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ةّيميظنتميسارم

يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي ،8١٠2 ةنس رياربف٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش لّوأيف خرؤم٤١١-8١ مقر يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................طلتخملا ىفشتسملل

ةّيدرفميسارم

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ليربأ2١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٥2 يف خرؤم يسائرموسرم
...........................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةيروهمجلا ةسائرب

نوؤشلا ةرازوب راشتسم ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس ليربأ8١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيجراخلا

ةيروهمجلل ضوفمو ةداعلا قوف ريفس نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس ليربأ8١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش2 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................)ةيسنرفلا ةيروهمجلا ( سيرابب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا  ةيرئازجلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

نودعاسملا اهيف نّيعي يتلا تاصصختلا ةمئاق ددحي ،8١٠2 ةنس سرام٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................ةينعملا ةيئاضقلا تاهجلاو نوصصختملا

ةساردب ةفلكملا ةصاخلا ةنجللا ءاضعأنييعتنمضتي ،8١٠2ةنسسرام8١قفاوملا٩٣٤١ماعةيناثلاىدامج٠٣يفخّرؤمرارق
........................................................لدعلا ةرازول نيعباتلا نيفظوملل تآفاكملا وأ /و ةيفرشلا ةمسوألا حنم يف يأرلا ءادبإو

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس رياربف2١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ربمتبس٣2 قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يف
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٥ قفاوملا٧٣٤١ ماع مرحم22 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج8١ يف خرؤم رارق
.............................................................."رئازجلا ديرب" ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمفون

٥١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر٠١ يفخرؤملارارقلالّدعي ،8١٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا٩٣٤١  ماعىلوألاىدامج٠2 يف خرؤم رارق
...لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو تالاصتالل ينطولا دهعملل يهيجوتلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتملاو6١٠2 ةنس وينوي

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ققحتلل ةيلحملا ةنجللا ءاشنإ نمضتي ،8١٠2 ةنسرياربف١١ قفاوملا٩٣٤١ ماعىلوألاىدامج٤2 يف خّرؤمكرتشميرازو رارق
................................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو ناجرملا نم

ةراجتلاةرازو

قفاوملا٧٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس رياني١١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٣2 يف خّرؤم رارق
.....................................يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا6١٠2 ةنس سرام6١
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...................................................................................................................................................................................براجتلل

ةيديلقتلا  ةعانصلاو ةحايسلا  ةرازو

ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي ،8١٠2 ةنس سرام62 قفاوملا٩٣٤١ماع بجر8 يف خرؤم  كرتشم يرازورارق

................................................................................................................................................. بتاكم يف ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس رياربف٣١ قفاوملا٩٣٤١ماع ىلوألا ىدامج62 يف خرؤم رارق

........................................................................................................................................................................ةحايسلا ةيمنتل

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

لطعلل ينطولا قودنصلل ةبقارملا ناوعأ دامتعا نمضتي ،8١٠2 ةنس رياني8 قفاوملا٩٣٤١ماع يناثلا عيبر٠2 يف خرؤم رارق
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22 قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٠١ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،8١٠2 ةنس رياني٣١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٥2 يف خرؤم رارق

لاغشألاو ءانبلا تاطاشن يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا ةئيه ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد

........................................................................................................................................................................يرلاو ةيمومعلا

...يعامتجالا نامضلل ةبقارملا ناوعأ دامتعا بحس نمضتي ،8١٠2 ةنس رياني٣2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤم رارق

ةيدضاعتلل يراشتسالا ينطولا سلجملا ةليكشت ددحي ،8١٠2 ةنس رياربف٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج١١  يف خّرؤم رارق
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ةّيميظنت ميسارم
يتأي ام مسري

نوناقلا ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي:ىلوألا ةداملا
.طلتخملا ىفشتسملل يجذومنلا يساسألا

لوألا بابلا

ةّماع ماكحأ

لّوألا لصفلا

نييعتلاو موهفملا

اذـــه موـــهـــفـــم يف ،طـــلـــتـــخملا ىــــفشتسملا :2 ةّداملا
ريزولا ةياصو تحت ةحصلل ةيمومع ةسسؤم ،موسرملا
عاــفدــلا ةرازو نــم لــك هرــيــيست ىلوـــتـــيو ةـــحصلاـــب فـــلـــكملا
.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولاو ينطولا

تاذ ةيمومع ةسسؤم طلتخملا ىفشتسملا:٣ ةّداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عّتمتت يرادإ عباط

ةحصلل ةيمومع ةسسؤم لك نييعت نكمي:٤ ةّداملا
.طلتخم ىفشتسم ةفصب

وأ طلتخملا ىفشتسملا نييعت رارقإ متي:5 ةّداملا
ينـــطوـــلا عاــــفدــــلا رــــيزو نيب كرــــتشم رارــــق بجومب هؤاــــغــــلإ

.ةحصلاب فلكملا ريزولاو

يناثلا لصفلا

ماهملا

ةياقولا ماهم طلتخملا ىفشتسملا ىّلوتي :6 ةّداملا
ةـــيـــبـــطـــلا ةرـــبخلاو تاـــجالـــعـــلاو ءاصقـــتسالاو صيـــخشتــــلاو
عاـــفدـــلا ةرازو يمدـــخـــتسم اذــــكو نييــــندملا ناــــكسلا ةدــــئاــــفــــل
.ينطولا

:يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

ليهأتلا ةداعإو تاجالعلاو صيخشتلا تاطاشن نامض–
تاطاشنو ةيحارجلا ةيبطلا تالاجعتسالاو ءافشتسالاو يبطلا
ةحص ةيقرتو ةيامــــــح ىلإ فدـــــهي طاشن لك اذـــــــــــكو ،ةــــــياقولا
،نييندملا وأ نييركسعلا ءاوس ناكسلا

ةياقولل ةيلحملاو ةيوهجلاو ةينطولا جماربلا قيبطت–
،ةيحصلا ةيبرتلاو

ماع نابعش لّوأيفخرؤم٤١١-٨١ مقر يسائر موسرم
نوناقلا دّدحي ،٨١02 ةنس ليربأ٧١ قفاوملا٩٣٤١
.طلتخملا ىفشتسملل يجذومنلا يساسألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروـهمجلا سيئر ّنإ

ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

)6و2و١(١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءاـنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و

ىدامج62 يف خّرؤملا٥٠-٥8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥8٩١ ةنس رياربف6١ قفاوملا٥٠٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب

ىدامج22 يف خّرؤملا١٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو88٩١ ةنس رياني2١ قفاوملا8٠٤١ ماع ىلوألا
،ةـــــيداــــصتقالا ةـــــــيمومعلا تاســــــسؤملل يهيـــجوتلا نوناقلا

،هنم ثلاثلا بابلا اميس ال

ىدامج٧ يف خّرؤملا٧٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعــتــــــملاو88٩١ ةــــــنس رياني62 قـــــــفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا2٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمـــــضتملاو6٠٠2 ةـــــــنس رـــــياربف82 قفاوملا٧2٤١
،مّمتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠6-٤٧ مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو٤٧٩١ ةنس رياربف٠2 قفاوملا٤٩٣١ ماع
نيفــــــظوملاــــــب نيهــــــيــــــبشلا نييــــــندملا نيفـــــــظوملا نـــــــم راـــــــطإ
نوناقلا دعاوق ديدحتو ينطولا عافدلا ةرازو يف نييركسعلا
،نييرــكسعــلاـــب نيمـــئادـــلا نيهـــيـــبشلا ىلع قـــبـــطملا يساسألا
،مّمتملا
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تالاجملا يف طيحملا ةيامحو ةيقرت يف ةمهاسملا–
تاـفآلاو رارضألا ةـحـفاـكــمو ةواــقــنــلاو ةــفاــظــنــلاــب ةــقــلــعــتملا
،ةيعامتجالا

ةحصلا يمدختسم ىوتسم نيسحت يف ةمهاسملا–
.مهفراعم ديدجتو

ةيبلتب اضيأ طلتخملا ىفشتسملا موقي :٧ ةداملا
يبـطـلا داـنسإلاو ةـيـبـطـلا ةـيــطــغــتــلا لاــجــم يف تاــجاــيــتــحالا
.يبعشلا ينطولا شيجلا تاليكشتو تادحول

ءزج وأ طلتخملا ىفشتسملا دامتعا نكمي:٨ ةّداملا
اـقــفو ةــيــعــماــج ةــيــئاــفشتسا تاــطاشن ناــمضل هــلــكاــيــه نــم
عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ،هب لومعملا ميظنتلل
.يلاعلا ميلعتلاو ةحصلاب نيفلكملا نيريزولاو ينطولا

اناديم طلتخملا ىفشتسملا مادختسا نكمي:٩ ةداملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو نيوكتلاو صبرتلل

يناثلا بابلا

نيمدختسملا رييستو ريسلاو ميظنتلا

ةرادإ سلجم طلتخملا ىفشتسملا ريسي:0١ ةّداملا
ىــعدــت ةــيراشتسا ةــئيــه ىلع رــفوــتـــي اـــمـــك .رـــيدـــم هرـــيدـــيو
.”يبطلا سلجملا”

طلتخملا ىفشتسملل يلخادلا ميظنتلا ددحي:١١ ةّداملا
ةــحصلاــب نيفــلــكملا نــيرــيزوــلا نيب كرـــتشم رارـــق بجومب
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاو

بجومب اهل ةنوكملا تادحولاو ةيبطلا حلاصملا ثدحت
فلكملا ريزولاو ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق
.ةحصلاب

لّوألا لصفلا

ةرادإلا سلجم

فلكملا ريزولا لّثمم ةرادإلا سلجم سأري:2١ ةّداملا
:مهركذ يتآلا ءاضعألا نم نوكتيو ،ةحصلاب

ةـيرـكسعـلا ةـيـحاـنـلـل ةـيوـهجلا ةداـيــقــلا نــع )١( لـــّثمم–
،ةينعملا

ةــحصلا حـــلاصمل ةـــيوـــهجلا ةـــيرـــيدملا نـــع )١( لــــّثمم–
،ةينعملا ةيركسعلا ةيحانلل ةيركسعلا

،ينعملا يركسعلا عاطقلا نع )١( لّثمم–

،ةسسؤملا رقم ةيالو يلاو نع )١( لّثمم–

،يلحملا ىوتسملا ىلع ،ةيلاملا ةرادإلا نع )١( لّثمم–

ىوتسملا ىلع ،ةيداصتقالا تانيمأتلا نع )١( لّثمم–
،يلحملا

ىلع ،يعاـــمـــتــــجالا ناــــمضلا تاــــئيــــه نــــع )١( لـــــّثمم–
،يلحملا ىوتسملا

،يبطلا سلجملا سيئر–

دامتعا دنع ،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
تاطاشن نامضل هلكايه نم ءزج وأ طلتخملا ىفشتسملا
 .ةيعماج ةيئافشتسا

سلـجــم تالوادــم طــلــتــخملا ىــفشتسملا رــيدــم رضحــي
.يراشتسا توصب ةرادإلا

ىفشتســــــملا حلاــــــــصم ةرادإلا سلــــــجـــــم ةناـــــــمأ ىلوـــــتت
.طلتخملا

صخش لكب ةناعتسالا ةرادإلا سلجم نكمي:٣١ ةّداملا
.هلاغشأ يف هتدعاسم هنأش نم

اهتدم ةدهعل ةرادإلا سلجم ءاضعأ نّيعي:٤١ ةّداملا
نيب كرتشم رارق بجومب ،ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث
ىلع ءانب ،ةحصلاب فلكملا ريزولاو ينطولا عافدلا ريزو
.اهنوعبتي يتلا تاطلسلا نم حارتقا

،ةرادإلا سلــجــم ءاضعأ دـــحأ ةدـــهـــع عاـــطـــقـــنا ةـــلاـــح يفو
ةياغ ىلإ هفالختسال اهسفن لاكشألا بسح ديدج وضع نّيعي
.ةدهعلا ءاهتنا

مهفئاظو مكحب مهنييعت مت نيذلا ءاضعألا ةدهع يهتنت
  .فئاظولا هذه ءاهتناب

 :يتأي اميف ةرادإلا سلجم لوادتي:5١ ةّداملا

 ،طلتخملا ىفشتسملل يلخادلا ماظنلا–

،ةسسؤملا عورشم–

،ةيمنتلا طّطخم–

،ةينازيملا عورشم–

 ،ةيريدقتلا تاباسحلا–

،يرادإلا باسحلا–

،حلاصملا ميظنت عيراشم–

تآشنملاو ةيبطلا تازيهجتلا ظفحل ةيونسلا جماربلا–
 ،اهتنايصو ةقفارملا تازيهجتلاو
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عم ةمربملا جالعلا تامدخ ميدقتب ةقلعتملا دوقعلا–
تاـــئيـــه اـــهـــنـــم اـــمــــيس الو ،طــــلــــتــــخملا ىــــفشتسملا ءاــــكرش

تايدضاعتلاو ةيداصتقالا تانيمأتلاو يعامتجالا نامضلا
،ىرخألا تائيهلاو تاسسؤملاو  ةيلحملا تاعامجلاو

 ،نيمدختسملا دادعت لودج عورشم–

ريغو ةلوقنملا تاكلتمملا يف فرصتلاو ءانتقالا–
،راجيإلا دوقعو ةلوقنملا

،اهضفر وأ اياصولاو تابهلا لوبق–

اـقـبـط تاـقاـفـتالاو تاـيـقاـفـتالاو دوـقــعــلاو تاــقــفصلا–
،هب لومعملا ميظنتلل

.تاطاشنلل يونسلا ريرقتلا–

نم ريبدت لك حارتقاو ةساردب ةرادإلا سلجم موقي
،طلتخملا ىفشتسملل ماعلا ريسلاو ميظنتلا نيسحت هنأش
 .هفادهأ قيقحت ىلع دعاسي ريبدت يأ اذكو

ةّرم ةيداع ةرود يف ةرادإلا سلجم عمتجي:6١ ةّداملا
ريغ ةرود يف عامتجالا هنكميو ،رهشأ )6( ةّتس لك ةدحاو
يثلث نم بلطب وأ ،هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع
 .هئاضعأ)٣/2(

يف نّودت رضاحم يف ةرادإلا سلجم تالوادم ررحتو
ريدمو هسيئر نم لك اهعّقويو ،رّشؤمو مّقرم صاخ لّجس

 .طلتخملا ىفشتسملا

ءاضعأ ىلإ لامعألا لودجب ةقفرم تاءاعدتسالا لسرت
نم ،لقألا ىلع،اموي )٥١( رشع ةسمخ لبق ،ةرادإلا سلجم
)8( ةينامث ىلإ ةدملا صيلقت نكميو .عامتجالا داقعنا خيرات
.ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب مايأ

لامعأ لودج ةرادإلا سلجم سيئر دّدحي:٧١ ةّداملا
.طلتخملا ىفشتسملا ريدم نم حارتقا ىلع ءانب عامتجا ّلك

روضحب ّالإ ةرادإلا سلجم تالوادم حصت ال:٨١ ةّداملا
سلجم عامتجا حصي باصنلا لمتكي مل اذإو .هئاضعأ ةيبلغأ
ةيلاوملا )8( ةينامثلا مايألا لالخ ناث ءاعدتسا دعب ةرادإلا
ددع نكي امهم ،ذئنيح ،لوادتيو لجؤملا عامتجالا خيراتل
 .نيرضاحلا ءاضعألا

ءاضعألا ةــــــيــــــبــــــلــــــغأب ةرادإلا سلــــــجــــــم تارارـــــــق ذـــــــخؤت
.نيرضاحلا

سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
.احجرم

بناجلاـــب ةـــطـــبـــترملا لـــئاسملا ضعـــبـــل ةـــبسنـــلاـــب اـــّمأ
لثمم نم بلط ىلع ءانب تالوادملا ليجأت نكمي ،يركسعلا
.ةينعملا ةيركسعلا ةيحانلل ةيوهجلا ةدايقلا

ةرازولا ىلع ةرادإلا سلجم تالوادم ضرعت:٩١ ةّداملا
يتلا مايأ )8( ةينامثلا يف ،اهيلع ةقفاوملل ،ةحصلاب ةفلكملا

اموي )٠٣( نيثالث دعب ةذفان تالوادملا نوكتو .عامتجالا يلت
لالخ هغيلبت متي حيرص ضارتعا ةلاح يف ّالإ ،اهلاسرإ نم
.لجألا اذه

قداصيو يلخادلا هماظن ةرادإلا سلجم دعي:02 ةّداملا
.لوألا هعامتجا ءانثأ هيلع

يناثلا لصفلا

طلتخملا ىفشتسملا ريدم تايحالص

نيب نم طلتخملا ىفشتسملا ريدم نّيعي:١2 ةّداملا
عافدلا ةرازول ةيركسعلا ةحصلا حلاصمل ةيركسعلا تاراطإلا
ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ،ينطولا

.ةحصلاب فلكملا ريزولاو

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

نع لوؤسم طلتخملا ىفشتسملا ريدم:22 ةّداملا
يبــطــلاو يرادإلا هرــيــيست نــمضيو ،ةــئيــهــلــل نسحلا رـــيسلا
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكي ،ةفصلا هذهبو .ينقتلا

نيسحت هنأش نم طاشن لك ةرشابمو ةردابم لك ذخأ–
،طلتخملا ىفشتسملا ريس زيزعتو

طلتخملا ىفشتسملا ريس ةبقارمو قيسنت نامض–
،ةيئافشتسالا ةيبطلا هتاطاشن فلتخمو

ىـفشتسملا يمدـخـتسم رـيـيستو ةـعـباــتــم ناــمض–
،طلتخملا

عومجم ىلع ةيبيدأتلاو ةيمّلسلا ةطلسلا ةسرامم–
،نيمدختسملا

ءابطألا ريرقت ىلع ءانب ةيحصلا تاءالخإلا ميظنت–
،اهريس نسح ىلع رهسلاو ،نيجلاعملا

.طلتخملا ىفشتسملا لخاد ماظنلاو نمألا ىلع رهسلا–

: يتأي امب فلكي امك

عيمج يفو ةلادعلا مامأ طلتخملا ىفشتسملا ليثمت–
،ةيندملا ةايحلا لامعأ

تاباسح دادعإو ةيريدقتلا تاينازيملا عيراشم ريضحت–
،طلتخملا ىفشتسملا
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،ةرادإلا سلجم تالوادم ذيفنت–

،تاقافتالاو تايقافتالاو تاقفصلاو دوقعلا لك ماربإ–
،هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف

يلخادــلا ماــظــنــلاو يلخادــلا مــيـــظـــنـــتـــلا عورشم دادـــعإ–
،طلتخملا ىفشتسملل

رـيرـقـتـب ةـقـفرـم تاـطاشنــلــل ةــيــثالــث ةــلــيصح دادــعإ–
 ،يبدأ

،تاطاشنلا نع يونس ريرقت دادعإ–

طلتخملا ىفشتسملا يمدختسم عومجم نييعتب مايقلا–
.رخآ نييعت طمن مهيدل نيذلا كئلوأ ءانثتساب

ةينازيم فرصب رمآلا وه طلتخملا ىفشتسملا ريدم
.ىفشتسملا

هيدعاسمل ،هتيلوؤسم تحت ،هئاضمإ ضيوفت هنكميو
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط نيبّرقملا

ةــيرادإ تاــقالــع طــلـــتـــخملا ىـــفشتسملا رـــيدـــم رشاـــبـــي
تاــطـــلسلا عـــم ،هـــتاـــيـــحالص راـــطإ نـــمض لـــخدـــت ةـــيـــفـــيـــظوو
.ةيركسعلاو اهنم ةيندملا ةيلحملا

رواشتلاب ،طلتخملا ىفشتسملا ريدم ّدعي:٣2 ةّداملا
متي لمع جمانرب ،ةينعملا ةيالولل ناكسلاو ةحصلا ريدم عم
بجاولا ةيحصلا ةيطغتللو ةوجرملا فادهألل اقفو هدادعإ

.اهنامض

ةــلوادــم دــعــب ،هــيــلــع ةــقــفاوــمــلــل جماــنرــبــلا اذــه لسرــيو
ةيريدملا ىلإو ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا ىلإ ،ةرادإلا سلجم
عافدلا ةرازو لّثمت يتلا ةيركسعلا ةحصلا حلاصمل ةيزكرملا
.ينطولا

تاــطاشن نــع ةــيرود رــيراــقـــت لـــسرــــــت:٤2 ةّداـــــــملا
تاــطــلسلا ىلإ ىــفشتسملا رــيدــم نــم طــلــتــخملا ىــفشتسملا
.ةينعملا ةيركسعلاو ةيندملا

ةعبرأ طلتخملا ىفشتسملا ريدم دعاسي :52 ةّداملا
: نيريدم باون )٤(

،ةيبطلا تاطاشنلا ريدم بئان–

،لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان–

،ةيرشبلا دراوملا ريدم بئان–

تآشنملاو ةيبطلا تازيهجتلا ةنايص ريدم بئان–
.ةقفارملا تازيهجتلاو

،ةـيـبـطـلا تاـطاشنـلا رـيدــم بئاــن نــّيــعــي:62 ةّداملا
نيب كرتشم رارق بجومب ،سيئرلا بيبطلا ىعدي يذلاو
ىلع ءانب ،ةحصلاب فلكملا ريزولاو ينطولا عافدلا ريزو
نم ،ةيركسعلا ةحصلا حلاصمل يزكرملا ريدملا نم حارتقا

.ةيركسعلا ةحصلل يبطلا كلسلا يف نيماسلا طابضلا نيب

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنت

بئانو لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان نيعي:٧2 ةّداملا
فــّلــكملا رــيزوـــلا نـــم رارـــق بجومب ةـــيرشبـــلا دراوملا رـــيدـــم
 .ةحصلاب

.اهسفن لاكشألا بسح امهماهم ىهنتو

تازـيـهـجــتــلا ةــناــيص رــيدــم بئاــن نيعــي:٨2 ةّداملا
نم رارق بجومب ةقفارملا تازيهجتلاو تآشنملاو ةيبطلا
عبات مدختسمب رمألا قلعتي امدنع ،ةحصلاب فلكملا ريزولا
ريزو نيب كرتشم رارق بجومب وأ ،ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل
قـلـعـتـي اـمدـنـع ،ةـحصلاــب فــلــكملا رــيزوــلاو ينــطوــلا عاــفدــلا
.ينطولا عافدلا ةرازول عبات مدختسمب رمألا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

ثلاثلا لصفلا

طلتخملا ىفشتسملا يريدم باون تاّيحالص

ىلع ،ةيبطلا تاطاشنلا ريدم بئان فلكي:٩2 ةّداملا
:يتأي امب ،صوصخلا

ةــيــبــطــلا حــلاـــــصملا تاــــــطاــــشن قــيـــــسنــتو طــــــيشنـــت–
اميف  طلــــــــتخملا ىفشتسملل ةينقتلا ةيبطلاو ةيئافشتسالا

،يئافشتسا جالعو يجراخ جالع نم همدقي

صيخشتلاو ءاصقتسالا تاطاشن مــــييقتو ةـــــــــعباتم–
،ثحبلاو نيوكتلاو ةيبطلا ةربخلاو جالعلاو

ةيعماجلا ةيئافشتسالا تاطاشنلاو تانيوكتلا ميظنت–
،اهتعباتم نامضو ةلّهؤملا ميلعتلا تاسّسؤم عم لاصتالاب

،حلاصملا ءاسؤر تاطاشن ريراقت لالغتسا–

دادعإ لجأ نم ةيبطلا تايئاصحإلا لالغتساو عمج–
ةسارد يأ ةرشابمو ،طلتخملا ىفشتسملل ةيئابو ةليصح

،هماهم راطإ يف

،هتعباتم نامضو يبطلا هبش نيوكتلا ميظنت–

لالغتساو حتفب ةقلعتملا دعاوقلا قيبطت ىلع رهّسلا–
تالـــــــجّسلاو قــــــــئاــــــــثوــــــــلاو تادــــــــنــــــــتسملا ةــــــــفشرأو نييحتو
،ةيمسّرلا ةيبطلا تارامتسالاو
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يملعـــــــلا–يــــــبطلا يقئاثولا ديصرلا ةرادإو نيوكت–
نيسرامملا ىدل هعيزوتو هرشن نامضو ،طلتخملا ىفشتسملل
،نيينعملا نيمدختسملاو

ةيجوغادــــــــيبلا تازيهــــجتلاو تآـــشنــــــــملا لالـــــــغتسا–
،لثمألا اهلامعتسا ىلع رهّسلاو ،نيوكتلا تازيهجتو

ةيملعـــــلا– ةـــــــيبطلا تارــــــهاـــــظــــتلا جــــــمارــــــب رــــــــيضحت–
اذكو ،ةينعملا تائيهلا عم قيسنتلاب ،طلتخملا ىفشتسملل
عمـــــــــــجو تاـــــيقتلـــملاو تارــــــمتؤملا يف نيــــــمدخـــتسملا ةكراـــــــشم
.اهلالغتساو اهنع ةمجانلا ريراقتلا

ىلع ،لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان فلكي:0٣ ةّداملا
:يتأي امب ،صوصخلا

ةنايصلاو زيهجتلاو رييستلل ةيونسلا تاريدقتلا دادعإ–
،ظفحلاو ةيرودلا

ريصقلا ىدملا ىلع يلاملا ليومتلا تاططخم دادعإ–
،طسوتملاو

ةبساحم كسم لالخ نم تادامتعالا كالهتسا ةعباتم–
اهب ةّصاخلا ةيرودلا ريراقتلا دادعإو ،اهب مزتلملا تاقفنلل

 ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط

تاــمدخلا ةرــتوــف حــلاصم رــيس ةــبــقارـــمو مـــيـــظـــنـــت–
ىضرملل ةمدقملا ةينقتلا– ةيبطلاو ةيئافشتسالا–ةيبطلا
،مهؤافشتسا ّمت نيذلا وأ نييجراخلا

تاداريإلاو ءافشتسالا تاداريإ ليصحت ىلع رهسلا–
،طلتخملا ىفشتسملا تاطاشنب ةطبترملا

،رييستلا تاقحتسم ةيوست ىلع رهسلا–

كلذ ةعباتمو طلتخملا ىفشتسملا كالمأب مامتهالا–
،ماظتناب

،ةيعونلاو ةكرتشملا لئاسولا لك ءانتقا ىلع رهّسلا–
ةيرورضلا تازيهجتلاو ،تاكلهتسملاو ةينالديصلا داوملاو
نيزختلاو نيومتلا اذكو ،ثحبلاو نيوكتلاو جالعلا تاطاشنل
داومو تامزلتسملاو داوملاب طلتخملا ىفشتسملل مظتنملا
،هريسل ةيرورّضلا ،اهعون ناك اّيأ ،فيظنتلا

هب لومعملا عيرشتلا اهّبلطتي يتلا ناجللا ليعفت–
 .اهماربإو تاقفصلا زاجنإب قلعتي اميف

ىلع ،ةيرشبلا دراوملا ريدم بئان فّلكي:١٣ ةّداملا
:يتأي امب ،صوصخلا

نيمدـــخـــتسملا نـــم تاـــجاـــيـــتـــحالا عوـــمـــجـــم دــــيدحت–
،نييئافشتسالا

نأشب تاونسلا ةدّدعتملاو ةيونسلا تاطّطخملا دادعإ–
،نيمدختسملا فيظوت

ةفيظولل نيعباتلا نيمدختسملل يرادإلا رييستلا نامض–
 ،ةيمومعلا

راـطإ يف ،مـهـتـعـباـتــمو نيمدــخــتسملا عــيزوــت ناــمض–
 ،طلتخملا ىفشتسملا ريدم تاهيجوت

،ةينعملا ةزهجألاو لكايهلا عم لاصتالاب ،ةردابملا–
دــيدجتو مــهاوــتسم نيسحتو نيمدــخــتسملا نــيوــكـــت لاـــمـــعأب
.كلذ ةعباتمو ،مهفراعم

تازيهجتلا ةنايص ريدم بئاـــــــن فـــــّلكــــــي:2٣ ةّداـــــــــملا
،صوصخلا ىلع ،ةقفارملا تازيهجتلاو تآشنملاو ةيبطلا

:يتأي امب

لكايه فلتخم نم اهنع ربعملا تاجايتحالا ءاصحإ–
عطقو داتعلاو تازيهجتلا لاجم يف ،طلتخملا ىفشتسملا
،ىفشتسملا ريسل ةيرورضلا داوملاو رايغلا

داـتـعـلاو تازـيـهـجـتــلا ةــناــيصو ةــعــباــتــم ىلع رــهّسلا–
،تآشنملاو

،رايغلا عطق صخي اميف تاريدقتلا دادعإ–

رييستو داتعلا عيزوتو ةنايصو نيزختو لابقتسا–
ىفشتسملا حلاصم فلتخمل ةيرورضلا تازيهجتلاو داتعلا
،طلتخملا

،داتعلا ةبساحمو ةيقاطب كسم–

.هصاصتخا لاجمل عباتلا نوزخملا رييست–

عبارلا لصفلا

يّبطلا سلجملا

،ةينقتو ةيبط ءارآ يبطلا سلجملا يدبي:٣٣ ةداملا
: يتأي اميف ،صوصخلا ىلع

،ةيبطلا حلاصملا نيب ةيفيظولا تاقالعلاو ميظنتلا–

ءانبو ةيبطلا تازيهجتلاب ةقلعتملا جماربلا عيراشم–
،اهتئيهت ةداعإو ةيبطلا حلاصملا

،ناكسلاو ةحصلا جمارب ذيفنت–

تاططخم اذكو ةينقتلاو ةيملعلا تارهاظتلا جمارب–
،يبطلا هبشو يبطلا نيوكتلا

.اهؤاغلإ وأ ةيبط لكايه ءاشنإ–
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اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك يبطلا سلجملا حرتقي
حلاصم ،صوصخلابو ،هريسو ىفشتسملا ميظنت نيسحت

.ةياقولاو جالعلا

هــيــلــع قداصيو يلخادــلا هــماــظـــن يبـــطـــلا سلجملا دـــعـــي
.لوألا هعامتجا ءانثأ

ةحلصملا سيئر يبطلا سلجملا سأري:٤٣ ةّداملا
 : ّمضيو ،ةيعماج ةبتر مدقأو ىلعأ بحاص

،ةيبطلا حلاصملا ءاسؤر–

،ةيلديصلا نع لوؤسملا–

.نانسألا ةحارج لكيه نع لوؤسملا–

ءاعدتسا ىلع ءانب يبطلا سلجملا عمتجي:5٣ ةداملا
.)2( نيرهش لك ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف هسيئر نم

نم اّمإ بلطب ةيداع ريغ ةرود يف عامتجالا هنكميو
ىفشتسملا ريدم نم اّمإو ،هئاضعأ ةيبلغأ نم اّمإو ،هسيئر
.طلتخملا

.صاخ لجس يف ديقي رضحم عامتجا لك يف ررحي

روضحبّ الإ يبطلا سلجملا عامتجا حصي ال:6٣ ةداملا
سلجملا ىعدتسي ،باصنلا لمتكي مل اذإو ،هئاضعأ ةيبلغأ

لوادتي نأ نكميو ،ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا يف ديدج نم
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،هؤاضعأ

سماخلا لصفلا
نيمدختسملا رييست

نيمدختسم طلتخملا ىفشتسملا فظوي:٧٣ ةداملا
ةرازول نيعبات نيمدختسم اذكو ةيمومعلا ةفيظولل نيعبات
نيمدختسملا نم تائفلا فلتخم عضختو .ينطولا عافدلا
ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا ىلإ
.اهنم ةئف لكب

ساسأ ىلع ةيرشبلا دراوملا عضو متي:٨٣ ةّداملا
ىلع ءانب ،طلتخملا ىفشتسملل يبطلاو يرادإلا ميظنتلا
ةفلكملا ةرازولاو ينطولا عافدلا ةرازو نيب كرتشم قافتا

.ةحصلاب

نيمدختسملا ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا رفوت:٩٣ ةّداملا
اـقــبــط كلذو طــلــتــخملا ىــفشتسملا تاــطاشنــل نييرورضلا
.هب لومعملا ميظنتلل

دودـــح يف ،ينــــطوــــلا عاــــفدــــلا ةرازو عضت:0٤ ةّداملا
طلتخملا ىفشتسملا فرصت تحت ،ةحاتملا ةيرشبلا دراوملا

نييبطلا نيمدختسملا ،ةيركسعلا ةحصلا حلاصم لالخ نم

نييرورضلا ،نييــــــنــــــقــــــتــــــلاو نييرادإلاو ةــــــحصلا يقــــــحــــــلــــــمو
عافدلا ةرازو يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط كلاذو ،هتاطاشنل
.ينطولا

ىفشتسملاب نولماعلا نومدختسملا عضوي:١٤ ةداملا
.طلتخملا ىفشتسملا ريدم ةطلس تحت طلتخملا

ةحصلا يمدختسم ّنإف ،يرادإلا رييستلا ديعص ىلعو
ةصتــخملا ةــيرــكسعــلا تاــطــلسلا ىلإ نوـــعضخـــي ةـــيرـــكسعـــلا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ايميلقإ

ةرازوـل نوـعـباـتـلا نوـمدـخــتسملا عضخــي:2٤ ةّداملا
تايفشتسملا ىوتسم ىلع لمعلل نولوحملا ينطولا عافدلا
ةيميظنتلا ماكحألا سفنل ،روجألا صخي اميف ،ةطلتخملا
ىلع نيلـــماـــعـــلا ينـــطوـــلا عاـــفدـــلا ةرازو يمدـــخـــتسمب ةصاخلا

.ةيركسعلا تايفشتسملا ىوتسم

فئاظولاو بصانملاب ةقلعتملا قوقحلا ىقبت:٣٤ ةّداملا
:يتأي ام ىلإ ةعضاخ ،طلتخملا ىفشتسملا يف

ماكحألا ،ةيمومعلا ةحصلا يمدختسمل ةـــــــــبـــسنلاـــــب–
ةقيرطلا سفنب ،ةحصلاب ةفلكملا ةرازولاب ةصاخلا ةيميظنتلا
نـم ةـحصلـل ةـيــموــمــعــلا تاسسؤملا ىوــتسم ىلع ةــقــبــطملا

،فنصلا سفن

،ينطولا عافدلا ةرازول نيعباتلا نيمدختسملل ةبسنلاب–
تايفشتسملا ىوتسم ىلع ةقبطملا ةصاخلا ةيميظنتلا ماكحألا
.ةيركسعلا

ثلاثلا بابلا

ةيلام ماـكحأ

نمض طلتخملا ىفشتسملا ةينازيم دّيقت:٤٤ ةداملا
.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا ةينازيم

يف اهذيفنتو اهيلع ةقداصملاو ةينازيملا ريضحت متي
يف ةــقــبــطملا اــهــب لوــمــعملا ةــنّودملاو دــعاوــقــلا مارـــتـــحا راـــطإ
.ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا

:طلتخملا ىفشتسملا ةينازيم لمشت:5٤ ةداملا

: تاداريإلا ناونعب

،ةلودلا تاناعإ–

،ةيلحملا تاعامجلا تاناعإ–

نامضلا تائيه عم دقاعتلا نع ةجتانلا تاداريإلا–
ايعامتجا مهل نّمؤملل مدقملا جالعلا صخي اميف ،يعامتجالا

تاسسؤملاو تايدضاعتلا عم دوقعلا كلذكو مهقوقح يوذو
،نيوكتلا تاسسؤمو
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،ةيئانثتسالا تاصصخملا–

 ،اياصولاو تابهلا–

رارضألا نع ةيداـــــــصتقالا تاـــــنيمأــــــــتلا تاـــــــضيوعــــــــت–
،ةيدسجلا

ىفشتسملا طاشنب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك–
.طلتخملا

: تاقفنلا ناونعب

،رييستلا تاقفن–

،زيهجتلا تاقفن–

.هفده قيقحتل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك–

عورشم طلتخملا ىفشتسملا ريدم رّضحي:6٤ ةداملا
ىلإ هلسريو ،ةلوادملل ةرادإلا سلجم ىلع هضرعيو ةينازيملا
.هيلع ةقفاوملل ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا

طلتخملا ىفشتسملا ةبساحم كــــســــــــــمت:٧٤ ةداـــــــــملا
ىلإ لاومألا لوادت دنسيو .ةيمومعلا ةبساحملا دعاوق بسح
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هدمتعي وأ هنّيعي بساحم نوع

.هب لومعملا ميظنتلا بسح ةبقارملا ذفنت

ةيئافشتسالا تازيهجتلا زاجنإ مـــــــتــــــــي:٨٤ ةداـــــــملا
طلتخملا ىفشتسملاب ةصاخلا ةينقتلا–ةيبطلاو ةكرتشملا

،ةـيـموـمـعـلا ةــحصلا تاــطــلس فرــط نــم اــهــيــلــع ةــظــفاحملاو
نم ايونس ةصّصخملا ةينازيملا تادامتعا راطإ يف كلذو
.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا فرط

يدافت لجأ نم ينطولا عافدلا ةرازو نكمي:٩٤ ةداملا
ةيطغتلا يف وأ يئافشتسالا–يبطلا طاشنلا يف عاطقنا يأ
تازيهجتلاو داوملاو داتعلا ةلمكت دصق لخدتلا ،ةيحصلا
ىــفشتسمــلــل نسحلا رــيسلــل ةــيرورضلاةينقتلا–ةيبطلا
.طلتخملا

لالـخ نــم ،لــخدــتــلا ينــطوــلا عاــفدــلا ةرازو نــكــمــي اــمــك
.ةيبطويبلا ةنايصلا صخت لامعأب ،ةيركسعلا ةحصلا حلاصم

درجب طلتخملا ىفشتسملا ةرادإ موـــــقــــــــت:05 ةداــــــــملا
ةعوضوملا ةينقتلا–ةيبطلا تازيهجتلاو داتعلا باسحو
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ينطولا عافدلا ةرازو فرط نم
.ةيبساحملا تاباتكلا يف اهردصم حيضوت نم نكمت ةقيرطب

ةفصب طلتخملا ىفشتسملا فرصت تحت اهعضو متيو
 .ةمئاد وأ ةتقؤم

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:١5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش لّوأ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس ليربأ

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ةّيدرف ميسارم
تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنسليربأ2١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر52 يفخرؤم يسائرموسرم

.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هتفصب ،قفاوت حبار ديسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس ليربأ2١ قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راشتسم ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨١02 ةنس ليربأ٨١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش2 يفخّرؤم يسائر موسرم
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

––––––––––

ةنس ربمتبس82 نم ءادتبا ،ىهنت8١٠2 ةنس ليربأ8١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش2 يف خّرؤم يسائر موسرم  بجومب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب اراشتسم اريفس هتفصب ،ةودسم رداقلا دبع ديسلا ماهم ،٧١٠2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضوفمو ةداعلا قوف ريفس نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس ليربأ٨١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش2 يفخّرؤم يسائر موسرم
.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا ( سيرابب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا  ةيرئازجلا ةيروهمجلل

––––––––––

،ةودسم رداقلا دبع ديسلا نّيعي ،8١٠2 ةنس ليربأ8١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
82 نم ءادتبا ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( سيرابب ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل اضوفمو ةداعلا قوف اريفس
.٧١٠2 ةنس ربمتبس



22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع نابعش2
11م٨١02 ةنس ليربأ٨١

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
لدعلا ةرازو

٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يفخّرؤم رارق
يتلا تاصصختلا ةمئاق ددحي ،٨١02 ةنس سرام
تاـهجلاو نوصصخــتملا نودــعاسملا اــهــيــف نــّيــعــي
.ةينعملا ةيئاضقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ماع رفص8١ يف خرؤملا٥٥١-66 مقر رمألا ىضتقمب –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

خرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١ يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٤2٣-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧١٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٩١ يف

ىدل نيصصختملا نيدعاسملا نييعت تايفيكو طورش ددحي
،مهتاضيوعت ماظنو يساسألا مهنوناقو ةماعلا ةباينلا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٩٣٤١ ماـــــــــــــع رفــــــــــــص٩١ يف خّرؤملا٤2٣-٧١ مـــــــــقر يذـــــيفـــــنتــــلا
تايفيكو طورش ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا

ةـــماـــعـــلا ةــــباــــيــــنــــلا ىدــــل نيصصخــــتملا نــــيدــــعاسملا نييــــعــــت
ىلإ رارقلا اذه فدهي ،مهتاضيوعت ماظنو يساسألا مهنوناقو

نودــعاسملا اــهــيــف نــّيــعــي يتــلا تاصصخــتــلا ةــمـــئاـــق دـــيدحت
.ةينعملا ةيئاضقلا تاهجلاو نوصصختملا

ىدل نيصصختملا نيدعاسملا بادتنا متي :2 ةداملا
.عّسوملا صاصتخالا تاذ ةيئاضقلا تاهجلا

اهيف نّيعي يتلا تاصصختلا ةمئاق ددحت :٣ ةداملا
،اهب ةينعملا ةيئاضقلا تاهجلاو نوصصختملا نودعاسملا

.رارقلا اذهب قحلملا لودجلل اقفو

ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارــــــقلا اذه رشـــــــــنـــــــــي :٤ ةداــــــــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس سرام٧

حول بيطلا

قحلملا لودجلا

نودعاسملا اهيف نّيعي يتلا تاصصختلا ةمئاق
ةينعملا ةيئاضقلا تاهجلاو نوصصختملا

،ةيلاملاو ةبساحملا –

،ةيمومعلا تاقفصلا –

تايـلـمـعـلاو تاـيـنـقـتـلا –
،ةيفرصملاو ةيلاملا

،ةيكرمجلا تاينقتلا –

ةيلآلا ةجلاعملا ةمظنأ –
،تايطعملل

،ةيلودلا ةراجتلا –

نداــــــــــعملاو مــــــــــجاـــــــــنملا –
.ةسيفنلا

سلاجـمـلـل ةـماـعـلا تاـباـيـنـلا
نارهوو رئازجلا : ةيئاضقلا

.ةلقروو ةنيطنسقو

ةينعملا ةيئاضقلا تاهجلاتاصصختلا

٨١قفاوملا٩٣٤١ماعةيناثلاىدامج0٣يفخّرؤمرارق
ةنجللا ءاضعأنييعتنمضتي ،٨١02ةنسسرام
حـــنـــم يف يأرـــلا ءادـــبإو ةساردـــب ةـــفــــلــــكملا ةصاخلا
نيفــــظوــــمــــلــــل تآفاــــكملا وأ /و ةــــيـــــفرشلا ةـــــمسوألا
.لدعلا ةرازول نيعباتلا

––––––––––

٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠٣ يف خّرؤم رارق بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،8١٠2 ةنس سرام8١ قفاوملا

٣2٣-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم١١ ةداملا ماكحأل اقيبطت
٧١٠2 ةنس ربمفون2 قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٣١ يف خّرؤملا
ةيفرشلا ةمسوألا حنم تايفيكو صئاصخو ةعيبط ددحي يذلا

تايحالصو ريسو ةليكشت اذكو ،نيفظوملل تآفاكملا وأ /و
ةفلكملا ةصاخلا ةنجللا يف،اهحنمب ةفلكملا ةصاخلا ةنجللا

تآفاكملا وأ /و ةيفرشلا ةمسوألا حنم يف يأرلا ءادبإو ةساردب
: تاونس )٣( ثالث ةدمل ،لدعلا ةرازول نيعباتلا نيفظوملل
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يف خرؤملا٧8-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣٠٠2 ةنس سرام٣ قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ٠٣
 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٩٩-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠١٠2 ةــــنـــس سراــــــم8١ قــــــفاوــــملا١٣٤١ ماع يناـــــثلا عــــيبر2
نـيوـكـتـلا دـهاـعمل يجذوـمـنـلا يساسألا نوـناــقــلا دّدــحــي يذــلا

،نيينهملا ميلعتلاو

٧١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنسربمتبس٣2 قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
تامدخلاوأ ةنايصلاوأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
،لدعملا ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم ناونعب

: يتأي ام نوررقي

رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا

: يتأي امك ،هالعأ روكذــــــــــملاو٣١٠2 ةـــــــنس ربمــــتبس٣2

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا“
82٤١ ماع ناـــــضــــــــــمر٧١ يف خرؤــــــــــــملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا
اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا
وأ ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم دادعت رارقلا
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو تامدخلا وأ ةنايصلا
اقبط نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم ناونعب نيلماعلا
.”رارقلا اذهب قحلملا لودجلل

ةصاخلا لغشلا بصانم تادادعت عيزوت متي:2 ةداملا
ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم ىوتسم ىلع نيدقاعتملا ناوعألاب
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا لوادجلل اقفو نيينهملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارـــــــقلا اذه رــــــشني :٣ ةداــــــملا
.ةّيبعـّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب ررح
 .8١٠2ةنس رياربف2١

،لدعلا ريزول الثمم ،ماعلا شتفملا ،مشاه نب بيطلا–
،اسيئر ،ماتخألا ظفاح

طـبضلا ةـباـتـك يفـظوـم رـيدـم ،ماـطـيــب دــيــجملا دــبــع–
،نييرادإلاو

طاشنــلاو ةــيرشبــلا دراوملا رــيدــم ،يجرــب دـمــحـــم–
،يعامتجالا

،يرادإلا مسقلا سيئر ،يوادخ رداقلا دبع قازرلا دبع–

.لئاسولاو ةرادإلا مسق سيئر ،نيريكش ريذن دـمحم–

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج52 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا لدعي ،٨١02 ةنس رياربف2١ قفاوملا٩٣٤١
ماع ةدعقلا يذ٧١ يفخرؤملا كرتشملا يرازولا
ددحي يذلا٣١02 ةنس ربمتبس٣2 قفاوملا٤٣٤١
دــقــعــلا ةدــمو اــهــفـــيـــنصتو لـــغشلا بصاـــنـــم دادـــعـــت
وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
نــيوــكــتــلا دــهاــعــم ناوــنــعــب تاــمدخلا وأ ةـــناـــيصلا

.نيينهملا ميلعتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولاّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا  ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

يف خرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيـــك ددـــحـــي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

نيينهملا ميلعتلاونيوكتلاريزو

يكرابم دــمحم

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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قحلملالودجلا
نيينهملاميلعتلاونيوكتلادهاعم

 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل نيدقاعتملا ناوعألاب ةصاخلا لغشلابصانملةيلامجإلاةليصحلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا  ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نمةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ماعلاعومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)2( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)١+2(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

٤6

٤١

١٩

٣

8

٧

٠١

٣

002

٤6

٤١

١٩

٣

8

٧

٠١

٣

002

١

١

١

2

٣

٣

٥

6

٠٠2

٠٠2

٠٠2

٩١2

٠٤2

٠٤2

882

٥١٣

ماع ىلوألا ىدامج52 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا لدعي ،٨١02 ةنس رياربف2١ قفاوملا٩٣٤١
ماع ةدعقلا يذ٧١ يفخرؤملا كرتشملا يرازولا
ددحي يذلا٣١02 ةنس ربمتبس٣2 قفاوملا٤٣٤١
دــقــعــلا ةدــمو اــهــفـــيـــنصتو لـــغشلا بصاـــنـــم دادـــعـــت
وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
نيوكتلا تايريدم ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا

.تايالولل نيينهملا ميلعتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولاّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا  ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

يف خرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيـــك ددـــحـــي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٧8-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣٠٠2 ةنس سرام٣ قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ٠٣
 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا8٩-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس سرام٤ قفاوملا٥٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم ميظنت دعاوق ددحي
،اهريسو ةيالولا

٧١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنسربمتبس٣2 قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
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قحلملالودجلا

تايالولل نيينهملاميلعتلاونيوكتلاتايريدم

 تايالولل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدمل نيدقاعتملا ناوعألاب ةصاخلا لغشلابصانملةيلامجإلاةليصحلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نمةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)2( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)١+2(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

١٣١

–

–

٥١

26١

١٣

٥2

8

6١

١

٩٨٣

١٣١

–

–

٥١

26١

١٣

٥2

8

6١

١

٩٨٣

١

٣

٥

١

١

2

٣

٣

٥

6

٠٠2

٠٤2

882

٠٠2

٠٠2

٩١2

٠٤2

٠٤2

882

٥١٣

ميلعتلاونيوكتلاريزو
نيينهملا

يكرابم دــمحم

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع
لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
وأ ةـــــناـــــيصلا وأ ظـــــفحلا تاـــــطاشن يف نيلـــــماـــــعـــــلا ناوـــــعألاـــــب
نييـنـهملا مـيـلـعـتــلاو نــيوــكــتــلا تاــيرــيدــم ناوــنــعــب تاــمدخلا
،لدعملا ،تايالولل

: يتأي ام نوررقي

رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس ربمتبس٣2

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا “
قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١ يف خرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا

دادعت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2
ةناـــــــيصلا وأ ظفـــــحلا تاـــطاــشــنل ةقباطـــــــملا لـــــــــغـــشلا بصاــــــنم
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو تامدخلا وأ
اقبط ،تايالولل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم ناونعب
.”رارقلا اذهب قحلملا لودجلل

ةصاخلا لغشلا بصانم تادادعت عيزوت متي:2 ةداملا
ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم ىوتسم ىلع نيدقاعتملا ناوعألاب
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا  لوادجلل اقفو ،تايالولل نيينهملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذــــه رشـــــــنـــــــي :٣ ةداــــــــملا
.ةّيبعـّشلا ةـّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب ررح
 .8١٠2ةنس رياربف2١
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ماع ىلوألا ىدامج52 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا لدعي ،٨١02 ةنس رياربف2١ قفاوملا٩٣٤١
5٣٤١ ماع مرحم٣١ يفخرؤملا كرتشملا يرازولا
دادعت ددحي يذلا٣١02 ةنس ربمفون٧١ قفاوملا

صاخلا دـقـعـلا ةدـمو اـهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنــم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
ةصصختملا ةينطولا دهاعملا ناونعب ،تامدخلا وأ

زكارموينهملا ميلعتلا دهاعمو ينهملا نيوكتلا يف
نيوكتلا ةرازول ةعباتلا نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

.نيينهملا ميلعتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولاّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا  ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

يف خرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيـــك ددـــحـــي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٧8-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣٠٠2 ةنس سرام٣ قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ٠٣
 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٣٩2-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا٩2٤١ ماع ناضمر٠2 يف

مـيـلـعـتـلا دـهاـعمل يجذوـمـنـلا يساسألا نوـناــقــلا نــمضتملاو
،ينهملا

خرؤملا٥2١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس سرام٩١ قفاوملا٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر62 يف

ةينطولا دهاعملل يجذونملا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا
،ينهملا نيوكتلا يف  ةصصختملا

خرؤملا٠٤١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠2 يف

ينهملا نيوكتلا زكارمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،نيهمتلاو

٣١يف خرؤملا كرتشملايرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ربمفون٧١ قفاوملا٥٣٤١ ماع مرحم
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
دهاعمو ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملا
نيعباتلا نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمو ينهملا ميلعتلا
،لدعملا ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول

: يتأي ام نوررقي

رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةداملا
٧١ قفاوملا٥٣٤١ ماع مرحم٣١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس ربمفون

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا “
82٤١ ماع ناــــــــضــــمر٧١ يف خرؤــــــــــــملا8٠٣-٧٠ مقر يــــــــسائرلا
اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا
وأ ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم دادعت رارقلا
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو تامدخلا وأ ةنايصلا
نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملا ناونعب نيلماعلا
ينـهملا نـيوـكـتـلا زـكارـمو ينـهملا مـيـلـعـتـلا دـهاــعــمو ينــهملا

.”رارقلا اذهب ةقحلملا لوادجلل اقفو”،نيهمتلاو

ةصاخلا لغشلا بصانم تادادعت عيزوت متي:2 ةداملا
ةـــيـــنـــطوــــلا دــــهاــــعملا ىوــــتسم ىلع نــــيدــــقاــــعــــتملا ناوــــعألاــــب
ينهملاو ميلعتلا دهاعمو ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

ةقحلملا لوادجلل اقفو ،نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمو
.رارقلا اذه لصأب

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشـــــنـــــي :٣ ةداـــــــــــملا
.ةّيبعـّشلا ةـّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب ررح
 .8١٠2ةنس رياربف2١

نيينهملا ميلعتلاونيوكتلاريزو

يكرابم دــمحم

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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١قحلملالودجلا
 نيهمتلاو ينهملانيوكتلازكارم

نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمل نيدقاعتملا ناوعألاب ةصاخلا لغشلابصانمل ةيلامجإلاةليصحلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخنوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةياقونوع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نمةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا  ىوتسملا نم ةياقونوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)2( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)١+2(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

–

– 

–

–

–

–

–

–
–
– 

–
–
–

–

– 

–

–

–

–

–

–
–
– 

–
–
–

–

– 

–

–

–

–

–

–
–
– 

–
–
–

١2١٤

6٤

٥٤

٣8

٠٤٥

٠٩66

٩22

٣٩٥

8٩8

٥٥١١

٧

٧٩

٤05٤١

١2١٤

6٤

٥٤

٣8

٠٤٥

٠٩66

٩22

٣٩٥

8٩8

٥٥١١

٧
٧٩

٤05٤١

١

٣

٥

٥

١

١

2

٣

٣

٥

٧
6

٠٠2

٠٤2

882

882

٠٠2

٠٠2

٩١2

٠٤2

٠٤2

882

8٤٣

٥١٣

2قحلملالودجلا
ينهملاميلعتلادهاعم

ينهملا ميلعتلا دهاعمل نيدقاعتملا ناوعألاب ةصاخلا لغشلابصانملةيلامجإلاةليصحلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نمةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا
 ددحم ريغ دقع

)١( ةدملا
ددحم دقع
)2( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)١+2(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

–

– 

–

–
–

–

–

–
–
– 

–

–

– 

–

–
–

–

–

–
–
– 

–

–

– 

–

–
–

–

–

–
–
– 
–

٤٣

٤

٣

٩١

٣6

٠١

6

62

8١

٣

6٨١

٤٣

٤

٣

٩١

٣6

٠١

6

62

8١

٣

6٨١

١

٣

٥

١

١

2

٣

٣

٥

6

٠٠2

٠٤2

882

٠٠2

٠٠2

٩١2

٠٤2

٠٤2

882

٥١٣
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٣قحلملالودجلا
ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملا

نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل نيدقاعتملا ناوعألاب ةصاخلا لغشلابصانملةيلامجإلاةليصحلا
ينهملا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
ةريظح سيئر

يناثلا ىوتسملا نمةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)2( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)١+2(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

–

– 

–

–

–

–

–

–

–

– 

–

–

–

–

–

– 

–

–

–

–

–

–

–

– 

–

–

–

–

–

– 

–

–

–

–

–

–

–

– 

–

–

–

–

٩٩٩

٠١

٧١

٧٧2

٩١2١

٣٩

٤

2١١

6٥١

٤٤2

٣2

٥

8١

٧٧١٣

٩٩٩

٠١

٧١

٧٧2

٩١2١

٣٩

٤

2١١

6٥١

٤٤2

٣2

٥

8١

٧٧١٣

١

٣

٥

١

١

2

٤

٣

٣

٥

٥

٧

6

٠٠2

٠٤2

882

٠٠2

٠٠2

٩١2

٣62

٠٤2

٠٤2

882

882

8٤٣

٥١٣

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاةرازو
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

52 قــفاوملا٩٣٤١ ماـع يناـثـلا عــيــبر6 يفخرؤم رارــق
0١ يفخرؤملارارقلالدعي ،٧١02 ةــنس رـبـمسيد
6١02 ةنس رياني02 قفاوملا٨٣٤١ ماع يناثلا عيبر
ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةـمـئاـقلا ددحييذلا
.تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر6 يفخرؤمرارقبجومب
عيبر٠١ يفخرؤملارارقلالدعي ،٧١٠2 ةـنس ربـمسيد٥2

ددحييذلا6١٠2 ةنس رياـنـي٠2 قـفاوملا8٣٤١ ماع يناـثـلا
ةـيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ةرادإ سلــجــم ءاضعأل ةــيــمسالا ةــمــئاــقلا
: يتأي امك ،تابذبذلل

”–.....................................................................................

تالصاوملاو دـــيرـــبـــلا ةرـــيزو لــــثمم ،ماسقــــلــــب داؤف–
،ةــــــــــنمقرلاو تاـــيجولونكـــــــتلاو ةــــــــــــيكـلــــــسالــلاو ةـــــيـكــــــلــــســـــلا

،اـــسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،رصانم دـمحم–

.”........................)رييغت نودب يقابلا(..........................–
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5 قــفاوملا٩٣٤١ ماـع يناـثـلا عــيــبر٨١ يفخّرؤم رارــق
ويام١2 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،٨١02 ةنس رياني

ةيعاــطقلا ةنــــجللا ءاــــشنإ نمضـــــــــــــتملاو6١02 ةــــــــنس
تايجولونكتو ديربلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل
.لاصتالاو مالعإلا

–––––––––

٩٣٤١ ماــع يناــثــلا عـــيـــبر8١ يف خّرؤم رارــــــــــــــــق بجومب
ويام١2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا

تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو6١٠2 ةنس
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا ةرازول ةيمومعلا

: يتأي امك

تالصاوملاو ديربلا  ةريزو لثمم ،ةريشا ميكح ديسلا–"
،اسيئر ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

دـــيرـــبـــلا ةرـــيزو لـــثمم ،حـــبارـــب لـــيـــعاـــمس دـــيسلا–
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
،سيئر بئان

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

ةـــنـــيرـــبص ةدـــيسلاو شوـــمـــير نيمل دـمـــحـــم دــــيسلا–
ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرــبــلا ةرازو نــع نالــثمم ،رــبزــموــب
اوضعو امئاد اوضع ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو
،يلاوتلا ىلع ،افلختسم

،دمـحأ نـب نـيدـلا روـن دـيسلاو موداـح ةـلـيـلد ةدـيسلا–
ىلع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ،ةيلاملا ةرازو نع نالثمم

،افلختسم اوضعو امئاد اوضع ،يلاوتلا

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

ةنامأ تاكلتمملاو تاقفصلل ةيعرفلا ةيريدملا ىلوتت
دـــــيرـــــبـلا ةرازوـــــل ةــــــــيمومعلا تاــــــــــقفصلل ةـــــــيعاــــــــطقلا ةنـــــــــجــــــــللا

."ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١ يفخرؤم رارق
22 يفخرؤملا رارــقـــلا لّدـــعـــي ،٨١02 ةـنس رــيارــبــف
يذلا5١02 ةنس ربمفون5 قفاوملا٧٣٤١ ماع مرحم
ديرب" ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي
."رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج8١ يف خرؤم رارق بجومب
ةرادإ سلجم ةليكشت لدعت ،8١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا

ماع مرحم22 يف خرؤملا رارقلا يف ةروكذملا رئازجلا ديرب

ةمئاقلا دّدــحــي يذـــلا٥١٠2 ةـنس رـبـمــفوــن٥ قـــفاوملا٧٣٤١
،"رــــــئازجلا دــــــيرب" ةرادإ سلـــــجم ءاـــــــضعأل ةـــيــــمسالا

: يتأي امك

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

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

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

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

ىدل ديربلا ةسايسب فلكم لوؤسم ،لالحد ركبوب–
،اوضع ،ديربلاب ةفلكملا ةرازولا

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

،اوضع ،لامعلا نع بختنم لثمم ،رامع قيفوت–

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

٧ قفاوملا٩٣٤١  ماـعىلوألاىدامج02 يفخرؤم رارق
0١ يفخرؤملارارقلالّدـعــي ،٨١02 ةـنس رـيارــبــف
6١02 ةـنس وـيـنوـي5١ قــفاوملا٧٣٤١ ماــــع ناضمر
يهـــيـــجوـــتـــلا سلـــجملا ءاضعأ نييـــعــــت نــــمضتملاو
مالعإلا تايجولونكتو تالاصتالل ينطولا دهعملل

.لاصتالاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ماعىلوألا ىدامج٠2يفخرؤمرارقبجومب
٠١ يف خرؤملارارقلالّدعي ،8١٠2ةنسرياربف٧قفاوملا

نمضتملاو6١٠2 ةنس وينوي٥١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر
تالاصتالل ينطولا دهعملل يهيجوتلا سلجملا ءاضعأ نييعت
: يتأي امك ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو

تالصاوملاو ديربلا ةريزو لثمم ،مامش يقوش ديسلا–"
،اسيئر ،ةنمقرلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

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

ةــيــبرــتــلا ةرــيزو لــثمم ،ةرــهش نــب يبرـــعـــلا دـــيسلا–
،ةينطولا

،ةيلاملا ريزو لثمم ،ايافط ليبن ديسلا–

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

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،سابعلب رداقلا دبع ديسلا–

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

.”ةبلطلا لثمم ،ةبيلط ناورم ديسلا–
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

ماعىلوألاىدامج٤2 يفخّرؤمكرتشميرازو رارـق
ءاشنإ نمضتي ،٨١02 ةنسرياربف١١ قفاوملا٩٣٤١
اهميظنتو ناجرملا نم ققـحـتـلـل ةـيـلحملا ةـنـجـلـلا

.اهريسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولاعافدلاريزو  ّنإ

،يرحبلاديصلاوةيفيرلاةيمنتلاوةحالفلا ريزوو

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

٣يفخرؤملا١٠-٧١مقريسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس رياني2 قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلاعيبر
،اهميظنتو لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا ماهم

خّرؤـــــــملا٣٤2-٧١ مقر يـــــساـــئرلا موـــــــسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو

يف خرؤملا٥٣١-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو١٠٠2 ةنس وياـم22 قفاوملا22٤١ ماع رـفص82
يف ةــيدــيصلا دراوملاو يرـــحـــبـــلا دـــيصلـــل تاـــيرـــيدـــم ءاشنإ
،اهريسو اهميظنتو تايالولا

يفخرؤملا٣٧٣-٤١مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو –
٤١٠2 ةـنس رـبـمسيد٣2 قـفاوملا6٣٤١ ماــع لوألا عــيــبر لوأ

ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،اهريسو اهميظنتو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

يفخرؤملا١٣2-٥١مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو –
يذلا٥١٠2ةنستشغ62قفاوملا6٣٤١ماعةدعقلايذ١١
،ناجرملاديصةسراممتايفيكوطورشددحي

٧١يفخرؤملاكرتشملايرازولارارقلاىضتقمبو –
يذلا٧١٠2 ةنس رـياـنـي6١ قـفاوملا8٣٤١ ماـع يناـثـلا عـيـبر
ناـجرملا كلسم عـبـتـت زاـهـج عضو تاـيـفـيـكو طورش ددــحــي
،عنصملا فصنو ماخلا

٧٣٤١ماعلوألاعيبر٣يفخرؤملارارقلاىضتقمبو –
تايفيكوطورشددحييذلا6١٠2ةنسرياني٣١قفاوملا
،ناجرملا لالغتسا جمانرب دادعإ

: يتأي اـمنورّرـقي

موسرملا نم١١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
6٣٤١ ماـع ةدـعـقــلا يذ١١ يف خرؤملا١٣2-٥١ مقر يذيفـنـتـلا
تايفيكو طورش ددـحـي يذـلا٥١٠2 ةــنس تشغ62 قـفاوملا

ةنجللا ءاشنإ ىلإ رارقـلا اذـه فدـهـي ،ناـجرملا دـيص ةسرامم
.اهريسو اهميظنتو ناجرملا نم ققحتلل ةيلحملا

،لازنإلل نيعم ءانيم لك ىوتسم ىلع أشنت :2 ةداملا
يف ىعدتو ،هلازنإ مت يذلا ناجرملا نم ققحتلل ةيلحم ةنجل
.”ةنجللا“ صنلا بلص

ديصلا ريدم اهسأري يتلا ،ةنجـلـلا لـكشتـت :٣ةداملا
نم ،ايميلقإ صتخملا ،ةيالوـلـل ةـيدـيصلا دراوملاو يرـحـبـلا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا

،لحاوسلاسرحلةينطولاةحلصملانعلثمم –

،لقنللةيئالولاةيريدملانعلثمم –

،ةراجتللةيئالولاةيريدملانعلثمم –

ةعانصلابةفلكـــــــملاةـــــيئالولاةيرــــــــيدملانـــــــعلــــثمم –
،ةيديلقتلا

،كرامجلانعلثمم –

ديصللةمادتسملاةيمنتللةينطولاةلاكولانعلثمم –
.تايئاملاةيبرتويرحبلا

ديصلـل ةـمادـتسملاةيمنتللةينطولاةلاكولاىلوتت
.ةنجللا ةنامأ ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ميظنتلا يف ةددحملا ةرتفلا لالخ ،اهماهم ةنجللا سرامت
.زايتمالا لحم ةحاسملا لالغتسال ،لمعلا هب يراجلا

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن دادعإب ةنجللا موقت

نم حارتقا ىلع ءانب ةنجللا ءاـــــضعأ ّنيعـــــــي :٤ ةداـــــــــملا
.ايميلقإ صتخملا يلاولا نم رارق بجومب مهتياصو

نمءاعدتساىلعءانبةنجللاعمتجت:5 ةداملا
ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا نم بلطب وأ اهسيئر
تاـبــلــطــلا ساسأ ىلع ،تاــيــئاملا ةــيــبرــتو يرــحــبــلا دــيصلــل
.ناجرملا ديص نفس نابر فرط نم ةمدقملا

: يتأي امب ةنجللا فلكت:6 ةداملا

،داطصملا ناجرملا لازنإ دعب ماتخألا عفر –

،داطصملاناجرملانمققحتلا –

،ةصحلكنعروصذخأ –

ةبسنلاقوفتيتلاداطصملاناجرملاتايمكزجح –
،اهزواجتب صخرملا ةيوئاملا

.داطصملاناجرملانمققحتلارضحمدادعإ –

لزنملاناجرملانمققحتلابةنجللاموقت :٧ةداملا
اقفوةنيفسلانابرفرطنمضورعملاوةصحلكشييذلا
:ةيتآلاريياعملل

،ةداطصملابعشلاددع –

،داطصملاناجرملليلامجإلانزولا –

،عوذجلانزو –
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،ناصغألانزو –

،ةبوذشملاسوؤرلانزو –

،ةبعش لكةدعاقرطق –

،بعشلانول –

.ةيليفطلاراثآلا –

يف ةروكذملا ققحتلا تايطعم عومجم نّودت:٨ةداملا
ةـفصب ةدـعملا رضاحملاـب صاخلا لـجسلا يف ،هالــعأ٧ ةداملا

.ةنجللا سيئر لبق نم هيلع رّشؤملاو مّقرملا ،ةيروف

ةلاكولا ىوتسم ىلع ،هالعأ روكذملا لجسلاب ظفتحُيو
ةــيــبرــتو يرــحــبــلا دــيصلــل ةــمادــتسملا ةــيــمــنــتــلــل ةــيــنــطوـــلا
.تايئاملا

ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا موــــــقت :٩ ةداـــــملا
رضحــم ىلإ اداــنــتسا ،تاــيــئاملا ةــيــبرــتو يرـــحـــبـــلا دـــيصلـــل
كلسملا عبتت ةقيثو دادعإب ،لزنملا ناجرملا نم ققحتلا
بحاصل اهمّلستو ناجرملل ينوناقلا ءانتقالا تبثت يتلا
.زايتمالا

موقت ،اهب صخرملا ةصحلا زواجت ةلاح يف :0١ ةداملا
زواـجـتـت يتـلا ةداـطصملا ناـجرملا تاـيــمــك زــجــحــب ةــنــجــلــلا
رضحم دادعإب موقتو ،اهزواجتب صخرملا ةيوئاملا ةبسنلا

.هب صخرملا ريغ زواجتلا ةنياعم

يتلا تايمكلا ،لباقم نودب ،ةنجللا مّلست :١١ ةداملا
رضحمب ةقفرم ،اهزواجتب صخرملا ةيوئملا ةبسنلا زواجتت
يرحبلا ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولل ةنياعملا

نمض اهباستحاب ،روفلا ىلع ،موقت يتلا ،تايئاملا ةيبرتو
.اهلوصأ

لــباــقـــم نودـــب مـــّلسملا ناـــجرملا عضخـــي :2١ ةداملا
ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولل
قــلــعــتــي اــمــيــف لــمــعــلا هــب يراجلا مـــيـــظـــنـــتـــلا ىلإ ،تاـــيـــئاملا

.هقيوست راسم يف كلسملا عبتتو ينوناقلا ءانتقإلاب

ةــــيمسّرلا ةدــــيرجلا يــــف رارــــقلا اذــــه رــــشني :٣١ ةداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا ةــــّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماعىلوألاىدامج٤2 يف رئازجلاـب رّرـح
.8١٠2 ةنسرياربف١١

ينطولا عافّدلا ريزو نع
ينطولاعافدلاريزوبئان

شيجلا ناكرأ سيئر
يبعشلا ينطولا

حلاصدياقدمحأ قيرفلا

ةيمنتلاوةحالفلا ريزو

ديصلاوةيفيرلا

يرحبلا

يقزعوب رداقلا دبع

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو
نالعز يناغلا دبع

ةراجتلاةرازو

١١ قـفاوملا٩٣٤١ ماع يناثـلا عـيـبر٣2 يفخّرؤم رارـق
ىدامج٧ يفخّرؤملا رارــقــلا لّدــعــي ،٨١02 ةـنس رـياـنــي
يذلا6١02 ةــنس سراـــم6١ قــفاوملا٧٣٤١ ماـع ةـيـناـثـلا
زـكرملا ةرادإ سلـجــم ءاضعأل ةــيــمسالا ةــمــئاــقــلا دّدــحــي
.يراجتلا لجسلل ينطولا

–––––––––

٩٣٤١ ماــع يناــثــلا عــيــبر٣2 يف خّرؤم رارــــــــــــــق بجومب
٧ يف خّرؤملا رارـــقـــلا لّدـــعــــي ،8١٠2 ةـنس رـياـنــي١١ قــفاوملا

يذلا6١٠2 ةنس سرام6١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي
: يتأي امك ،يراجتلا لجسلل

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

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

فـــلـــكملا رـــيزوـــلا لـــثمم ،فساـــي بارـــعأ مساـــقــــلــــب–
،اوضع ،ةيلاملاب

ةـعاـنصلاـب فـلـكملا رـيزوــلا لــثمم ،ةــيــمــجوــب ميرــك–
،اوضع ،مجانملاو

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

١١ قـفاوملا٩٣٤١ ماع يناـثـلا عـيـبر٣2 يفخّرؤم رارـق
سلـجـم ءاضعأ نييـعــت نــمضتــي ،٨١02 ةـنس رـياـنـي
.براجتلل ينطولا ربخملا ةرادإ

–––––––––

٩٣٤١ ماــع يناــثــلا عـــيـــبر٣2 يف خّرؤم رارــــــــــــــــق بجومب
ةــــيــــتآلا ءاضعألا نـــــّيـــــعـــــي ،8١٠2 ةـــنس رــــياــــنــــي١١ قـــــــفاوملا
يذيفنتلا  موسرملا نم١١ ةداملا ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ

ويام٤١ قفاوملا6٣٤١ ماع بجر٥2 يف خّرؤملا22١-٥١ مقر
براـجـتــلــل ينــطوــلا رــبــخملا ءاشنإ نــمضتملاو٥١٠2 ةــــنس
ينطولا ربخملا ةرادإ سلجم يف ،هريسو هميظنتو هماهمو
: ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل ،براجتلل

،ةراجتلاب فلكملا رـيزوـلا لـثمم ،دــــــــيشر دـمـــــــــــحأ–١
،اسيئر

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،شورطل جاح–  2

،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةـياوردوـب ةـيـمال–٣
،اوضع

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،يندـم ميرـكـلا دـبـع–٤
،اوضع



22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع نابعش2
21م٨١02 ةنس ليربأ٨١

،ةعانصلاب فلكملا ريزوـلا لـثمم ،يسيرد رـيـمس–٥
،اوضع

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم ،تاجـعـنوـب ساـيـل–6
،اوضع

،ةحصلاب فلكملا ريزوـلا ةـلـثمم ،يداـمـح ةـيـماس–٧
،اوضع

ثحـبـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا لــثمم ،يراشب نودــلــخ–8
،اوضع ،يملعلا

،اوضع ،لقنلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةلش قراط–٩

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،وزــــــير ةدـــــــــــنيل–٠١
،اوضع

ديربلاب فلكملا رـــــــــــــيزولا لــــــثـــــــــمم ،رف دـــــــباــــــــــــع–١١
،اوضع ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو

،ريبخ ،شوشع يناغلا دبع–2١

،ريبخ ،شيمرك سابع–٣١

.ريبخ ،نانج لامج–٤١

ةيديلقتلا  ةعانصلاو ةحايسلا  ةرازو

قفاوملا٩٣٤١ماع بجر٨ يفخرؤم  كرتشم يرازورارق
ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي ،٨١02 ةنس سرام62
.بتاكم يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا  نييعت

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةـــــــنس تشغ٧١  قـــــــفاوملا8٣٤١  ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥ يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

يف خرؤملا٥٠-6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،ةــيدــيــلــقــتــلا ةـــعاـــنصلاو ةـــحاـــيسلا رـــيزو تاـــيـــحالص ددـــحـــي
،لّدعملا

يف خرؤملا6٠-6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6١٠2 ةـنس رــياــنــي٠١  قـــــــفاوملا٧٣٤١ ماـــع لوألا عـــيــــبر٩2
ةــــحاــــيسلا ةرازوــــل ةــــيزــــكرملا ةرادإلا مـــــيـــــظـــــنـــــت نـــــمضتملاو
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٣١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خرؤملا6٠-6١ مقر يذيفنتلا
فدهي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا

ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.بتاكم يف ةيديلقتلا ةعانصلاو

: يتأي ام ةحايسلل ةماعلا ةيريدملا مضت  :2 ةداملا

Ⅰ–مظنتو،طبضلاو ةحايسلا ةدوج ططخم ةيريدم
: يتآلا وحنلا ىلع

،ةحايسلا ةدوج ططخــمل ةـــــــيعرفلا ةيرــــــــــــيدـــــــملا–١
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

ناـمضو ةـحاــيسلا ةدوــج طــطــخــم ةــيــقرــت بتــكــم–
،هميمعت

.ةيحايسلا نهملاو تاطاشنلا سييقت بتكم–

تاطاشنلا ةبقارمو طبضل ةيعرفلا ةيريدملا–2
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،ماعطإلاو ةيقدنفلا

،يمعطملاو يقدنفلا طاشنلا طبض بتكم–

يقدـــنـــفـــلا طاشنـــلا ةـــبـــقارـــمو ةـــعـــباـــتـــم بتــــكــــم–
.يمعطملاو

تالاكو ةبقارمو طبضل ةــــــيعرفلا ةــيريدـــــــملا–٣
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،رافسألاو ةحايسلا

،رافسألاو ةحايسلا تالاكو طاشن طبض بتكم–

ةحايسلا تالاكو طاشن ةبقارمو ةعباتم بتكم–
.رافسألاو

نوكتتو ،ةيحايسلا ةيقرتلل ةيعرفلا ةيريدملا–٤
: )2( نيبتكم نم

،ةيحايسلا ةيقرتلا تايلمع معد بتكم–

.ةكارشلاب ةطبترملا تايلمعلا ةيقرت بتكم–
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Ⅱ–ىلع ةظفاــــــــــحملاو  ةـــــــيحايسلا ةئيهتلا  ةيريدم
:  يتآلا وحنلا ىلع مظنتو،يحايسلا راقعلا

نوكتتو ،ةيحايسلا ةئيهتلل ةيعرفلا ةيريدملا–١
: )2( نيبتكم نم

،ةيحايسلا ةئيهتلا تاسارد ةعباتم بتكم–

.هنيمثتو يحايسلا راقعلا ىلع ةظفاحملا بتكم–

،يحايسلا زايتمالا باطقأل ةيعرفلا ةيريدملا–2
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،يحايسلا زايتمالا باطقأ  ديدحت بتكم–

.يحايسلا زايتمالا باطقأ نيب قيسنتلا بتكم–

عسوتلا قطانم ىلع ةظفاحملل ةيعرفلا ةيريدملا–٣
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيحايسلا عقاوملاو

عقاوملاو عسوتلا قطانم لالغتسا ةعباتم بتكم–
،ةيحايسلا

 .ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانم نيمثت  بتكم–

III–ىلع مـظـنــتو،يحاـيسلا راـمـثـتسالا ةـيرـيدــم
 : يتآلا وحنلا

،ةيحايسلا عيراشملا مييقتل ةيعرفلا ةيريدملا–١
 :)2( نيبتكم نم نوكتتو

،يحايسلا رامثتسالا عيراشم ةسارد بتكم–

.يحايسلا رامثتسالا عيراشم ةيقاطب بتكم–

ةيحايسلا عيراشملا معدل ةيعرفلا ةيريدملا–2
 :)2( نيبتكم نم نوكتتو ،اهتعباتمو

،يحايسلا رامثتسالا عيراشم زاجنإ ةعباتم بتكم–

.يحايسلا رامثتسالا  عيراشم  معدو هيجوتلا  بتكم–

Ⅳ–تاــطاشنــلاو ةــيــندــعملا تاــماــمحلا ةــيرــيدـــم
: يتآلا وحنلا ىلع مظنتو ،ةيومحلا

هايملا لامــــعتسا نيـــمـــثتل ةــــيعرــــفلا ةـــــــيرـــــيدـــــــملا–١
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيومحلا

،ةيومحلا دراوملا ةيامح بتكم–

.ةيومحلا هايملا لالغتساو نيمثت بتكم–

نهمو تاطاشن ريطأــتل ةيـــــعرـــفلا ةــــيرـــيدـــــــملا–2
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،ةيندعملا تامامحلا فرحو

،ةيندعملا تامامحلا تاطاشن ريوطت بتكم–

.ةيندعملا تامامحلا فرحو نهم بتكم–

ةيديلقتلا ةعانصلل ةماعلا ةيريدملا مضت :٣ ةداــــــــــــــملا
: يتأي ام فرحلاو

I–فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا ريوطت ةيريدم
: يتآلا وحنلا ىلع مظنتو

ةعانصلا تاطاشن معدل ةــــــــيعرفلا ةـــــيريدـــــــملا–١
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،فرحلاو ةيديلقتلا

،معدلا ةيجيتارتسا ةعباتم بتكم–

.معدلا تاسسؤم لمع جمارب عضو ةعباتم بتكم–

يداصتقالا جامدإلاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا–2
نم نوـكـتـتو ،فرحلاو ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاــنصلا تاــطاشنــل
: )2( نيبتكم

ةـعاـنصلاـب ةـقـلــعــتملا تاساردــلا ةــعــباــتــم بتــكــم–
،فرحلاو ةيديلقتلا

تاــطاشنــل يداصتــقالا جاــمدإلا ةــعــباـــتـــم بتـــكـــم–
.ةيلحملا ةيمنتلا جمارب يف فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا

،راكتبالاو ةلواقملا ةيمنتل ةيعرفلا ةيريدملا–٣
 : )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةلوانملاو ةيتالواـقملا ةيقرت بتكم–

.راكتبالا ةيقرت بتكم–

II–ةعانصلا فرحو نهملا ريطأتو ميظنت ةيريدم
: يتآلا وحنلا ىلع مظنتو ،ةيديلقتلا

ةعانصلا فرحو نهملا ميظنتل ةيعرفلا ةيريدملا–١
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،ةيديلقتلا

ةـيـنـطوـلا ةـيـقاـطـبـلاو تالـجسلا ةــعــباــتــم بتــكــم–
،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا ةنّودمو

ةعانصلا تاسسؤم لمع جمارب ةعباتم بتكم–
.اهيذيفنت مييقتو فرحلاو ةيديلقتلا

ةزهجألا ةعباتمو تاليهأتلل ةيعرفلا ةيريدملا–2
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،ةبختنملا

،اهذيفنت مييقتو ةينيوكتلا جماربلا ةعباتم بتكم–

ةزــهــجألا ةــطشنأو تاــباــخــتـــنا ةـــعـــباـــتـــم بتـــكـــم–
.فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا معد تاسسؤمل ةبختنملا

ةعانصلا معد تاسسؤم ريطأتل ةيعرفلا ةيريدملا–٣
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،فرحلاو ةيديلقتلا

ةـيـبساحملا لـئاصحلا مـيـيـقـتو ةـعـباـتـم بتـكـم–
ةيديلقتلا ةعانصلا تاسسؤمل تاباسحلا يظفاحم ريراقتو
،فرحلاو
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ةلكوملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت جمارب دادعإ بتكم–
.فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا تاسسؤمل

III–ةيديلقتلا ةعانصلاو ةيديلقتلا ةعانصلا ةيريدم
: يتآلا وحنلا ىلع مظنتو،ةينفلا

ةيديلقتلا ةعانصلا ةيقرتل ةيعرفلا ةــيريدــــــملا–١
: )2( نيبتكم نم  نوكتتو،ةينفلا ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةعانصلل ةيوقرتلا تاطاشنلا جمارب معد بتكم–
،ةيديلقتلا

ةعانصلل ةيوقرتلا  تاطاشنلا جمارب معد بتكم–
.ةينفلا ةيديلقتلا

نم نوكتتو،ةدوجلا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا–2
: )2( نيبتكم

ثارــت ةــياـــمـــحو ةـــظـــفاحملا جمارـــب دادـــعإ بتـــكـــم–
ةـعـباـتـمو ةـيـنـفـلا ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلاو ةـيدـيـلـقـتـلا ةــعاــنصلا

،اهذيفنت

غـمدـلاو ةدوجلا تاــمالــع ةــمــظــنأ ةــعــباــتــم بتــكــم–
.ةينفلا ةيديلقتلا ةعانصلاو ةيديلقتلا ةعانصلا تاجتنمل

مظنتو  ،عاطقلا تاسسؤم ةعباتم ةيريدم  :٤ ةداملا
 : يتآلا وحنلا ىلع

تاسسؤم تاردق مييقتل ةيعرفلا ةيريدملا–١
: )2( نيبتكم نم  نوكتتو،عاطقلا

تاسسؤم عم ةكارشلاو رامثتسالا جمارب بتكم–
،عاطقلا

تاسسؤم ةنرصعو ليهأت ةداعإ تايلمع بتكم–
.عاطقلا

طاشنو تاردق نيـــمثتل ةـــــيعرــــفلا ةــــيرــــيدــــملا–2
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،عاطقلا تاسسؤم

تاسسؤمل ةـيـجاـتـنإلا ةـعاـجـنــلا ةــعــباــتــم بتــكــم–
،عاطقلا

.عاطقلا تاسسؤم تاردق نيمثت بتكم–

،طيطختلاو ةيداصتقالا تاساردلا ةـــــــيرـــــــيدم :5 ةداـــــــــــملا
: يتآلا وحنلا ىلع مظنتو

نوكتتو،ةيداصتقالا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا–١
: )2( نيبتكم نم

،يداصتقالا عباطلا تاذ تاساردلا بتكم–

ةعانصلاو ةحايسلا عيراشم رثأ ليلحت بتكم–
.ةيديلقتلا

،رامثتسالاو زيهجتلا جماربل ةيعرفلا ةيريدملا–2
 : )2( نيبتكم نم نوكتتو

،رامثتسالاو زيهجتلا جمارب طيطخت بتكم–

.رامثتسالاو زيهجتلا جمارب مييقت بتكم–

،تايئاصحإلاو ةيمالعإلا تاموظنملا ةيريدم:6ةداملا
 : يتآلا وحنلا ىلع مظنتو

،ةيمالعإلا تاموظنملل ةــــــــيعرـــــفلا ةـــــيرـــــــيدــــــملا–١
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،عاطقلل ةيتامولعملا بتكم–

.يلآلا مالعإلا لكايهو ةكبشلا بتكم–

نم نوكتتو،تايئاصحإلل ةيعرفلاةــــــــيريدملا–2
: )2( نيبتكم

،ةيئاصحإلا تامولعملا ةجلاعمو عمج بتكم–

.ةيئاصحإلا ةظقيلا بتكم–

،ةيرشبلا دراوملا نيمثتو نيوكتلا ةيريدـــــــــــم:٧ ةداــــــــــملا
: يتآلا وحنلا ىلع مظنتو

،يقيبطتلا ثحبلاو نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا–١
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو

دـــيدجتو ىوــــتسملا نيسحتو نــــيوــــكــــتــــلا بتــــكــــم–
،تامولعملا

،عاطقلل ةعباتلا نيوكتلا تاسسؤم ةعباتم بتكم–

جماربلا ةعباتمو يقيبطتلا ثحبلا نيمثت بتكم–
.ةيميلعتلا داوملاو

نوكتتو،تالهؤملا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا–2
: )2( نيبتكم نم

،ةينهملا تالهؤملا ريوطت بتكم–

ىلع ةــــقداصملاو داــــمــــتــــعالا ،ةــــعــــباــــتملا بتــــكـــــم–
.ةينهملا تابستكملا

ىلع مـظـنـتو ،نواـعــتــلاو لاصتالا ةــيرــيدــم :٨ ةداملا
: يتآلا وحنلا

: )2( نيبتكم نم نوكتتو،لاصتالل ةيعرفلا ةيريدملا–١

،لاصتالاو مالعإلا بتكم–

.ةيوقرتلا تاطاشنلا نيمثت بتكم–
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: )2( نيبتكم نم نوكتتو،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا–2

،يئانثلا نواعتلا بتكم–

.فارطألا ددعتملا نواعتلا بتكم–

،قئاثولاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدم :٩ ةداملا
: يتآلا وحنلا ىلع مظنتو

:)2( نيبتكم نم نوكتتو،ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا–١

،ةينوناقلا تاساردلا بتكم–

.اهسناجتو ةينوناقلا صوصنلا ليلحت بتكم–

ةـيـنوـناـــــــقـلا نوؤـــــشلـل ةـيــعرــــــــفــلا ةــــــيرـــــــيدــــملا–2
:)2( نيبتكم نم نوكتتو ،تاعزانملاو

،ةينوناقلا نوؤشلا بتكم–

.تاعزانملا بتكم–

نوكتتو،فيشرألاو قئاثولل ةيعرفلا ةيريدملا–٣
: )2( نيبتكم نم

،قئاثولا بتكم–

.فيشرألا بتكم–

مظنتو ،لئاسولاو ةماعلا ةرادإلا ةيريدم  :0١ ةداملا
: يتآلا وحنلا ىلع

نم نوكتتو،نيمدختســـملل ةــــيعرـــفلا ةيرـــيدـــــملا–١
: بتاكم )٣( ةثالث

،ريطأتلا يمدختسم رييست بتكم–

،نيينقتلاو  نييرادإلا نيمدختسملا رييست بتكم–

حــلاصملا يمدــخــتسم رــيـــيست ةـــعـــباـــتـــم بتـــكـــم–
.عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملاو ةيجراخلا

،ةبساحملاو ةيـــنازـــيـــملل ةــــــيعرـــــفلا ةــــيرــــــيدــــملا–2
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو

،ةينازيملا تاريدقت بتكم–

،ةبساحملا بتكم–

.ةيمومعلا تاقفصلا بتكم–

نم نوكتتو،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا–٣
: بتاكم )٣( ةثالث

.زيهجتلاو نيومتلا بتكم–

،تارايسلا ةريظحو ةنايصلا بتكم–

.تاكلتمملا رييستو درجلا بتكم–

ةـّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :١١ ةداملا
.ةــّيبعشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

سرام62 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر8 يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو
 ةيديلقتلا

يرومرم نسح

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١ قفاوملا٩٣٤١ماع ىلوألا ىدامج62 يفخرؤم رارق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٨١02 ةنس رياربف
.ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج62 يف خرؤم رارق بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،8١٠2 ةنس رياربف٣١ قفاوملا

مقر يذيفنتلا موسرملا نم٣١و١١  نيتداملا ماكحأل اقيبطت
رياربف١2 قفاوملا8١٤١ ماع لاوش٤2 يف خرؤملا٠٧-8٩

ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو8٩٩١ ةنس
ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم يف ،يساسألا اهنوناق ديدحتو
: ةحايسلا ةيمنتل

فـــلـــكملا رـــيزوـــلا لـــثمم ،ينــــيــــغرــــت دــــيــــمحلا دــــبــــع–
،اسيئر ،ةحايسلاب

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،عماوج بيجن–

تاعامجلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ريخلب ديشر–
،ةيلحملا

 ،ريمعتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يواوق ديزي دــمحم–

ةئيهتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يبيطش ماستبا–
،ةينارمعلا

فلكملا ريزولا ةلثمم ،ناطلس نب ةدوع نب ةايح–
،ناكسلاو ةحصلاب

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةرودنقوب هـللا دبع–

تاسسؤملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،سادرم ةميكح–
،ةطسوتملاو ةريغصلا

،طيطختلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يملعلا رامع–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،مناغ ةميعن–
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ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،يروصنم ميركلا دبع–
،رامثتسالا ريوطتل

ةــلاــكوـــلـــل  ةـــماـــعـــلا ةرـــيدملا ،ردـــنـــكس ةدـــيرـــف داـــعس–
.ميلاقألا ةيبذاجو ةئيهتل ةينطولا

قفاوملا6٣٤١ ماع رفص٤ يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٤١٠2 ةنس ربمفون٧2
  .ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ

ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يعامتجالا نامضلاو

٨ قفاوملا٩٣٤١ماع يناثلا عيبر02 يفخرؤم رارق
ةبقارملا ناوعأ دامتعا نمضتي ،٨١02 ةنس رياني
ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلل
تاــعاــطــق يف ةــيوجلا لاوــحألا ءوس نــع ةــمــجاــنــلا
.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١  ماع يناثلا عيبر٠2 يف خرؤم رارق بجومب
قودنصلل ةبقارملا ناوعأ دمتعي ،8١٠2 ةنس رياني8 قفاوملا
ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا
،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا
: هاندأ لودجلا يف نوروكذملا

ةيوهجلا تالاكولابقللاو مسالا

ينايزوب ةبقع

يوازمح نيمأ

ناغطوب يزمر دمحأ

سارع ضاير

ةيدياحول هــللاب زتعملا

يلبمح نايفس

لولم ةداد

رئازجلل ةيوهجلا ةلاكولا

نارهول ةيوهجلا ةلاكولا

ةنيطنسقل ةيوهجلا ةلاكولا

ةديلبلل ةيوهجلا ةلاكولا

ةديلبلل ةيوهجلا ةلاكولا

ةبانعل ةيوهجلا ةلاكولا

ةلقرول ةيوهجلا ةلاكولا

ةرشابم ،هالعأ نيروكذملا ةبقارملا ناوعأ نكمي ال
2١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا نيميلا ءادأ دعب ّالإ مهماهم
عيبر٥١ يف خرؤملا٠٣١-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا62٤١ ماع لوألا

تايفيكو يعامتجالا نامضلل ةبقارملا ناوعأ ةسرامم طورش
.ممتملاو لدعملا ،مهدامتعا

٣١ قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر52 يفخرؤمرارق
عيبر0١ يفخرؤملا رارقلا لّدعي ،٨١02 ةنس رياني
5١02 ةــنس رــبـــمسيد22 قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــــــع لوألا

ةــــئيـــــه ةرادإ سلـــــجـــــم ءاضعأ نييـــــعـــــت نـــــمضتملاو
ءانبلا تاطاشن يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا

.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماــع يناــثــلا عـــيـــبر٥2 يف خرؤم رارــــــــــــــــق بجومب
٠١ يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،8١٠2 ةنس رياني٣١ قفاوملا

٥١٠2 ةـــنس رـــبــــمسيد22 قـــــفاوملا٧٣٤١ ماـــــع لوألا عـــــيــــــبر
نم ةياقولا ةئيه ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
ةـيـموـمـعـلا لاـغشألاو ءاـنــبــلا تاــطاشن يف ةــيــنــهملا راــطــخألا

:  يتأي امك ،يرلاو

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

،نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،قوزع ليضوف ديسلا–

فـلـكملا رـيزوـلا ةـلـثمم ،يشكــيــلــم ةــنــيرــبص ةسنآلا–
،ةيمومعلا لاغشألاب

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

٣2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج5 يفخرؤم رارق
ناوعأ دامتعا بحس نمضتي ،٨١02 ةنس رياني
.يعامتجالا نامضلل ةبقارملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج٥ يف خرؤم رارـــــــــــــــــق بجومب
ناوـــعأ  داــــمــــتــــعا بحسي ،8١٠2 ةـنس رــياــنــي٣2 قـــفاوملا
: هاندأ لودجلا يف نيروكذملا يعامتجالا نامضلل ةبقارملا

مسالا
ةيالولاةمدختسملا ةئيهلابقللاو

 ةعمج يدايع

ةيمال ساوأ

ريمس مدقم

نيع
 ىلفدلا

يديس
سابعلب

راشب

تانيمأتلل ينطولا قودنصلا
ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

نامضلل  ينطولا قودنصلا
ريغب صاخلا يعامتجالا

ءارجألا

نامضلل ينطولا قودنصلا
صاخلا يعامتجالا

ءارجألا ريغب
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٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج١١  يفخّرؤم رارق
ينطولا سلجملا ةليكشت ددحي ،٨١02 ةنس رياربف
.ةيعامتجالا ةيدضاعتلل يراشتسالا

–––––––––––

٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج١١ يف خّرؤم رارق بجومب
ينطولا سلجملا ةليكشت دّدحت ،8١٠2 ةنس رياربف٧2 قفاوملا
2 داوملا ماكحأل اقيبطت ،ةيعامتجالا ةيدضاعتلل يراشتسالا

٠١ يف خّرؤملا٧2٤-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٣١و٣و
ددحي يذلا٧٩٩١ ةنس ربمفون١١ قفاوملا8١٤١ ماع بجر
ةيعامتجالا ةيدضاعتلل يراشتسالا ينطولا سلجملا ةليكشت
: يتأي امك ،ديدجتلل ةلباق تاونس )٤(  عبرأ ةدمل  ،هريسو

ليغشتلاو لمعلا ريزو نع الثمم ،ةكولم ناميلس ديسلا–
،يعامتجالا نامضلاو

ةـيـلـخادـلا رـيزو نـع الــثمم ،يدــمــح ناــمــيــلس دــيسلا–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملا ريزو نع ةلثمم ،ةعقروب ةلبع ةسنآلا–

ناكسلاو ةحصلا ريزو نع الثمم ،يامح قراط ديسلا–
،تايفشتسملا حالصإو

ينطولا نماضتلا ةريزو نع الثمم ،يداز دـمحم ديسلا–
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ينطولا سلجملا نع الثمم ،نارقمأ يزوف ديسلا–
،يعامتجالاو يداصتقالا

ككسلا عمجم ةيدضاعت ناونعب ،فوطقوب يلع ديسلا–
،ةيديدحلا

نكسلل ةماعلا ةيدضاعتلا ناونعب ،شوكب نسحأ ديسلا–
،ريمعتلاو

داومل ةماعلا ةيدضاعتلا ناونعب ،يكيرش دوليم ديسلا–
،ءانبلا

ةماعلا ةيدضاعتلا ناونعب ،يتيمكل نيدلا زع ديسلا–
،ةيلاملا لامعل

ةماعلا ةيدضاعتلا ناونعب ،حلاص يبرعلب نادمح ديسلا–
،ينطولا نمألل

ةينطولا ةيدضاعتلا ناونعب ،ةديع نب رداقلا دبع ديسلا–
،ةفاقثلاو ةيبرتلا لامعل

،نيئانبلا ةيدضاعت ناونعب ،يدـمحم يقزرأ ديسلا–

ةيعامتجالا ةيدضاعتلا ناونعب ،نونغز يلع ديسلا–
،نداعملا لامعل

ةيلئاعلا ةيدضاعتلا ناونعب ،تامرح رداقلا دبع ديسلا–
،ةيرئازجلا

لامعل ةماعلا ةيدضاعتلا ناونعب ،يلت روشاع ديسلا–
،ةيزاغلاو ةيئابرهكلا تاعانصلا

ينواعتلا قودنصلا ناونعب ،كورب ميكحلا دبع ديسلا–
،يرئازجلا

ةماعلا ةيدضاعتلا ناونعب ،راطت ديمحلا دبع ديسلا–
،بلصلاو ديدحلاو نيدعتلا لامعل

ةـماـعـلا ةـيدضاـعـتــلا ناوــنــعــب ،موسق مــيــهارــبإ دــيسلا–
،ةيندملا ةيامحلا ناوعأل

،ءانبلا لامع ةيدضاعت ناونعب ،يارت قراط ديسلا–

،بوبحلا لامع ةيدضاعت ناونعب ،مالعل ليعامس ديسلا–

تاباغلاو يرلا ةيدضاعت ناونعب ،يتاوت يلاليج ديسلا–
،زيهجتلاو

،لقنلل ةماعلا ةيدضاعتلا ناونعب ،يرزام نيسح ديسلا–

ةينطولا ةيدضاعتلا ناونعب ،ينالعز زيزعلا دبع ديسلا–
،ةرادإلاو ةيلحملا تاعامجلا لامعل

ةعانص ةيدضاعت ناونعب ،دوعس دعس ةريمس ةديسلا–
،لورتبلا

ةـلـقـتسملا ةـيدضاـعـتـلا ناوـنـعـب ،نوـقــع يحــي دــيسلا–
،رئازجلا يفظومل

ةـيـنـطوـلا ةـيدضاـعـتـلا ناوـنـعـب ،ةراـبـج رــيشب دــيسلا–
،ةحصلا لامعل

ةـماـعـلا ةـيدضاـعـتـلا ناوــنــعــب ،حــلاوص ينادملا دــيسلا–
،يعامتجالا نامضلا لامعل

كراـمجلا ةـيدضاـعـت ناوـنـعـب ،يلالــيــج مالــعوــب دــيسلا–
،ةيرئازجلا

لامعلل ماعلا داحتالا نع الثمم ،يدارف نيدلا زع ديسلا–
،نييرئازجلا

،بلاـط نـب لصيــف دــيسلاو جاــجــح ةــلــيــمــج ةدــيسلا–
،ةيدضاعتلا طاشن يف نيلهؤملا نيصخشلا ناونعب

قودنصلل ماعلا ريدملا ،ماده ناسح يناجيت ديسلا–
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا

ماعلا ريدملا ،فسوي قشاع داؤف يقوش دمحأ ديسلا–
،ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل

ةيدضاعتلل يراشتسالا ينطولا سلجملا ةليكشت مّمتت
.لاكشألا سفنب ،ءاضتقالا دنع ،ةيعامتجالا

٥٣٤١ ماع لوألا عيبر٣١ يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
سلجملا ةليكشت ددحي يذلا٤١٠2 ةنس رياني٥١ قفاوملا
.ةيعامتجالا ةيدضاعتلل يراشتسالا ينطولا

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


