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ماع لوألا عيبر٦يفخّرؤم3٩٢–٩١ مقر يسائر موسرم
لـيوـــحـت نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمفون3 قــفاوملا١٤٤١
ةـــيـلـخادـــلا ةرازو رـــيـــيست ةـــيـــنازـــيــــم ىـلإ داـمــــتــــعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةــيلحملا تاعامجلاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠١و٦–١٩ داوملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

ىدامج١2  يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خّرؤملا82–٩١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةــيــنازــيــم نــم ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

 : يتأي ام  مسري

هردــق داــمـتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٧٩2( رانيد نويلم نوعستو ةعبسو ناتئام
تاقفن“١٩–٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيميـــف
.”عّمجم يطايتحا– ةلمتحم

هردــق داــمـتعا٩١٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :٢ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٧٩2( رانيد نويلم نوعستو ةعبسو ناتئام
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو  رــييست  ةـينازيـم يــف دـّيــقـي
قودنصل ةمهاسم“٧٠–٧٣ مـقر بابلا يــفو ةينارمعلا ةئيهتلاو
.”ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا

تاعامجلاو ةيلخادلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو ّفلـكي :3 ةّداـملا
اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

ربمفون٣ قــفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٦ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر٦يفخّرؤم٤٩٢–٩١ مقر يسائر موسرم
لـيوــحـت نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمفون3 قــفاوملا١٤٤١
.لدعلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠١و٦–١٩ داوملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماـــع
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج١2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
عـيزوــت نـمـضـتملاو٩١٠2 ةنس يـفـناـــج82 قفاوملا٠٤٤١ ماـــع
نــم ةـكرــتـشملا فــيلاـــكتلا ةــيـنازــيمل ةصصخملا تادامتـعالا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يـف خّرؤملا٩2–٩١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
،لدــعــلا رــيزوــل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ،ماتخألا ظفاح
،٩١٠2 ةنسل

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوعبرأو نانثاو ةئامثالث هردــق
يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد2٤٣.٠٠٠.٠٠٥(
.”تاباختنالا ميظنت تاقفن“٣٠–٧٣ مقر بابلا

ةـّيميظنتميسارم
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هردــق داــمـتعا٩١٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي:٢ ةّداـملا
رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوعبرأو نانثاوةئامثالث
يفو لدعلا ةرازو رــييست  ةـينازيـم يــف دـّيــقـي )جد2٤٣.٠٠٠.٠٠٥(
ريضحتب ةقلعتملا تاقفنلا– ةيزكرملا ةرادإلا“٥١–٧٣ مقر بابلا

.”٩١٠2 ةيسائرلا تاباختنالا ميظنتو

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو ّفلـكي:3 ةّداـملا
يـف رـشـنــي يذــلا موـسرملا اذــه ذــيــفـــنـــتـــب ،هصخـــي اـمـــيـــف لـــك
ةــّيـطارـقـمـيّدـلا ةــّيرــئازجلا ةـــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا
.ةـّيبعّشلا

ربمفون٣ قــفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٦يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر٠١ يفخّرؤم٥٩٢–٩١ مقر يسائر موسرم
لـيوــحـت نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمفون٧ قــفاوملا١٤٤١
.لوألا ريزولا حلاصم رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠١و٦–١٩ داوملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج١2  يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
عيزوت نمضتملاو٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يـف خّرؤملا٧2–٩١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
نم لوألا ريزولل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 : يتأي ام  مسري

هردق دامتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
ةـينازيم يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠2( رانيد نويلم اتئام
– ةلمتحم تاقفن“١٩–٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

اتئام هردق دامتعا٩١٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي:٢ ةّداـملا
رــييست ةـينازيـم يــف دــّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠2( رانيد نويلم
قحلملا لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يـــفو لوألا ريزولا حلاصم
.موسرملا اذهب

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف موـسرملا اذــه رشني:3 ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ربمفون٧ قــفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٠١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

43-10

43-20

43-30

43-08

لوألا ريزولا حلاصم
لوألا عرفلا
لوألا ريزولا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...............................................................تاقفنلا ديدست– لوألا ريزولا
..............................................................ثاثألاو تاودألا– لوألا ريزولا
.............................................................................مزاوللا– لوألا ريزولا
...........................................................تارايسلا ةريظح– لوألا ريزولا

....عبارلا مسقلا عومجم

78.000.000

30.000.000

10.000.000

43.000.000

161.000.000
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ماع لوألا عيبر٠١ يفخّرؤم٦٩٢–٩١ مقر يسائر موسرم
لـيوــحـت نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمفون٧ قــفاوملا١٤٤١
.لدعلا ةرازورييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)٦ ةرقفلا(2٠١و٦–١٩ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

١2 يف خّرؤملا٩2–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةـــنس يفـــناـــج82 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج

،لدــعــلا رــيزوــل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم،ماتخألا ظفاح
،٩١٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةداملا
ةئامثالثو انويلم نورشعو ةعبسوةئامعستو رايلم
ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٦٠٣.٧2٩.١( رانيدفالآ ةتسو
- ةلمتحم تاقفن“١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عـّمجم يطايتحا

رايلم هردق دامــتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي:٢ةداملا
ةتسو ةئامثالثو انويلم نورشعو ةعبسوةئامعستو
ةرازو رييست ةينازيم يف ديقي )جد٠٠٠.٦٠٣.٧2٩.١( رانيدفالآ
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنــّيبملا باوبألا يفو لدعلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلاريزووةيلاملاريزوفـّلكي:3 ةداملا
يف رشنييذلاموسرملااذهذيفنتب ،هصخياميفلك
ةّيطارقميّدلا ةّيرـــئازـــجلا ةّيروهمجللةـّيمسّرلاةدــيرــجلا
.ةّيبعّشلا

ربمفون٧ قــفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٠١يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

)عباـت( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

53-10

73-10

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

...............................................................ينابملا ةنايص– لوألا ريزولا

....سماخلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

...............................................................ةفلتخم تاقفن– لوألا ريزولا

....عباسلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

...لوألا عرفلا عومجم

.........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

14.000.000

14.000.000

25.000.000

25.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000
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 قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

١٠-٤٣

٤٠-٤٣

٤٣-2٩

١١-٤٣

٤١-٤٣

١١-٧٣

لدعلا ةرازو

 لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا ةيريدم

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

......................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا

..................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

...................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا

.... عبارلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةيئاضقلا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

...................................................تاقفنلا ديدست - ةيئاضقلا حلاصملا

..............................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيئاضقلا حلاصملا

...عبارلا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخم تاقفن

......................................يئانجلا ءاضقلا تاقفن - ةيئاضقلا حلاصملا

...عباسلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

20.000.000

40.000.000

6.240.000

66.240.000

66.240.000

66.240.000

500.000.000

300.000.000

800.000.000

55.000.000

55.000.000

855.000.000

855.000.000
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)عباـت( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نـــــيوانعلاباوبألا مقر

٤٤-٤٣
٦٩-٤٣

٣٠-٦٣

١٣-٤٣
٤٣-2٣
٣٣-٤٣
٤٣-٤٣
٦٣-٤٣
٤٣-8٣
٩٣-٤٣

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
ةيرادإلا مكاحـملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيرادإلا مكاحـملا
...................................................................راجيإلا - ةيرادإلا مكاحـملا

.... عبارلا مسقلا عومجم
...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
...لوألا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا
جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

..................نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا رييستل ةناعإ
.... سداسلا مسقلا عومجم

...ثلاثلا ناونعلا عومجم
...لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
نوجسلا تاسسؤم

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

................................................تاقفنلا ديدست - نوجسلا تاسسؤم
................................................ثاثألاو تاودألا - نوجسلا تاسسؤم
..............................................................مزاوللا - نوجسلا تاسسؤم
.............................................ةقحلملا فيلاكتلا - نوجسلا تاسسؤم
..............................................................ةيذغتلا - نوجسلا تاسسؤم
................تاودألاو اهتادعمو ةيوبرتلا تاودألا - نوجسلا تاسسؤم
.......................ةفاظنلا تاودأو ةيبطلا تاودألا - نوجسلا تاسسؤم

.... عبارلا مسقلا عومجم
...ثلاثلا ناونعلا عومجم

...يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
...يناثلا عرفلا عومجم

.........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

50.000.000
6٦.٠00

50.066.000
50.066.000
50.066.000

971.306.000

168.000.000
168.000.000
168.000.000
1٦8.000.000

18.٠00.000
1٠.٠00.000
15.000.000

460.000.000
200.000.000
5٠.٠٠0.000
35.000.000

788.000.000
788.000.000
788.000.000
956.000.000

1.927.306.000



٩٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر٧١
9م٩١٠٢ ةنس ربمفون٤١

ماع لوألا عيبر3١ يفخّرؤم٧٩٢–٩١ مقر يذـيفنت موسرم
عيزوت لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ربمفون٠١ قــفاوملا١٤٤١
بسـح٩١٠٢ ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا ةـينازـيم تاقفن
.عاـطـق لـك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

٤ يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا٩١٠2ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةداملا
راــنــيد نوـيــلــم رــشـــع دــحأو ةــئاــمو اراـيــلـم نوــثالــث هردــــق
ةئامو رايلم اهردق جمانرب ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.١١١.٠٣(
يف نادــّيــقـــم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠2١.١( راــنـــيد  نوـــيـــلـــم نورشعو
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر
)٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط

عفد دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةداملا
راــنــيد نوــيــلـم رـشــع دـــحأو ةــئاـــمو اراـيــلــم نوــثالــث هردـــق
ةئامو رايلم اهردق جمانرب ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.١١١.٠٣(
يف نادــّيــقـــي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠2١.١( راـــنـــيد  نوـــيـــلـــم نورشعو
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر
)٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط

ةّيروهمجللةـّيمسّرلاةديرجلا يفموسرملااذه رشني:3 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمفون٠١ قــفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٣١يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

عاطقلا

رـيـغ تاـقـفــنــل يطاــيــتــحا -
 ةعقوتم

..........................عومجملا

ةصخر

جمانربلا

دامتعا

عفدلا

ةاغلملا غلابملا

)ريناندلا فالآب(

)ريناندلا فالآب(

٠٠٠.١١١.٠٣

٠٠٠.١١١.٠3

٠٠٠.٠2١.١

٠٠٠.٠٢١.١

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

عاطقلا

يرلاو ةحالفلا -

ةـــــــــــيدـــــــــــعاـــــــــــقــــــــــــلا تآشنملا -
ةيرادإلاو ةيداصتقالا

يداصتـــــقالا طاشنـــــلا مـــــعد -
تاباسح ةدئافل تاصصخم(
ضيفختو صاخلا صيصختلا

)دئاوفلا بسن

............................عومجملا

ةصخر

جمانربلا

دامتعا

عفدلا

ةصصخملا غلابملا

٠٠٠.٠٦٥

٠٠٠.١٥2

٠٠٠.٠٠٣.٩2

٠٠٠.١١١.٠3

٠٠٠.٠2١.١

-

-

٠٠٠.٠٢١.١

ماع لوألا عيبر3١ يفخّرؤم٨٩٢–٩١ مقر يذيفنت موسرم
عــيزوــت لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ربمفون٠١ قــفاوملا١٤٤١
بسـح٩١٠٢ ةنــسل زيــهـجـتلل ةـلودـلا ةـينازـيم تاقفن
.عاـطـق لـك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–



ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر٩٦٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربمفون٤١ 10

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

٤ يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩١ ةــنس وــيــلوــي٣١ قــــفاوملا٩١٤١ ماــــع لوألا عــــيــــبر٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

جمانرب ةصخر٩١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلت : ىلوألا ةداملا
راـنـيد فــلأ ةــئاــمــثالــثو اــنوــيــلــم نوــعــبرأو ةــيــناــمــث اــهردــق
يــئاــهـنلا عــباــطـلا تاذ تاــقـــفـنلا يــف ةدّيــقم )جد8٤.٠٠٠.٠٠٣(
عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا يف اهيلعصوصنملا(
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
.موسرملا

جمانرب ةصخر٩١٠2 ةنس ةينازيمل صصخت:٢ ةداملا
راـنـيد فــلأ ةــئاــمــثالــثو اــنوــيــلــم نوــعــبرأو ةــيــناــمــث اــهردــق
يئاــهــنــلا عــباــطــلا تاذ تاــقــفــنــلا يف دــّيــقــت )جد8٤.٠٠٠.٠٠٣(

٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا(
8١٠2 ةــنس رـــبـــمسيد٧2 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــع يناــثــلا عـــيـــبر
”ب“ لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

ةـّيمسّرلاةديرجلا يفموسرملااذه رشني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون٠١ قــفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٣١يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

عاطقلا

رـيـغ تاـقـفــنــل يطاــيــتــحا -
 ةعّقوتم

..........................عومجملا

ةاغلملا جمانربلا ةصخر

)ريناندلا فالآب(

)ريناندلا فالآب(

٠٠٣.8٤

٠٠3.٨٤

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا

عاطقلا

ةـــــــــيدـــــــــعاــــــــــقــــــــــلا تآشنملا -
ةيفاقثلا ةيعامتجالا

..........................عومجملا

ةصصخملا جمانربلا ةصخر

٠٠٣.8٤

٠٠3.٨٤

ةـّيدرفميسارم
1441 ماعمّرحــم٨١ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ربمتبس٨١ قفاوملا
.ةالوماهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةالو مهتفصب ،مهؤامسأ

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةليسملا ةيالو يف ،ناشوأ ميهاربا–

،ركسعم ةيالو يف ،شيعب ديمح–

ىلع هتلاحإل ،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،شوكب رمع نب–
،دعاقتلا

،نارهو ةيالو يف ،يفيرش دولوم–

،ضيبلا ةيالو يف ،رافنخ لامج دمـحم–

.يزيليإ ةيالو يف ،ةيحلوب ىسيع–



٩٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر٧١
11م٩١٠٢ ةنس ربمفون٤١

1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت،9102 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا
امهفيلكتل،نيتيتآلا نيتيالولا يف نييلاو امهتفصب ،امهامسا

: ىرخأ فئاظوب

،ةدكيكس ةيالو يف ،فوفرد يرجح–

.ةلقرو ةيالو يف ،يوالج رداقلا دبع–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحــم٨١ يفناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي،9102 ةنس ربمتبس٨١ قفاوملا

.تايالولا يف نيماع باّتك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت،9102 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا
مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف نيماع ابّاتك مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب

،طاوغألا ةيالو يف ،ريماغأ ىفطصم–

،ةريوبلا ةيالو يف ،اجرال خيش–

،ناسملت ةيالو يف ،ةورع ىسيع–

.ةبانع ةيالو يف ،يجازحلب رداقلا دبع يلاغلا–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فسوي دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،ةنتاب ةيالول اماع ابتاك هتفصب ،يوالشب
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحــم٨١ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي،9102 ةنس ربمتبس٨١ قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم ةالو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت،9102 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا
ةــيالو يلاو ىدــل نيبدــتــنــم ةالو مــهــتــفصب ،مــهؤاــمسأ ةـــيـــتآلا
: رئازجلا

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،دــمحما يديسب ،حادرق دــمحم–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ياد نيسحب ،يفوص هلإلا دبع–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يقاربب ،ينامحد دــمحم–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةقارشلاب ،ليعامسإ دــمحم–

،ةدلارزب ،دعاس نب يلع رامع–

.ةيراردلاب ،فينوب ةزياف–

1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رامع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا
رادلاب رئازجلا ةيالو يلاو ىدل ابدتنم ايلاو هتفصب ،مساوقلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ءاضيبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماعمّرحــم٨١ يفخّرؤم يسائر موسرم
ٍلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمتبس٨١
ةـــيالو يف تناـــجـــب ةـــيرادإلا ةـــعـــطاـــقملاـــب بدـــتــــنــــم
.يزيليإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هــلـلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت،9102 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا

يف تناجب ةيرادإلا ةعطاقملاب ابدتنم ايلاو هتفصب ،ةبيجق
.يزيليإ ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨١ قفاوملا1441 ماعمّرحــم٨١ يفخّرؤم يسائر موسرم
يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي،9102 ةنس ربمتبس
.نيتيالو يف نيترئاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا
،نيتيتآلا نيتيالولا يف نيترئاد يسيئر امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،ةليسملا ةيالو يف ةداعسوب ةرئادب ،ةلفن ريمس–

ةيالو يف ءارفصلا نيع ةرئادب ،ينيز باهولا دبع–
.ةماعنلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨١ قفاوملا1441 ماعمّرحــم٨١ يفخّرؤم يسائر موسرم
نيرـــــــيدم ماـــــهم ءاهنإ نمـــــضتي،9102 ةنـــــــس ربـــــمـــــــتبس
يف يراــقــعــلا رــيــيستــلاو ةــيــقرـــتـــلا يناوـــيدـــل نيماـــع
.نيتيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا
ةيقرتلا يناويدل نيماع نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا

فئاظوب امهفيلكتل،نيتيتآلا نيتيالولا يف يراقعلا رييستلاو
: ىرخأ

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ةتيبه يقوش دــمحم–

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ،بيسن ةيجن–
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٨١ قفاوملا1441 ماعمّرحــم٨١ يفخّرؤم يسائر موسرم
.ةالو نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمتبس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يف ةالو ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربمتبس8١
: ةيتآلا تايالولا

،ةدكيكس ةيالو يف ،ىورع ىسيع–

،ةليسملا ةيالو يف ،اجرال خيش–

،ركسعم ةيالو يف ،فوفرد يرجح–

،ةلقرو ةيالو يف ،ةتسوب قيدصلا ركب وبأ–

،نارهو ةيالو يف ،يوالج رداقلا دبع–

،ضيبلا ةيالو يف ،نشوت لامك–

،يزيليإ ةيالو يف ،ريماغأ ىفطصم–

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يجازحلـب رداــقــلا دـبـع يلاــغـلا–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨١ قفاوملا1441 ماعمّرحــم٨١ يفخّرؤم يسائر موسرم
نيبدتنم ةالو نييعت نمضتي،9102 ةنس ربمتبس

.رئازجلا ةيالو يلاو ىدل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا
: رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم ةالو ،مهؤامسأ

،دــمحما يديسب ،ةماعن ةيزوف–

،ياد نيسحب ،يفلد ديزيلا–

،ةيراردب ،مساوقلا رامع–

،ءاضيبلا رادلاب ،ةلفن ريمس–

،يقاربب ،رودوب فيرش–

،ةقارشلاب ،ةيمساق لامج–

.ةدلارزب ،يوالشب فسوي–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحــم٨١ يفناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمـــضتي،9102 ةنــــس ربـــــمــــــتبس٨١ قــــــفاوـــــملا

.تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب نيبدتنم ةالو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا
تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب نيبدتنم ةالو ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،ةديلبلا ةيالو يف ،نانيعوبب ،رابلا كرابم–

،رئازجلا ةيالو يف ،هــللا دبع يديسب ،بيسن ةيجن–

،ةبانع ةيالو يف ،شيرلا عارذب ،ةتيبه يقوش دــمحم–

.ةنيطنسق ةيالو يف ،يلجنم يلعب ،يدلاخ نسحأ–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعمّرحم8١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا
ةيالو يف نيتيرادإلا نيتعطاقملاب نيبدتنم نييلاو ،امهامسا
: يزيليإ

،تناجب ،يشاشوب ةليسو–

.بادبدب ،ينيز باهولا دبع–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يروتسدلا سلجملا

قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٧١ يف خّرؤم٩١/د م.ق /٤٢ مقر رارق
يف بئان فالختساب قلعتي ،٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٦١
.ينطولا يبعشلا سلجملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،روـــــــــــتسدلا ىلع ءانب–

8١ يف خّرؤملا٣٠–2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
تايفيك ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص

اميس ال ،ةبختنملا سلاجملا يف ةأرملا ليثمت ظوظح عيسوت
 ،هنم٦ ةداملا

22 يف خّرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
٥٠١و٩8 داوملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب
،هنم٦٠١و

قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٧ يف خّرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
،يروتسدلا سلجملا لمع دعاوق ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ويام2١
،هنم٧٦ ةداملا اميسال

٧١/د م.إ/١٠ مقر يروتسدلا سلجملا نالعإ ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس ويام8١ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش١2 يف خّرؤملا

يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنال ةيئاهنلا جئاتنلا نمضتملاو
ةنس ويام٤ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش٧ موي ىرج يذلا ينطولا

٧١٠2،
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دمحأ بئانلا دعقم روغشب حيرصتلا ىلع عالطالا دعبو –
ةرئادلا ،رئازجلا لمأ عمجت بزح ةمئاق يف بختنملا ،يفاولب
سيئر لبق نم لسرملا ،ةافولا ببسب ،تسغنمات ةيباختنالا
تحت ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٣2 خيراتب ينطولا يبعشلا سلجملا

يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألاب لجسملاو8٦/٩١٠2/رأ/خأ مقر
 ،٤٧١ مقر تحت ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٣2 خيراتب

تاـــباـخـتـنالل نيــحشرــتملا مــئاوـــق ىلـع عالــطالا دــعـبو–
ويام٤ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش٧ موي ترج يتلا ةيعيرشتلا

تاعامجلاو ةــــيــــلــــخادـــــلا ةرازو فرـــــط نـــــم ةّدـــــعملا ،٧١٠2 ةـــــنس
ةنس ليربأ١١ خيراتب ةلسرملا ،ةيباختنا ةرئاد لك نع ةيلحملا

سلجملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسملاو2٠٤٣/٧١ مقر تحت ،٧١٠2
،2 مقر تحت ،٧١٠2 ةنس ليربأ١١ خيراتب يروتسدلا

،رّرقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو

،ةلوادملا دعبو

ىّفوتملا بئانلا فالختسا فلم صحفت دعب هّنأ ارابتعا –
ةلسرملا ،روغشلاب حيرصتلا ةلاسرب قفرملا ،يفاولب دمحأ

،هالعأ ةروكذملاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر لبق نم
نع ةرداصلا ةافولا ةداهشب تِبثُأ دق هدعقم روغش نأ نــّيبت
مقر تحت ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٥١ خيراتب تسغنمات ةيدلب
٩٠2١،

ببسب هدعقم روغش متي يذلا بئانلا نأ ارابتعاو –
حشرتملا دعب ةرشابم بترملا حشرتملاب فلختسي ةافولا
يف ةيقبتملا ةدملل ةيباختنالا ةمئاقلا يف بختنملا ريخألا
يوضعلا نوناقلا نم٥٠١ ةداملا ماكحأل اقبط ةيباينلا ةدهعلا
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

يوضعلا نوناقلا نم٦ ةداملا ماكحأ ىضتقمب هّنأ ارابتعاو–
يف ةأرملا لـــيـــثمت ظوـــظـــح عـــيسوـــت تاـــيـــفــــيــــك ددــــحــــي يذــــلا
وأ حشرتملا فلختسي ،هالعأ روكذملاو ةبختنملا سلاجملا
عيمج يف سنجلا سفن نم بختنم وأ حشرتمب بختنملا

يوضعلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا فالختسالا تالاح
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

يروتسدلا سلجملا نالعإ ىلع عالطالا دعب هّنأ ارابتعاو –
سلـــجملا ءاضعأ باـــخـــتـــنال ةـــيـــئاـــهـــنـــلا جئاـــتـــنـــلا نــــمضتملا
لمأ عمجت بزح يحشرتم ةمئاق ىلعو ،ينطولا يبعشلا
،هالعأ نيروكذملا ،تسغنمات ةيباختنالا ةرئادلاب رئازجلا

وه ىّفوتملا بئانلا فالختسال لهؤملا حشرتملا نأ نّيبت
،ينامثع دولوم

:يــــــــــــــتأي ام ررـــــــــــــــــقي

حشرتملاب يفاولب دمحأ بئانلا فلختسي: ىلوألا ةداملا
.ينامثع دولوم

سلجملا سيئر ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن غّلبت:٢ ةداملا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ىلإو ينطولا يبعشلا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ةدـــقـــعـــنملا هـــتسلـــج يف يروـــتسدـــلا سلـــجملا لوادـــت اذـــهـــب
.٩١٠2 ةنس ربوتكأ٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٧١ خيراتب

يروتسدلا سلجملا سيئر
شينف لامك

،سيئرلل ابئان يشبح دــمحم –

،ةوضع ،يتارسم ةميلس –

،ةوضع ،باحر ةيداش –

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ –

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دــمحم –

،اوضع ،يوارق رونلا دبع –

،ةوضع ،دابع ةجيدخ –

،اوضع ،طيلب ليعامس –

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا –

،اوضع ،لولج ةدع دــمحمأ –

.اوضع ،يواروب رمع –

ينطولا عافدلا ةرازو

0441ةنس ةدعقلا يذ41 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
قيسنتلا تايفيك ددحي،9102ماع ويلوي71 قفاوملا
حلاصمو لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا نيب
ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملاو ينطولا كردلا

ةـبـقارملا لاـجـم يف كراـمــجــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملاو
.ةيربلا ةيلحاسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزوّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا551–66 مقر رمألا ىضتقمب–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنسوينوي8 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ةدعقلا يذ22 يف خّرؤملا20–20 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لحاسلا ةيامحب قلعتملاو2002 رياربف5 قفاوملا2241 ماع
،هنيمثتو

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا70–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2102 ةنس رياربف12 قفاوملا3341 ماع
،هنم011 ةداملا اميس ال
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عيبر01 يف خّرؤملا051–17 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ثادحإ نمضتملاو1791 ةنس وينوي3 قفاوملا1931 ماع يناثلا

حلاصمل ةعباتلا ريسلاو دودحلا ةطرشل ةلقنتم تاعومجم
،تارئادلا نمأ حلاصمو تايالولا نمأ

نابعش51 يف خّرؤملا373–38 مقر موسرملا ىضتقمبو–
تاطلس ددحي يذلا3891 ةنس ويام82 قفاوملا3041 ماع
،ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملاو نمألا ناديم يف يلاولا

2 يف خّرؤملا341–90 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9002 ةنس ليربأ72 قفاوملا0341 ماع ىلوألا ىدامج
،هميظنتو ينطولا كردلا ماهم

يف خّرؤملا713–31 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا4341 ماع ةدعقلا يذ01
،هتايحالصو ينطولا عافدلا ريزو بئان ماهمددحي

3 يف خّرؤملا10–71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7102 ةنس رياني2 قفاوملا8341 ماع يناثلا عيبر
اميس ال ،اهميظنتو لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا ماهم
،هنم11و01 نيتداملا

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا124–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا1102 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3341 ماع مّرحم31
كراــمــجــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدــمــلــل ةــيــجراخلا حــلاصملا مــيــظـــنـــت
،اهريسو

2 يف خّرؤملا724–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2102ةنس ربمسيد61 قفاوملا4341ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم11و01 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
8341 ماع يناثلا عيبر3 يف خّرؤملا10–71 مقر يسائرلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأروكذملاو7102 ةنس رياني2 قفاوملا
سرحل ةينطولا ةحلصملا نيب قيسنتلا تايفيك ديدحت ىلإ
نمألل ةماعلا ةيريدملاو ينطولا كردلا حلاصمو لحاوسلا
ةــبــقارملا لاــجــم يف كراــمــجــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملاو ينـــطوـــلا
.ةيربلا ةيلحاسلا

:يتأيامب ،رارقلا اذهموهفميف ،دصقي:2 ةداملا

ءزجلا: ةيربلا ةيلحاسلا ةبقارملل قيسنتلا ةقطنم
ىلعأ يف رحبلا هايمب فوشكملاو ىطغملا يبوانتلا يلحاسلا

هذــه دودــح ،ةــقــلـــغملا ضرألا ةـــهـــج نـــم .اـــهـــتاـــيوـــتسم ىـــندأو
موسرملا نم8 ةداملا يف اهيلع صوصنملا كلت يه ةقطنملا
قفاوملا4341ماع رفص2 يف خّرؤملا724–21 مقر يذيفنتلا

.هالعأروكذملاو2102ةنس ربمسيد61

: ةصتخملا تادحولا

: لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا صخي اميف–
ةــيسيــئرــلا ةــيرــحــبــلا تاــطحملاو ةــيــمــيــلــقإلا تاـــعوـــمـــجملا

لـــخدـــتـــلا قرـــفو ةـــيرـــحـــبـــلا قرـــفـــلاو ةـــيرـــحــــبــــلا تاــــطحملاو
.يلحاسلا

ةيميلقإلا تادحولا: ينطولا كردلا ةدايقل ةبسنلاب–
ةـيـمـيـلـقإلا تاـعوـمـجملا لـمشت يتـلا ةـيرـحـبــلا ةــهــجاوــلا تاذ
.ةيميلقإلا قرفلاو ايارسلاو

: ينــطوــلا نــمألل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا صخـــي اـــمـــيـــف–
يئالولا نمألا لمشت يتلا ةيرحبلا ةهجاولا تاوذ حلاصملا

ةحلصم يأو دودحلا ةطرشو يرضحلا نمألاو رئاودلا نمأو
.ةصتخم ىرخأ

تايشتفملا: كرامجلل ةماعلا ةيريدملا صخي اميف–
يأ اذكو ةيرحبلا ةهجاولا تاذ كرامجلا قرفو ةيسيئرلا

.ةصتخم ىرخأ ةحلصم

سرحل ةينطولا ةحلصملل ةعباتلا حلاصملا لمعت:3 ةداملا
نــمألل ةــماــعــلا ةــيرــيدملاو ينــطوــلا كردــلا ةداـــيـــقو لـــحاوسلا
لجأ نم ،ةكرتشم ةفصب ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملاو ينطولا
.ةيربلا ةيلحاسلا ةبقارملا

يف ةروكذملا حلاصملا فلتخم نيب قيسنتلا متي:4 ةداملا
تايرودب مايقلاو تامولعملا لدابت قيرط نع ،هالعأ2 ةداملا

ةلقنتم طاقن عضو قيرط نع ،ءاضتقالا دنعو ةكرتشم ةيرب
.ةيربلا ةيلحاسلا ةقطنملا ىوتسم ىلع ةبقارملاو ةسارحلل

حلاصملل نوعباتلا نولهؤملا دارفألا عرشي:5 ةداملا
ةكرتشملا تايرودلا ذيفنت ءانثأ نونياعي نيذلا ،ةينعملا

اـهـل يتـلا ءاـيشألا زـجـحو اـهـيـبـكــترــم فــيــقوــتــب ،تاــفــلاــخــم
كلذب ارضحم نوررحيو ةنياعملا لاعفألاب ةرشابم ةقالع
.هبلومعملا عيرشتلل اقبط

عيمجبو ةيولوألاب تامولعملا لدابت متي نأ بجي:6 ةداملا
لامعألاب تامولعملا هذه تقلعت اذإ اميسال ،ةبسانملا لئاسولا
تاطاشنلاو ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملاب راجتالاو ةيبيرختلا

تاـطـطـخـمو ةـمـظـنملا ةـمـيرجلاو ةـيـئاذـيإلاو ةــيــعرشلا رــيــغ
وأ ةيربلا ةقطنملا نم اقالطنا رحبلا يف فادهأ ىلع ءادتعالا

ريغ لامعتسالا اذكو ةيرحب ةقطنم نم اقالطنا ضرألا ىلع
.تالصاوملل قرطك ةيربلاو ةيرحبلا قطانملل يعرشلا
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ةروكذملا تامولعملا لدابت تالاجم ىلع ةدايز:7 ةداملا
2 ةداملا يف ةروكذملا حلاصملا لدابتت ،ةقباسلا ةداملا يف

:يتأيامب،اصوصخ ةقلعتملا تامولعملا هالعأ

ةيعرشلا ريغ ةرجهلا وأ ةرجهلا تالواحم وأ ريضحتلا–
،رحبلا قيرط نع

صاخشألل يعرشلا ريغ ّوسرلا وأ راحبإلا تايلمع–
،رحبلا ئطاوش برق علسلا وأ/و

لـئاسوو تاـجـتـنـمـلـل يعرشلا رـيـغ نـحشلاو غـيرــفــتــلا–
،ةروظحملا يرحبلا ديصلا

يف امب ،ةيعيبطلا ةيرحبلا ةيمومعلا كالمألاب رارضإلا–
داوملاو ىصحلاو لـــــمرـــــلـــــل يعرشلا رـــــيـــــغ جارـــــخـــــتسالا كلذ
،ةيندعملا

،لحاسلا يف ةحناجلا ةيرحبلا تاماطحلا ىلع روثعلا–

،ضرألا نم يرحبلا طيحملا ثولت رداصم–

ةيرحبلا قطانملا ىوتسم ىلع ماعلا ماظنلاب لالخإلا–
تايلآلاو براوقلا لامعتسا ةصاخو ،مامجتسالل ةصصخملا
.ةروظحملا ىرخألا لئاسولاو ةيرحبلا

تاعامتجا دقعت ،رارقلا اذه ماكحأ ذيفنت راطإ يف :8 ةداملا
،يزكرملاو يوهجلاو يلحملا ىوتسملا ىلع ةيقيسنت ةيرود
ةينطولا ةحلصملل ةعباتلا ةينعملا حلاصملا يلوؤسم مضت

.هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ىرخألا حلاصملاو لحاوسلا سرحل

،يلحملا ىوتسملا ىلع ةيرود تاعامتجا دقعت:9 ةداملا
يذلا ايميلقإ صتخملا يلاولا ةسائر تحت قيسنتلا مييقتل
يف هتمهاسم ميدقت هنأش نم صخش يأب ةناعتسالاهنكمي
.لاغشألا

ةهجاو تاذ ةيالو لكب ةصاخلا ةينمألا لئاسملا حرطت
رـيـبادـتـلا ذاـخــتاو اــهــمــيــيــقــتو اــهدــيدحت مــتــي يتــلاو ةــيرــحــب
.اهتجلاعمل ةمزاللا

.رضاحم يف مييقتلا تاعامتجا جئاتن نّودت

لــك ،يوــهــجلا ىوتــسملا ىلــع تاــعاـمـتــجا دــقــعت:01 ةداملا
،قيسنتلاب ةينعملا حلاصملا يلثمم مضت ،رهشأ )٣( ةثالــــث
 .ايميلقإ نيصتخملا ةالولا يلثمم روضحب كلذو

لك ىوتسم ىلع ةبوانتم ةفصب تاعامتجالا هذه مظنت
.ةينعم ةحلصم

.ةمظنملا ةئيهلا سيئر عامتجالا سأريو

لاجم يف قيسنتلل يرودلا مييقتلا ىلإ تاعامتجالا فدهت
نــم نــكمت يتــلا تاــحارــتــقالا داــمــتـــعاو ةـــيـــلـــحاسلا ةـــبـــقارملا
.ةكرتشملا تايلمعلا نيسحت يف ةمهاسملا

يلثمم دحأ نم ةردابمب ةيئانثتسا تاعامتجا دقع نكمي
.قيسنتلاب ةينعملا تائيهلا

لسرت رضاحم يف قيسنتلا مييقت تاعامتجا جئاتن ّنودت
تاــحارــتــقالاــب ةــقــفرــم ةــئيــه لـــكـــل ةـــيـــلسلستـــلا تاـــطـــلسلا ىلإ
.ةبسانملا

،يزكرملا ىوتسملا ىلع يونس عامتجا دقعي:11 ةداملا
دنع ةديدج ريبادت ،ءاضتقالا دنع ،حارتقاو قيسنتلا مييقتل
.ةدايق ةئيه لك لخاد ،ةبوانتم ةقيرطب ةنس لك ةياهن

 .ةمظنملا ةئيهلا سيئر عامتجالا سأريو

ينطولا عافدلا ةرازو نع نولثمم عامتجالا اذه رضحي
ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلــخادــلا ةرازوو
.ةيلاملا ةرازوو

لئاصحلا لالـــغـــتسا ساسأ ىلع قـــيسنـــتـــلا مـــيـــيـــقــــت مــــتــــي
ةبقارملا لاجم يف ةيميلقإلا قيسنتلا تاطاشن ريراقتو
.ةيربلا ةيلحاسلا

.ةيئانثتسا تاعامتجا دقع ،ةرورضلا دنع ،نكمي

قيسنتلل ةيئانثتسالاو ةيونسلا تاعامتجالا جئاتن نّودت
.رضاحم يف

قـلــعــتي اـمــيــف اـمــيـــس ال ،ةـــصاـــخ ماــكــحأ ددــحت :21 ةداملا
ةيرازو تاميلعت بجومب ،يتايلمعلاو يناديملاقيسنتلاب
.ةكرتشم

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:31 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

71 قفاوملا0441ماع ةدعقلا يذ41 يف رئازجلاب رّرـح
.9102ةنس ويلوي

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

نومحد نيدلا حالص

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمـحم

ينطولا عافدلا ريزو نع
ينطولا عافدلا ريزو بئان

يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر

حلاص دياڤ دمحأ قيرفلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةنسربوتكأ12 قفاوملا1441ماعرفص22يفخّرؤم رارق
ىـّمسملا يـساـيــسـلا بزــحلا داــمــتـعانــمـضــتي ،9102
.”بــعـشلا توــص بزـــح“

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
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5 يف خّرؤملا034–60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6002 ةنس ربمفون62 قفاوملا7241 ماع ةدعقلا يذ
ءاــبرــهــكــلا لــقــن ةــكــبش مــيــمصتـــل ةـــيـــنـــقـــتـــلا دـــعاوـــقـــلا دّدـــحـــي
،اهتنايصو اهلالغتساو

يف خّرؤملا392–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7002 ةنس ربمتبس62 قفاوملا8241 ماع ناضمر41
لـقـن تاـكــبشل رــيــغــلا مادــخــتساو نــيوــمــتــلا تاــيــفــيــك دّدــحــي
،زاغلاو ءابرهكلا عيزوتو

يف خّرؤملا59–01 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0102 ةنس سرام71 قفاوملا1341 ماع يناثلا عيبر لّوأ
تاـكـبشلاـب طــبرــلا تاــقــحــتسمل ةــيداصتــقالا دــعاوــقــلا دّدــحــي
نــيومت تاـــبـــلـــط ةـــيـــبـــلـــتـــل ةـــيرورضلا ىرـــخألا تاـــطاشنـــلاو
،لّدعملا ،زاغلاو ءابرهكلاب نئابزلا

يف خّرؤملا831–01 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0102 ةنس ويام31 قفاوملا1341 ماع ىلوألا ىدامج82
تاكبش ةنايصو لالغتساو ميمصتل ةينقتلا دعاوقلا دّدحي
،لّدعملا ،زاغلاو ءابرهكلا عيزوت

يف خّرؤملا203–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا7341 ماع رفص02

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

12 قفاوملا9241 ماع رفص41 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةكبشب ليصوتلل ةينقتلا دعاوقلا دّدحي يذلا8002 ةنس رياربف
،ةيئابرهكلا ةموظنملا يف مكحتلا دعاوقو ءابرهكلا لقن

: يتأي ام ررقي

موــسرـملا نـم52 ةداـملا ماــكــحأل اـقـيـبــطـت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا8241 ماع ناضمر41 يف خّرؤملا392–70 مقر يذيفنتلا

نـيوـمـتـلا تاــيــفــيــك دّدــحــي يذــلا7002 ةــنس رــبــمـــتـــبس62
،زاـغـلاو ءاـبرـهـكـلا عـيزوـتو لــقــن تاــكــبشل رــيــغــلا مادــخــتساو
دعاوقو ليصوتلل ةينقتلا دعاوقلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
.ةيئابرهكلا ةموظنملا يف مكحتلا

ةـكـبــشـلاــب لـيصوـتـلل ةـيـنـــقـتـلا دـــعاوــقـلا قـحــلــت :2 ةداملا
لصأب ةيئابرهكلا ةموظنملا يف مكحتلا دعاوقو ةيئابرهكلا

ةصتخملا حلاصملا فرط نم دعاوقلا هذه رشنتو .رارقلا اذه
 .ةقاطلاب ةفّلكملا ةرازولل

: ىلع ،هالعأ ةروكذملا دعاوقلا ماكحأ قبطت :3 ةداملا

،ةيئابرهكلا ةموظنملا لماعتم )أ

،ءابرهكلا لقن ةكبش رّيسم )ب

،قوسلا لماعتم )ج

81 يف خّرؤملا40–21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمب–
قــلــعـتملاو2102 ةـنــس رــياـــني21 قفاوملا3341 ماـــــع رــفص

13و03و92و82و72 داوملا اميس ال ،ةيسايسلا بازحألاب
،هنم23و

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا401–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4102 ةـنـس سراـــم21 قفاوملا5341 ماـــع ىلوألا ىداـــمج01
ةـــيــــلــــخادــــلا ةرازوــــل ةــــيزــــكرملا ةرادإلا مــــيــــظــــنــــت نــــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

9102 ةنس ليربأ01 يف خّرؤملا رارقلا ىلع ءانبو–
بزـحــلــل يسيسأتــلا رمتؤملا دــقــعــب صيــخرــتــلانمضتملاو
،”بعشلا توص بزح“ ىّمسملا يسايسلا

: يتأي ام ررقي

بزح“ ىمسملا يسايسلا بزحلا دمتعُي: ىلوألا ةداملا
.”)ةديلبلا( ديعلاوب نب جهن ،37“ ـب هرقم نئاكلا ”بعشلا توص

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ12 قفاوملا1441ماعرفص22يف رئازجلاب رّرح
.9102ةنس

نومحد نيدلا حالص

ةقاطلا ةرازو

ربمتبس32 قفاوملا1441 ماع مّرحم32 يفخّرؤم رارق
دعاوقو ليصوتلل ةينقتلا دعاوقلا ددحي ،9102 ةنس

.ةيئابرهكلا ةموظنملا يف مكحتلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةقاطلا ريزو ّنإ

42 يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خّرؤملا924–60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6002 ةنس ربمفون62 قفاوملا7241 ماع ةدعقلا يذ
،ءابرهكلا جتنم تابجاوو قوقحب قلعتملا طورشلا رتفد دّدحي
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نيعزوملاو نيجتنملا( ءابرهكلا لقن ةكبش يلمعتسم )د
،)نئابزلاو

،نييراجتلا ءالكولا )ـه

.ءابرهكلا عيزوت ةكبشب نيلوصوملا نيجتنملا )و

ليصوتلل ةينقتلا دعاوقلا نييحتو ةعباتم نمضي :4 ةداملا
،ةيئابرهكلا ةموظنملا يف مكحتلا دعاوقو ةيئابرهكلا ةكبشلاب

: يتأي امب فّلكت ةمئاد ةنجل

،دعاوقلا نييحت )أ

،دعاوقلا ةعجارم تابلط مالتسا )ب

.دعاوقلا ليدعت تاحارتقا ةسارد )ج

ناديم دّدحي يذلا يلخادلا اهنوناق ةمئادلا ةنجّللا دمتعت
.اهريس دعاوقو اهليكشتو اهلمع

: نم ةمئادلا ةنجللا نوكتت :5 ةداملا

ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلاو زاغلاو ءابرهكلل ماعلا ريدملا–
ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلا ريدمو زاغلاو ءابرهكلا ريدمو
،ةقاطلاب ةفّلكملا ةرازولل نيلثمم ،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو

،زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجل نالثمي )2( نيوضع–

،ةيئابرهكلا ةموظنملا لماعتم نالثمي )2( نيوضع–

،قوسلا لماعتم لثمي )1( وضع–

،ءابرهكلا لقن ةكبش رّيسم لثمي )1( وضع–

لثمم امهنيب نم ،ءابرهكلا يجتنم نالثمي )2( نيوضع–
،نيلقتسملا نيجتنملل

.ءابرهكلا يعزوم نالثمي )2( نيوضع–

زاــغــلاو ءاــبرــهــكــلــل ماــعــلا رــيدملا ةــمــئادـــلا ةـــنـــجـــّلـــلا سأرـــي
لــماــعــتــم ةــناــمألاــب موــقــيو ،ةددــجــتملاو ةدــيدجلا تاــقاــطـــلاو
.ةيئابرهكلا ةموظنملا

تاذ لمع تاعومجم بّصنت نأ ةمئادلا ةنجّللا عيطتست
هذــه سرامتو .ةجلاــعــمــلــل ةــحورـــطملا طاـــقـــنـــلا بسح ةءاـــفـــك
دعت يتلا ةمئادلا ةنجّللا ةطلس تحت اهماهم تاعومجملا
ةينقتلا دعاوقلا ىلع لخدت تاليدعت حارتقال ةلهؤملا ةديحولا
ءانب ،ةيئابرهكلا ةموظنملا يف مكحتلا دعاوقو ليصوتلل
.ةءافكلا تاذ ةينعملا تاعومجملا اهضرعت لاغشأ ىلع

دعاوقلل ليمكت وأ ةعجارم بلط لك ّغلبي نأ بجي :6 ةداملا
يف مكحتلا دعاوقو ةيئابرهكلا ةكبشلاب ليصوتلل ةينقتلا
ةنجّللا ةنامأ ىلإ ،لماعتم يأ نم دري ،ةيئابرهكلا ةموظنملا
ىلع تاليدعت حرتقت نأ ،ةسارد دعب ،اهنكمي يتلا ةمئادلا

.دعاوقلا هذه

دعاوقلل ليوأت وأ/و حيضوت بلط لك لسري:7 ةداملا
.زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجل ىلإ ،رارقلا اذه اهددحي يتلا

ريغ نوكي وأ رداق ريغ هّنأ لماعتم ظحال اذإ :8 ةداملا
نأ هيلع بجي هّنإف ،دعاوقلا ماكحأ نم مكحب دّيقتلا ىلع رداق
اهيلع ضرعي نأو ،كلذب زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجل ملعي

ةموظنملا لماعتم ىلإ هنم ةخسن لسرُت ،صيخرت بلط
ريزولا فرط نم لمتحملا صيخرتلا اذه حنمُيو .ةيئابرهكلا
.زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجل يأر دعب ،ةقاطلاب ّفلكملا

: يتأي ام ىلع صوصخلا ىلع بلطلا يوتحي نأ بجي

نم بلط يتلا ةزهجألا وأ/و تآشنملا وأ مكحلا نييعت–
،ةقباطملا صقن ةعيبط حيضوت عم ،صيخرتلا اهلجأ

.ةقباطملل عّقوتملا خيراتلا–

: يتأي ام ىلع صوصخلا ىلع صيخرتلا يوتحي نأ بجي

،صيخرتلا حنُم هلجأ نم يذلا مكحلا نييعت–

قيبطتب ةينعملا ةزهجألا وأ/و تآشنملا وأ مكحلا نييعت–
،صيخرتلا

،ةقباطملا صقن ببس–

،ةلمتحملا ةليدبلا ريبادتلا–

.صيخرتلا ةيحالص ةدم–

بجاو نم صيخرتلا ةدم ةليط ينعملا لماعتملا ىفعي
.اهلجأ نم صيخرتلا حنُم يتلا دعاوقلا ماكحأ قيبطتب دّيقتلا

ةـلـيدـبـلا رـيـبادـتــلا عــيــمــجــب دــّيــقــتــي نأ هــيــلــع بجــي هــّنأ رــيــغ
.صيخرتلا اذه يف ةحضوملا ةلمتحملا

اهل قرطتت مل ةيعضو تبلطت اذإ ام ةلاح يف :9 ةداملا
ةكبشلا رّيسم ىلع بجو ،ايروف اررقم ،مكحتلا دعاوق ماكحأ
مارـتـحا عـم ةـيرورضلا رـيـبادـتـلا ذاـخـتا ةـّيـنـعملا ةـيـئاـبرـهــكــلا

بجـيو .ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـموــظــنملا رــيس ةــيرارــمــتساو ةــمالس
ةنّجللا لساريو ،كلذب زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجل ملعُي نأ هيلع
.ريدقت رثكأ ىلع يلاوملا عوبسألا لالخ ،ةمئادلا

9241 ماع رفص41 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :01 ةداملا
ةينقتلا دعاوقلا دّدحي يذلا8002 ةنس رياربف12 قفاوملا
ةموظنملا يف مكحتلا دعاوقو ءابرهكلا لقن ةكبشب ليصوتلل
.ةيئابرهكلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس32 قفاوملا1441 ماع مّرحم32 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

باقرع دـمحم
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نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

قفاوملا1441 ماع مرحم82 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تادارــيإلا ةـــنّودـــم ددـــحـــي ،9102 ةـنس رــبــمــتــبس82
صاخلا صيصختلا باسحيف ةدــّيقملا تاقفنلاو
نيهمتلا ةيقرت قودنص“ هناونع يذلا203–190 مقر
.”لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

ماع لاوش8 يف خّرؤملا71–48 مقر نوناقلا ىضتقمب–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو4891 ةنس ويلوي7 قفاوملا4041
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مرحم42 يف خّرؤملا12–09 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعتملاو0991 ةنس تشغ51 قفاوملا1141
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناضمر2 يف خّرؤملا20–79 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوـناـق نـمضتملاو7991 ةــنس رــبــمسيد13 قـــفاوملا8141
،مّمتملاو لّدعملا ،8991 ةنسل ةيلاملا

ناضمر51 يف خّرؤملا11–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا0241 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،0002 ةنسل ةيلاملا

ةجحلا يذ6 يف خّرؤملا42–60 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو6002 ةنس ربمسيد62 قفاوملا7241 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،7002 ةنسل ةيلاملا

4341 ماع رفص21 يف خّرؤملا21–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو2102 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
،3102 ةنسل

يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا11–71 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو7102 ةنس ربمسيد72 قفاوملا9341 ماع
،هنم921 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،8102 ةنسل ةيلاملا

ماع ناضمر52 يف خّرؤملا01–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذلا8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341

،نيهمتلا لاجم يف

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا941–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8991 ةنس ويام31 قفاوملا9141 ماع مّرحم61

مقر نوناقلا نم65و55 نيتداملا قيبطت تايفيكو طورش
ربمسيد13 قفاوملا8141 ماع ناضمر2 يف خّرؤملا20–79

نيتقلعتملاو8991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو7991 ةنس
،نيهمتلا مسرو لصاوتملا ينهملا نيوكتلا مسرب ،يلاوتلا ىلع
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا553–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8991 ةنس ربمفون01 قفاوملا9141 ماع بجر02
لصاوتملا نيوكتلاونيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا ءاشنإ

،هريسو هميظنتو

03 يف خّرؤملا78–30 مقر يذيفنتلا موسرملا يضتقمبو–
ددحي يذلا3002 ةنس سرام3 قفاوملا3241 ماع ةجحلا يذ

،نيينهملا  ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا222–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8102 ةنس ربمتبس42 قفاوملا0441 ماع مّرحم41
203–190 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
ينهملا نـيوـكـتـلاونيهـمـتـلا ةـيـقرــت قودــنص“ هــناوــنــع يذــلا
،”لصاوتملا

بجر21 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةنّودم ددحي يذلا7102 ةنس ليربأ9 قفاوملا8341 ماع
صاخلا صيصختلا باسح يف ةدــّيقملا تاقفنلاوتاداريإلا

نيوكتلاونيهمتلا ةيقرت قودنص“ هناونع يذلا203–190 مقر
،”لصاوتملا ينهملا

: يتأي ام ناررقي

موــسرـملا نــم4 ةداـملا ماــكــحأل اــقــيـبـطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا0441 ماع مّرحم41 يف خّرؤملا222–81 مقريذيفنتلا

باسح رييست تايفيك ددحي يذلا8102 ةنس ربمتبس42
قودـنص“ هـناوــنــع يذــلا203–190 مــــقر صاخلا صيصخــــتــــلا

رارقلا اذه فدهي ،”لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلا ةيقرت
باسح يف ةدــّيــقملا تاــقــفــنـــلاو تادارـــيإلا ةـــنّودـــم دـــيدحت ىلإ
قودـنص“ هـناوــنــع يذــلا203–190 مــــقر صاخلا صيصخــــتــــلا

.”لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلا ةيقرت

: ةيتآلا تاداريإلا باسحلا اذه دــّيقي:2 ةداملا

،ةيميلقإلا تاعامجلا وأ/و ةلودلل ةلمتحملا ةمهاسملا–

،نيهمتلا قيرط نع  نيوكتلا مسر تادئاع–

،لصاوتملا ينهملا نيوكتلا مسر تادئاع–

،ىرخألا قيدانصلا نم ةلصحملا صصحلا–

.اياصولاوتابهلا–
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نيوكتلا تاطاشن ريوطتب ةطبترملا تاقفنلا ددحت:3 ةداملا
يف ،لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلا قيرط نع ينهملا
.رارقلا اذهب قحلملا

21 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىغلي :4 ةداملا
ةنّودم ددحي يذلا7102 ةنس ليربأ9 قفاوملا8341 ماع بجر
صاخلا صيصختلا باسح يف ةدــّيقملا تاقفنلاوتاداريإلا

نيوكتلاونيهمتلا ةيقرت قودنص“ هناونع يذلا203–190 مقر
.”لصاوتملا ينهملا

ةّيروهّمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس82 قفاوملا1441 ماع مّرحم82 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمحم

 نيوكتلا ريزو
نيينهملا ميلعتلاو

ىسوم ةداد ريخلب

قـحلـملا

لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا قيرط نع ينهملا نيوكتلا تاطاشن ريوطتب ةطبترملا تاقفنلا

ناونعلامقرلا

1

2

3

4

5

: نيهمتلا دوقعورتافدوةلدأب ةطبترملا تاقفنلا

.نيهمتلا دوقعورتافدوةلدأ رشنو خاسنتساو ةمجرتوزاجنإو  ميمصت–

: لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلا ةيقرتولاصتالا ططخمب ةطبترملا تاقفنلا

ةيميمعتلاو ةيسيسحتلاوةيراهشإلا مالعإلا مئاعدو ةيرصبلاوةيعمسلا مالفألا رشنوزاجنإوميمصت–

،لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا  ريوطتب ةطبترملا

.لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلا ةيقرت ىلإ فدهت يتلا مالعإلا تالمح ميظنت فيراصم–

: تاسسؤملا ىوتسم ىلع نيبّصنملا نينهمتملل ةحونمملا  بتاورلا هبشب ةطبترملا تاقفنلا

.تاسسؤملا ىوتسم ىلع نيبّصنملا  نينهمتملل ةحونمملا  بتاورلا هبشب لفكتلا–

: لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا ريس فيلاكتب ةطبترملا تاقفنلا

.هعورفو لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا ريس–

نيسـحـتونيهمتلا قيرط نعولصاوتملا ينهملا نيوكتلا تاطاشنب لفكتلاب ةطبترملا تاقفنلا

: ةمدختسملا تائيهلل ةيرشبلا دراوملل ىوتسملا

يجوغاديبلا نيوكتلا اذكو تاسسؤملل ةيرشبلا دراوملل تاءافكلا ريوطتوىوتسملا نيسحتونيوكت–

،نييفرحلاو نيهمتلا يملعمل

راجيإو قيثوتلاو مزاولـلاو تاودألاوةيجوغاديبلا مئاعدلا ( ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ميظنت فيراصـم–

.)ماعطإلاو ةيجوغاديبلا تاعاقلا



ـه١٤٤١ ماع لوألا عيبر٩٦٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربمفون٤١ 20

)عبات( قـحلـملا

ناونعلامقرلا

6

7

8

9

10

ةيرشبلا دراوملاب  ةطبترملا قئاثولاب دوزتلاوةيجوغاديبلاوةينقتلا ةدعاسملاب  ةطبترملا تاقفنلا

: لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلل

،معدلا قئاثوو ةلدأو  تايعجرملاوجماربلا ةمجرتو خاسنتساوميمصت–

،ةيجوغاديبلا ةيرصبلا ةيعمسلا مالفألاو ةيجوغاديبلاوةينقتلا مئاعدلا رشنو زاجنإو  ميمصت–

تالجملاوةيــجوغاديبلاوةينقتلا قئاثولاوبتـكلا ءانتقاو تاعوبطملا فلتخم يف تاكارتشالا ماربإ–

،ةصصختملا

.ةيجوغاديبلا تايجمربلاوتايضرألا ءانتقا–

: لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلا تاميوقتوثوحبلاو تاساردلاب ةطبترملا تاقفنلا

،لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا ريوطتل فدهت يتلا تاقيقحتلاو ثوحبلاو تاساردلا فيراصم–

.نيوكتلا فيلاكتو ذيفنتلا زّيح ةعوضوملا نيوكتلا جمارب مييقت ةنمضتملا تاساردلا فيراصم–

ةطبترملا عيجشتلا زئاوجب لفكتلاو نينهمتملا ةدئافل ةيساسألا تاودألا  ءانتقاب ةطبترملا تاقفنلا

: لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلا ريوطتب

رارق بجومب لزانتلاو حنملا تايفيكو ةمئاقلا ددحت ثيح ،نينهمتملا ةدئافل ةيساسألا تادعملا ءانتقا–

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فّلكملا ريزولا نم

ةعيبط ددحت ثيح ،لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو نيهمتلا يف نيقوفتملا ةدئافل ةيعيجشتلا زئاوجلا ءانتقا–

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب حنملا تايفيكو

ىلإ ةــفداــهـــلا تارضاحملاو تاودـــنـــلاوةـيساردـلا ماــيألاوتايقتـلملا مـيـظـنـتـب ةـطـبـترملا تاـقـفـنـلا

: لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلا ريوطت

مزاوللاو تازيهجتلا( تارضاحملاو تاودنلاوةيساردلا مايألاوتايقتلملا ميظنتب ةطبترملا تاقفنلا–

.)تالحملا راجيإو ءاويإلاو ماعطإلاو ةيبتكملا

ةطبترملا نييفرحلا نيملعملاونيهمتلا يملعم نم ةصصخملا فيراصملاب ةطبترملا تاقفنلا

: تاسسؤملا ىوتسم ىلع نيوكتلاب

.تاسسؤملا ىوتسم ىلع نييفرحلا نيملعملاونيهمتلا يملعم نم ةصصخملا فيراصملا–
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51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا941–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8991 ةنس ويام31 قفاوملا9141 ماع مرحم61

مقر نوناقلا نم65و55 نيتداملا قيبطت تايفيكو طورش
ربمسيد13 قفاوملا8141 ماع ناضمر2 يف خّرؤملا20–79

،نيتقلعتملاو8991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو7991 ةنس
،نيهمتلا مسرو لصاوتملا ينهملا نيوكتلا مسرب ،يلاوتلا ىلع
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا553–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8991 ةنس ربمفون01 قفاوملا9141 ماع بجر02
لصاوتملا نيوكتلاونيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا ءاشنإ

،هريسو هميظنتو

03 يف خّرؤملا78–30 مقر يذيفنتلا موسرملا يضتقمبو–
ددحي يذلا3002 ةنس سرام3 قفاوملا3241 ماع ةجحلا يذ

،نيينهملا  ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا222–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8102 ةنس ربمتبس42 قفاوملا0441 ماع مرحم41
مـــقر صاخلا صيصخـــتـــلا باسح رـــيـــيست تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي
نيوكتلاونيهمتلا ةيقرت قودنص“ هناونع يذلا203–190
،”لصاوتملا ينهملا

بجر21 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تايفيك ددحي يذلا7102 ةنس ليربأ9 قفاوملا8341 ماع
203–190 مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم
ينهملا نـيوـكـتـلاونيهـمـتـلا ةـيــقرــت قودــنص“ هــناوــنــع يذــلا
،”لصاوتملا

82 يف خّرؤملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقـــــلا ىضتــــــقمبو–
ددحييذلا9102 ةنس ربمتبس82 قفاوملا1441 ماع مّرحم
صيصختلا باسحيف ةدّيقملا تاقفنلاو تاداريإلا ةنّودم
نيهمتلا ةيقرت قودنص“ هناونع يذلا203–190 مقر صاخلا

،”لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو

: يتأي ام نارّرقي

موـــسرـملا نـم5 ةداـملا ماــكحأل اــقـيـبـطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا0441 ماع مّرحم41 يف خّرؤملا222–81 مقر يذيفنتلا

باسح رييست تايفيك ددحي يذلا8102 ةنس ربمتبس42
قودـنص“ هـناوــنــع يذــلا203–190 مــــقر صاخلا صيصخــــتــــلا

اذـه فدـهــي ،”لصاوــتملا ينــهملا نــيوــكــتــلاونيهمتـلا ةـيـقرـت
صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا
نيهمتلا ةيقرت قودنص“ هناونع يذلا203–190 مقر صاخلا

.”لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو

1441 ماــع مّرــحـــم82 يفخّرؤم كرـــــتشم يرازو رارــــــق
تايفيك ددحي ،9102 ةنس ربمتبس82 قفاوملا

مقر صاــخلا صيصخـتـلا باـــســحمييـــقـتوةـعـباــتم
نيهـمـتـلا ةـيـقرـت قودـنص“ هــناوــنــع يذــلا203–190
.”لصاوتملا ينهملا نيوكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا71–48 مقر نوناقلا ىضتقمب–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو4891 ةنس ويلوي7 قفاوملا4041
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرحم42 يف خّرؤملا12–09 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعتملاو0991 ةنس تشغ51 قفاوملا1141
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناضمر2 يف خّرؤملا20–79 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو7991 ةنس ربمسيد13 قفاوملا8141
،مّمتملاو لّدعملا ،8991 ةنسل ةيلاملا

عيبر21 يف خّرؤملا80–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8991 ةنس تشغ5 قفاوملا9141 ماع يناثلا

،8991ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

ناضمر51 يف خّرؤملا11–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا0241 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،0002 ةنسل ةيلاملا

ةجحلا يذ6 يف خّرؤملا42–60 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو6002 ةنس ربمسيد62 قفاوملا7241 ماع
،مّمتملاو لّدعملا  ،7002 ةنسل ةيلاملا

ماع رفص21 يف خّرؤملا21–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو2102 ةنس ربمسيد62 قفاوملا4341
،3102 ةنسل ةيلاملا

يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا11–71 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو7102 ةنس ربمسيد72 قفاوملا9341 ماع
،هنم921 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،8102 ةنسل ةيلاملا

ناضمر52 يف خّرؤملا01–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع
،نيهمتلا لاجم يف ةقبطملا

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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نيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا رّيسي:2 ةداملا
باسح نـــم ةجتاـــنـــلا ةــــيــــلاملا دراوملا لصاوــــتملا نـيوـكـتـلاو
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا صاخلا صيصختلا

كرتشملا يرازولا رارقلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقبط
ةنس ربمتبس82 قفاوملا1441 ماع مّرحم82 يف خّرؤملا

يف ةدـّيـقملا تاـقــفــنــلاوتادارــيإلا ةــنّودــم ددــحــي يذـــلا9102
قودنص“ هناونع يذلا203–190 مقر صاخلا صيصختلا باسح
،”لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلا ةيقرت

تايالولاب نيينهملا ميلعتلاونيوكتلا وريدم مزلي:3 ةداملا
يتلا ةمدختسملا تائيهلا نّيبت ،ةيسادس ةيعضو لاسرإب
اذكو،ينهملا نيوكتلا دوهجم تابثإ ةداهش بلط تعدوأ
بئارضلا يرـــيدـــم ىلإ اــــهدــــيدست اــــهــــيــــلــــع بجاوــــلا غــــلاــــبملا

نيوكتلاونيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلاوتايالولاب
.لصاوتملا

ةيعضولا لاسرإب ،ةيالولاب بئارضلا ريدم مزلي:4 ةداملا
تاــئيــهــلا ةــمــئاــق ةــنــمضتملاو ةــطراــفــلا ةــنسلاــب ةـــقـــلـــعـــتملا
ىلإ ،ينهملا نيوكتلا ْيَمسر عفدب تماق يتلا ةمدختسملا
نيينهملا ميلعتلاونيوكتلا ريدمو ،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا

نيوكتلاونيهـمـتـلا رـيوـطـتـل ينـطوــلا قودــنصلاو ةــيالوــلاــب
.ةيراجلا ةنسلا نم لوألا يثالثلا ةياهن لبق كلذو ،لصاوتملا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا ّدعي :5 ةداملا
نع ةجتانلا ةيلاملا دراوملا نمضتي ،يونس طاشن جمانرب
هـناوـنـع يذــلا203–190 مـــــــقر صاخلا صيصخــــــــتــــــــلا باسح
.”لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلا ةيقرت قودنص“

باسح نم تادامتعا حنم بلط لك عضخي :6 ةداملا
نيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا ةدئافل صاخلا صيصختلا

نيوكتلاب فّلكملا ريزولا ةقفاومل ،لصاوتملا نيوكتلاو
.نيينهملاميلعتلاو

فرصت تحت ةعوضوملا تادامتعالا لمعتست ال :7 ةداملا
ّالإ لصاوتملا نيوكتلاونيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا
.اهلجأ نم تصصخ يتلا تاياغلل

ّفلكملا ريزولاوةيلاملاب فّلكملا ريزولا نمضي :8 ةداملا
لامعتسا ةبقارموةعباتم ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب
ينـــــطوـــــلا قودـــــنصلا فرصت تحت ةــــــعوضوملا تاداـمــتــعالا
.لصاوتملا نيوكتلاونيهمتلا ريوطتل

ةيرهش  ةيعضو يســيئرـلا ةـــنــيزـــخلا نيـــمأ دعـــي :9 ةداملا
تاـــقـفـنـلاوتادارــيإلا نّيبــت ،صاــخلا صيـصـختـلا باـــسحل

ىلإ اــهــلاسرإب موـــقـــيو،ةدوـــــجوملا ةدصرألا اذـــــكوةلجسملا
ميلعتلاو نيوكتلاب ّفلكملا ريزولاوةيلاملاب ّفلكملا ريزولا
.نيينهملا

نيوكتلاونيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا دعي :01 ةداملا
يتلا تاقفنلا ةليصح ،ةيلام ةنس لك ةياهن يف لصاوتملا

نيوكتلاب ّفلكملا ريزولاوةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ىلإ لسرت
. نيينهملا ميلعتلاو

203–190 مقر صاخلا صيصختلا باسح عضخي:11 ةداملا
ينهملا نـيوـكـتـلاونيهـمـتـلا ةـيـقرـت قودــنص“هـناوـنـع يذـلا
ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط ،ةلودلا تائيه ةبقارمل ”لصاوتملا

.اهب لومعملا ةيميظنتلاو

ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت :21 ةداملا
صاخلا صيصختلا باسح مييقتوةعباتم ةنجل ،نيينهملا

نيوكتلاونيهمتلا ةيقرت قودنص“ هناونع يذلاو203–190 مقر
.”لصاوتملا ينهملا

فـــلـــكملا رـــيزوـــلا ىلإ رـــيرـــقـــت لاسرإب ةـــنـــجـــلـــلا فـــــــّلــــكــــت
: ةيتآلا تامولعملا نمضتي ،نيينهملا ميلعتلاونيوكتلاب

203–190 مقر صاخلا صيصختلا باسحل ةلماش ةيعضو–
يــنـهـملا نيوــكــتـلاونيهــمـتـلا ةـيـقرــت قودــنـص“ هــناوـنــع يذـــلا
،”لصاوتملا

،1–ن ةنس ناونعب ةلصحملا موسرلا ةيعضو–

،1–ن ةنس ناونعب تادامتعالا كالهتسا ةيعضو–

يذلا203–190 مقر صاخلا صيصختلا باسح ةيعضو–
”لصاوتملا ينهملا نيوكتلاونيهمتلا ةيقرت قودنص“ هناونع
.1–ن ةنسلل

ررقم بجومب اهريس اذكو اهماهمو ةنجللا ةليكشت ددحت
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فّلكملا ريزولا نم

21 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىغلي :31 ةداملا
ددـحـي يذـلا7102 ةــنس لــيرـــبأ9 قـــفاوملا8341 ماـــــــع بجر
مـقر صاخلا صيصخـتـلا باسح مـيـيـقـتو ةـعـباــتــم تاــيــفــيــك
نيوكتلاونيهمتلا ةيقرت قودنص“ هناونع يذلا203–190
.”لصاوتملا ينهملا

ةّيروهّمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:41 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس82 قفاوملا1441 ماع ّمرحم82 يف رئازجلاب ررح
.9102 ةنس

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمحم

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو

ىسوم ةداد ريخلب
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22 يف خّرؤملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقـــــلا ىضتـــــقمبو–
نمضتملاو6102 ةنس ويلوي72 قفاوملا7341 ماع لاّوش
دقن“و”لثمملا نف“ يصصخت ،”ضرعلا نونف“ ةبعش حتف
طاــــقــــتــــلا“ صصخــــت ،”ةــــيرصب نوـــــنـــــف“ ةـــــبـــــعشو ”يحرسم
قاـــحـــتـــلالا طورش ددـــحـــي يذـــلاو ”نوـــنـــف“ نادــــيــــم ،”ةروصلا

ةدمو جماربلا ىوتحمو هيجوتلا ةداعإو هيجوتلا طورشو
ةداهش لينل تاناحتمالا ناجل ليكشتو اهماظنو ةساردلا
ضرــعــلا نوــنــف نــهمل يلاــعــلا دــهــعملاـــب ةـــيـــنـــهملا سناسيـــلـــلا

،مّمتملا ،يرصبلا يعمسلاو

اهترود لالخ ليهأتلل ةينطولا ةنجللا يأر ىلع ءانبو–
،8102 ةنس وينوي02 يف ةدقعنملا

ةياصولا ةسراممل ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع ءانبو–
ةرازول ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا تاسسؤم ىلع ةيجوغاديبلا
،8102 ةنس ربوتكأ52 يف ةدقعنملا اهترود لالخ ةفاقثلا

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم61 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا0441 ماع رفص8 يف خّرؤملا362–81 مقر يذيفنتلا

ةــياصوــلا حــنــم طورش ددــحــي يذـــلا8102 ةـنس رــبوــتــكأ71
رـئاودـل ةـعـباـتـلا يلاــعــلا نــيوــكــتــلا تاسسؤمل ةــيــجوــغادــيــبــلا

حتف ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو
،”يحرسم دقن”و “جارخإ“ يصصخت ،”ضرعلا نونف“ ةبعش
ناديم ،”ريوصتلا ةرادإ“ صصخت ،”ةيرصب نونف“ ةبعشو
لينل هيجوتلاو جردتلاو مييقتلا تايفيك ديدحتو ”نونف“

ضرعلا نونف نهمل يلاعلا دهعملاب ةينهملا رتساملا ةداهش
.0202–9102 ةيعماجلا ةنسلا نم ءادتبا ،يرصبلا يعمسلاو

تاصصختلاو بعشلل ةيجوغاديبلا جماربلا ددحت:2 ةداملا
يرازو رارــــــــــــــق بجومب ،هالــــــــــــــعأ ىلوألا ةداملا يف ةروــــــــــــــكذملا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا نيب كرتشم
.ةفاقثلاب فّلكملا ريزولاو

ضرعلا نونف نهمل يلاعلا دهعملاب قاحتلالا متي:3 ةداملا
قيرط نع ،ةينهملا رتساملا ةداهش لينل يرصبلا يعمسلاو
.ميكحت ةنجل مامأ رابتخا يف ةقباسملا لثمتتو .ةقباسم

دــهــعملاــب قاــحـــتـــلالا ةـــقـــباسمل نيحشرـــتملا ىلع يغـــبـــنـــي
:اونوكي نأ ،يرصبلا يعمسلاو ضرعلا نونف نهمل يلاعلا

ةداهش وأ يوناثلا مـيـلـعـتـلل ايروـلاـكبلا ةداهـش نـيزـئاح–
: اهل ةلداعم ةيبنجأ

،ايرولاكبلا بعش عيمج : ”ضرعلا نونف“ ةبعشل ةبسنلاب .

مولعلا : بعش ،”ةيرصبلا نونفلا“ ةبعشل ةبسنلاب .
ةسدـنـه عرــف ،يضاــيرــلا ينــقــتــلاو تاــيضاــيرــلاو ةيـبـيرـجـتـلا

.ةيئابرهك

ةفاقثلا ةرازو

0441 ماع ةجحلا يذ7 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةبعش حتف نمضتي ،9102 ةنس تشغ8قفاوملا
دـــــقـــــن”و “جارـــــخإ“ يصصخـــــت ،”ضرـــــعـــــلا نوـــــنــــــف“
صصخــــــت ،”ةــــــيرصب نوــــــنــــــف“ ةــــــبــــــعشو ”يحرسم
تايفيك ددحيو ”نونف“ ناديم ،”ريوصتلا ةرادإ“
رتساملا ةداهش لينل هيجوتلاو جردتلاو مييقتلا
ضرـــعـــلا نوـــنـــف نـــهمل يلاـــعـــلا دـــهـــعملاــــب ةــــيــــنــــهملا

.يرصبلا يعمسلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

،ةفاقثلا ةريزوو

ماع ةجحلا يذ81 يف خرؤملا50–99 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوـناـقـلا نــمضتملاو9991 ةـــنس لــــيرــــبأ4 قـــــفاوملا9141
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

11 يف خّرؤملا89–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو4002 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا5241 ماع رفص
نهمل لاع دهعم ىلإ ةيحرسملا نونفلل ينطولا دهعملا ليوحت

،يرصبلا يعمسلاو ضرعلا نونف

71 يف خّرؤملا97–50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5002 ةنس رياربف62 قفاوملا6241 ماع مّرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا562–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس تشغ91 قفاوملا9241 ماع نابعش71
ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن
،هاروتكدلا ةداهشورتساملا

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

8 يف خّرؤملا362–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8102 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا0441 ماع رفص
نـيوــكــتــلا تاسسؤمل ةــيــجوــغادــيــبــلا ةــياصوــلا حــنــم طورش

،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا يلاعلا

مّرحم2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو7002 ةنس رياني12 قفاوملا8241 ماع
ىلع ةـــيوـــبرـــتـــلا ةـــياصوـــلا ةسراـــممل ةـــيـــعاــــطــــقــــلا ةــــنــــجــــلــــلا

اهليكشتو ةفاقثلا ةرازول ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا تاسسؤم
،مّمتملا ،اهلمعو اهميظنتو
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ماـــظـــن سناسيــــل وأ )د م ل( سناسيــــل ةداــــهش نــــيزــــئاــــح–
: يكيسالك

: ”جارخإ“ صصخت ،”ضرعلا نونف“ ةبعشل ةبسنلاب.أ

تاصصخت ،ةيماردلا نونفلا يف ايلعلا تاساردلا ةداهش –
،”يحرسم دقن”و ”ايفارغونيس“و”ليثمت”و ”جارخإ“

نف“ يصصخت ،”ضرعلا نونف“ يف سناسيل ةداهش –
،”يحرسم دقن”و ”لثمملا

نوـــــنـــــف“ صصخـــــت ،”نوـــــنـــــفـــــلا“ يف سناسيـــــل ةداـــــهش –
،”ضرعلا

يصصخت ،يبرعلا بدألاو ةغللا يف سناسيل ةداهش –
.”ةيدقن تاسارد”و ”ةيبدأ تاسارد“

دـــقـــن“ صصخت ،”ضرعلا نونف“ ةبـعــشل ةـبـسنلاــب .ب
: ”يحرسم

،”ةـــيـــماردـــلا نوـــنــــفــــلا“ يف اــــيــــلــــعــــلا تاساردــــلا ةداــــهش –
،”جارخإ“و”يحرسم دقن“ يصصخت

دقن“ يصصخت ،”ضرعلا نونف“ يف سناسيل ةداهش –
،”لثمملا نف“و”يحرسم

،ةـلـيـمجلا نوـنـفـلا يف ةـيـنـفــلا اــيــلــعــلا تاساردــلا ةداــهش –
،”مسر“و”ةئيهت ميمصت“ يصصخت

،ىقيسوملا يف ايلعلا تاساردلا ةداهش–

،ىقيسوملا يف سناسيل ةداهش–

نوــــنــــف “ صصخـــــت ،”نوـــــنـــــفـــــلا“ يف سناسيـــــل ةداـــــهش–
،”ضرعلا

،ةـيــغــيزاــمألا تاــفاــقــثــلاو تاــغــلــلا يف سناسيــل ةداــهش–
،”بدأو ةغل“ صصخت

يصصخت ،”يبرعلا بدألاو تاغللا“ يف سناسيل ةداهش–
،”ةيدقن تاسارد”و ”ةيبدأ تاسارد“

،”ةــــيــــبــــنــــجألا تاــــغــــلــــلاو بادآلا“ يف سناسيـــــل ةداـــــهش–
،”ةيسنرف ةغل“ صصخت

،”ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا“ يف سناسيل ةداهش–
،”عامتجالا ملع“ عرف ،”عامتجالا مولع“ صصخت

ملع“ يصصخت ،”عامتجالا ملع“ يف سناسيل ةداهش–
.”يوبرتلا عامتجالا ملع”و ،”يفاقثلا عامتجالا

ةرادإ“ صصخت ،”ةيرصب نونف“ ةبعشل ةبسنلاب .ج
: ”ريوصتلا

طاقتلا“ صصخت ،ةيرصبلا نونفلا يف سناسيل ةداهش –
،”ةروصلا

،ةيرصبلا نونفلا يف سناسيل ةداهش –

صصخت ،”لاصتالاو مالعإلا مولع“ يف سناسيل ةداهش –
.”يرصب يعمس“

3 ةداملا يف ةروكذملا ةقباسملا خيرات نالعإ متي :4 ةداملا
ةفاحصلا قيرط نعو دهعملل باولا عقوم قيرط نع ،هالعأ

.ةمئالم ىرخأ ةليسو يأب وأ تاقصلملاو

نهمل يلاعلا دهعملاب قاحتلالا ةقباسم مظنت:5 ةداملا
.ةنجل لبق نم يرصبلا يعمسلاو ضرعلا نونف

: ةيتآلا ماهملا ،صوصخلا ىلع ةنجللا ىلوتت

،ةقباسملل حشرتلا تافلم ةقباطم سردت –

،نيحشرتملا ةمئاق دعت –

،ةقباسملا ةنجل تالوادم رضحم ىلع ءانب ،اضيأ دعت –
ساسأ ىلع ةـــقـــباسملا يف نيحـــجاــــنــــلا نيحشرــــتملا ةــــمــــئاــــق
.يقاقحتسالا بيترتلا

: نم ةنجللا لكشتت:6 ةداملا

،اسيئر ،دهعملا ريدم –

،اوضع ،دهعملل ةيجوغاديبلا نوؤشلا ريدم بئان –

،اوضع ،ةيذاتسألا فصم نم مئاد ذاتسأ –

،اوضع ،ةفاقثلا ةرازو لثمم –

.اوضع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو لثمم –

هيجوت ةداعإو هيجوتو جردتو مييقت تايفيك:7 ةداملا
مــيــلــعــتــلا تاسسؤم يف اــهــب لوـــمـــعملا اـــهسفـــن يه ةـــبـــلـــطـــلا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا نييلاعلا نيوكتلاو
.يملعلا

تاشرولا لامعأو ةيساسألا ميلعتلا تادحو ةدصرأّ نأ ريغ
.ليوحتلل الوضيوعتلل ال ةلباق ريغ

نييلاعلا نيوكّتلاو ميلعتلل ماعلا ريدملا فلكي:8 ةداملا
لئاسولاو ةرادإلا ريدمو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب
ضرــعــلا نوــنــف نــهمل يلاــعـــلا دـــهـــعملا رـــيدـــمو ةـــفاـــقـــثـــلا ةرازوـــب
.رارقلا اذه قيبطتب ،هصخي اميف لك ،يرصبلا يعمسلاو

ةّيروهمّجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:9 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ8قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ7 يف رئازجلاب ررح
 .9102 ةنس

ةفاقثلا ةريزو

يسادرم ميرم

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

ديزوب بيطلا
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ةنس رياني4 قفاوملا2141 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا
.”قودنصلا“ صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،هالعأ روكذملاو2991

اهلّوخت يتلا ةمهملا راطإ يف ،قودنصلا ّمضي:2 ةداملا
ىدامج82 يف خّرؤملا70–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ هل
،هالعأ روكذملاو2991 ةنس رياني4 قفاوملا2141 ماع ةيناثلا

تالاــكو ،ةــماــعــلا ةــيرــيدــمــلــل ةــيزـــكرملا حـــلاصملا ىلع ةداـــيز
،ةرادإلا وأ ةسسؤملا تاقحلمو تايدلبلل عفدلا زكارمو ةيئالو
.تاسسؤم اذكو

يناثلا لصفلا
ةماعلا ةيريدملا

ريدملا هدعاسي يذلا ،ماعلا ريدملا ةطلس تحت:3 ةداملا
تاساردلاب نوفلكملاو نويزكرملا ءاردملاو دعاسملا ماعلا

لكايهلا ةماعلا ةيريدملا مضت ،ايالخلا ولوؤسمو صيخلتلاو
: ةيتآلا

،تاءادألا ةيريدم–

،ليصحتلا تاعزانمو ليصحتلا ةيريدم–

،ةيبطلا ةبقارملا ةيريدم–

،ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوح نم ةياقولا ةيريدم–

،يعامتجالاو يحصلا طاشنلا ةيريدم–

،ةيلاملا تايلمعلا ةيريدم–

،مالعإلا ةمظنأو ةنرصعلا ةيريدم–

،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم–

،ميظنتلاو تايئاصحإلاو تاساردلا ةيريدم–

،ةماعلا لئاسولاو تازيهجتلاو تازاجنإلا ةيريدم–

،ةماعلا ةيشتفملا ةيريدم–

،دقاعتلا ةيلخ–

،لاصتالاو مالعإلاو يعامتجالا ءاغصإلا ةيلخ–

،ةينوناقلا نوؤشلاو تاعزانملا ةيلخ–

،رييستلا ةبقارمو قيقدتلا ةيلخ–

،ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةيلخ–

،يلخادلا نمألا ةيلخ–

،ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا ةنامأ–

.ةرادإلا سلجم ةنامأ–

: يتأي ام تاءادألا ةيريدم ىّلوتت:4 ةداملا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

ربمتبس٩ قفاوملا1441 ماع مّرحم٩ يفخّرؤم رارق
ينطولا قودنصلل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،9102 ةنس

.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

42 يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

82 يف خّرؤملا70–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2991 ةــنس رــياـــنـــي4 قـــــفاوملا2141 ماــع ةــيــناــثــلا ىداـــمـــج
يعامتجالا نامضلا قيدانصل ينوناقلا عضولا نمضتملاو
لّدـــعملا ،يعاـــمـــتـــجالا ناـــمضلـــل يلاملاو يرادإلا مـــيـــظــــنــــتــــلاو
 ،هنم7 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

يف خّرؤملا424–79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7991 ةنس ربمفون11 قفاوملا8141 ماع بجر01
31–38 مقر نوناقلا نم سماخلا بابلل ةيقيبطتلا طورشلا
لمعلا ثداوحب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 يف خّرؤملا

،مّمتملاو لّدعملا،ةينهملا ضارمألاو

72 يف خّرؤملا96–50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5002 ةنس رياربف6 قفاوملا5241 ماع ةجحلا يذ
ناــمضلا تاــئيــهــل ةــيــعاــمـــتـــجالاو ةـــيـــحصلا لاـــمـــعألا لاـــكشأ
 ،يعامتجالا

يف خّرؤملا421–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب و–
يذلا8002 ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر9
،يعامتجالا نامضلاوليغشتلاولمعلا ريزو تايحالص ددحي

8141 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
يلخادلا ميظنتلا نمضتملاو8991 ةنس سرام11 قفاوملا
،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلل
،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام ررقي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
،ءارجألا لاـمـعـلـل ةـيـعاـمــتــجالا تاــنــيــمأتــلــل ينــطوــلا قودــنصلــل
70–29 مقر يذيفنتلا موسرملا نم7 ةداملا ماكحأل اقيبطت
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ةيعامتجالا تانيمأتلا تاءادأ رييست ةعباتمو ميظنت–
،ةيلئاعلا تاءادألاو ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوحو

ناـــمضلـــل ةـــعــــباــــتــــلا ىرــــخألا تاــــئيــــهــــلا باسحل ،عــــفد–
،تايقافتالا راطإ يف تاءادألا ،يعامتجالا

رــــيـــــيستو فاـــــعسإلاو ةدـــــعاسملا ةـــــنجل رـــــيس ناـــــمض–
ةداملا يف امهيلع صوصنملا ،فاعسإلاو ةدعاسملا قودنص
3891 ةنس ويلوي2 يف خّرؤملا11–38 مقر نوناقلا نم09
،ةيعامتجالا تانيمأتلاب قلعتملاو

نم06 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تايقافتالا ماربإ–
قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 يف خّرؤملا11–38 مقر نوناقلا

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ةيعامتجالا تانيمأتلاب
،امهب

يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا ماـــكـــحألا قـــيـــبــــطــــت ىلع رــــهسلا–
ماـيــقـلاو ،يعامتجالا نامضلاب ةصاخلا ةيــئاـنـثـلا تاــيــقاــفتالا

،تايقافتالا هذه قيبطت نع ةئشانلا تاباسحلا ةيفصتب

،ةمدقملا ةيعامتجالا تاءادألا ةيعون نيسحت–

جراخلاب جالعلا تاسسؤم ةدئافل ريتاوفلا عفدب رمألا–
.يدقاعتلا راطإلا يف

: ةيعرف تايريدم )5( سمخ مضتو

ثداوـحو ةـيـعاـمـتـجالا تاـنـيـمأتـلــل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا–
،ةينهملا ضارمألاو لمعلا

،ريغلا لبق نم عفدلل ةيعرفلا ةيريدملا–

،ةيلئاعلا حنملل ةيعرفلا ةيريدملا–

،تاءادألا ةمدخ ةيعون نيسحتل ةيعرفلا ةيريدملا–

.ةيلودلا تاقالعلل ةيعرفلا ةيريدملا–

ليصحتلا تاعزانمو ليصحتلا ةيريدم ىلوتت:5 ةداملا
: يتأي ام

،نيمدختسملا ديق–

،يعامتجالا نامضلل نيبستنملا ءارجألا لامعلا ديق–

لاجم يف نيفلكملا تايقاطب فلتخم نييحتو كسم–
،يعامتجالا نامضلا

ةـــهـــجوملا يعاـــمــــتــــجالا ناــــمضلا تاــــكارــــتشا لــــيصحت–
،ءارجألا لامعلل يعامتجالا نامضلا ليومتل

ناــمضلا تاــكارــتشا لــيصحــتــب ةــقــلــعــتملا تاــعزاــنملا–
،يعامتجالا

قــتاــع ىلع ةاــقــلملا تاــمازــتــلالا ذــيــفــنـــت ىدـــم ةـــبـــقارـــم–
،يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيفلكملا

ريسلا فيلاكتو تاءادألا عفدل ةيرورضلا لاومألا عضو–
دودـــح يف يعاـــمــــتــــجالا ناــــمضلــــل قودــــنص لــــك فرصت تحت

،ةددحملا طاسقألا

اهيلع صوصنملا مهتابجاوو مهقوقحب نيفّلكملا مالعإ–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف

ةصتخملا تاطلسلا اهب موقت يتلا لامعألا يف ةمهاسملا–
لاجم يف برهتلاو يمسّرلا ريغ لمعلا ةحفاكم لاجم يف

،يرادإلا نواعتلا تاطاشن ريوطتو ،يعامتجالا نامضلا

يف ةـــيـــنـــعملا تاــــئيــــهــــلاو تارادإلا لــــك عــــم ةــــمــــهاسملا–
ةيمومعلا تاطلسلا لبق نم ةررقملا ريبادتلاو تاطاشنلا

تاقالعلا يف ةيرادإلا تاءارجإلا ليهستو طيسبت لاجم يف
.نينطاوملا عم

: ةيعرف تايريدم )5( سمخ مضتو

،ميقرتلل ةيعرفلا ةيريدملا–

،تاكارتشالا ليصحتل ةيعرفلا ةيريدملا–

،نيمدختسملا ةبقارمل ةيعرفلا ةيريدملا–

،ليصحتلا تاعزانمل ةيعرفلا ةيريدملا–

.يتايلمعلا دنسلاو قيسنتلل ةيعرفلا ةيريدملا–

اهريدي يتلا ةيبطلا ةبقارملا ةيريدم ىّلوتت:6 ةداملا
: يتأي ام ،بيبط

،ةماعلا ةيريدملا ىدل يبطلا راشتسملا رودب مايقلا–

قـيسنـتو اـهـطـمـن دـيـحوـتو ةـيــبــطــلا ةــبــقارملا مــيــظــنــت–
،اهلامعأ

،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا راطإ يف ،ةكراشملا–
عــباــطــلا تاذ ةــيــنــقــتــلا ةــنـــجـــلـــلا يف لاـــغشأ وأ ةسارد لـــك يف

80–80 مقر نوناقلا نم93 ةداملا يف اهيلع صوصنملا يبطلا
8002 ةنس رياربف32 قفاوملا9241 ماع رفص11 يف خّرؤملا

،يعامتجالا نامضلا لاجم يف تاعزانملاب قلعتملاو

:يتأي امب قلعتت ةسارد يأب مايقلا–

،لمعلا نع زجعلا سايقم *

ةماعلا ةمئاقلا لوح تاحارتقاو يأرلا ءادبإو ةكراشملا *
ضيوعتلل ةلباقلا ةينالديصلا داوملا ةمئاقو ةينهملا لامعألل
11–38 مقر نوناقلا نم26و95 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا
تاـنيمأـتـلاب قلــعـتملاو3891 ةـنـس وــيـلوــي2 يــف خّرؤـملا
،ةيعامتجالا

،ةيعانطصالا ءاضعألاو ةزهجألا *
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46 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينهملا ضارمألا لوادج *
قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 يف ّخرؤملا٣١–38 مقر نوناقلا نم
،مّمتملاو لّدعملا،ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوحب

يف قحلا حنمت يتلا ضارمألاو ىدملا ةليوط ضارمألا *
.%001 ةبسنب ةينيعلا تاءادألا

ىلع ةحصلا ينهتمم عم ةيرواشتلا تاطاشنلا ريوطت–
،ةديج ةيبط ةسرامم لجأ نم اهيلع قفتملا عجارملا ساسأ

مهقوقح يوذو ايعامتجا مهل نّمؤملاب لفكتلا نامض–
قيسنتلاب كلذو ،ةيمومعلا ةحصلا تاسسؤمو لكايه ىدل
.دقاعتلا راطإ يف ةينعملا ةيزكرملا لكايهلا عم

: ةيعرف تايريدم )3(ثالث مضتو

،ةيعامتجالا تانيمأتلل ةيعرفلا ةيريدملا–

،ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوحل ةيعرفلا ةيريدملا–

.ةيبطلا تاساردلاو ةمولعملا نع ثحبلل ةيعرفلا ةيريدملا–

ضارمألاو لمعلا ثداوح نم ةياقولا ةيريدم ّىلوتت :7 ةداملا
:يتأي ام ةينهملا

يف ةصتخملا ىرخألا تائيهلا عم ةقالعلاب ةكراشملا–
،ةينهملا رطاخملا نم ةياقولا ةسايس ةيقرت يف ،لاجملا اذه
ويلوي2 يف خّرؤملا٣١–38 مقر نوناقلا نم37 ةداملل اقفو

لّدعملا ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوحب قلعتملاو3891 ةنس
،مّمتملاو

،ةياقولا قودنص رييست–

مارتحا ىلع رهسلا دصق تاقيقحتلاو تابقارملا ميظنت–
،لمعلا بطو نمألاو ةياقولا لاجم يف مهتابجاول نيمدختسملا

ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم عيمج لوح يأرلا ءادبإ–
لــمــعــلا ثداوــح نــم ةــياــقوــلاــب ةــقالــعــلا تاذ ةـــيـــمـــيـــظـــنـــتـــلاو
،ةينهملا ضارمألاو

لمعلا ثداوح لاجم يف تايطعملا ليلحتو لالغتسا–
.ةينهملا ضارمألاو

: )2( نيتيعرف نيتيريدم مضتو

لمعلا ثداوح نم ةياقولا تاطاشنل ةيعرفلا ةيريدملا–
،ةينهملا ضارمألاو

لـمـعـلا ثداوـح تاـيـطـعـم لالـغـتسال ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدملا–
.ةينهملا ضارمألاو

يعامتجالاو يحصلا طاشنلا ةيريدم ىّلوتت:8 ةداملا
يحص عباط تاذ ،ةعباتمو زاجنإ لكش يف تاطاشنب مايقلا

: ةيتآلا تالاجملا يف يعامتجاو

،صصختملا جالعلاو جالعلاو صيخشتلا–

،ةيحصلا ةياقولا–

ثداوـح اــياــحضل ينــهملاو يعاــمــتــجالا لــيــهأتــلا ةداــعإ–
،ينامسج صقن نم نوناعي نيذلا صاخشألاو لمعلا

،ةرسألاو ةلوفطلل ةيحصلا ةيامحلا–

،ةركبملا ةلوفطلا لابقتسا–

ةمئالملا ةقفارملاو يوبرتلاو يسفنلاو يبطلا لفكتلا–
،ةيكرحلا ةقاعإلا ةلاح يف لفطلل

،قطنلا حيحصتو يسفنلا لفكتلا–

،ةيعامتجالا ةمدخلا–

.نيدعاقتملا ةدئافل يعامتجالا طاشنلا–

: )2( نيتيعرف نيتيريدم مضتو

،يحصلا طاشنلل ةيعرفلا ةيريدملا–

.يعامتجالا طاشنلل ةيعرفلا ةيريدملا–

: يتأي ام ةيلاملا تايلمعلا ةيريدم ىّلوتت:9 ةداملا

لكايهلا عم لاصتاب قودنصلا ةينازيم عورشم ريضحت–
،اهذيفنت ةعباتمو ةينعملا

ةبقارمو ةعباتمو ةزكرمملا قودنصلا ةبساحم كسم–
،تاسسؤملاو ةيئالولا تالاكولا ةبساحم

قفو اهطبضو ةيلاملا تايلمعلا ذيفنت نسح ىلع رهسلا–
،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا

يلاملا رييستلا قئاثو نييحتو يلاملا قيسنتلا نامض–
اــهــل عضخــي يتــلا ةــبــقارملا تاــيــلــمــعــل ةــمزالـــلا يبساحملاو
.قودنصلا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

،ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا–

،ةيلاملل ةيعرفلا ةيريدملا–

.ةبساحملل ةيعرفلا ةيريدملا–

مالـعإلا ةـمـظـنأو ةـنرـصـعلا ةـيرـيدـم ىّلوـتـت:01 ةداملا
:يتأي ام

نّمؤملل ةينورتكلإلا ةقاطبلا ماظن رييست  ىلع رهسلا–
،”ءافشلا“ ايعامتجا هل

تاـقـيـبــطــتــلا زاــجــنإو ةــيــتاــموــلــعملا تاساردــلا ءارــجإ–
،ةينقتلا
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ةــنرصعــلا تاــيرــيدـــم تاـــباـــيـــن نيب قـــيسنـــتـــلا ناـــمض–
اـهـمـيـيـقـتو اـهـتـعـباـتـمو ،ةـيـئالوـلا تالاـكوـلـل مالـعإلا ةــمــظــنأو
،ينقتلا

ةينقتلا ةدعاسملاو يلآلا مالعإلا تازيهجت ةنايص نامض–
،اهلامعتسال

،قودنصلل ةيتامولعملا ةيجيتارتسالا ذيفنت–

،مالعإلا ةمظنأ لاجم يف ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض–

.قودنصلل يتامولعملا نمألا نامض–

 : ةيعرف تايريدم )5( سمخ مضتو

،ةيتامولعملا ةدعاسملاو معدلل ةيعرفلا ةيريدملا–

،يتامولعملا ريوطتلاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا–

،يتامولعملا لالغتسالل ةيعرفلا ةيريدملا–

،يتامولعملا نمألاو ماظنلل ةيعرفلا ةيريدملا–

.ةيتامولعملا ةكبشلل ةيلكيهلا ةينبلل ةيعرفلا ةيريدملا–

:اضيأ مضتو

نّمؤملل ةينورتكلإلا قئاثولاو ةنمقرلاو جاتنإلا زكرم–
،ايعامتجا مهل

،ةدجنلا زكارم–

.طبرلاو ميقرتلل ينطولا زكرملا–

: يتأي ام ةيرشبلا دراوملا ةيريدم ىلوتت :11 ةداملا

ةيعيرشتلا ماكحألا راطإ يف ةيرشبلا دراوملا رييست نامض–
،اهب لومعملا ةيدقاعتلاو ةيميظنتلاو

لمع فورظ نيسحتل ةمزاللا ريبادتلا حارتقاو ةسارد–
عضوو ةيعامجلا ةيقافتالا راطإ يف قودنصلا يمدختسم

ةــــيدرــــفــــلا تاــــعازــــنــــلا نــــم ةــــياـــــقوـــــلا تاـــــطاشنو تاساـــــيس
،ةيعامجلاو

ضرـغـب تاءاـفـكـلاو نـهـمـلـل يرـيدـقـتـلا رـيــيستــلا ناــمض–
،ةيرشبلا دراوملا ريوطتو نيمثت

ةاــيحلا رــيــيست لاــجــم يف ةصتــخملا ناــجــلـــلا طـــيشنـــت–
،لمعلا ميظنت مارتحاو تاءافكلا نيمثتو ةينهملا

،قودنصلل ةعباتلا ةيعامتجالا تامدخلا رييست ةعباتم–

ةيعامجلاو ةيدرفلا تاعازنلا رييست ةعباتمو مييقت–
تاسسؤملاو ةيئالولا تالاكولاو ةماعلا ةيريدملا ىوتسم ىلع
.قودنصلل ةعباتلا

: )2( نيتيعرف نيتيريدم مضتو

،ةيرشبلا دراوملا رييستل ةيعرفلا ةيريدملا–

.ةيرشبلا دراوملا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا–

ميظنتلاو تايئاصحإلاو تاساردلا ةيريدم ّىلوتت:21 ةداملا
: يتأي ام

تاءارجإلا ماجسناو نيسحت لجأ نم تاساردب مايقلا–
مــيـــظـــنـــت ةداـــعإ ىلإ فدـــهـــت تاـــطاشنـــب ماـــيـــقـــلاو ،قـــئاـــثوـــلاو
،قودنصلا

،لمعلا تاءارجإ نييحت لاجم يف تاحارتقالا دادعإ–

اـهـتزـكرـمو ةـيـئاصحإلا تاـموـلــعملاو تاــيــطــعملا عــمــج–
،اهتجلاعمو

،رييستلا تارشؤم حارتقاو ميدقت–

تالاجم عيمج يف هرييستو يقئاثو ديصر سيسأت–
،قودنصلا طاشن

.ةيراوتكإلا تاساردلا ءارجإ–

: ةيعرف تايريدم )4( عبرأ مضتو

،ةيراوتكإلا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا–

،تايئاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا–

،ميظنتلاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا–

.قيثوتلل ةيعرفلا ةيريدملا–

لئاسولاو تازيهجتلاو تازاجنإلا ةيريدم ّىلوتت :31 ةداملا
: يتأي ام ةماعلا

،قودنصلا تارامثتسا زاجنإ رييستو ةعباتم قيسنت–

،قودـنصلا لـكاـيــه عــيــمجل زــيــهــجــتــلا تاــيــجاــح طــبض–
،اهرييستو اهئانتقاو اهزاجنإ نامضو

مزاوــلــلا لاــجــم يف قودـــنصلا نـــيومت تاـــيـــلـــمـــع ناـــمض–
،رييستلا تادعمو ثاثألاو

ةـــيراـــقـــعــــلا قودــــنصلا كالــــمأ درــــج تاــــيــــلــــمــــع ناــــمض–
،اهنييحتو ةلوقنملاو

ةــلوــقــنملاو ةــيراــقـــعـــلا كالـــمألا ظـــفـــحو ةـــناـــيص ناـــمض–
،قودنصلل

،قودنصلا كالمأ تايقاطب رييست–

يزـــــكرملا ىوـــــتسملا ىلع فـــــيشرألا رـــــيـــــيست ناـــــمض–
،يلحملا ىوتسملا ىلع هرييست ىلع فارشإلاو
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تاقفصلا ماربإ لاجم يف ةيميظنتلا ناجللا ةنامأ نامض–
،اهب لومعملا ةيميظنتلا صوصنلل اقبط

،ةـئيـهــتــلا لاــجــم يف ةــيــجذوــمــنــلا ءاــبــعألا رــتاــفد دادــعإ–
.تازاجنإلاو ءانتقالا

: ةيعرف تايريدم )5( سمخ مضتو

،تارامثتسالا تازاجنإل ةيعرفلا ةيريدملا–

،تازيهجتلل ةيعرفلا ةيريدملا–

،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا–

،كالمألل ةيعرفلا ةيريدملا–

.فيشرألل ةيعرفلا ةيريدملا–

ماهمب مايقلا ةماعلا ةيشتفملا ةيريدم ىّلوتت :41 ةداملا
: يتأي ام ةبقارمو شيتفت

ةطبترملا نيدايملا يف ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىدم–
،قودنصلا ماهمب

،اهرجأ عوفدملا تاءادألا–

،تاسسؤملاو ةيئالولا تالاكولل يبساحملاو يلاملا ريسلا–

.تاسسؤملاو ةيئالولا تالاكولا ريسو ميظنت–

: ةيعرف تايريدم )4( عبرأ مضتو

نــم ةــياــقوــلاو تاءادألا ةــيشتــفمل ةـــيـــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدملا–
،ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوح

،ةيبطلا ةبقارملا ةيشتفمل ةيعرفلا ةيريدملا–

،ةيلاملاو ليصحتلا ةيشتفمل ةيعرفلا ةيريدملا–

ةيلحملاو ةيزكرملا لكايهلا ةيشتفمل ةيعرفلا ةيريدملا–
.يعامتجالاو يحصلا طاشنلاو

: يتأي ام دقاعتلا ةيلخ ىّلوتت :51 ةداملا

عـم ةـمرــبملا تاــيــقاــفــتالا مــيــيــقــتو دادــعإ يف ةــكراشملا–
جالعلل ىضرملا ليوحت راطإ يف جراخلاب جالعلا تاسسؤم
،جراخلاب ىوتسملا عيفر

ةــنــجــلــلا نــع ةرداصلا تارارــقــلا دادـــعإو ةـــناـــمألا ناـــمض–
ىوتسملا عيفر جالعلل ىضرملا ليوحتل ةينطولا ةيبطلا
،جراخلاب جالعلا تاسسؤم ىدل

ةدراولا ريتاوفلل ةتبثملا قئاثولا ةقباطم ىدم ةبقارم–
،جراخلابو رئازجلا يف جالعلا تاسسؤم لبق نم

عم ةيجذومنلا تايقافتالا عيراشم دادعإ يف ةكراشملا–
،تامدخلا يمدقمو جالعلا تاسسؤم

يف اهيلع صوصنملا تايقافتالا ،اهصخي اميف مييقت–
ةنس ويلوي2 يف خّرؤملا11–38 مقر نوناقلا نم06 ةداملا

،ةيعامتجالا تانيمأتلاب قلعتملاو3891

صخرت يتلا ةبولطملا سيياقملا ةقباطم ىدم ةبقارم–
يمدــــقــــمو يحصلا جالــــعــــلا تاسسؤمل تاــــطاشنــــلا ةــــلوازـــــم
،دقاعتلا يبلاط تامدخلا

تاءارجإ ذيفنت ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،ةعباتم–
جالــعــلا تاسسؤم رــيــتاوــف عـــفدو دـــيدستـــلاـــب رـــمألا ةجلاـــعـــم
.جراخلاب

: )2( نيتحلصم مضتو

جالعلا  تاسسؤمو لكايه يف جالعلل ليوحتلا ةحلصم–
،ةصاخلا

ةـــحصلا تاسسؤم يف  جالـــعــــلــــل لــــيوــــحــــتــــلا ةــــحــــلصم–
.جراخلاب

لاصتالاو مالعإلاو يعامتجالا ءاغصإلا ةيلخ ّىلوتت:61 ةداملا
: يتأي ام

يلمعتسم نينطاوملا ةقفارمو هيجوتو ءاغصإو لابقتسا–
،مهضئارع ةيوستل قودنصلا

،قودنصلا ةروص نيسحت–

لاصتالاو مالعإلا جمارب مييقتو ةعباتمو ذيفنتو دادعإ–
،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب ،يجراخلاو يلخادلا

،قودنصلل ةيلاصتالاو ةيمالعإلا ةيجيتارتسالا حارتقا–
،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب

لكايه يف ةينطولا ةغللا لامعتسا عيجشت جمارب دادعإ–
.قودنصلا

: )2( نيتحلصم مضتو

،يعامتجالا ءاغصإلا ةحلصم–

.لاصتالاو مالعإلا ةحلصم–

ةينوناقلا نوؤشلاو تاعزانملا ةيلخ ىّلوتت:71 ةداملا
: يتأي ام

لـــكاـــيـــهـــل ةـــيـــنوـــناـــقـــلا ةراشتسالاو ةدــــعاسملا ميدــــقــــت–
،قودنصلا

تاعزانم ءانثتساب ،تاعزانملا ةطشنأ ةزكرمو قيسنت–
،ةماعلا ةيريدملا ىوتسم ىلع ليصحتلا
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ءانثتساب ،تاعزانملا تاطاشن مييقتو ةعباتمو ميظنت–
،تايالولا تالاكو ىوتسم ىلع ليصحتلا تاعزانم

دصق ، قودــنصلا دض اــهـــيـــف موـــكحملا اـــياضقـــلا لـــيـــلحت–
ةينعملا تايريدملا ىلع اهتلاحإو ،تالالتخالا ىلع فوقولا

.ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال

: حلاصم )3( ثالث مضتو

،ايعامتجا مهل نّمؤملاب ةصاخلا تاعزانملا ةحلصم–

ةــيــندــملا اـــياـضــقـلاـب ةـقــلــعــتـملا تاــعزاـــنــملا ةـحــلـــصــم–
،ةـيـئازــجلاو

.نيمدختسملاو ريغلا دض نعطلا ةحلصم–

: يتأي ام رييستلا ةبقارمو قيقدتلا ةيلخ ّىلوتت:81 ةداملا

ىلع ةذفنملا تايلمعلاو ريبادتلا ةقباطم ىدم ةنياعم–
،يلحملاو يزكرملا نييوتسملا

،قودنصلا ةطشنأب ةطبترملا رطاخملا ةطيرخ دادعإ–

يتلاو تارارقلا ذاختا ىلع ةدعاسملا لئاسولا ميمصت–
كلذو ،قودـــنصلا اـــهرشاـــب يتــــلا لاــــمــــعألا ةــــعــــباــــتمب حــــمست
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب

نم قودنصلا دراوم لالغتسا ةيلاعفو ةءافك ىدم مييقت–
،هئادأ نيسحت لجأ

جئاــتــنــلاو ةـــبساحملا تاـــيـــطـــعـــم نيب براـــقـــتـــلا دادـــعإ–
.رييستلا ةدايق لوادج نع ةمجانلا

: )2( نيتحلصم مضتو

،قيقدتلا ةحلصم–

.رييستلا ةبقارم ةحلصم–

: يتأي ام ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةيلخ ىّلوتت:91 ةداملا

ىلع ةـيـجـيـتارـتسالا ةـظـقـيـلا ةـيـلــمــع دــيسجتو ةسرامم–
،قودنصلا ىوتسم

رهسلاو ،قودنصلل يجيتارتسالا لمعلا ططخم دادعإ–
،ةيزكرملا لكايهلا عم قيسنتلاب هذيفنت ىلع

لمعلا ططخم ذيفنت ىدم ةعباتمو عيمجت ىلع رهسلا–
،قودنصلل يونسلا

.بلطلا دنع وأ يرود لكشب ةظقيلا ةيلمع قئاثو رشن–

: يتأي ام يلخادلا نمألا ةيلخ ىلوتت:02 ةداملا

قودنصلا تازيهجتو ةيساسألا تآشنملا ىلع ةظفاحملا–
لعف لك دض ،لمعلا نكامأ يف ةينهملا تاطاشنلل يداعلا ريسلاو

،ةسسؤملاب راض

ةلقرع وأ ءادتعا وأ ريمدت وأ ميدهت ةلواحم يأ لاشفإ–
،تازــيــهــجــتــلاو ،ةــيساسألا تآشنملا فدــهــتست ةــيـــبـــيرـــخـــت
تاطاشنلل يداعلا ريسلا وأ ،نيلمعتسملاو ،نيمدختسملاو
،ءاضتقالا دنع اهلوعفم نم دحلا وأ  ةينهملا

يف ذاقنإلا صوصخب ةيلاجعتسالا ريبادتلا عيمج ذاختا–
.قودنصلل ةرشابملا فاوحلا وأ نكامألا

قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا ةنامأ ىّلوتت :12 ةداملا
: يتأي ام ةلهؤملا

نم ةعوفرملا نوعطلا تافلم دادعإو ليجستو لابقتسا–
نيمدختسملا اذكو مهقوقح يوذو ايعامتجا مهل نّمؤملا لبق
ناــجــلــلا لــبــق نــم ةرداصلا تارارــقــلا ىلع نوضرــتــعــي نــيذــلا
،ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةيلحملا

،تاعامتجالا رضاحم دادعإو ةجمرب–

.نيمدختسملاو ايعامتجا مهل نّمؤملل تارارقلا غيلبت–

: يتأي ام ةرادإلا سلجم ةنامأ ىّلوتت:22 ةداملا

،سلجملل ةيرادإلا ماهملا نامض–

تارودو ناــــجــــلـــــلا لاـــــغشأل نسحلا رـــــيسلا ىلع رـــــهسلا–
،ةرادإلا سلجم

لودج نمض ةجردملا طاقنلاب ةقلعتملا تافلملا لك عمج–
ءاضعأ فرصت تحت اهعضوو ،ةجمربملا تارودلا لامعأ
.سلجملا

ثلاثلا لصفلا

ةيئالولا تالاكولا

ينطولا قودنصلل ةعباتلا ةيئالولا ةلاكولا ّىلوتت :32 ةداملا
،ريدملا ةطلس تحت ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل
ةبقارمو قيسنتو ميظنت يف لثمتملا اهرود ىلع ةدايز
،تارادإلا وأ تاسسؤملا عورفو تايدلبلا  عفد زكارم تاطاشن
: ةيتآلا ماهملا

تاـنـيـمأتـلـل ةـيدـقـنــلاو ةــيــنــيــعــلا تاءادألا ةــمدــخ ناــمض–
تاءادألا اذكو ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوحو ةيعامتجالا
،ةيلئاعلا
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نيفلكملا تامازتلا ةبقارمو تاكارتشالا ليصحت نامض–
،ليصحتلا يف تاعزانملا تايلمعب ،مهصخي اميف ،مايقلاو

،ةيبطلا ةبقارملا ةسرامم–

ةياقولا لاجم يف اهل ةلكوملا تاطاشنلا ةيدأت نامض–
،ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوح نم

يعامتجالاو يحصلا عباطلا تاذ لكايهلا رييست نامض–
،اهصاصتخال ةعباتلا

ةـيـلاملا تاــيــلــمــعــلا ذــيــفــنــتو ةــلاــكوــلا ةــبساــحــم كسم–
،اهقيسنتو

يلآلا مالعإلا جمارب لالغتساو ذيفنتو فيظوت نامض–
،ةماعلا ةيريدملا لبق نم ةروطملا

ةـــلاـــكوـــلـــل ةـــيداملاو ةـــيرشبـــلا دراوملا رـــيــــيست ناــــمض–
،اهل ةلكوملا تارامثتسالا ذيفنتو

،ةلاكولا كالمأو فيشرألا رييست نامض–

،يقئاثولا ديصرلا رييست نامضو تايئاصحإلا عيمجت–

،ةيلخادلا ةبقارملا نامض–

،دقاعتلا ذيفنت نامض–

ةيمالعإلا تاطاشنلا ذيفنتو يعامتجالا ءاغصإلا نامض–
،اهل ةلكوملا ةيلاصتالاو

،ةينوناقلا نوؤشلاو تاعزانملا رييست–

،يلخادلا نمألا نامض–

،ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةيلحملا ةنجللا ةنامأ نامض–

.ةيئالولا زجعلا ةنجل ةنامأ نامض–

،فانصأ )3( ةثالث ىلإ ةيئالولا تالاكولا ّفنصت :42 ةداملا
: ةيتآلا ريياعملا ساسأ ىلع

،نيمدختسملا ددع–

،مهب حرصملا ءارجألا لامعلا ددع–

،ةجلاعملا تاءادألا تافلم ددع–

.تاكارتشالا ليصحت قيقحت ةبسن–

)5( سمـخ لـك تالاـكوـلا فـيـنصت رــيــياــعــم ةــعــجارــم مــتــت
.تاونس

صوصنملا رـيـياـعـمــلــل اــقــفو ةــيــئالوــلا تالاــكوــلا فــّنصت
قـــحـــلملا بسح ،هالـــعأ ةروـــكذملا ىلوألا ةرـــقــــفــــلا يف اــــهــــيــــلــــع
.رارقلا اذهب قفرملا

ةيعرف تايريدم يف ةيئالولا ةلاكولا مظنت :52 ةداملا
: يتأي امك ايالخو

،تاءادألل ةيعرفلا ةيريدملا–

،ليصحتلا تاعزانمو ليصحتل ةيعرفلا ةيريدملا–

لبق نم ةرّيسملا ةيبطلا ةبقارملل ةيعرفلا ةيريدملا–
،بيبط

،ةيلاملا تايلمعلل ةيعرفلا ةيريدملا–

لبق نم ةرّيسملا ةيمالعإلا ةمظنألل ةيعرفلا ةيريدملا–
،يلآلا مالعإلا يف صتخم

ةيداملا لئاسولاو ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملا–
،كالمألاو فيشرألا تازاجنإو

،قيثوتلاو تايئاصحإلا ةيلخ–

،ةيلخادلا ةبقارملا ةيلخ–

 ،دقاعتلا ةيلخ–

،لاصتالاو مالعإلاو يعامتجالا ءاغصإلا ةيلخ–

،ةينوناقلا نوؤشلاو تاعزانملا ةيلخ–

،ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوح نم ةياقولا ةيلخ–

.يلخادلا نمألا ةيلخ–

يف هميظنت نكمي يعامتجالاو يحصلا طاشنلا ّنأ ريغ

وأ ةـيــحصلا لــكاــيــهــلا ىلع رــفوــتــت يتــلا تاــيالوــلا يف ةــيــلــخ

لـكاـيـهـلا اـهــيــف رــفوــتــت يتــلا تاــيالوــلا يف اــمأ ،ةــيــعاــمــتــجالا
.ةيعرف ةيريدم يف هميظنت متيف ةيعامتجالاو ةيحصلا

اميس ال ،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:62 ةداملا
سرام11 قفاوملا8141 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤملا رارقلا

ينطولا قودنصلل يلخادلا ميظنتلا نمضتملاو8991 ةنس
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:72 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس٩ قفاوملا1441 ماع مّرحم٩  يف رئازجلاب رّرح

.9102 ةنس

ماده ناسح يناجيت
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قحلملا

ةيئالولا تالاكولا فينصت

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

ةيئالولا تالاكولافانصألا

فنصلا

يناثلا

رئازجلا

نيفظوملا

ةنتاب

ةياجب

ةديلبلا

ناسملت

وزو يزيت

فيطس

ةدكيكس

 ةبانع

ةنيطنسق

ةلقرو

نارهو

 سادرموب

ةزابيت

فلشلا

طاوغألا

يقاوبلا مأ

ةركسب

ةريوبلا

ةسبت

ترايت

ةفلجلا

لجيج

فنصلا

لوألا

فنصلا

ثلاثلا

سابعلب يديس

ةملاق

ةيدملا

مناغتسم

ةليسملا

ركسعم

جيريرعوب جرب

يداولا

ةليم

ىلفدلا نيع

نازيلغ

راردأ

راشب

تسغنمات

ةديعس

ضيبلا

يزيليإ

فراطلا

فودنت

تليسمسيت

ةلشنخ

سارهأ قوس

ةماعنلا

تنشومت نيع

ةيادرغ

فنصلا

يناثلا

)عبات(

ةيئالولا تالاكولافانصألا


