرامم جراـــخلا يف نيـــميقملا نيـــبخانلا نكـــمي:٢١ ةداملا
ءادأ مهيلع رذعت اذإ ،مهنم بلطب ،ةلاكولاب تيوصتلا يف مهقح
موـــــــي ةـــــيلـصنقلا وأ ةـــــيساــــمولبدلا ةـــــيلثــمملا ىدـــــــل مــــــهــــــبجاو
.عارتقالا

هقوـــــقحب عــــتمتي ليــــكول ّالإ ةـــــلاكوـــلا حـــــنمت ال:٣١ ةداملا
.ةيسايسلاو ةيندملا

.طقف ةدحاو ةلاكو ّالإ ليكولا زوحي نأ نكمي ال

وأ ةيسامولبد ةـيلثمم يأ ىدــــل ةلاــــكولا ررــــحت:٤١ ةداملا
.جراخلا يف ةيرئازج ةيلصنق

نوهجاوي نيذلا ،جراخلا يف نيميقملا نيبخانلا نكمي ،هّنأ ريغ
ةيسامولبدلا تايلثمملا ىلإ لقنتلاب اصوصخ طبترت تابوعص

يف مــــــهقح ةـــسراــممب مـــــهل حــــمست ةـــــــقيثو يأ دادـــــــعإ ،ةــــيلصنقلا وأ
دــــلبل ةــيمسرلا ةــيرادإلا تاـــئيهلا ىدــــل كلذو ،ةـــلاكولاب باـــختنالا
.ةـــماقإلا

ةينعملا ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا سيئر ىلوتي
.اهدامتعاو ةقيثولا هذه يف ةنمضتملا تامولعملا نم دكأتلا

رشع ةسمخلا لالخ تالاكولا دادعإ ةرتف أدبت:٥١ ةداملا
يهتنتو ،ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا خيراتل ةيلاوملا اموي )٥١(
.عارتقالا خيرات لبق مايأ )٣( ةثالث

امّقرم ضرـــغلا اذــــهل حوـــتفم رــــتفد ىلــــع  تالــــكولا لجـــست
وأ ةــــيسامولبدلا ةـــيلثمملا ســــيئر لـــبق نــــم هــــيلع ارـــــّشؤمو
.ةيلصنقلا

ةيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارــــــــقلا اذـــــه رـــــشني:٦١ ةداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

رـــــبوتكأ لّوأ قــــفاوملا١٤٤١ ماـــع رــــفص2 يف رــــئازـجلاب رّرـــــح
.٩١٠2 ةنس

يفرش دــمحم

رــبوتكأ لّوأ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع رفـــص٢ يفخّرؤـــم رارـــق
فرـــط نـــم نيـــميلا ءادأ تاـــيفيك ددــــحي ،٩١٠٢ ةـــــنـــس

.تيوصتلا بتاكم ءاضعأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر ّنإ

يذ22 يف خّرؤملا٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب–
قــــــلعتملاو٦١٠2 ةـــنس تــــشغ٥2 قــــفاوملا٧٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا

،هنم١٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب

٤١ يف خّرؤــملا٧٠-٩١ مــقر يوــضعلا نوــناقلا ىـــضتقمبو–
قــلعتملاو٩١٠2 ةــنس رــبمتبس٤١ قــفاوملا١٤٤١ ماــع مّرــحم
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلاب

: يتأي ام ررقي

نوـــــناقلا نـــم١٣ ةداـــملا ماــــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا

٧٣٤١ ماـــع ةدــــــــعقلا يذ22 يف خّرؤــــملا٠١-٦١ مـــــقر يوـــضعلا

،تاباختنالا ماـظنب قـــلعتملاو٦١٠2 ةـــنس تـــشغ٥2 قـــفاوملا

ءادأ تاــيفيك دـــيدحت ىلإ رارـــقلا اذـــه فدـــهي ،مّمـــتملاو لّدــــــعملا

.تيوصتلا بتاكم ءاضعأ فرط نم نيميلا

ةــــصاـــخ ةراــــمتسا يف اـــيباـــتك نيـــميلا نـــــع رــــــّبعي :٢ ةداملا

جذومنلا قفو تاباختنالل ةلقتسملا ةــينطولا ةــطلسلا اـــهّدعت

.رارقلا اذهب قفرملا

بـــقل نــمضتت نأو ،نيــميلا صـــن ةراــمتسالا ّنيـــبت نأ بـــجيو

مـــساو ،هدالـــيم ناـــكمو خـــيراتو هـــمساو تــــيوصتلا بـــتكم وـــضع

،ةيباختنالا ةمئاقلا يف ليجستلا مــقرو ،اـــهمساو مألا بـــــقــلو بألا

.ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا وأ ةيدلبلا ركذ عم

لصفلا لاجآ ءاضقنا روف نيميلا ءادأ ةيلمع أدبت:٣ ةداملا
.ةيئاضقلا نوعطلاو تاضارتعالا يف

ةيلثمملا ةيبودنم قسنمو ةيئالولا ةيبودنملا قسنم ددــحي
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

ىلع وأ ةــيدلب لـــك ىوـــتسم ىلع نيـــميلا ءادأ لاـــجآ ،ةـــلاحلا بـــسح
.ةيلصنق وأ ةيسامولبد ةيلثمم لك ىوتسم

ءاــــــضعأ اــــهيضمي يـــتلا نيـــميلا ءادأ ةراــمتسا عدوــــت:٤ ةداملا
طبضلا ةنامأ ىدل ،انوناق نويفاضإلا ءاضعألاو تيوصتلا بتكم

وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا ىدل وأ ايميلقإ ةصتخملا ةمكحملا يف
.ةيلصنقلا

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرـجلا يف رارــــــــــــقلا اذـــــــــه رـــــــشــني :٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رـــبوتكأ لّوأ قــــفاوـــملا١٤٤١ ماـــع رــــفص2 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.٩١٠2 ةنس

يفرش دمـحم
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...................................................تاباختنا

............................................عارتقالا خيرات

............................................................ : جراخلا يف ةيفارغجلا ةقطنملا وأ / ةيالولا

....................................................: ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا وأ / ةيدلبلا

نيميلا ءادأ ةرامتسا

دهعتأو دايحو صالخإ لكب يماهمب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هللاب مسقأ“ : تيوصتلا بتكم وضع ،هلفسأ )ة( يضمملا انأ

.”ةيباختنالا ةيلمعلا ةهازن نامض ىلع رهسلاب

................................................................................................................................................................................ : مسالاو بقللا

.................................................................................................................................................................... : داليملا ناكمو خيرات

...................................................................................................... : اهمساو مألا بقل .................................................. : بألا مسا

.....................................................................: )ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا وأ ةيدلبلا ركذ عم( ةيباختنالا ةمئاقلا يف ليجستلا مقر

ينعملا عيقوت

قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا


