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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا

يراــــــــــجتلا قاــــــفتالاىلـــــــعقيدصتلانّمضتي ،0202ةنس تشغ2قفاوملا1441ماــع ةــجحلا يذ2١ يفخّرؤـــم٤١2–٠2 مـــقريـــسائرموـــسرم
خيراتبرئازجلابعّقوملا،ّةيمالسإلا ناتسكاب ةيروهمج ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارــــقـــــميّدلاةّيرــــــــئازـــــــجلاةّيروـــــهــــمجلاةــــموـــــكــــح نيب
...............................................................................................................................................................................2102ةنسليربأ71

نيبقافتالاىلعقيدصتلانّمضتي ،0202ةنس تشغ2قفاوملا1441ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم٥١2 –٠2 مقريسائرموسرم
عّقوملا،ةيندملا ةيامحلا لاجم يف نواعتلاب قلعتملا ةّيلاغتربلا ةّيروهمجلاوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا

....................................................................................................................................................8102ةنسربوتكأ3خيراتبةنوبشلب

يليدعتلا قحلملا ىلع قيدصتلا نّمضتي ،0202 ةنس تشغ2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم٦١2–02 مقر يسائر موسرم
ةــــــــموــــكحو ةّيـــــــــبعّشلا ةّيــــــــطارـــــقميّدلا ةّيرــــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلا ةــــــموكح نيــــب1102 ةـــــــنس ويلوي21 يف خّرؤملا قافتالل
ربمتبس4 خـــــــــــيراتب رــــــــئازجلاب عــــــــقوملا ،ةــــــــيمنت عـــــــــيراشم ىلإ نــــــيدلا لـــــيوحت ةرادإ بـــــيلاسأ لوـــــح ّةيــــلاطيإلا ةّيروـــــــــهمجلا

.............................................................................................................................................................................................9102 ةنس

ةّيميظنتميسارم

دامتعا ليوحتو باب ثادـحإ نـمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي82قفاوملا١٤٤١ ماع ةـجحلا يذ٧ يف خّرؤــم8٠2–٠2 مـــقر يـــسائرموـــسرم
.....................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ

يـف داــــــــمتعا لـــقن نـمضــتــي ،٠2٠2 ةنــس ويلوي٠٣قـــــفاوـــملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يـف خّرؤم2١2–٠2 مــقر يذـــيفنتموـــسرم
............................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةــــــــيلخادـــلا ةرازو رـــــــييست ةـــــينازـــــيم

ةــــــينطولا ةــــــلاكولا ماــــــهم ددـــــــحي ،٠2٠2 ةـــــــــنس تــــــشغ2 قــــــــفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف خّرؤم٧١2–٠2 مقر يذيفنتموسرم
............................................................................................................................................اهريسو اــــهميظنتويـــــندملا نارـــــــيطلل

نم ةياقولا ماظن فيفختنمضتي ،٠2٠2 ةنس تشغ8 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ8١ يف خّرؤم٥22–٠2 مقر يذيفنتموسرم
....................................................................................................................هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا

ةّيدرفميسارم

ةسائرب ةماعلا ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي92 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

............ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي92 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيلخادلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو

ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا1441 ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ42 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
............................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

.....................لدعلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا1441 ماــــــع ةدعـــقلا يذ42 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــــسرم

ةمكحملا سيئرو ضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا1441 ماـــــــع ةدـــــــعقلا يذ42 يف خّرؤــــــم يــــسائر موـــــسرم
....................................................................................................................................................................................ةلقروب ةيرادإلا

ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا1441 ماــــــع ةدــــعقلا يذ42 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
...............................................................................................................................................................رامثتسالا ريوطتل ةينطولا
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ةــــباقرلل ماــــعلا رـــــيدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا1441 ماــــــــع ةدعــــقلا يذ42 يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
.......................................................................................................................................ةراجتلا ةرازوب شــــــغلا عـــمقو ةـــيداصتقالا

.........ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم

تاـساردـــــلل ينطولا دــــهعملاب نييــــعتلا نـــمضتي ،0202 ةــــنس وــــيلوي61 قـــــفاوملا1441 ماـع ةدـــــعقلا يذ42 يف خّرؤــــم يــــسائر موسرم
......................................................................................................................................................................ةلماشلا ةــيجيتارـــــتسالا

نوؤـــــــشلاو مــــــيظنتلا رـــيدــم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وــيلوي61 قفاوملا1441 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ42 يــف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
..............................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةــــــيلخادلا ةرازوـــــــب ةــــــماعلا

ةرازوـــــــب رـــــــيدم ةبئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا1441 ماــــــــع ةدـــــعقلا يذ42 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
.......................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةــــيلحملا تاــــــعامجلاو ةــــــيلخادلا

ةماعلا ةيريدملاب رـــيدــم بئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا1441 ماـــــــع ةدــــعقلا يذ42 يــف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
...................................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل

صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم نييــــــعت نــــمضتي ،0202 ةـــنس وـــــيلوي61 قــــفاوملا1441 ماـــع ةدــــعقلا يذ42 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
.........................................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب

ناويدلاب تاساردلل نـــــــيرـــيدم نييــــــــــعت نــــــــــمضتي ،0202 ةــــــنس وـــــــــيلوي61 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يــف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................داسفلا عمقل يزكرملا

ثــــــــــــــحبلاو تاــــــــساردلل نــــــــيرــيدم نييــــــــــــــعت نـــــــــمضتي ،0202 ةـــــنــــــس وــــــــيلوي61 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يــف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................ناسنإلا قوقحل ينطولا ســــــــــــلجملل ةــــــــماعلا ةـــــــنامألاب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ناويدلل ةبقارــملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس وــينوي٤2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ2 يـف خّرؤم رارــق
............................................................................................................................................................هايملا فرصو يقسلل ينطولا

ةئيبلا ةرازو

تاعاطقلا نيب ةـــكرتشملا ةــــنجلل يلـــخادلا ماـــظنلا ىلع ةقداصملا نــــمضتي ،0202 ماــع وــينوي8 قــفاوملا1441 ماــع لاّوــش61 يف خّرؤـــم رارـــق
.......................................................................................................................................................ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصتل

....................ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا رّدـصم لـيهأت تايفيك دّدـحي ،0202 ماع وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم رارق
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ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ٦٤٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٩ 4

ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
ماــع ةــجحلا يذ2١ يفخّرؤـــم٤١2-02 مـــقريـــسائرموـــسرم

قيدصتلانمضتي ،0202ةنس تشغ2قفاوملا1441
ةّيروــــــــهمجلاةــــــموكح نيـــــبيراــــــــــجتلا قاــــــفتالاىلـــــــع
ةيروهمج ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلا
71خيراتبرئازجلابعّقوملا،ةّيـمالسإلا ناـتسكاـب
.2102ةنسليربأ

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

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

،ةيجراخلانوؤشلاريزوريرقتىلعءانب –

،هنم9-19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو –

ةّيروهمجلاةموكح نيبيراجتلا قافتالاىلععالطالادعبو
ناتسكاب ةيروهمج ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلا
،2102ةنسليربأ71خيراتبرئازجلابعّقوملا،ّةيمالسإلا

:يتأياممسري

ةموكح نيبيراجتلا قافتالاىلعقّدصي:ىلوألاةداملا
ةيروهمج ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا

ةنسليربأ71خيراتبرئازجلابعّقوملا،ةّيمالسإلا ناتسكاب
ةّيرئازجلاةّيروهمجللةيمسّرلاةديرجلايفرشنيو،2102
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلا

ةّيـــــمسّرلاةدــــــيرجلايفموـــــــسرــملااذـــــــهرــــــشني:2ةداملا
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

تشغ2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف رئازجلابرّرـح
.٠2٠2 ةنس

نوبتديجملادبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيرئازجلاةّيروهمجلاةموكح نيبيراجت قافتا
 ةيروهمج ةموكحوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلا

.ةّيمالسإلا ناتسكاب

ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلاةموكحّنإ
اميف امهيلإ راشملا ،ةّيمالسإلا ناتسكاب ةيروهمج ةموكحو
،“ نيفرطلا “ ـب يتأي

ةبغرو ،نيدلبلا نيب ةقادصلا ةيقرت ىلع امهنم اصرح –
ةيراجتلاوةيداصتقالا تاقالعلا عيونتو ةيمنت يف امهنم
ةحلصملاو ةلماعملا يف ةاواسملا ساسأ ىلع نيدلبلا نيب
،ةلدابتملا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

نييداصتــقالا نيلــماــعــتملا نيب ةــيراــجــتــلا تالداــبملا مــتـــت
ةيروـهـمـجوةّيبـعـّشلاةّيـطارــقميّدلاةــّيرــئازــجلاةّيروــهـمـجلل
لوعفملا ةيراسلا مظنلاونيناوقلل اقبط ،ةّيمالسإلا ناتسكاب

.نيدلبلا نم لك يف

2 ةداملا

نييداصتقالا نيلماعتملا نيب ةلدابتملا تاجوتنملا لمشت
لك يف ريدصتلل ةـهجوملا تاــجتنملاةــفاــك ،نــيدلــبـلا الـــك يــف
.امهنم

3 ةداملا

ةياعر رثكألا ةلودلا ةلماعم ،رخآلا فرطلا فرط لك حنمي
: صخي اميف

دنع ةقبطملا ىرخألا موسرلا لكوةيكرمجلا موسرلا )أ
قوقحلا هذه ليصحت قرط اذكو،تاجتنملاريدصت وأ داريتسا

،بئارضلاو موسرلاو

ةداعإونيزختلاوةكرمجلاب ةقلعتملا ةينوناقلا ماكحألا )ب
،نحشلا

ةرشابملا ريغو ةرشابملا بئارضلاوةيلحملا موسرلا )ج
،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةفصب ةدروتسملا داوملا ىلع

اذه ذيفنت نع ةجتانلا تاليوحتلاوديدستلا تايفيك )د
،قافتالا

ىرخألا ةيكرمجلا ريغ ليقارعلا لكوةيمكلا دويقلا )ـه
،تارداصلاوتادراولا ىلع ةقبطملا

لقنلاوءارشلاوعـيـبـلاـب ةـقـلـعـتملا ةـيـنوـناـقـلا ماــكــحألا )و
.ةيلخادلا قوسلل ةهجوملا علسلل عيزوتلاو

4 ةداملا

تازايتمالا لك ىلع ،هالعأ3 ةداملا ماكحأ قيبطت نكمي ال
دحأ لبق نم مدقتس يتلا وأ ةمدقملا تاءافعإلاو تالزانتلاو
: نيفرطلا

،ةيدودحلا ةراجتلا ليهست ةيغب ،ةمخاتمو ةرواجم نادلبل )أ

لدابتلا قطانم وأ ةيكرمج تاداحتا يف ةوضع نادلبل )ب
،اهيلإ ّمضنيس وأ اهيف اوضع نيفرطلا دحأ ناك اذإّرحلا
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تالاصتا قيقحتو تامولعملا لدابتل ةمئالم ةمظنأ ةماقإ
تارهاظتلاو ضراعملا يف ةكراشملا اذكو،لامعألا لاجر نيب
مظنلاونيناوـقـلـل اـقـفو اـمـهـنـم لـك اـهـمـظـنـي يتـلا ةـيراـجــتــلا
.نيدلبلا نم لك يف لوعفملا ةيراسلا

ةماقإ ىلع ،ةصاخ ةفصب ،نافرطلا رهسي ،ضرغلا اذهلو
يف ةيجراخلا ةراجتلا ةيقرتب ةفلكملا تائيهلا نيب نواعت
.نيدلبلا الك

01 ةداملا

ةمئالم ةيامح نامضل ةمزاللا تاءارجإلا نافرطلا ذختي
ةيراجتلاوةيعانصلا تامالعلاوعارتخالا تاءاربل ةيلعفو
ةجمدنملا رئاودلا ةيفارغوبطو فيلأتلا قوقحوةيتامدخلاو
نييـعـيـبـطـلا صاـخشألل ةـيرـكـفـلا ةـيـكــلملا قوــقــح لــثمت يتــلا

اقبط كلذورخآلا فرطلل نيعباتلا نيصخرملا نييرابتعالاو
يف اذخأونيدلبلا نم لك يف هب لومعملا يراسلا عيرشتلل
اذـه يف ةـيـلودـلا تاـيـقاـفـتالا راـطإ يف اـمـهـتاــمازــتــلا راــبــتــعالا
.اهيف نافرط امه يتلاولاجملا

11 ةداملا

عورفوتايلثمموتاكرش ةماقإوحتف نافرطلا عجشي
،امهنم لك ميلقإ ىلع نييرابتعالا صاخشألا نم اهريغو
.ةينطولا مظنلاو نيناوقلا راطإ يف كلذو

21 ةداملا

تامدخلاوعلسلا داريتساوريدصت دوقع يف راعسألا ددحت
نــــــــيدـــلبلا الــــــــكل نييراـــــــبتعالاو نييـــــــــعيبطلا صاــخشألا نيـب
.ةيلودلا قوسلا راعسأ ساسأ ىلع ضوافتلاب

31 ةداملا

نم ليوأت عوضوم قافتالا اذه ماكحأ نوكت نأ نكمي ال
ذيفنتوينبتوذاختاب نيفرطلا نم يأ مايقلقرعي نأ هنأش

ثارتلا ةيامحل اذكو،ينطولانمألل ةيرورضلا تاءارجإلا
.ةيرثألاوةيخيراتلاوةينفلا ةميقلا يذ ينطولا

41 ةداملا

نأ نكمي يتلا تافالخلل يدولا لحلا ىلع نافرطلا لمعي
نييداصتقالا نيلماعتملا نيب ةمربملا دوقعلاذيفنت ءانثأ أشنت
.نيفرطلا الكل

هذــــــهةــــيوستمــــتت ،اــــهللـــــحىلإلـــــصوتلامدــــــعةـــــلاحيف
رمألا بلطت اذإو ،دوقعلاهذهماكحأىلإعوجرلابتافالخلا
لبق نم اهب فرتعملا يلودلا نوناقلا تائيه يلإ ءوجللا
.نيفرطلا

51 ةداملا

راطخإ رخآ خيرات نم ارابتعا ذيفنتلا ّزيح قافتالا اذه لخدي
لاــــــــمكتساب ةــــــــيساـــمولبدلا تاوــــــنقلا رــــــبع ناــــــفرطلا هــــــــــــلدابتي
.كلذل ةصاخلا ةيروتسدلا تاءارجإلا

فدهت فارطألا ةددعتم تاقافتا يف امهتكراشمل ةجيتنك )ج
.يداصتقالا جامدنالا ىلإ

5 ةداملا

يف اهب لومعملا مظنلاو نيناوقلل اقفو ،نافرطلا حمسي
نم ةافعم ،هاندأ ةروكذملا تاجتنملا داريتساب ،نيدلبلا الك
: ةيكرمجلا موسرلا

ضراـــعملا ةــــبساــــنمب اــــتــــقؤم ةدروــــتسملا تاــــجــــتــــنملا )أ
،ةلثامملا تارهاظتلاو

،اهريدصت ةداعإوحيلصتلل اتقؤم ةدروتسملا تاجتنملا )ب

،عيبلل ةصصخملا ريغ راهشإلا داتعوتانّيع )ج

ةرباعلاوثلاث دلب نم ةمداقلاوةيلصألا تاجتنملا )د
،رخآلا فرطلا هاجتا يف نيفرطلا دحأ ميلقإل اتقؤم

ثحـــــبـــــلا تاـــــجاحل اـــــتـــــقؤم ةدروـــــتسملا تاـــــجـــــتــــــنملا )ـه
.بيرجتلاو

صيخرتب ّالإ ،هالعأ ةروكذملا تاجتنملا عيب نكمي ال
.ةيكرمجلا موسرلا ديدستبوقبسم يباتك

6 ةداملا

ىلع تامدخلاوعلسلل داريتسالاوريدصتلا تايلمع متت
نييرابتعالاونييعيبطلا صاخشألا نيب مربت دوقع ساسأ
ةــيراــســلا ةيـنـطوـلا مـــظـنـلاونيـناوــقلل اــقــبط ،نيدلــبـلا الـــكل
يف ةيلودلا تاسرامملل اقبط كلذكوامهنم لك يف لوعفملا

.لاجملا اذه

صاخشألا تامازتلا نع الوؤسم نيفرطلا نم يأ نوكي ال
ةيراجتلا تاـــــقفصلا نــــع ةــــجتانلا نييراـــــبتعالاو نييـــــعيبطلا
.مهنيب ةمربملا

7 ةداملا

قاـــفتالا اذـــه راـــطإ يف ةــــمربملا دوــــقعلا ةـــميق دـــيدست مـــتي
مظنلاونيـناوقلل اـــقـــفو لــــيوحتللةـــــلباقلا ةرــــحلا تالــــمعلاب
.نيدلبلا نم لك يف لوعفملا ةيراسلا

8 ةداملا

نيفرطلا دحأ مـيلقإ نــم ةدروـــتسملا عـــلسلا لوـــخد عـــضخي
ةـــحصلاوةــــحصلا دـــــعاوق مارــــتحال رـــــخآلا فرــــطلا مــــيلقإ ىلإ
اـمـه يتـلا ةـيـلودـلا تاـيـقاـفـتالـل اـقـبـط ةـيرـطـيــبــلاوةيتابنلا

دعاوقلل ،ةرورضلا دنعو،ةينطولا امهنيناوقواهيف نافرط
.نافرطلا اهيلع قفتي يتلا

9 ةداملا

اـــــمهتالدابمل ةــــيقرتلا لــــئاسو داــــمتعا ناــــفرطلا عـــــجشي
لالخ نم اميس ال ،نييداصتقالا امهيلماعتم نيب ةيراجتلا
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نكميو ،)2( نيتنس ةدمل لوعفملا يراس قافتالا اذه ىقبي
اذإ ّالإ )2( نيتنس ةدمل ةلثامم ىرخأ تارتفل ايئاقلت هديدجت

ءاـهـنإ يف هـتـيـنـب ،اـيـباـتــك رــخآلا فرــطــلا نيفرــطــلا دــحأ غــلــبأ
.رهشأ )6( هتس هتدم قبسم راعشإب كلذو هب لمعلا

61 ةداملا

ةرــشاـبـم قاــفـتالا اذــه لـحـي ،ذيـفـنـتلا زــيـح هــلوــخد درجمب
ةّيرــئازـجلاةّيروــهمجلاةــموــكـح نيب يراـجتلا قاــفــتالا لحم
،ّةيمالسإلا ناتسكاب ةيروهمج ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلا
.9691ةنسربمتبس21مويرئازجلابعّقوملا

ةحلاص هماكحأ ىقبت ،قافتالا اذه ةيحالص ءاهتنا دنع
مل يتلاو هنايرس ةدم لالخ ةمربملا دوقعلا ةفاكل ةبسنلاب
.هتيحالص ءاهتنا خيرات دنع اهذيفنت متي

71قفاوملا3341ماـــــعىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
ةـــــيبرعلا نيــــتغللاب ،نيــــتيلصأ نيـــــتخسن يف2102ةنسليربأ

ةلاح يفو ،ةينوناقلا ةيجحلا سفن نيصنللو ،ةيزيلجنإلاو
.يعجرملا صنلا ةيزيلجنإلا ةغيصلا لكشت ،فالخ

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

ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم٥١2 -02 مقريسائرموسرم
قيدصتلانمضتي ،0202ةنس تشغ2قفاوملا1441
ّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا نيبقافتالاىلع
نواعتلاب قلعتملا ّةيلاغتربلا ةّيروهمجلاوّةيبعّشلا

خيراتبةنوبشلبعّقوملا،ةيندملا ةيامحلا لاجم يف
.8102ةنسربوتكأ3

––––––––––

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

،ةيجراخلانوؤشلاريزوريرقتىلعءانب –

،هنم9–19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو –

ةّيرــئازــجلاةّيروــهمجلا نيـبقاــفـتالاىلــععالــطالادــعبو–
نواعتلاب قلعتملا ّةيلاغتربلا ةّيروهمجلاوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلا

ربوتكأ3خيراتبةنوبشلبعّقوملا،ةيندملا ةيامحلا لاجم يف
،8١٠2ةنس

:يتأياممسري

ةّيروــــــــهمجلا نيــــــبقاــــــــفتالاىلـــــعقّدــــــصي:ىلوألاةداملا
ةّيــلاــغتربلا ةّيروهمجلاوةّيبعّشلاةّيـطارــقميّدلاةّيرــئازــجلا
ةنوبشلبعّقوملا،ةيندملا ةيامحلا لاجم يف نواعتلاب قلعتملا

ةيمسّرلاةديرجلايفرشنيو،8١٠2ةنسربوتكأ3خيراتب
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ّةيــــــمسرلاةدــــــيرجلايفموــــــسرملااذـــــــهرــــــــــشني:2ةداملا
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

تشغ2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف رئازجلابرّرـح
.٠2٠2 ةنس

نوبتديجملادبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا نيب قافتا
نواعتلاب قلعتي ةّيلاغتربلا ةّيروهمجلاوةّيبعّشلا

.ةيندملا ةيامحلا لاجم يف

ةّيروهمجلاوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلاّ نإ
،”نيفرطلا“ ـب يتأي اميف امهيلإ راشملا ،ةّيلاغتربلا

نيب نواعتلاو راوجلا نسحو ةقادصلا ةدهاعمل ارظن–
ةّيروهمجلاوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا
،5002 ةنس رياني8 يف رئازجلاب ةعّقوملا،ةّيلاغتربلا

عاطق يف مئاد نواعت ةماقإب نيتلودلا ةحلصمب اعانتقاو–
،ةيندملا ةيامحلا

،ةيندملا ةيامحلا عاطق يف نواعتلا ّنأب امهنم افارتعاو–
نانئمطا يف مهاسي ،ئراوطلا تالاح رييستو ةياقولا اهيف امب
،نيتلودلا الك نمأو

لامعتساب اهلح نكمي ال ئراوطلا تالاح ضعبّ نأ ارابتعاو–
 ،طقف نيفرطلا دحأ لئاسو وأ تاردق

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
عوضوملا

نيفرطلا نيب قّبطملا ينوناقلا راطإلا قافتالا اذه ددحي
يف يراسلا نوناقلل اقفو ،ةيندملا ةيامحلا لاجم يف نواعتلل
.نيتلودلا اتلك

2 ةداملا
قيبطتلا لاجم

راــطإ يف ،ةيندملا ةياــمحلا لاجم يف ناــفرطلا نواــعتي.1
.قافتالا اذهو نييلخادلا امهينوناقو قبطملا يلودلا نوناقلا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نع
ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

ةراجتلا ريزو

ةداب نب ىفطصم

ةيروهمج ةموكح نع
ةّيمالسإلا ناتسكاب

لورتبلا ريزو
ةيعيبطلا دراوملاو

مصاع نيسح
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لدابت اذكو ،كرتشملا مامتهالا تاذ لئاسملا ةسارد)ج(
مـيـيــقتلاو ةــياــقوــلاوؤـبـنـتلا لاــجم يــف مـيـظنتلاوعــيرــشتلا

،ةباجتسالاو

ةيندملا ةيامحلل ةينطولا سرادملا نيب نواعت ةماقإ)د(
ينقتلا ميلعتلا جماربو نينوكملاو ءاربخلا لدابت لجأ نم
،ةصصختملا

وأ ةيعيبطلا ثراوكلا ةاكاحمو نيرامت يف ةكراشملا)ـه(
،ةيجولونكتلا

يف ةليثملاو ةلدابتملا ةدعاسملا ذيفنتلا زيح عضو)و(
.ةثراك وأ ريطخ ثداح عوقو ةلاح

5 ةداملا
ةكرتشملا ةنجللا

نيب نواعتلل ةكرتشم ةنجل أشنت ،قافتالا اذه ذيفنتل.1
اميفىّمست ،ةيندملا ةيامحلا لاجم يف لاغتربلاورئازجلا

تاطلسلا نم نيلثمم نم فلأتتو ،”ةطلتخملا ةنجللا“ يتأي
.قافتالا اذه نم6 ةداملا يف ةددحملا ،ةصتخملا

.هتثعب ةليكشتب رخآلا فرطلا غالبإب فرط لك موقي.2

.لاغتربلاورئازجلا يف بوانتلاب ةطلتخملا ةنجللا عمتجت.3

ةنجللا تاعامتجا داقعنا ناكمو دعوم نافرطلا ددحي.4
.ةرورضلا دنع ةيسامولبدلا ةانقلا لالخ نم ةطلتخملا

: يتأي امب ةفلكم ةطلتخملا ةنجللا.5

عاطق يف اهذيفنت متيس يتلا تاطاشنلا ديدحت )أ(
،ةيندملا ةيامحلا

،4 ةداملا يف ةروكذملا تاطاشنلا روطت مييقت )ب(

نيسحتوقيمعت لجأ نم نيفرطلل تاحارتقا ميدقت )ج(
.ةيندملا ةيامحلا لاجم يف نواعتلا ةيقرتو

نيح يف ،هدفو رفس فيلاكت لسرملا فرطلا لمحتي.6
لـخاد لـقـنـتـلاو ةـماـقإلا فـيـلاـكـت لـبـقـتسملا فرـطـلا لـمـحـتـي
اذإ ّالإ ،اقباس اهيلع قفتملا تارايزلاب ةلصلا تاذ ،هميلقإ
.كرتشم قافتاب كلذ فالخ نافرطلا ىأترا

عيرشتلل اقفو ،هالعأ ةروكذملا فيلاكتلا ديدست متي.7
.نيدلبلا نم لك يف امهب لومعملا ميظنتلاو

6 ةداملا
ةصتخملا تاطلسلا

اهميدقتو ةدعاسملا بلط يف ةصتخملا نيفرطلا تاطلس.1
: يه

تاكلتمملاو صاخشألا ةيامح لمشت ةيندملا ةيامحلا.2
.ةيجولونكتلا وأ ةيعيبطلا ثراوكلاو ةريطخلا ثداوحلا نم

3 ةداملا
فيراعتلاوتاحلطصملا

: يتأي امب قافتالا اذه يف دصقي

ةدعاسم بلطي يذلا فرطلا ينعي ،“بلاطلا فرطلا“)أ(
ةدـــعاسملا قرـــفو ءارـــبخلا لاسرإ لـــكش ىلع رــــخآلا فرــــطــــلا

،فاعسإلا لئاسوو

نم ىقلتي يذلا فرطلا ينعي ،”بولطملا فرطلا“)ب(
تادعملا دافيإوةدعاسملا قرف لاسرإ بلط رخآلا فرطلا

،مزاللا معدلاو

نوكت يداع ريغ ثدح ثودح ينعي ،“ريطخ ثداح“)ج(
امهل نوكت نأ نكمي ناكملاو نامزلا يف ايبسن ةدودحم هراثآ
تاكلتمملا ىلع اذكو ،ىرخألا تانئاكلا وأ رشبلا ىلع جئاتن
،ةئيبلا وأ

ثداوحلا ةلسلس وأ ريطخلا ثداحلا يه ،”ةثراكلا“)د(
اياحضو ةيدام رئاسخ ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ةريطخلا

ىلعو داصتقالا ىلعو ةشيعملا فورظ ىلع رثؤتونيلمتحم
،ينطولا ميلقإلا لماك وأ ءزج يف عمتجملا

لكل ةلومحملا تادعملاو لئاسولا ،”فاعسإلا لئاسو“)ـه(
،ةدعاسملا قرف فرط نم لامعتسالل ةصصخملاو ةمهم

زيـهجتو تاـبـكرملاو داـتـعـلا ،“تازيهجـتـلاو تادـعملا“)و(
نيــصـصـخملا ءاــضعألل يدرــفـلا زــيـهـجتلاو ةدـــعاــسـملا قرــف
،ةدعاسملل

لامعتسال ةمزاللا علسلا ينعت ،”ةلغتسملا تاكلتمملا“)ز(
،ةدعاسملا قرفب ةصاخلا تادادمإلاوداتعلاوتازيهجتلا

بولطملا فرطلل عباتلا ءاربخلا قيرف ،”ةدعاسملا قيرف“)ح(
فلكملا ةـــثراـــك وأ ريطخ ثداــح عوــقو ناكم ىلإ لــسرأ يذــلا

.ةمزاللا تادعملا عيمجب زهجمو،ةدعاسملاب

4 ةداملا
ةيندملا ةيامحلا لاجم يف نواعتلا تايفيك

ةيامحلا لاجم يف امهنواعت ريوطت ىلع نافرطلا قفتي
: ةطساوب ،صوصخلا هجو ىلع ةيندملا

تامولعملا لدابت اذكو نيصصختملاو ءاربخلا لدابت)أ(
،ةيندملا ةيامحلاب قلعتي ام لك يف

ةيامحلا تاراطإل صصختملاوماعلا نيوكتلا تايلمع)ب(
ئراوطلا تالاح رييست لاجم يف ةصاخ ،رمألا مزل اّملك ةيندملا

،رطاخملا ليلحتو
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ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلـل ةـبسنــلاــب )أ
ةيلخادلا ةرازو– ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا  :ّةيبعّشلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ةينطولا ةئيهلا : ّةيلاغتربلا ةّيروهمجلل ةبسنلاب )ب
.ةيلخادلا ةرادإلا ةرازول ةيندملا ةيامحلل

وأ اــيـباــتك رــخآلا اــمـهـنم لـــــك راــطـخإـب ناـــفرــطلا موــقــي.2
تاــطــلـسلا دــيدــحت يــف رييــغـت يأــب ةـيـساــموــلــبدــلا ةـــقيرــطلاب
.ةصتخملا

7 ةداملا
ةدعاسملا ميدقتو بلطل ةماع تاءارجإ

ةلدابتملا ةدعاسملا ميدقت بلط ةصتخملا تاطلسلا نكمي.1
،كيشو وأ يلاح ريطخ ثداح وأ ةثراك ةلاح يف

،نيفرطلا ميلاقأ لمجم ةدعاسملا لمشت.2

ةعرس ىلع دمتعت ةدعاسملا ةيلاعف نأ امهنم اكاردإ.3
لوخد نأ ،تالاحلا عيمج يــف نيفرــطلا الـــك ربتعي ،لخدتلا
بلاــطلا فرــطلا ىلإ بوــلطملا فرـطـلا اــهلسرأ يتلا لــئاـسولا

ىلإ ضيفختلاب نافرطلا دهعتي ةياغلا هذهلو ،اقئاع لكشي ال
نيذخآ ،ةلسرملا ةيداملاو ةيرشبلا دراوملل مزاللا ىندألا دحلا

،بلاطلا فرطلا بلط نابسحلا يف

وضع لك ىلع ّبجوتي ،امهدودحل روبعلا تاءارجإ لالخ.4
ةحلاص رفس ةقيثو لمح ،بولطملا فرطلل ةدعاسملا ةقرف يف
،ةماقإلا ةياهن خيرات دنع رهشأ )3( ةثالث نع لقت ال ةدمل

ءاقبلا ةدعاسملا قيرف ءاضعأ نكمي ،مهماهم راطإ يف.5
،ةماقإ صيخرت وأ ةريشأت نود بلاطلا فرطلا يضارأ ىلع

مارتحا راطإ يف ،صاخ وأ ةمهم رفس زاوج ةزايح ةطيرش
،امهنم ةلود لكل يلخادلا نوناقلا

ذيفنتل ،فرط لبق نم ةددحملا تادعملاو تابكرملا.6
دنع لخدتلا نم بحسنت ،رخآلا فرطلا ىدل ةدعاسملاو معدلا
وأ ريطخ ثداح نع ةجتانلا تايلمعلا ذيفنت نم ءاهتنالا

،ةثراك

ماكحألا ّنإف ،رربم ببس نود لئاسولا بحس مت اذإ.7
نأ بجي ،فرط لكل نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ةيكرمجلا

يلخادلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو نوكت
،ةلود لكل

تاطلسلا قتاع ىلع تايلمعلا ةدايق ةيلوؤسم عقت.8
هذه يفو ،هميلقإ ىلع ثداحلا عقو يذلا فرطلا يف ةصتخملا

بلطلل يقلتملا فرطلل ةعباتلا ةدعاسملا قرف لظت ،تالاحلا
اهفادهأب ةقلعتملا تاميلعتلا امأ ،ينطولا اهريدم ةطلس تحت
،امهتدايق ىلإ لسرت اهّنإف اهماهمو

تادعملل درجب ادوزم نوكي نأ ةثعبلا لوؤسم ىلع بجي.9
اقداصم ةلغتسملا تاكلتمملاو ذاقنإلا لئاسوو تازيهجتلاو
يتلا ةطلسلا فرط نم ،ةيلاجعتسالا ةلاحلا يف ادع ام ،اهيلع
،معدلا قيرف اهل عضخي

لبق نم تامولعملا لدابت ةماقإ ىلع نافرطلا قفتي.01
اهميدقت نكمي يتلا ةدعاسملا عون لوح ةصتخملا تاطلسلا

.ةجاحلا دنع

8 ةداملا
نواعتلا ةفلكت

قرف فرط نم ةمدقملا ةدعاسملا نع ةبترتملا فيلاكتلا.1
تاـقـفـنـلا كلذ يف امب ،بلطلا يقلتم فرطلل ةعباتلا ةدعاسملا
لفكتت ال ،مهتادعمل يئزج وأ يلك ريمدت وأ دـقـف نـع ةـئـشاـنـلا

.بلاطلا فرطلا تاطلس اهب

قرف ديوزت ةفلكت ّنإف ،ةمهملا ةدمو تايلمع لالخ .2
فرطلا اهلمحتي تازيهجتلا ليغشتل ةمزاللا علسلاو ةدعاسملا
.بلاطلا

9 ةداملا
ةيلوؤسملا

فرطلا نم ضيوعتلاب ةبلاطملا نع فرط لك لزانتي.1
قرف نم وضع لبق نم هل ضرعت يذلا ررضلا ةجحب رخآلا
.ةدعاسملا

يف تايلمعلا ءارج نم ريغلل ررض ثودح ةلاح يف .2
يف ىتح ةبلاطلا ةهجلا نم ضيوعتلا نمضي ،لخدتلا ةقطنم
يف ادع ام ،ينقت وأ ينهم أطخ نع جتان ررض ثودح ةلاح
.روهتملا راتهتسالا وأ دمعتملا أطخلا ةلاح

امهتدوع دنع وأ امهمادختسا ناكم ىلإ لقنتلا ةلاح يف.3
ببست يتلا ةيداملاو ةيرشبلا ةدجنلا لئاسو ،ةيادبلا ةطقن ىلإ

تاطلس لبق نم ضيوعتلا ميدقت متي ،ريغلا ىدل اررض
.هيف تعقو يذلا ميلقإلا

01 ةداملا
ىرخألا ةيلودلا تايقافتالا عم تاقالعلا

فارطألا تامازتلاو قوقح ىلع قافتالا اذه ماكحأ رثؤت ال
 .اهيف فارطأ يه يتلا ىرخألا ةيلودلا تايقافتالا نع ةجتانلا
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نيـــــتخسن يف8102ةـــنسرـــبوتكأ3يفةــــنوبشلب رّرــــح
صوصنلاو ةيسنرفلاو ةيلاغتربلاو ةيبرعلا تاغللاب نيتيلصأ
،ةـــمجرتلا فالـــتخا ةــــلاح يفو .ةــــيّجحلا يف ةـــيواستم ةـــثالثلا

.رابتعالا نيعب ةيسنرفلا ةغللاب صنلا ذخؤي

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

ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم٦١2-02 مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمضتي ،0202 ةنس تشغ2 قفاوملا1441
ويلوي21 يفخّرؤملا قافتالل يليدعتلا قحلملا ىلع

ةّيرــــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلا ةــــــموكح نيــــب1102 ةـــــــنس
ةّيروـــــــــهمجلا ةــــــــموــــكحو ّةيـــــــــبعّشلا ّةيــــــــطارـــــقميّدلا
ىلإ نــــــْيّدلا لـــــيوحـت ةرادإ بـــــيلاسأ لوـــــح ّةيــــلاطيإلا

خــــــــــيراــــتـب رـــــــــــئازــــجلاـــب عـــــــّـقوــــملا ،ةــــــــيــمـنت عــــــــــيراـــشـــم
.9102 ةنس ربمتبس4

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

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم9-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

يف خّرؤملا قافتالل يليدعتلا قحلملا ىلع عالطالا دعبو –
ةّيرــــئازجلا ةّيروــــهمجلا ةــــموكح نيـــب1102 ةــــنس وـــــيلوي21
لوح ةّيـلاطيإلا ةّيروــــهمجلا ةـــموكحو ةّيبـــعّشلا ةّيــــطارقميّدلا
عــّقوملا ،ةـــيمنت عـــيراشم ىلإ نــــْيّدلا لــــيوحت ةرادإ بــــيلاسأ
،9102 ةنس ربمتبس4 خيراتب رئازجلاب

: يتأي ام مسري

خّرؤملا قافتالل يليدعتلا قحلملا ىلع قّدصي: ىلوألا ةداملا
ةّيرـــــــئازجلا ةّيروــــهمجلا ةــــموكح نيـــــب1102 ةــــنس وــــــيلوي21 يف

لوـــــح ّةيلاـــطيإلا ةّيروــــــهمجلا ةـــــموكحو ّةيــــبــعّشلا ّةيطارـــــقميّدلا
عــــــــّقوملا ،ةـــــيمنت عــــيراشم ىلإ نـــــْيّدلا لـــــيوـــحت ةرادإ بــــــيلاسأ
اذـــــه لـــصأب قـــحلملا ،9102 ةــــنس رـــبمتبس4 خـــيراتب رـــئازجلاب
.موسرملا

ةـــــيمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــه رـــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ2 قـــــــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةــــجحلا يذ2١ يف رـــــئازــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

11 ةداملا
ذيفنتلا زيح لوخدلا

نم )03( نيثالثلا مويلا يف ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لخدي
ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو ايباتك راطخإ رخآ مالتسا خيرات
يلخادلا نوناقلا يف اهب لومعملا تاءارجإلا لامكتساب قلعتملا
.فرط لكل

21 ةداملا

تاعازنلا لح

هتيوست بجي ،قافتالا اذه قيبطت وأ ريسفتب قلعتي عازن يأ
.ةيسامولبدلا قرطلاو ضوافتلا قيرط نع

31 ةداملا

ليدعتلا

.نيفرطلا دحأ نم بلط ىلع ءانب قافتالا اذه ليدعت نكمي .1

اذه نم11 ةداملل اقفو ذيفنتلا زيح لخدي ليدعت لك.2
.قافتالا

41 ةداملا

قيلعتلا

اذـــه نـــم ءزـــج وأ لــــك قـــيبطت قـــيلعت فرـــط لــــك نــــكمي.1
.هذيفنتل ةتقؤم ةلاحتسا ثودح ةلاح يف ،قافتالا

راطخإب قافتالا اذه قيلعت ءاهنإو قيلعت متي نأ بجي.2
.ةيسامولبدلا قرطلابو ايباتك ،امهب رخآلا فرطلا

)03( نيثالث ءاضقنا دنع قافتالا اذه قيبطت قيلعت متي.3
.راطخإلا مالتسا خيرات نم اموي

51 ةداملا

قافتالاب لمعلا ءاهنإو ةدملا

هديدمت متيو ،تاونس )5( سمخ ةدمل قافتالا اذه مربي.1
.ةيلاتتمو ةلثامم ةدمل ايئاقلت

قيرط نعو ايباتك رخآلا فرطلا غالبإ فرط يأ نكمي.2
.تقو يأ يف هب لمعلا ءاهنإ يف هرارقب ةيسامولبدلا تاونقلا

رهشأ )6( ةتس دعب هب لمعلا ءاهنإ متي ،ةلاحلا هذه يف.3
.رخآلا فرطلا راطخإ خيرات نم

جـــماربلا ذـــيفنت ىلـــع قاـــفتالا اذــــهب لــــمعلا ءاــــهنإ رــــثؤي ال.4
متي ىــتح ةـــيراس لـــظت يتلا ،اـــهذيفنت يراـــجلا تاـــطاشنلاو
.كلذ فالخ ىلع نافرطلا قفتي مل ام ،اهنم ءاهتنالا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نع
ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةيلحملا

يودب نيدلا رون

ةيروهمجلا نع
ةيلاغتربلا

ةيلخادلا ةرادإلا ريزو

اتيربوك ودراودإ
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ةـجحلا يذ٧ يفخّرؤــم٨02–02 مـــقر يـــسائرموـــسرم
نـمضتي ،0202 ةنس ويلوي٨2قفاوملا١٤٤١ ماع
رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـتو باب ثادـحإ

.ةيلاملا ةرازو

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

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦–١٩ ناـــــــتدامـلا اـــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاّوــش8 يف خّرؤـــمـلا٧١–٤8 مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١ ماــع
،مّمتملاو لّدعملا  ،ةيلاملا

عـــــيبر٤١ يف خّرؤـــــمـلا٤١–٩١ مـــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماــع يناثلا

  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىداـــــمج2 يف خّرؤــــملا يـــسائرلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2 يف خّرؤملا٣١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــنس يـــــفناج٧2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةــــيناثلا ىداـــمج
نم ةيلاملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

ةرازو رييست ةـيـنازــيم لودـــج يــف ثدحي: ىلوألا ةّداملا
– عباسلا مسقلا– ةيزكرملا ةرادإلا– لوألا عرفلا ،ةيلاملا

– ةيزكرملا ةرادإلا” هناونعو٥٠–٧٣ همقر باب ،ةفلتخم تاقفن
.”يلودلا ميكحتلاب ةقلعتم فيراصم

هردــــــق داـــــمتعا٠2٠2 ةـــــنس ةــــينازيم نــــم ىـــــغلي:2 ةّداملا
يف دــــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٧2( راــنيد نوـــيلم نورـــشعو ةـــعبس
تاقفن”١٩–٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم

هردـــــق داــــمتعا٠2٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صصـــــخي :٣ ةّداملا
يف دــــــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٧2( راــــنيد نوــــيلم نورـــشعو ةــــعبس
ةيزكرملا ةرادإلا– لوألا عرفلا– ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم
ةقلعتم فيراصم – ةيزكرملا ةرادإلا”٥٠–٧٣ مقر بابلا يفو
.”يلودلا ميكحتلاب

موـــــــسرملا اذــــــه ذـــــيفنتب ةــيلاملا رــــــيزو فـــــلكي:٤ ةّداملا
ةّيرئازجلا ةّيروــــهمجلل ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رـــــشنــي يذــــــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ويلوي82قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٧ يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ةجحلا يذ٩ يفخّرؤم2١2–02 مــقر يذـــيفنتموـــسرم
نـمضــتــي ،0202 ةنــس ويلوي0٣قـــــفاوـــملا١٤٤١ ماع
ةرازو رـــــــيـــــــيست ةـــــيـــــــنازـــــيـــــــم يف داــــــــمـــــــتـــــــعا لـــقـــــــن
ةـــــئيـــــهـــــتـــــلاو ةـــــيــــــلحملا تاــــــعاــــــمجلاو ةــــــــيــــــلــــــخادـــلا
.ةينارمعلا

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١ و٤–٩٩ ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤمـلا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عــــيبر٤١ يف خّرؤمــــــلا٤١–٩١ مـــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
  ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
٠2٠2 ةـــنس وــــينوي٣2 قــــــفاوملا١٤٤١ ماــــــع ةدــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ةّيميظنت ميسارم
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لوألا عيبر٣ يف خّرؤملا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا ناريطلل ةماعلا

ةدعقلا يذ٧١ يف خّرؤملا١2–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٩2 قفاوملا٥2٤١ ماع
،هنم8٦ ةداملا اميس ال ،٥٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا١١–٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
 ،لّدعملا،يلاملا يبساحـملا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نـييعت نمضتملاو

8 يف خّرؤملا٩٣–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــنس رـــــياربف2 قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةــــيناثلا ىداـــــمج
،ةلودلل ةيركسعلاوةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

خّرؤــــملا٣٦١–٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأنـييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا2١١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
بسن ددحي يذلا١٠٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا22٤١ ماع رفص١١
لّدعملا ،اهعيزوت تايفيكوةيوجلا ةحالملا ىواتأ غلابمو
،مّمتملاو

يف خّرؤملا2١٣–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦١٠2ةـنـس رــبـمسيدلوأ قفاوملا8٣٤١ ماــع لوألا عيبر لوأ

لاـــــــغشألا ةرازوـــــــل ةـــــيزـــــــكرــملا ةرادإلا مـــــيظنت نــــــمضتملاو
،لقنلاوةيمومعلا

: يتأي ام مسري

لوألا بابلا

ةماع ماكحأ

نــــم١١ ررــــكم٦١ ةداــــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٩١٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر٣يف خّرؤـــملا٦٠–8٩ مــــقر نوــــناقلا
اذه فدهي ،هالــــعأ روــــكذملاو8٩٩١ ةــــنس وــــينوي٧2 قـــــفاوملا
يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا ماهم ديدحت ىلإ موسرملا

.اهريسو اهميظنتو

ىعدــت يـتـلايـندـملا نارـيـطلل ةـيـنطوـلا ةــلاــكوـلا:2 ةّداملا
صاخ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم،”ةلاكولا“صنلا بلص يف

تحت عضوتو،يلاملا لالقتسالاوةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت
. يندملا ناريطلاب فلكملا ريزولا ةياصو

2 يف خّرؤـــملا١١–٠2 مــــقر يذــــيــفنتلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــــنس يـــــــــفناج٧2 قــــــــفاوــــملا١٤٤١ ماــــــــع ةـــيناثلا ىداـــــــمج
ةــــيلخادلا رـــيزول ةـــصصخملا تاداــــمتعالا عـــــيزوت نــــــمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةــــينازيم يف دـــــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( راــــنيد نيــيالم ةرــــشع
ةـــــــئيهتلاو ةـــــــيلحملا تاـــــــعامجلاو ةــــــيلخادلا ةرازو رــــــــييست
تالــــصاوملل ةــــماعلا ةــــيريدملا : سداــــسلا عرـــفلا– ةــــينارمعلا
ةـيزـكرـمالـلا حـلاصملا”2١–١٣  مـــقر باـــبـــلا يفو ةــــيــــنــــطوــــلا
.”ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا– ةينطولا تالصاوملل ةعباتلا

هردـــــق داــــــــمتعا٠2٠2 ةـــنس ةـــينازــــيمل صصــــــــــخي:2 ةّداملا
ةـــــينازيــــم يف دـــــــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( راــــنيد نيــــــيالم ةرــــــــشع
– ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست
يفو ةــيــنــطوــلا تالصاوــمــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا : سداسلا عرــفـــلا
تالـــــصاوملل ةــــعباتلا ةــــيزكرماللا حــــلاصملا”١١–٣٣ مــــقر باــــبلا
.”ةيلئاعلا حنملا– ةينطولا

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةــيلاملا رــيزو فــــــلكي:٣ ةّداملا
اذــــــه ذـــيفنتب ،هـــــصخي اـــميف لــــك ،ةــــينارمعلا ةــــئيهتلاو ةـــــيلحملا
ةّيروــــــــهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدـــــــيرـــــجلا يف رــــــــشني يذــــــلا موـــــسرـــملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

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

ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤم٧١2–02 مقر يذيفنتموسرم
ماــــــهم ددـــــــحي ،0202 ةـــــــــنس تــــــشغ2 قــــــــفاوملا١٤٤١
اــــهميظنتويـــــندملا نارـــــــيطلل ةــــــينطولا ةــــــلاكولا

.اهريسو
`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

،لقنلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

ناضمر٦2 يف خّرؤملا١١–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١ ماع
،مّمتملاولّدعملا ،لمعلا

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاولّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق
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.رئازجلا ةنيدم يف ةلاكولا رقم ددحي :٣ ةّداملا

يناثلا بابلا
ةلاكولا ماهم

يندملا ناريطلا تاطاشن طبضب ةلاكولا فلكت:٤ ةّداملا
تاــطاــشـنـلا اـــهـنـم اـــمـيـس ال ،اـهـيـلـع فارـشإلاواهـتـبـقارـمو
عيبر٣ يف خّرؤملا٦٠–8٩مقر نوناقلا يفاهيلع صوصنملا
،هالعأ روكذملاو8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا

:ةيتآلا ماهملا ىلع ةدايز

يندملا نارـيطلا لاجم يــف ةــلودــلا ةساـيسةــعـباـتم–
،اهذيفنتو

ةمالسلاونمألل ةينطولا جماربلا دادعإب فيلكتلا وأ دادعإ–
،اهقيبطت نامضو يندملا ناريطلا ليهستو

،يندملا ناريطلاقاوسأ يف ةيلعف ةسفانم نامض–

ةــــــيفارشتسالا لـــــيلاحتلا زاـــــجنإب فــــيلكتلا وأ زاـــــجنإ–
،يندملا ناريطلا روطت لوح ةيجيتارتسالا تاساردلاو

يميظنتلاويعيرشتلا عباطلا تاذ صوــصنلا حارـــتقا–
ناريطلاب فــــــلكملاريزولا ىلع يندملا ناريطلا لاجم يف

 ،يندملا

لاجمب ةلصلا تاذ ةينوناقلا صوصنلا عيراشمةسارد–
يأرلا ءادبإو ،ىرخألا تاعاطقلااهحرتقت يتلا اهصاصتخا

 ،اهيف

صـــيخارت بـــــحسوقــــيلعتودــــيدجتومــــيلستب ماـــــيقلا–
 ،ةيوجلا تامدخلا لالغتسا صخرويوجلا لالغتسالا

نيعضاخلا نييوجلا نيلقانلل ةيداصتقالا ةعباتملا نامض–
،يرئازجلا نوناقلل

نيلماعتملا رايتخا تاءارجإوطورشلا رتافد ريضحت–
ةيراطملا تامدخلاو  ةيوجلا تامدخلا لالغتسال نيحشرملا

وأ صيخارتلاو،تادامتعالاحنم فدهب ىرخألا تامدخلاو
 ،اهتعباتم نامضولالغتسالا تازايتما

نيلماعتملا رايتخا تاءارجإوطورشلا رتافد ريضحت–
وأ راطم وأ ةيوج ةطحم زايتما ىلع لوصحلل نيحشرملا

،تافاوطلا ةطحم

يف ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا ىلع رهسلا–
يوجلا لاجملا رييستويندملا ناريطلا نمأوةمالس لاجم
،ةئيبلا ةيامحو

يتلا تالهؤملاوتاداهشلاوتازاجإلا ديدجتوميلست–
تاءارجإلاو تايفيكلا قفو يندملا ناريطلا يمدختسم لهؤت
،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا

نينحتمملا ءابطألاوناريطلل ةيبطلا ةربخلا زكارم دامتعا–
مـيـظـنـتــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا تاءارــجإلاوتايـفـيـكـلا بسح
 ،هب لومعملا

روـط يــف تارئاطلل ةينقتلا ةـبـقارملا تاـيـلــمـعـب مايــقـلا–
اهظفحو ةيميظنت ةقيثو لكميلست فدهب ةكرحلا وأ ءانبلا

ةيوجلا ةحالملا ةيحالص تاداهشو ميقرتلا تاداهش لثم
تاداهشوةدايقلا ةحول ويدار تازيهجت لالغتسا تاداهشو
،جيجضلا

،اهتبقارموناريطلا تامدخ يمدقم تاطاشن ىلع فارشإلا–

ةيكلملا قحوةماعلا ةعفنملا مارتحا راطإ يف،رهسلا–
نسح ىلع،ناريطلا تامدخ يمدقمونيرفاسملا قوقحو

تامازتلا وأ /وصاخ طبضل ةعضاخلا تامدخلا قاوسأ ريس
 ،ماعلا قفرملا

تامدـخـلـل ةضوـفملا تاـئيـهـلاتاـــــــطاشن ىلع فارشإلا–
اهيلع ةقفاوملاوامهلامعأ ةبقارمو،يوجلا عاطقلل ةيمومعلا

 ،اهب لومعملا ةيميظنتلا ماكحألل اقبط

ةعوضوملا وأ اهتايحالص نمض لخدت ةبقارم لكب مايقلا –
،ةصتخملا تاطلسلا فرط نم اهقتاع ىلع

ةـــــيوهجلاوةــــيلودلا تاــــمظنملا طاــــــشن يف ةــــــكراشملا –
،يندملا ناريطلا لاجم يف ةلخدتملا

فارطألا ةددعتملاوةيئانثلا ةيلودلا تايقافتالاريضحت –
اهتعباتمو اهنأشب ضوافتلاو ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا

،ةينعملا تاسسؤملا عم لاصتالاب

يندملا ناريطلا تاطاشنب ةقلعتملا تايئاصحإلا دادعإ –
،ةيرود ةفصب اهرشنو

يـــمدقمنيــــب ةــــمئاقلا تاــــعازـنلا يف مــــيكحتلاب ماــــيقلا –
.ناريطلا تامدخ

 ثلاثلا بابلا

ريسلاوميظنتلا

لوألا لصفلا

ةرادإلا سلجم

. ماع ريدم اهّريسيوةرادإ سلجم ةلاكولا ريدي:٥  ةّداملا

:يلثمم نم ةلاكولا ةرادإ سلجم نوكتي:٦  ةّداملا

،اسيئر،يندملا ناريطلاب فلكملا ريزولا–

،ينطولا عافدلاب فلكملا ريزولا–

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا–

،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا–

،تالاصتالاب فلكملا ريزولا–

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا–

.ةئيبلاب فلكملا ريزولا–

نم صخـــــش يأـــــب نيـــــعـــــتـــــســـــي نأ ةرادإلا سلجم نكــــمي
 .هلامعأ يف هدـعاــسـي نأ ،هتالهؤموهتاءاـفـك مكحب ،هنأش
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روـضحب ّالإ ةرادإلا سـلجم تالوادــم حـصـت ال:١١ ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ ةيبلغأ

دـعــب ةرادإلا سلجم عامتـجا حصي ،باـصنـلا  لمتكي مل اذإو
خـــــيرات يلــــت يـــتلا ماـــــيأ )8( ةـــــيـناـمـثلا لالـــــخ ،ٍناـــــث ءاـــــــعدتسا
ءاــــضعألا ددــــع نــــكي اـــمهم ،ذـــــئنيح ،لوادــــيو ،لوألا عاــــمتجالا
.نيرضاحلا

ةـــطــيـــســبـــلا ةــيـــبــلـــغألاــب ةرادإلا سلجم تارارـــق ذـــخــتـــت
ددـــع يواـــســـت ةـــلاـــح يـفو ،نيرـــضاـــحلا ءاـــضــــعألا تاوــصأل
.احّجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوـــصألا

رـــضاــــحـــم يف ةرادإلا سلجم تالوادــــم رّرـــحت:2١ ةّداملا
 .ةرادإلا سلجم سيئر هيلع رشؤيوهمـــّقري لـجــس يف نوّدـــت

يندملا ناريطلاب فلكملا ريزولا ىلإ رضاحـملا لسرت
اموي )٥١(رشع ةسمخلا زواجتي ال لجأ يف اهيلع قفاويل
.عامتجالا خيرات يلت يتلا

نيثالث دعب ةذفان ةرادإلا سلجم تالوادمنوكت :٣١ ةّداملا
ناريطلاب فلكملا ريزولا ىلإ اهلاسرإ خيرات نم اموي )٠٣(
. لجألا اذه يف ّغلبت ةحيرص ةضراعم ةلاح يف ادع ام،يندملا

يناثلا لصفلا
ةلاكولل ماعلا ريدملا

اقبط موسرم بجومب ةلاكولل ماعلا ريدملا نــّيعي :٤١ ةّداملا
فلكملا ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب ،هب لومعملا ميظنتلل
.يندملا ناريطلاب

ناّماع ناريدم هماهم يف ماعلا ريدملا دعاسي :٥١ ةّداملا
نـيذـلا صاخشألا نيـب نممـهـنــّيـعي نورــيدــمو)2( نادــــعاــسم
ةقلعتملا نيدايملا يف ةبولطملا تالهؤملاوتاءافكلا نوفوتسي

.ةلاكولا ماهمب

ريطأتلا يمدختسمليساسألا نوناقلا ىلع ةقفاوملا متت
ريزولا حارتقا ىلع ءانب ،ةـموـكحلا عاـمـتجا يــفمـهـتاـبـترـمو
 . يندملا ناريطلاب فلكملا

.ةلاكولل نسحلا ريسلا ماعلا ريدملا نمضي :٦١ ةّداملا

:يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

،ةيندملا ةايحلا لامعأ لك يفوةلادعلا مامأ ةلاكولا ليثمت–

قيقحت ىلع لمعلاوةرادإلا سلجم تالوادم ذيفنت نامض –
،ةلاكولاب ةطونملا فادهألا

،ةلاكوللةيريدقتلا ةيونسلا ةينازيملا عورشم دادعإ–

ةــيلاملا ةـــنسلل جــــئاتنلا تاــــباسحولــــئاصحلا دادـــــعإ–
،ةلاكولل ىرخألا ةيلاملا فوشكلاوةمرصنملا

ماكحألا حارتقاوةلاكولل يلخادلا ميظنتلا عيراشم دادعإ–
مهتابترموةلاكولا يمدختسمل يساسألا نوناقلاىلع ةقبطملا

،ذيفنتلا زيح اهعضو ىلع رهسلاو

ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف ةلاكولل ماعلا ريدملا رضحي
.يراشتسا توصب

سلـجـم ةـناـمأ ةــلاــكوــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا حــلاصم ىلوــتــت
.ةرادإلا

وأماع ريدم ةبترب ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ نـّيعي:٧ ةّداملا
ريزولا نم رارق بجومب،لقألا ىلع ،ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم
تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب يندملا ناريطلاب فلكملا
. ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل ،اهيلإ نومتني يتلا

متي،ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح هفالختسا

: يتأي اميف صوصخلا ىلع،ةرادإلا سلجم لوادي:٨ ةّداملا

 ،مهتابترموريطأتلا يمدختسمل يساسألا نوناقلا–

،ةلاكولا يمدختسم نيوكتل يريدقتلا جمانربلا–

،ةلاكولل ةيريدقتلا ةينازيملا–

،جئاتنلاتاباسحولئاصحلا –

،يلخادلا اهماظنوةلاكولا ميظنت–

،تايقافتالاوتاقافتالاودوقعلاوتاقفصلا عيراشم–

،تاباسحلا ظفاحم نييعت–

،تاراقعلا راجيإ وأ تاعيبملا وأتاءانتقالا–

،اهصيصختواياصولاوتابهلا لوبق–

،ةلاكولا طاشنل يونسلا ريرقتلا–

ةــــــــــلاكولارـــــيس نيــــسحت اــــهنأش نـــم يـــــتلا لــــئاسملا لــــــك–
،اهماهم زاجنإ ىلع عيجشتلاو

نارـيـطـلاـب فـلـكملا رـيزوــلا اــهــمدــقــي يتــلا لــئاسملا لــك–
 . ةلاكولل ماعلا ريدملا وأ/ويندملا

صاخلا يساسألا نوناقلا لوح،ةرادإلا سلجم لوادتي امك
،رـيـطأـتـلا يمدـخـتـسـمب قــلــعـــتملا كــلذ رـــيـــغ نيمدـــخـــتسملاـــب
خّرؤملا١١–٠٩ مقر نوناقلا ماكحأل اقبط دعي يذلا مهتابترمو

٠٩٩١ ةــنس لـــيرـــبأ١2 قــــفاوملا٠١٤١ ماــــــــع ناضمر٦2 يف
.هالعأ روكذملاو

نم ءاعدتسا ىلع ءانبةرادإلا سلجم عمتجي :٩ ةّداملا
.ةنسلا يف )2( نيترم ةيداع ةرود يف هسيئر

ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
.هئاضعأ )2/٣( يثلث نم بلطب وأ هسيئر نم

لاـــــــمعأ لودـــــج ةرادإلا ســـــلجم ســــــيئر ّدــــعي:0١ ةّداملا
 .ةلاكولا ماع ريدم نم حارتقا ىلع ءانب تاعامتجالا

ءاــضـعأ ىلإ لاــمــعألا لودــجــب ةــقــفرـــم تاءاــعدــتــسالا لسرــت
نم ،لقألا ىلـع ،اــموــي )٥١(رـشــع ةـســمــخ لبـق ةرادإلا سـلـجــم
ريغ تارودلا يف ةدملا هذه صّلقت نأ نكميو،عامـتجالا خيرات
.مايأ)8( ةينامث نع لقت نأ نود ةيداعلا
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نيناوقلا راطإ يف مهماهم ءاهنإوةلاكولا يمدختسم نييعت–
،مهمكحت يتلا ةيساسألا

مارــتحا ىلــــع رـــهسلاوةـــــلاكولل يلــــخادلا ماــــظنلا دادـــــــعإ–
،هقيبطت

عيرشتلل اقفو قافتاوةيقافتاودقعوةقفص لك ماربإ–
،امهب لومعملا ميظنتللو

،ةلاكولل ةيراقعلاوةلوقنملا تاكلتمملا رييست نامض–

ةلاكولا يمدختسم عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا ةسرامم –
،ةلاكولا تاقفن فرصب رمألاو

.ةلاكولا طاشن نع يونسلا ريرقتلا دادعإ–

،هتيلوؤسم تحت ،هئاضمإ ضيوفت ماعلا ريدملا نكمي
.هيدعاسمل

 عبارلا بابلا

ةيلام ماكحأ

لفقتويفناج لوأ يف ةلاكولل ةيلاملا ةنسلا حتفت:٧١ ةّداملا
.ةنس لك نم ربمسيد١٣ يف

: تاقفنلل ابابوتاداريإلل اباب ةلاكولا ةينازيم نمضتت

:تاداريإلا  باب يف

 ،ةيوجلا ةحالملا ىواتأ–

لـــــــقـنـلـل ةــــيوجلا تاـــــمدخلا لالــــــغـتسازاــــــيــتــما قوـــــــقــح –
 ،يمومعلا

،اهماهمب ةطبترملا ىرخألا تاداريإلا –

،ةلودلا نم ةلمتحـملا تاناعإلا–

.اياصولاو تابهلا–

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن–

،زيهجتلا تاقفن–

.اهماهمب ةطبترملا ىرخألا تاقفنلا لك–

نوناقلا ماكحأل اقفو ةلاكولا ةبساحم كسمت:٨١ ةّداملا
٥2 قفاوملا82٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا١١–٧٠ مقر
،يلاـملا يـبساـحـــملا ماــظنلا نــمـضـتملاو٧٠٠2 ةـنـس رـبـمفوــن
. لّدعملا

اـهـيـلـع قيدصتلاوةلاكولا تاباسح قيقدت ىـّلوتي :٩١ ةّداملا
لومعملا مـيظـنـتلاو عــيرــشـتلل اــقـبط نــّيـعي تاــباــسـح ظــفاـحـم
.امهب

،تاــقـفنلا ةبـقارــم لاـجم يــف،ةـــلاــكوــلا عضخت:02 ةّداملا
ةمظنألاو نيناوقلل اقبط ةلهؤملا ةزهجأللةيدعبلا ةباقرلل
. اهب لومعملا

 سماخلا بابلا

 ةيماتخوةصاخ ماكحأ

اــــــــهقالطنا لـــــــجأ نــــــم ةـــــــلاكولا ةـــــــلودلا دّوزــــــــت:١2 ةداملا
 :يــتأي اـــمب

،ةناعإ–

ءادأل ةيرورض ةيدعاق تآشنموةيداموةيرشب لئاسو–
.اهب لومعملا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا ماكحألل اقبط اهماهم

ةّيـمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذـــه رــشـنـي :22 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

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

ماع ةجحلا يذ٨١ يفخّرؤم٥22–02 مقر يذيفنتموسرم
فيفختنمضتي ،0202 ةنس تشغ٨ قفاوملا١٤٤١
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك(

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

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتمـلاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤمـلا٧٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتمـلاو88٩١ ةنس رياني٦2 قفاومـلا8٠٤١ ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج٧١ يف خّرؤمـلا٣١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
هيجوت نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاومـلا22٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ىدامج٧2 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١
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لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش8١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤملا٣٩2–٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وــيــنوــي٣2 قـفاوــمـلا١٤٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2
)٩١– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هب ةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

يـجـيردــتلا ذـيـفـنتلا ىلإ موــسرــمــــلا اذــه فدــــهي : ىلوألا ةّداملا
ءابو راشتنا نمةياقولا ماظن فيفخت ريبادتل بقارمـلاو
ّديقتلا لظ يف كلذو ،هتحفاكمو)٩١–ديفوك( انوروك سوريف
مهتيامحونينطاومـلا ةحص ىلع ظافحلاىلإ ةيمارلاماكحألاب
.انوروكسوريف ءابو راشتنالرطخ يأ نم

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

،٠2٠2ةنس تشغ١٣ ةياغ ىلإ٩ نم ءادتبا،دّدمُي:2 ةّداملا
٧٠2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم2 ةداملا ماكحأب لمعلا
ةنس ويلوي٧2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦ يف خّرؤمـلا

يئزــجلا رــجـحلا رـيـبادـتب ةـقـلـعتملا ،هالــعأ روــكذــملاو٠2٠2
اليل )١١( رشع ةيداحلا ةعاسلا نم هتاقوأ ليدعت عم ،يلزنملا
ةقبطملا ،دغلا موي حابص نم )٦( ةسداسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ
،ةنتابو ،يقاوبلا مأو ،طاوغألاو ،فلشلاو ،راردأ تايالو ىلع
،رئازجلاو ،ةريوبلاو ،ةديلبلاو ،راشبو ،ةركسبو ،ةياجبو
،ةنيطنسقو ،ةبانعو ،سابعلب يديسو ،فيطسو ،ةفلجلاو
جرـــبو ،نارـــهوو ،ةـــلـــقروو ،رـــكسعـــمو ،ةــــلــــيسملاو ،ةــــيدملاو
،ةلشنخو ،يداولاو ،تليسمسيتو ،سادرموبو ،جيريرعوب
.نازيلغو ،ةزابيتو ،سارهأ قوسو

،ةصتخمـلا تاطلسلا ةقفاوم دعبو،ةالولا نكمي،هّنأريغ
لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقتيتلا ريبادتلا لك ذاختا

يلزنم رجح تاقوأ طبض وأ ليدعتوأرارقإ اميس ال ،ةيالو
،رثكأ وأ ،ايح وأ اناكم وأ ةيدلب فدهتسي يلك وأ يئزج
.ىودعللاًرؤبدهشت

،٠2٠2ةنس تشغ١٣ ةياغ ىلإ٩نم ءادتبا،دّدمُي:٣ ةّداملا
٧٠2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم٤ ةدامـلا ماكحأب لمعلا
ةنس ويلوي٧2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦ يف خّرؤمـلا

لقنلا طاشن قيلعت ءارجإب ةقلعتمـلا ،هالعأ روكذملا٠2٠2
لــــطــــعــــلا لالـــــخ ،صاخلاو يموـــــمـــــعـــــلا ،صاـــــخشألل يرضحلا
.هالعأ2 ةدامـلا يف ةروكذمـلا تايالولا يف ةيعوبسألا

يناثلا لصفلا
دجاسمـلاب قلعتت ماكحأ

حــتــفـلا ،٠2٠2 ةـنـس تـشــغ٥١ نــم ءادــتـبا ،مــتي:٤ ةّداملا
مراصلا دّيقتلا لظ يف كلذو ،دجاسملل بقارمـلاو يجيردتلا

ةيامحلاو ةياقولاب ةقلعتملا ةيحصلا تالوكوتوربلاو ريبادتلاب
.)٩١– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم

عستلا تايالولايفدجاسمـلاحتف ءارجإقبطي:٥ ةّداملا
دجاسملا صخيو،هالعأ2 ةدامـلا يفةروكذمـلا)٩2( نيرشعلاو
تاولصل ةبسنلابّ لصم٠٠٠١ قوفت باعيتسا ةردق اهل يتلا
مايأ لك ىدم ىلع ،اًيرصح ءاشعلاو برغمـلاو رصعلاو رهظلا
تاولصهيفىدؤتس يذلا ةعمجلا موي ءانثتساب ،عوبسألا
.طقف ءاشعلاو برغمـلاورصعلا

،حتفلا ءارجإ صخي،ىرخألا )٩١( ةرشع عستلا تايالولا يفو
ةبسنلاب ،ّلصم٠٠٠١ اهباعيتسا ةردق قوفت يتلا دجاسمـلا
،عوبسألا مايأ لك ىدم ىلع كلذو ،ةيمويلا سمخلا تاولصلل
رصعلا تاولص هيف ىدؤتس يذلا ةعمجلا موي ءانثتساب
.طقف ءاشعلاو برغمـلاو

يف هيلع صوصنمـلا دجاسمـلا حتف ءارجإ قبطي:٦ ةّداملا
قصلي يلاولا نم رارق بجومب ،هالعأ٥و٤ نيتدامـلا ماكحأ

.دجاسمـلا لخدم دنع

فارشإو ةـــباـــقر تحت دـــجاسمـــلـــل جمرـــبـــمـلا حـــتـــفــــلا مــــتــــي
لالــخ نــم ،فاــقوألاو ةيـنـيدـلا نوؤــشـلل نييئالوـلا نــيرــيدـمـلا

قيســنتلاـب كـلذو ،ةيدـجـسمــلا ناـجــللاو دجاــسـمــلا يـفظوــم
ةيبعشلا سلاجمـلا حلاصمو ةيندملا ةيامحلا حلاصم عم قيثولا
.ةيلحمـلا ةيوعمجلا ةكرحلاو ءايحألا ناجل ةمهاسمو،ةيدلبلا

ماظنب دّيقتلا لظ يف دجاسمـلا حتف ءارجإ قبطي :٧ ةّداملا
2 ةرقفلا يف ةروكذمـلا فارطألا هعضت يذلا يئاقولا ةقفارمـلا

: اميس ال لمشي يذلاو ،هالعأ٦ ةدامـلا نم

،ةنس٥١ نع مهنس لقتنيذلا لافطألاو ،ءاسنلا لوخد عنم–
،ةيحص ةشاشه نوناعي نيذلا صاخشألاو

،ةينآرقلا سرادمـلاو تايلصمـلاو ةالصلا تاعاق قلغ–

،ءوضولا نكامأ قلغ–

،ايرابجإ يقاولا عانقلا ءادترا–

،ةيصخشلا هتداجسل يلصمـلا لامعتسا–

رــتــم ةــفاسمب نيلصمـلا نيب يدسجلا دـــعاـــبـــتـــلا مارـــتـــحا–
،لقألا ىلع )م٥,١( فصنو

،ةيحصلا ةياقولا ريبادتب ريكذتلا تاداشرإ قاصلإ–
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ةلواط لالغتساو ةيولوألا باب نم تافرشلا مادختسا–
،ةيلخادلا تاءاضفلا يف نيتنثا نيب نم ةدحاو

،لخادمـلا دنع ةيذحألل ةرهطم تاحسمم عضو–

تادعمـلاو يساركلاو تالواطلاو نكامألل مظتنمـلا ريهطتلا–
،ىرخألا

،لمعلا تالذبو فشانمـلاو ةشمقألل مظتنمـلا فيظنتلا–

،نئابزـلا لوانتم يف رهطم لولحم عضو–

،حوارمـلاو ءاوهلا فييكت ةزهجأ لامعتسا عنم–

.نكامألل ةيعيبطلا ةيوهتلا–

ةيلئاعلا تابسانمـلا وأ/و تالفحلا ميظنت عنمي :٣١ ةّداملا
.معاطمـلاو يهاقمـلاو قدانفلا ىوتسم ىلع

ريبادت ذاختا ، كلذ ىلع ةدايز ، ةالولا نكمي:٤١ ةّداملا
تايلمعب مايقلاو ،رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةيامحلاو ةياقولا

ماظنلاب دـّيقتلا ىدم نم ققحتلا لجأ نم ةيئاجف شيتفت
.هعضو مت يذلا

عبارلا لصفلا
ةفلتخم ماكحأ

مراصلا ّديقتلا ضرف ىلع رهسلا ةالولا ىلع نـّيعتي:٥١ ةّداملا
اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنمـلا ةيامحلاو ةياقولا ريبادتب
.موسرمـلا

بجومب ،ةجاحلا دنع ،موسرمـلا اذه ماكحأ حضوت:٦١ ةّداملا
ةــــــيــلـخادــلاـب ،نيــفـلــكـمـلا ءارزوـــلا نيــب كرــتــشـم يرازو رارــق
ةحايسلاو فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاوةيلحمـلا تاعامجـلاو
.ةحصلاو

تالوكوتوربلاو ريبادتلل لاثتمالا مدع ةلاح يف:٧١ ةّداملا
انوروك سوريف ءابو راشتنانم ةيامحلاو ةياقولل ةيحصلا
نالعإلا متي ،ىودع يأنع غيلبتلا ةلاح يف وأ ،)١٩–ديفوك(
.ةالصلا ناكمـل يروفلا قلغلا نع

يف اهيلع صوصنمـلا تابوقعلاب لالخإلا نود:٨١ ةّداملا
ريبادتلل لاثتمالا مدع يدؤي ،امهبلومعمـلا ميظنتلاو عيرشتلا

ءابو راشتنا نم ةيامحلاو ةياقولل ةيحصلا تالوكوتوربلاو
وأ/و ءاضفلل يروفلا قلغلا ىلإ ،)٩١–ديفوك( انوروك سوريف
.ينعمـلا طاشنلا فيقوت

يذيفنتلا موـسرمـــلا نـم٣ ةدامـــلا ماــكـحأ ىــغـلت:٩١ ةّداملا
٧2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦ يف خرؤمـلا٧٠2–٠2 مقر
،رورمـلا ةكرح عنمب ةقلعتمـلا ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ويلوي

يف ةروكذمـلا تايالولا ىلإو نم ،ةصاخلا تارايسلا اهيف امب
.هالعأ2 ةدامـلا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موـــسرـملا اذــــه رــشنــي :02 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ8 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ8١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ةــفاسمـلا مارــتــحاــب حــمسي وــحــن ىلع لوــخدــلا مــيـــظـــنـــت–
هاجتا يف جورخلاو لوخدلا ةئيهت اذكو ،يدسجلا دعابتلاو
،نيّلصمـلا يقالت يدافت لجأ نم ،رورملل دحاو

،نيّلصمـلا لوانتم يف رهطم لولحم عضو–

،حوارمـلاو ءاوهلا فييكت ةزهجأ لامعتسا عنم–

.مظتنمـلا اهريهطتو دجاسملل ةيعيبطلا ةيوهتلا–

ةقبسمـلا ةبقارمـلل دجسمـلا ىلإ لوخدلا عضخي:٨ ةّداملا
.ةيرارحلا ةزهجألا قيرط نع

ةياقولا ريبادت ذاختا،كلذ ىلع ةدايز ،ةالولا نكمي :٩ ةّداملا
شيتفت تايلمعب مايقلاو،رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةيامحلاو
مت يذلا ماظنلاب دــّيقتلا ىدم نم ققحتلا لجأ نم ةيئاجف
.هعضو

ثلاثلا لصفلا
 ةهزنلا نكامأو ئطاوشلاب قلعتت ماكحأ
 هيفرتلاو مامجتسالا تاءاضفو ةحارلاو

ةيراجتلا ةطشنألا ضعبو
ريبادتلاب مراصلا دـّيقتلا لظ يف ،نينطاومـلا نكمي :0١ ةّداملا

ءابو راشتنانم ةيامحلاو ةياقولل ةيحصلا تالوكوتوربلاو
،٠2٠2ةنس تشغ٥١ نم ءادتبا،)٩١–ديفوك( انوروك سوريف
ةهزنلا نكامأو ،ةبقارمـلاو ةصخرمـلا ئطاوشلا ىلإ لوخدلا

ماظنللاثتمالا عم ،هيفرتلاو مامجتسالا تاءاضفو ةحارلاو
،لمشي يذلاو ،ةيلحمـلا تاطلسلا هعضت يذلا يئاقولا ةقفارمـلا

: اميس ال

،اًيرابجإ يقاولا عانقلا ءادترا–

ىلع )م٥,١( فصنو رتم ةفاسمب يدسجلا دعابتلا مارتحا–
،لقألا

ىلع ةيحصلا ةياقولا ريبادتب ريكذتلل تاداشرإ قاصلإ–
،نكامألا ىلإ لوخدلا طاقنفلتخم ىوتسم

،تارايسلا نكرل ةبسانم نكامأ ميظنت–

رصانع لبق نم ،اقبسم ،نيفاطصمـلا ةرارح ةجرد سايق–
ئطاوشلا لخادم ىوتسم ىلع ،ةرورضلا دنع ،ةيندمـلا ةيامحلا

،ةيرارحلا ةزهجألا قيرط نع

تازافقلا وأ ةعنقألا نم صلختلل ةصصخم قيدانص ريفوت–
.ةلمعتسمـلا ليدانمـلا وأ

نكامأو ئطاوشلا حتف ةداعإ ميظنتب ةالولا فلكي:١١ ةّداملا
 .ًايجيردت ،هيفرتلاو مامجتسالا تاءاضفو ةحارلاو ةهزنلا

يهاقمـلاو قدانفلا طاشن فاـنـئتـساـب صـخرـي :2١ ةّداملا
اعضاخ ىقبيو ،٠2٠2 ةنس تشغ٥١ نم ءادتبا معاطمـلاو
ةيامحلاو ةياقولل ةيحصلا تالوكوتوربلاو ريبادتلا قيبطتل
لمشي يذلا )٩١–دــيفوــك( اـنوروــك سورـيف ءاــبوراـــشتنا نم
: صوصخلا ىلع

،ايرابجإ يقاولا عانقلا ءادترا–

،لحمـلا جراخو لخاد يدسجلا دعابتلا ميظنت–
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1441 ماــــــع ةدعـــقلا يذ42 يفخّرؤـــــم يـــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا
.لدعلا ةرازوب

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا
: لدعلا ةرازوب امهامسا

هجامدإ ةداعإل ،اماع اشتفم هتفصب ،نادمح رداقلا دبع –
،ةيلصألا هتبتر يف

،ةماعلا ةيشتفملاب اشتفمو ايضاق هتفصب ،ةشياعوب رودق –
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

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

1441 ماـــــــع ةدـــــــعقلا يذ42 يفخّرؤــــــم يــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

.ةلقروب ةيرادإلا ةمكحملا سيئرو ٍضاق
`````````````````````````

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس ويام81 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

ايضاـــــــق هــــتفصب ،رــــصحم رــــصانلا دــــبع دّيـــسلا ماـــــهم ،0202
.ةافولا ببسب ،ةلقروب ةيرادإلا ةمكحملل اسيئرو

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

1441 ماــــــع ةدــــعقلا يذ42 يفخّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميركلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

رـيوـطـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل اـماـع ارـيدـم هــتــفصب ،يروصنــم
.رامثتسالا

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

1441 ماــــــــع ةدعــــقلا يذ42 يفخّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا
شــــــغلا عـــمقو ةـــيداصتقالا ةــــباقرلل ماــــعلا رـــــيدملا
.ةراجتلا ةرازوب

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نامحرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

شغلا عمقو ةيداصتقالا ةباقرلل اماع اريدم هتفصب ،ليزه نب
.ةراجتلا ةرازوب

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي92
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةماعلا

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

1441 ماع ةجحلا يذ8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديمحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي92 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةماعلا ةرادإلل اريدم هتفصب ،يعومج

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي92
.ةّيروهمجلا ةسائرب

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

1441 ماع ةجحلا يذ8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةديعس ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي92 قفاوملا
ةـــــسائرب ةـــيرشبلا دراوــــملل رــــيدم ةـــبئان اــــهتفصب ،شرــــطل
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةّيروهمجلا

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

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61
.اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةكيلم ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا
ةيلخادلا ةرازوب ةينازيملل ريدم ةبئان اهتفصب ،نونقوأ

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو

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

1441 ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ42 يفخّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ريدم بئان
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ماقر ميرك دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

ةساسحلا تازيهجتلاو ةصاخلا لامعألل ريدم بئان هتفصب
ةينوناقلا نوؤشلاو ةيمومعلا تايرحلل ةماعلا ةيريدملا يف

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ةّيدرف ميسارم



ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ٦٤٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس تشغ٩ 18

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61
.ةّيروهمجلا ةسائرب

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ءارهزلا ةمطاف ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

 .ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل ةسيئر ،زامزم

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

1441 ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ42 يفخّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
نييــــعتلا نـــمضتي ،0202 ةــــنس وــــيلوي61 قـــــفاوملا
ةـــــــيجيتارـــــتسالا تاـــــــساردـــــلل يــــــنطولا دــــــــــــهعملاب
.ةلماشلا

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا
ةــــــيجيتارــــــتسالا تاــــــساردلل يـــــــنطولا دـــــــهـــــــعملاب اـــــــمهامسا
: ةلماشلا

،هتجلاعمو مالعإلا رييستل اريدم ،وباشوب ميكح –

.لئاسولا ةحلصمل ةسيئر ،بيبهش ةريصن –

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

1441 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ42 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا
ةــــــيلخادلا ةرازوـــــــب ةــــــماعلا نوؤـــــــشلاو مــــــيظنتلا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،ماقر ميرك دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا
تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازوــب ةــماــعــلا نوؤشلاو مــيــظــنــتـــلـــل
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

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

1441 ماــــــــع ةدـــــعقلا يذ42 يفخّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
ةبئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

ةــــيلحملا تاــــــعامجلاو ةــــــيلخادلا ةرازوـــــــب رـــــــيدم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نونقوأ ةكيلم ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةبساحملل ريدم ةبئان
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

1441 ماـــــــع ةدــــعقلا يذ42 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
بئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ريدم

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رــمـعأ دنـحـم دّيـسـلا نّيعي ،0202 ةـنـس وــيــلوـــي61 قـــفاوـــملا

ةماعلا ةيريدملاب يبطلا فاعسإلل ريدم بئان ،مالسلا دبع نب
.ةيندملا ةيامحلل

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

1441 ماـــع ةدــــعقلا يذ42 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
نييــــــعت نــــمضتي ،0202 ةـــنس وـــــيلوي61 قــــفاوملا

.لدعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شادوب حبار دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

.لدعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم

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

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
نـــــــيرـــيدم نييــــــــــعت نــــــــــمضتي ،0202 ةــــــنس وـــــــــيلوي61
.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب تاساردلل

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

: داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب تاساردلل نيريدم

،زيزعوب يلكأ دنحم –

.طايخ قيفوت –

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

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
نــــــــيرــيدم نييــــــــــــــعت نـــــــــمضتي ،0202 ةـــــنــــــس وــــــــيلوي61
ســــــــلجملل ةــــــــماعلا ةـــــــنامألاب ثـــــــــحبلاو تاـــساردلل
.ناسنإلا قوقحل ينطولا

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يــتآلا دّيـسـلاو ةدّيـسـلا نّيـعــت ،0202 ةـنـس وـيـلوــي61 قــفاوملا
ةـــــــماعلا ةــــنامألاب ثـــــحبلاو تاـــــساردلل نـــــيريدم ،اــــــمهامسا
: ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل

،دايع ةكيلم –

.ةعالوب دمـحم –



٦٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ٩١
19م0202 ةنس تشغ٩

6 يف خّرؤــــملا10–02 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمب–

نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

61 يف خّرؤملا01–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا9102 ةنس يفناج32 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج

،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت مظني

1441 ماــع يناثلا عــيبر12 يف خّرؤــملا رارــقلا ىـــضتقمبو–

ءاــضعأ نييـــعت نـــمضتملاو9102 ةـــنس رــــبمسيد81 قــــفاوملا

ةصاخلا تايافنلا ريدصتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ةنجّللا

،لّدعملا ،رطخلا

: يتأي ام رّرقت

ةداـــملا نم ةريخألا ةرقفلا ماــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا

ىداـــمج61 يف خّرؤـملا01–91 مــقر يذيفنتلا موـسرملا نم31

مظني يذــلا9102 ةــنس يفناج32 قـــفاوملا0441 ماـع ىلوألا

ىلإ رارــقــلا اذــه فدـــهـــي ،ةرــطخلا ةصاخلا تاــياــفــنــلا رــيدصت

تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ةنجلل يلخادلا ماظنلا ىلع ةقداصملا

.رارقلا اذهب قحلملا ،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصتل

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ماع وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف رئازجلاب رّرح

0202.

ثارح نب ةريصن

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

قحلملا

تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ةنجلل يلخادلا ماظنلا
ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصتل

تايفيك ديدحت ىلإ يلخادلا ماظنلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا

تاـــــــيافنلا رـــــيدصتل تاـــــــعاطقلا نيـــب ةــــــــكرتشملا ةــــنجللا رــــيس

.”ةنجللا”صنلا بلص يف ىعدت يتلا ةرطخلا ةصاخلا

نم21 ةداملا نم ةريخألا ةرــقفلا ماــكحأل اــقبط:2 ةداملا

ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤملا01–91 مقر يذـــيفنتلا موـــسرملا

ةيئاملا دراوملا ةرازو

وينوي٤2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ2 يفخّرؤم رارق
هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس
.هايملا فرصو يقسلل ينطولا ناويدلل ةبقارملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ2 يف خّرؤم رارق بجومب
اـــقـــيـبــطــت ،مــهؤاــمـسأ ةــيـتآلا ءاــضــعألا ّنيــعــي ،0202 ةنس وـــينوي
يف خّرؤملا381–50 مقر يذيفنتلا موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل
نمضتملاو5002 ةنس ويام81 قفاوملا6241 ماع يناثلا عيبر9
يرلا لكايه زاجنإل ةينطولا ةلاكولل يساسألا نوناقلا ليدعت
ســـــــلجم يف ،هاـــــيملا فرــــصو يــــــــقسلل اــــهرييستو ةـــــــيساسألا
:هايملا فرصو يقسلل ينطولا ناويدلل ةبقارملاو هيجوتلا

،اسيئر ،ةيئاملا دراوملا ريزو لثمم ،رمع ةورقوب–

ةــــيلخادلاب فـــــــّلكملا رــــــيزولا لـــــــثمم ،رــــينم خــــيلس نـــــب–
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةمير طيرشوب–

،ةقاطلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيمال يديعس–

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةاجن يديزوب–

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةنيمسي ةباطوب–

،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،سويك يبرعلا–

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليمج ريدن–

يلثمم ،هـلـلا دبع ةجشوبو ،رصان يراكوب ،يدهملا داقأ–
،ةيفارغورديهلا ضاوحألا تالاكو

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،دمحـم تراقوز–

ةطشانلا تايعمجلا يلثمم ،راتخم يدادغبو زيزع كيشب–
.يحالفلا يّرلا لاجم يف

ةئيبلا ةرازو

ماــع وــينوي8 قــفاوملا1441 ماــع لاّوــش61 يفخّرؤـــم رارـــق
ةــــنجلل يلـــخادلا ماـــظنلا ىلع ةقداصملا نــــمضتي ،0202
ةصاخلا تايافنلا ريدصتل تاعاطقلا نيب ةـــكرتشملا
.ةرطخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةئيبلا ةريزو ّنإ

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت صخر دادعإ –

ةــــــصاخلا تاــــــيافنلا رــــــيدصت لــــــجأ دــــيدمت صـــــخر دادـــــعإ –
،ةرطخلا

.هميظنتوةنجللا فيشرأ كسم –

ةــــــسلج يف رــــــهشلا يف نيــــترم ةـــنجللا عــــمتجت:9 ةداملا
ءانب اّمإ ةيداع ريغ ةسلج يف عمتجت نأ اهنكمي امك ،ةيداع
ءاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب اّمإو ،اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع
.ةنجللا

)8( ةينامث لالخ ةيناث ةسلج دقعت ،باصنلا لمتكي مل اذإو
ءاضعألا ددع نكي امهم تالوادملا حصت ،ةلاحلا هذه يفو ،مايأ
.نيرضاحلا

ّفلكيو،ةنجللا تاعامتجا ةنجللا سيئر ريدي:01 ةداملا
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

01–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ قيبطت ىلع رهسلا –
ةنس يفناج32 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤملا

،يلخادلا ماظنلا اذه ماكحأو،هالعأ روكذملاو9102

،عامتجالا لامعأ لودج حارتقا –

ةقفرم ةنجللا ءاضعأل اهلاسرإوتاءاعدتسالا ءاضمإ –
،اهتسارد عمزملا تافلملاولامعألا لودجب

يف ةيصخش ةفصب ةنجللا ءاضعأ ةكراشم نم دكأتلا –
،تاعامتجالا

يف طاــــــــبضنالاوتاـــــشقانملل نـــــسحلا رـــــــيسلا ناــــــمض –
،تاعامتجالا

،مهئارآ نع ةنجللا ءاضعأ لك يدبي نأ ىلع رهسلا –

،عامتجا لك دنع  ةنجللا ءاضعأ روضح ةمئاق دادعإ –

ةدعاسم وأ اـمعد مدقي نأ نكمي صخش يأب ةناعتسالا –
،ةنجللا لاغشأ يف ةينقت

،ةنجللا تاطاشن نع ةيلصف ريراقت دادعإ –

ةصاخلا تايافنلا يرّدصمل ةينطولا ةيقاطبلا كسم –
.اهنييحتوةرطخلا

عامتجالا لجؤي ،ةنجللا سـيئر بايغ ةـلاح يف:11 ةداملا
.اقحال لبقملا عامتجالا خيراتب ةنجللا ءاضعأ رطخيو

.ايرابجإ تاعامتجالل ةنجللا ءاضعأ روضح ّدعـي:21 ةداملا
عنامل تاعامتجالا هذه دحأل وضع يأ روضح رذعت ةلاح يفو

اليكوت ،ةنجللا سيئر ةقفاوم دعب ،حنمي نأ هنكمي ،دـــــيدش
 .اهيلإ يمتني يتلا ةطلسلا هعّـقوت ،ةنجللا نم رخآ وضعل

رــــيدصت مـــظني يذـــلا9102 ةـــنس يفناج32 قفاوملا0441 ماع

اـــــــــهيأر ءادــــــبإب ةـــنجللا فــــلكت ،ةرــــطخلا ةـــصاـــــــخلا تاــــيافنلا

 : صحف دعب

،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت ةصخر تابلط –

ةصاخلا تايافنلا ريدصت لجأ ديدمت ةصخر تابلط –

،ةرطخلا

.نيرّدصملا ليهأت تابلط –

 : امإ تافلملا يف ةنجللا لصفت:٣ ةداملا

،ةقفاوملاب –

،ليلعتلا عم ضفرلاب –

.ليلعتلا عم ليجأتلاب –

.ةـــئيبلا ةرازو رـــــقمب ةــــنجللا تاـــــعامتجا دــــــقعت:4 ةداملا

لجأ نم ةيرورضلا لئاسولا لكب ةنجللا دّوزت:5 ةداملا

.اهماهم زاجنإونسحلا ريسلا نامض

ةطلس تحت عضوت ةمئاد ةـــنامأب ةـــنجللا دّوزــــت:6 ةداملا

 .ةنجللا سيئر

ةــــيعانصلا ةـــــيئيبلا ةـــــسايسلا ةـــــيريدم ىّلوــتت:7 ةداملا

.ةنجلل ةمئادلا ةنامألا

،صوصخلا ىلـــع ةـــنجلل ةــــمئادلا ةــــنامألا فــــلكت:8 ةداملا

:هاندأ ةنــــّيبملا ماهملاب

ةصاخلا تايافنلا ريدصت ةصخر تابلط تافلم ليجست –

ةصاخلا تايافنلا ريدصت لجأ ديدمت ةصخر تابلطوةرطخلا

،نيرّدصملا ليهأت تابلطو ةرطخلا

اقبط مالتسالل ةلباق ةمدقملا تافلملا نأ نم ققحتلا –

يف خّرؤملا01–91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأل

9102 ةـــنس يفناج32 قــــفاوملا0441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج61

،هالعأ روكذملاو

،ةنجللا ءاضعأل ةهجوملا تاءاعدتسالا ريرحت –

،تافلملا ىلع ةدراولا تاظفحتلا عفر ةعباتم –

،عامتجا لك رضحم نع جرختسم ريضحت –

،ليهأتلا تاررقم دادعإ –
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– لوألا عرفلا١٠–٠2مــــقر يــــسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمب–

قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامــــج6 يف خّرؤـــــملاةيزــــــكرــــملا ةرادإلا

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس يفناج2

يف خّرؤملا401–60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

دّدحي يذلا6002 ةنس رياربف82 قفاوملا7241 ماع مّرحم92

،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا كلذ يف امب تايافنلا ةمئاق

61 يف خّرؤملا01–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا9102 ةنس يفناج32 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج

،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت مظني

1441 ماع يناثلا عيبر12 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–

ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس ربمسيد81 قفاوملا

ةصاخلا تايافنلا ريدصتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ةنجّللا

،لّدعملا ،ةرطخلا

: يتأي ام رّرقت

موــــسرملا نــــم٤ ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا

0441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤملا01–91 مقر يذيفنتلا

تايافنلا ريدـصـت مــظني يذـلا9102 ةـنـس يـفـناــج32 قــفاوملا

ليهأت تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةرطخلا ةصاخلا

.ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا رّدصم

عضاخ يونعم وأ يعيبط صخش لك ىلع بجي:2 ةداملا

ةــــصاخلا تاـــيافنلا رــــيدصت يف بــــغري يرــــئازجلا نوــــناقلل

حــلاصم ىدــــل لـــيهأت بــــلط عادــــيإب اـــقبسم موــــقي نأ ةرــــطخلا

.ةئيبلاب فّلكملا ريزولا

نم ىلوألا)5( ةسمخلا مايألا لالخ تابلطلا عدوت نأ بجي

 .رهش لك نم لمعلا مايأ

ةصاخلا تايافنلا رّدصم ليهأت بلط ةسارد متت:3 ةداملا

ريدصتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ةنجللا فرط نم ةرطخلا

،اموي )04( نيعبرأ ىدعتي ال لجأ يف ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا

ةصاخلا تايافنلا رّدصم ليهأت بلط عاديإ خيرات نم ءادتبا

اهتغاص يتلا تاظفحتلا عفر دعب ءاضتقالا دنع وأ ،ةرطخلا

 .ةنجللا

ةــصاـخلا تاــياــفـنـلا رّدـصـم لـيـهأــت بــلـط عدوـي :4 ةداملا

ةيقرو ةخسنو ةينورتكلإ ةخسن )41( ةرشع عبرأ يف ةرطخلا

 .)1(ةدحاو

ةـــصاخلا تاـــيافنلا رّدـــصم لـــيهأت بـــلط قـــــفري :5 ةداملا

 : ةيتآلا قئاثولا نّمضتي فلمب ةرطخلا

سيئرل لّكوملا وضعلا فرط نم ليكوتلا مّدقي نأ بجي
  .عامتجالا داقعنا لبق ةنجللا

يذلا لّكوملا وضعلل هيأر غيلبت ةنجللا وضع ىلع بجي
 .تالوادملا لالخ نابسحلاب ذخؤي

)3( ةثالث نع بّيغتي ةنجللا نم وضع لك دقفي:31 ةداملا
.ةنجللا يف ةيوضعلا ةفص ،رربم نود ةيلاتتم تاعامتجا

.اهب هنييعت مت يتلا تايفيكلا قفو هفالختسا متيو

متي ،ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف:41 ةداملا
نّيعملا ديدجلا وضعلا هّلحم ّلحيولاكشألا سفنب هفالختسا
.ةدهعلا ءاهتنا ةياغ ىلإ

ءاهتنا عم مهفئاظو ببسب نينّيعملا ءاضعألا ةدهع يهتنت
.ةريخألا هذه

ةــــطيسبلا ةــــيبلغألاب ةــــنجّللا تارارــــق ذـــــختت:51 ةداملا
توـــص نوـــكي ،تاوــــصألا ددـــــع يواـــــست ةــــلاح يفو.تاوـــــصألل
.احّجرم ةنجللا سيئر

يف نّودتورضاحم يف ةنجللا تالوادم رّرحت:61 ةداملا
.ةنجللا سيئر هيلع رشؤيوهمقري صاخ لجس

لّـجـــــس يف نّودـــــي رــــضحمب ةــــسلج لـــــك جّوـــــتت:71 ةداملا
ةـــنجللا ســــيئر هــــعّقويوهــــيلع رــــشؤيوهـــــمّقري تالوادـــــملا

 .اهؤاضعأو

ةئيبلاب فّلكملا ريزولا ىلإ رضحملا نم ةخسن لسرت
.ةنجللا ءاضعأ ىلإ اذكو

بجيو ،ظفحتلا بجاوب ةــنجللا ءاـــضعأ مزـــتلي:81 ةداملا
يتلا تامولعملا ءاشفإ مدع ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،مهيلع
.ةنجّللا يف مهتفص مكحب اهيلع اوعلطا

ريراقتلا عيمج ،ةيّرسلا متخ تحت لظتونّوكت:91 ةداملا
يتلا تاحرتقملاو ءارآلا عيمجو ةنجللا ىلإ ةهجوملا قئاثولاو
.تالوادملا دعب ءاضعألا اهنع برعأ

بسح متي يلـــخادلا ماـــظنلا اذـــه يف لـــيدعت لــــك:02 ةداملا
.اهب هدامتعا مت يتلا لاكشألا سفن

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

ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم رارق
تاـــــــيافنلا رّدـــــــصم لـــــــيهأت تاـــــــــيفيك دّدـــــــحي ،0202
.ةرطخلا ةصاخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةئيبلا ةريزو ّنإ
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ةــــصاخلا تاـــيافنلا رّدــــصم لــــيهأــت رّرــــقم ّدـــــعي:7 ةداملا
قفرملا جذوـمنلل اــــقبط ،نيــــتيلصأ)2( نيــــتخسن يف ةرــــطخلا

ةنجللا يأر يلت يتلا لمع مايأ)7( ةعبسلا لالخ يناثلا قحلملاب
 .هالعأ ةروكذملا تاعاطقلا نيب ةكرتشملا

ىلإ لـــــــيهأتلا ررــــقم نـــــم ةــــيلصأ ةـــــخسن غّلبت:8 ةداملا
.ةينعملا حلاصملا ىلإ هنم خسن لسرتو،بلطلا بحاص

بحاصل غّلبيواللعم ليهأتلا بلط ضفر نوكي:9 ةداملا
.ةئيبلاب فّلكملا ريزولا فرط نم بلطلا

ةـصاــخلا تاــياــفـنـلا رّدـصـم لـيهأــت ررقم ىغــلي:01 ةداملا
: ةلاح يف ،ةرطخلا

يذيفنتلا موسرملا ماكحأل ةقباطم ريغ ةيعضو ةيوست مدع –
32 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤملا01–91 مقر
،وأ /و9102 ةنس يفناج

.ةيسيلدت تالواحمب مايقلا –

بجومب ،ةـــئيــــبــــلاــــب فـــــّلــــكملا رـيزوـلا موـقـي ،ددـصـلا اذـهـبو
 : رّرقم

ةصخرملا ةرطخلا تايافنلل ريدصت ةيلمع يأ فيقوتب –
،لهؤملا رّدصملل

.ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا رّدصم ليهأت ررقم ءاغلإب –

ريدصت ةيلمع يأ فيقوت ررقم نم ةيلصأ ةخسن غّلبت
رّدصمل ليهأتلا ءاغلإ ررقمو،ةصخرملا ةرطخلا تايافنلل

ىلإ امهنم خسن لسرتو،لهؤملا ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا
.ةينعملا حلاصملا

نييونعملاونييعيبطلا صاخشألا ىلع بجي:11 ةداملا
ريدصت طاشن نوسرامي نيذلا يرئازجلا نوناقلل نيعضاخلا
ريدصتل  راطخإلا مقر بلط اوعدوأ نيذلا وأ ةرطخلا تايافنلا

ةصاخلا تايافنلا ريدصت بلط وأ ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا
اًقبسم مازتلالا ،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا حلاصم ىدل ةرطخلا

.هرشن خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه ماكحأب

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:21 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

ثارح نب ةريصن

: نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب

،هناونعوبلطلا بحاص ةيوه –

،داليملا ةداهش–

،ةيسنجلا ةداهش–

)3 مقر ةميسق( ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم جرختسم –
،لوعفملا ةيراس نوكت

رــيدصت طاشن نــمضتــي يراــجــتــلا لـــجسلا نـــم ةـــخسن –
،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا

تايافنلا رييست لاجم يف تالهؤملاوةينهملا عجارملا –
.ةرطخلا ةصاخلا

: نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب

،ريدصتلا ةكرشل رقملا ناونعو ةيمستلا –

،يساسألا نوناقلا نم لصألا قبط اهيلع قداصم ةخسن –

رــيدصت طاشن نــمضتــي يراــجــتــلا لـــجسلا نـــم ةـــخسن –
،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا

،نييرئازجلل ةبسنلاب ةيسنجلا ةداهش –

)3 مقر ةميسق( ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم جرختسم –
،نييرئازجلل ةبسنلاب لوعفملا ةيراس

،بناجألا نيميقملل ةبسنلاب لمعلا صيخرت عجرم –

ةــــكرش لــــكايهل نــــيرّيسملا ءاـــضعألل ةـــــيمسالا ةـــــمئاقلا –
،ريدصتلا

ةـــــماقإلا دــــنس نـــم اــــهيلع قداــــصم لــــصألا قــــبط خــــسن –
 ،بناجألا نيميقملل ةبسنلاب

مهتالهؤمونيينعملا لامعلاو رّيسملل ةينهملا عجارملا –
،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا رييست لاجم يف

،نيرّيسملا ءاضعألاورّيسملا داليم تاداهش –

.يعامتجالا نيمأتلل لامعلا باستنا تاداهش –

امك ةءولمم تامولعم ةركذم ،اضيأ بلطلا فلم نمضتيو
.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ّنيبملا جذومنلل ةقباطم ،يغبني

بجومب ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا رّدصم لهؤي:6 ةداملا
ةــــنجللا يأر ءادــــبإ دــــعب ةــــئيبلاب فّلكـــملا رـــــيزولا نــــم رّرــــقم
.ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا
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 لوألا قحلملا

 ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةئيبلا ةرازو

.................................... يف خّرؤم

تامولعم ةركذم

                .......................................................................................................................................................................... بلط : عوضوم

بلطلا بحاص ةيوه ديدـــحـتـالوأ

ةكرش ،ةمهاسم ةكرش ،ةسسؤم ،يعيبط صخش( : بلطلا ةبحاص ةكرشلا مسا وأ بلطلا بحاص صخشلا مسا )1
دقعلا نم ةخسن قافرإ ،)خلا...نماضت ةكرش ،ديحولا صخشلاو ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش ،ةدودحم ةيلوؤسم تاذ
.............................................................................................................................. : رصتخملا مسالاوةكرشلل ينوناقلا

ناونعلا( ةلّصفم تامولعم ،ةلماكلا ةيمستلاوراصتخاب  بلطلا بحاصب ةصاخلا تامولعملاوةكرشلا رقم ناونع)2
بحاص وأ/ولماعتملل اهعورفوتادحولا عيمجو)ينورتكلإلا ناونعلا /سكلت / سكاف /فتاه ،يوناثلاويسيئرلا
................................................................................................................................ : ينطولا ميلقإلا ىوتسم ىلع بلطلا

............................................................................................................................................................: ةكرشلا لامسأر)3

مهؤامسأومهباقلأ( نويرادإ ،نورّيسملا وأ/و تادحولا ءاردم ،ماعلا ريدملا ،ماعلا ريدملا سيئرلا:نورّيسملا ءاضعألا)4
.)جراخلاب ةبقترملا مهنيوانعوقيقدتلاب رئازجلا يف مهانكس رقم نيوانعو

ءاضتقالا دنع ،ةيلاتتملا تاليهأتلا عجرموهانكس رقمل قيقدتلاب ناونعلا عم بقلومسا:ليهأتلاب ينعملا صخشلا)5
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

...........................................:بناجألا نيمدختسملا نيلماعتملاب/لاّمعلاب ةصاخلا لمعلا دوقع وأ صخر عجارم)6

..........................................................:ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت طاشن نمضتملا يراجتلا لجسلا مقر)7

..................................................................................................................................................:يئابجلا ميقرتلا مقر)8

بلطلا بحاص اهب موقي يتلا ةطشنألاب قلعتت تامولعم . ايناث

.......................................................................................................... : )تاقحلموةيوناثو ةيسيئر(ةطشنألا تالاجم)9

...............................................................................: )عّمجت نأ لمتحملا نم يتلا(ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا نييعت)01

:ريدصتلا لبق ةقبسملا ةجلاعملا طورش)11

: تقؤم نيزخت–11.1

.)ينبملا ريغ ءزجلاوينبملا ءزجلا( نيزختلا عدوتسم ةحاسم –

 .).......عدوتسم ،ىنبم( ءانبلا عون –

 راجيإ                           ةصاخ ةيكلم             : ةيانبلل ةينوناقلا ةعيبطلا –

لالغتسا ةصخر زئاح ريغ             لالغتسا ةصخر زئاح            : نيزختلا عدوتسم –

.)... غيرفت ،كيكفت( اهريدصت لبق ةرطخلا ةصاخلا تايافنلل ىرخأ ةجلاعمب مايقلا مت ام اذإ ديدحت –11.2
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّـيمسرلا ةعبطملا

)عبات(لوألا قحلملا

.ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولل يمسرلا عقوملا ىلع ةرفوتم تامولعملا ةركذمل  ةينورتكلإلا ةخسنلا: ةظوحلم

 .ةركذملا هذه يف ةدراولا تامولعملا ةحصب هاندأ عّقوملا حّرصي
......................................... يف .................... ـب رّرح

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

يناثلا قحلملا
ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةئيبلا ةرازو
ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصتل ...................................... ليهأت نمضتي ،.............................. يفخرؤم .............. مقر رّرقم
،ةئيبلا ةريزو ّنإ
مظني يذلا9102 ةنس يفناج32 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤملا01-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب –

،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت
ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس ربمسيد81 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر12 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –

،لّدعملا ،رطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا
ريدصتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ةنجلل يلخادلا ماظنلا نمضتملاو.........................................يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –

،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا
تايافنلا ردصم ليهأت تايفيك ددحي يذلا0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –

،ةرطخلا ةصاخلا
، ............................  خيراتب ،........................فرط نم مدق يذلا ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت ليهأت بلط ىلع ءانبو –
، ...................... يف خّرؤملا .......... مقر ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ةنجللا رضحم ىلع ءانبو –
: يتأي ام رّرقت
............................................. ـب هرقم نئاكلا ،.....................................)صخشلا مسا /ةكرشلا ةيمست( لهؤي: ىلوألا ةداملا

.ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصتل
.ةينعملا حلاصملا ىلإ ليهأتلا رّرقم نم خسن لسرت :2 ةداملا
ةصتخملا ةئيبلاب ةّفلكملا حلاصملا رطخت ،هب لومعملا ميظنتلا وأ ررقملا اذه ماكحأل ةقباطملا مدع ةلاح تابثإ دنع:3 ةداملا

 .ةئيبلاب فّلكملا ريزولا ،ايميلقإ
:ةلاح يف ،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا رّدصم ليهأت رّرقم ىغلي:4 ةداملا
32 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤملا01-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل ةقباطم ريغ ةيعضو ةيوست مدع –

،وأ /و9102 ةنس يفناج
.ةيسيلدت تالواحمب مايقلا –

.......................................... يف رئازجلاب رّرح
ةئيبلا ةريزو

ريدصتلل ةهجوملا نزاخملا يف اهب ظفتحملا وأ ةجتنملا تايافنلا لوح تامولعم. اثلاث
.............................: فنص  لك ىلإ ةراشإلا عم ،نزاخملا يف اهب ظفتحملا وأ ةجتنملاتايافنلاب ةلصفم ةمئاق)21

....................................................................................................... : )ةينمألا ةقاطبلا ديوزت( اهزمروينقتلا اهنييعت –
............................................................................................................................................. : ىوصقلا ةيونسلا اهتيمك –
....................................................................................................................................................................... : اهردصم –
........................................................................................................................... : )اهعيمجت ،اهنيمثت ،اهتلازإ( اهتهجو –

طاشنلل بقترملا لقنلا لوح تامولعم. اعبار
.................................................................................:)ةصاخ ةليسو وأ ةكرش عم ةيقافتا( بقترملا لقنلا ليصفت)31


