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ةيلود تاقافتاو تايقافتا
3٤٤١ ماع لاوش3 يفخّرؤم0٨١–22 مقر يسائرموسرم

ىلعقـيدـصتلا نــمـضتي،2202 ةنس ويام٤ قفاوملا
ةيقافتا نم٦٥ ةداملا ليدعـت نمضتملا لوكوتوربلا
خيراتب لايرتنومب عّقوملا ،يلودلا يندملا ناريطلا
.٦١02 ةنس ربوتكأ٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةـيــلاـجلاو ةـيــجراـخـلا نوؤـــشـلا رـــيزو رـــيرــقــت ىلـــع ءاــنــب –
،جراخلاب ةـيـنطوــلا

،هنم )21و7(19 ةدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءاـنـبو –

ةداملا ليدعت نمضتملا لوكوتوربلا ىلع عالطإلا دعبو –
لايرتنومب عّقوملا ،يلودلا يندمـلا نارـــيـطـلا ةـــيــقاـــفتا نم6٥
،61٠2 ةنس ربوتكأ6 خيراتب

: يتأي ام مسري

ليدعت نمضتملا لوكوتوربلا ىلع قدصي : ىلوألا ةّداملا
لايرتنومب عّقوملا ،يلودلا يندملا ناريطلا ةيقافتا نم6٥ ةداملا

.موسرملا اذه لصأب قحلملا ،61٠2 ةنس ربوتكأ6 خيراتب

ةــّيـمسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرمــلا اذـــه رـــشنــــــي :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٤ قفاوملا3٤٤1 ماـع لاوـش3 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

3٤٤١ ماع لاوش3 يفخّرؤم٩٧١–22 مقر يسائرموسرم
ىلعقـيدـصتلا نــمـضتي،2202 ةنس ويام٤ قفاوملا
''أ'' ةرقفلا0٥ ةداملا ليدعـت نمضتملا لوــكوــتوربلا

عـــّقوــملا ،يلودـــلا يــندـملا نارــيـطــلا ةيــقاــــفــتا نــم
.٦١02 ةنس رــبوــتـكأ٦ خـيراـتـب لاــيرــتـنوــمب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةـيــلاجلاو ةــيــجراــخــلا نوؤــشـلا رــيزو رـــيرــقــت ىلـــع ءاــنــب –
،جراخلاب ةينطولا

،هنم )21و7(19 ةدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

ةداملا ليدعت نمضتملا لوكوتوربلا ىلع عالطإلا دعبو –
عــّقوملا ،يلودــلا يندملا نارــيــطــلا ةــيـــقاـــفـــتا نـــم ''أ'' ةرـــقـــفـــلا٠٥
،61٠2 ةنس ربوتكأ6 خيراتبلايرتنومب

: يتأي ام مسري

ليدعت نمضتملا لوكوتوربلا ىلــع قدـصــي : ىلوألا ةّداملا
،يلودـلا يندملا نارـيـطــلا ةــيــقاــفــتا نــم ''أ'' ةرــقــفــلا٠٥ ةداملا
لصأب قحلملا ،61٠2 ةنس ربوتكأ6 خيراتب لايرتنومب عّقوملا

.موسرملا اذه

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موــسرملا اذـــه رـشنــي :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٤ قفاوملا3٤٤1 ماع لاوــش3 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

نيناوق
6831 ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–

تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا ،ةـيـئازجلا

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتلاب قـلعتمـلاو٤891 ةنـس رـياربـف٤ قـفاوـمـلا٤٠٤1 ماـــع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ةدعـقــلا يذ11 يـف خرؤــمـلا11–79 مـــقر رـــمألا ىــضــتقـــمبو–
ميسقتلا نمضتمـلاو7991 ةـنـس سرام91 قـفاومـلا71٤1 ماـع
،يئاضقلا

قفاوملا3٤٤١ ماــع لاوــش٤ يفخّرؤــم٧0–22 مــقر نوـــناــق
 .يئاضقلا ميسقتلا نمضتي ،2202 ةنس ويام٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)2 ةرقفلا(1٤1و6–931 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانـب–
 ،هنم971و٥61و8٤1و٥٤1و )2 ةرقفلا(٤٤1و3٤1و

يـف خرؤــمـلا11–٥٠ مــقر يوـــضـــعــلا نوـــناــقــلا ىـضــتـقــمبو–
٥٠٠2 ةنس ويلوي71 قفاوملا62٤1 ماع ةـيـناـثــلا ىداـمــج٠1
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو
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رـفـص81 يـف خرؤــملا9٠–8٠ مــقر نوناـــــقــــــلا ىــضـتـــقــــمبو–
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاومـلا92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

  ،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا

ةــماع ماكحأ

ميــسقـتـلا دــيدــحت ىلإ نوــناــقــلا اذـــه فدــهي: ىلوألا ةّداملا
.يئاضقلا

ةـيـئاـضقـلا تاــهـجلا يئاـضـقـلا مـيـسقـتـلا لـــمـشــي :2 ةّداملا
يئاضقلا ماظنلل ةيئاضقلا تاهجلاو يداعلا يئاضقلا ماظـنـلل
.يرادإلا

يناثلا لصفلا

يداعلا يئاضقلا ميسقتلا

ةـيـناـمـث يـنـطوــلا بارـتـلا عوـمـجـم رـبـع ثدــحي :3 ةّداملا
راردأ ندم يف اهتارقم عقت ،ايئاضق اسلجم )8٥( نوسمخو
راشبو ةركسبو ةياجبو ةنتابو يقاوبلا مأو طاوغألاو فلشلاو
تراـيــتو ناسمــلــتو ةسبــتو تسغــنــماــتو ةرــيوــبــلاو ةدــيــلــبــلاو
ةدــيــعسو فــيــطسو لــجــيــجو ةــفــلجلاو رــئازجلاو وزو يزــيـــتو
ةيدملاو ةنيطنسقو ةملاقو ةبانعو سابعلب يديسو ةدكيكسو
جربو ضيبلاو نارهوو ةلقروو ركسعمو ةليسملاو مناغتسمو
يداوـــلاو تلــــيسمسيــــتو فراــــطــــلاو سادرــــموــــبو جيرــــيرــــعوــــب
نيعو ىلفدلا نيعو ةليمو ةزابيتو سارهأ قوسو ةلشنخو
فودــنــتو يزـــيـــلـــيإو ةـــماـــعـــنـــلاو نازـــيـــلـــغو ةـــيادرـــغو تنشومت
نإو سابع ينبو لالج دالوأو راتخم يجاب جربو نوميميتو

 .ةعينملاو ريغملاو تناجو ترقوتو مازق نإو حلاص

يئاضق سلجم لك صاصتخا رــئاود يف ثدــحت :٤ ةّداملا
 .مكاحم

.ةيدلبلا سفن ىوتسم ىلع رثكأ وأ ةمكحم ءاشنإ نكمي

ةدــع ىلإ ةـمـكحـــملل يمـيـلـقإلا صاـصـتخالا دـتـمـي نأ نــكـمي
.تايدلب

،مكاحـملا صاصتخا ةرئاد يف عورف ءاشنإ نكمي:٥ ةّداملا
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارقب ،تايدلبلا ىوتسم ىلع
.اهصاصتخاو عورفلا تارقم هيف ددحي

ســلاــجـملا ضـعب صاصـتـخا ةرـــئادـــب ثدــحت :٦ ةّداملا
.ةصصختم ةيراجت مكاحم،ةيئاضقلا

ةــيئاــضــقلا تاــهــجلا صاــصـتـخا رـــئاود ددــحــت :٧ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع ،لصفلا اذه يف اهيلع صوصنـمـلا

ثلاثلا لصفلا

يرادإلا يئاضقلا ميسقتلا

عقت فانئتسالل ةيرادإ مكاحـم )6( تــس ثدـــحت  :٨ ةّداملا
تسغنماتو ةلقروو ةنيطنسقو نارـهوو رــئازــجلاـب اــهتارقم
.راشبو

ةيرادإ ةمكحم لــك صاصـتـخا ةرـــئاد يـف ثدـــحت :٩ ةّداملا
.ةيرادإ مكاحم فانئتسالل

ةــيــئاــضـــقـلا تاـــهـجلا صاــصـتـخا رـــئاود ددـــحت :0١ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع لصفلا اذه يف اهيلع صوصنمـلا

عبارلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماـكحأ

اذــه يف ةروـكذــملا ةـيـئاضـقـلا تاــهـجلا فـنـصـت:١١ ةّداملا
ةددحـملا تايـفـيـكـلاو طورـشـلاو رـيـياــعــمـلل اـقــفو ،نوــناـقــلا

.ميظنتلا قيرط نع

صوصنملا ةديدجلا ةيئاضقلا سلاجملا بّصـنت :2١ ةّداملا
طورشلا عيمج رفوت دنع ،ايجيردت نوناقلا اذه يف اهيلع
.اهريسل ةيرورضلا

ةبّصنملا مكاحـملاو ةيئاضقلا سلاجملا صاصتخا دتمي
ةيئاضقلا تاهجلا صاصتخا ةرئاد ىلإ ،نوناقلا اذه رودص لبق
.ةريخألا هذه بيصنت ةياغ ىلإ ،ةديدجلا

ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ةمئاقلا تاءارجإلا ىقبت :3١ ةّداملا
هذه سفن صاصتخا نم ،نوناقلا اذه رودص لبق ةصتخملا
ةصتـــخـــم ىرـــخأ ةـــيـــئاضق ةـــهـــج ىلإ اـــهـــلـــيوحت نود تاـــهجلا
.نوناقلا اذه ماكحأل اقبط ،ايميلقإ

ىلع اضيأ ةداملا هذــــــه نــــــم ىلوألا ةرــــــقـــــــفـــــــلا ماـــــــكـــــــحأ يرست
تاـفـلاــخملاو حــنجلا اــياضقــب ةــقــلــعــتملا ةــيــئازجلا تاءارــجإلا
.ةباينلاو قيقحتلا فرغ ىلعةـضورعملا

اـقـبـط ةرداـصـلا ماـكــحألا فاــنـئـتـسا يـف لــصـفـلاــب صـتـخـت
ةصتخملا فانئتسالل ةيئاضقلا تاهجلا ،ةداملا هذه ماكحأل
.نوناقلا اذه رودص لبق

عوـضوـم يه يـتـلا ةـيـئاـنجلا تاءارــجإلا ىــقـبــت:٤١ ةّداملا
اذه رودص لبق ةصتخملا تايانجلا ةمكحم مامأ ةلاحإ رارق
.ةريخألا هذه صاصتخا نم ،نوناقلا
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قفاوملا3٤٤١ ماع لاوش٤ يفخّرؤم٨0–22 مــقر نوـــناـــق
ايلعلا ةطلسلا ميظنت ددـحـي ،2202 ةنس ويام٥
اهليكشتو هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل

 .اهتايحالصو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)2 ةرقفلا(1٤1و٤2 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٥٠2و٤٠2و٤٥1و8٤1و٥٤1و )2 ةرقفلا(٤٤1و3٤1و

ةدمتعملا ،داسفلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىضتقمبو–
موـي كروــيوـيـنب ةدــحتـمـلا ممألل ةــــماـــعــلا ةـــيـــعـمـجلا لـــبــق نـــم
موسرملا بجومب ظفحتب اهيلع قّدصملا3٠٠2 ةنس ربوتكأ13
قفاوملا٥2٤1 ماع رفص92 يف خرؤمـلا821–٤٠ مــقر يــساــئرــلا

،٤٠٠2 ةنس ليربأ91

،هتحفاكمو داسفلا عنمل يقيرفالا داحتالا ةيقافتا ىضتقمبو–
قّدــصــملا ،3٠٠2 ةــنـس وــيــلوـــي11 يـف وــتوــباـــمـب ةدــمــتـعمــلا

يـف خرؤملا731–6٠ مـقر يساـئرلا موـسرــملا بــجوــمب اــهــيـــلـع
،6٠٠2 ةنس ليربأ٠1 قـفاوملا72٤1 ماــعلوألا عـيـبر11

ةررحـملا داسفلا ةحفاكمل ةيبرعلا ةيقافتالا ىضتقمبو–
اهيـلـع قّدصملا،٠1٠2 ةـنـس ربـمـسـيد12 خــيراـتــب ،ةرــهاــقــلاــب

ةدعقلا يذ31 يف خرؤملا9٤2–٤1 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
،٤1٠2 ةنس ربمتبس8 قفاوملا٥3٤1 ماع

رفص٤ يف خرؤملا1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
تاصاصتخاب قلعتملاو8991 ةنس ويام٠3 قفاوملا91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

بجر12 يف خرؤملا11–٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥2٤1 ماع
،ءاضقلل يساسألا

بجر12 يف خرؤملا21–٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
ليكشت ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥2٤1 ماع
،هتايحالصو هلمعو ءاضقلل ىلعألا سلجملا

يـف خرؤمـلا21–11 مـــقر يوــضـــعـلا نوــــناـــقــلا ىضــتـقــمبو–
يذلا11٠2 ةنس ويلوي62 قفاوملا23٤1 ماع ناـبـعـش٤2
 ،اهتاصاصتخاو اهلمعو ايلعلا ةمكحـملا ميظنت ددحي

يف خرؤــمـلا٥1–81 مـــــقر يوــضـعـلا نوـــناـــقــلا ىــضـتـقـمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قـفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارــجإلا نوــناـــق نـــمضتملاو6691 ةــنس وــيـــنوـــي8 قـــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

ىلع قــيــقــحــتــلا اــهــيــف يراجلا ةــيــئاــنجلا تاءارـــجإلا لّوحت
ةصتخم حبصت يتلا مكاحـملا ىدل قيقحتلا ةاضق ىلإ اهتلاح
.اهبيصنت درجمب ،ايميلقإ

كلت ءانثتساب ،ةيئانجلا تاءارجإلا نوناقلا ةوقب لوحت
لاسرإ رمأ عوضوم يه يتلا تقؤملا سبحلاب ةقلعتملا
مامأ ةمئاق تناك وأ ماعلا بئانلا ىلإ تابثالا قئاثوو فلملا

رودص لبق ةصتخملا ةيئاضقلا سلاجملل ةعباتلا ماهتإلا فرغ
يتــلا ةــيــئاضقــلا سلاــجــمــلــل ماــهــتالا فرــغ ىلإ ،نوــناــقـــلا اذـــه
يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقبط ايميلقإ ةصتخم حبصت
.نوناقلا اذه نم21 ةداملا

تاءاعدتسالا وأ روضحلاب فيلاكتلا ءانثتساب :٥١ ةّداملا
تاءارجإلاو دوقعلا ديدجت متي ال ،دوهشلاو فارطألا ىلإ ةهجوملا
ةدــيدـجلا ةـيـئاــضـقـلا تاـــهـجلا بـيـصـنـت لـبـق تردــص يـتلا
.نوناقلا اذه يف اهيلعصوصنملا

ةيداعلا اهراثآ تاءاعدتسالاو روضحلاب فيلاكتلا جتنت
.اهديدجت متي مل ولو ىتح مداقتلل ةعطاقلا

لوصأ ،ةدــيدــجلا ةـيـئاـضــقــلا تاهجلا ىلإ لّوحُت:٦١ ةّداملا
ةــلـصـلا تاذ قــئاــثوــلا لـــكو تارارــقــلاو ماــكــحألاو رـــــــــــــــــــــــــــــماوألا

ةـــيـــئاضقـــلا تاـــهجلا ىوــــتسم ىلع ةدوــــجوملا،اهصاصتخاب
.نوناقلا اذه رودص لبق ةصتخملا

ةديدجلا ةيئاضقلا تاهجلا طبض تانامأ ءاسؤر لهؤي
ماكحألاو رماوألا لوصأ نم خسنلاو ةيذيفنتلا خسنلا ميلستل
 .ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تارارقلاو

ةيــنعمـلا ةـيــئاــضــقلا تاــــهـجلا ءاـــسؤر صـــتـخي:٧١ ةّداملا
ماكحأ قيبطتب ةقلعتملا تالاكشإلا يف ،رمأ بجومب ،لصفلاب
.نوناقلا اذه نم61 ىلإ31 نم داوملا

يـف خرؤــمـلا11–79 مــــقر رــــمألا ماـــــكـــحأ ىـــغــلـــت :٨١ ةّداملا
نمضتمـلاو7991 ةنس سرام91 قفاوملا71٤1 ماع ةدعقلا يذ11
.يئاضقلا ميسقتلا

ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبت ةيقيبطتلا هصوصن نأ ريغ
.نوناقلا اذهل ةيقيبطتلا صوصنلا رودص نيح

ةّيمسّرلا ةدـــيرجلا يـف نوــناــقــلا اذـــه رـــشنــي :٩١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٥قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش٤ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

نوبت ديجملا دبع
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6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
،ممتملاولدعملا

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو–
،يندملا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوـناــقــلا نــمضتملاو٥791 ةـــنس رـــبـــمـــتـــبس62 قـــــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ناـبـعش62 يف خرؤمـلا7٠–97 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو–
نوناق نمضتمـلاو9791 ةـنس وــيـلوــي12 قــفاوـمـلا9931 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

61٤1 ماع رفص91 يف خرؤملا٠2–٥9 مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةبساحـملا سلجمب قلعتملاو٥991 ةنس ويلوي71 قفاوملا

لوألا عـيـبر92 يـف خرؤـمـلا32–٥9 مــقر رــمألا ىـضـتـقـمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥991 ةنس تشغ62 قفاوملا61٤1 ماع
،ةبساحـملا سلجم ةاضقل يساسألا

ةجحلا يذ72 يف خرؤملا1٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا٥2٤1 ماع
،اــمـهـتـحـفاـــكــمو باـــهرإلا لــيوـمتو لاوــمألا ضـيـيــبـــــــــــــت نــــــــــــــم
،ممتمــلاو لدــعمـلا

مرحـم12 يـف خرؤــمـلا1٠–6٠ مــقر نوـــناــقـــلا ىـضـتـقــمبو–
ةياقولاب قلعتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا72٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،هتحفاكمو داسفلا نم

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنــس وـيـلوــي٥1 قـفاومـلا72٤1 ماــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ناضمر٥2 يف خرؤــمـلا7٠–81 مــقر نوــناــقــلا ىــضــتـقـمبو–
ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤملا9٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو–
تامولعملا ةيامحب قلعتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا

،ةيرادإلا قئاثولاو

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

،روــتـسدــلا نــم٥٠2 ةداـملا ماـــكـحأل اـــقــبط : ىلوألا ةّداملا
اـــــــيـلـعـلا ةـطـلـسـلا مـيــظـنــــــــت دـــيدــحت ىلإ نوــناـــقـلا اذـــه فدــــــــهــــــــي
اــــهــــلــــيــــكشتو هـتـحـفاــكـمو داــسـفـلا نــم ةــياــقوــلاو ةـيـفاــفـشـلـــــل
.”ايلعلا ةطلسلا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،اهتايحالصو

عـتـمـتـت ةــلــقـتـسـم ةــسـسؤــم اـيــلـــــعـــلا ةــــطــــلــسلا:2 ةّداملا
 .يرادإلاو يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةـيـصخـشـلاـب

.رئازجلا ةنيدمب ”ايلعلا ةطلسلا“ رقم عقي:3 ةّداملا

يناثلا لصفلا

ايلعلا ةطلسلا تايحالص

تارشؤم ىلعأ قيقحت ىلإ ايلعلا ةطلسلا فدهت:٤ ةّداملا
ىلوتتو ،ةيمومعلا نوؤشلا رييست يف ةيفافشلاو ةهازنلا

نم٥٠2 ةداملا يف اهيلع صوصنمـلا تاـيحالـصــلا نــع الـضــف
 :ةيتآلا تايحالصلا ،روتسدلا

تايصوتو تامولعم يأ رشنو لالغتساو ةزكرمو عمج–1
يعيبط صخش يأو ةيمومعلا تارادإلا دعاست نأ اهنأش نم
،اهفشكو داسفلا لاعفأ نم ةياقولا يف يونعم وأ

ةيفافشلاب ةقلعتملا ةينوناقلا تاودألل يرودلا مييقتلا –2
اهتيلاعفو ةيرادإلا ريبادتلاو هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو

حارتقاو ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلا لاجم يف
،اهنيسحتل ةبسانملا تايلآلا

اــهـتجلاــعـم ناـمـضو تاـكـلـتـمـمـــلاـب تاـحـيرصتلا يـــقـلت –3
،لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقفو اهتبقارمو

ةقلعتملا لامعألاو ةطشنألا ةعباتمو قيسنت نامض –٤
ساسأ ىلع ،اهب مايقلا مت يتلا هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب
ليلاحتلاو تايئاصحإلاب ةمعدملا ةمظتنملاو ةيرودلا ريراقتلا

،نيينعملا نيلخدتملاو تاعاطقلا لبق نم اهيلإ ةهجوملاو

يندملا عمتجملا كارشإ ىلإ فدهت ةيلعافت ةكبش عضو –٥
نم ةياقولاو ةيفافشلا لاجم يف هتطشنأ ةيقرتو ديحوتو
،هتحفاكمو داسفلا

ةطشنألا ميظنت يف ةهازنلاو ةيفافشلا دعاوق زيزعت –6
تاسسؤملا يفو ،ةيضايرلاو ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةيريخلا
ةمظنألا لمعلا زيح عضوو دادعإ لالخ نم ةصاخلاو ةيمومعلا
،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةبسانملا
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تامظنملاو تائيهلا عم نواعتلا ريوطت ىلع رهسلا –7
،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب ةصتخملا ةيلودلاو ةيميلقإلا

تاءارــجإو رــيــبادــت ذــيــفــنـــت نـــع ةـــيرود رـــيراـــقـــت دادـــعإ –8
ماـكـحألل اـقـفو ،هـتـحــفاــكــمو داسفــلا نــم ةــياــقوــلاو ةــيــفاــفشلا
،تايقافتالا يف ةنمضتملا

ةمظتنم ةقيرط عضو يف يقابتسا لكشب نواعتلا –9
ىلع تائيهلا نم اهتاريظن عم تامولعملا لدابتل ةيجهنمو
ةحفاكمب ةينعملا حلاصملاو ةزهجألا عمو ،يلودلا ىوتسملا
،داسفلا

سيئر ىلإ هعفرت اهطاشن لوح يونس ريرقت دادعإ –٠1
.هاوتحمب ماعلا يأرلا مالعإو ،ةيروهمجلا

ةيلاملاو ةيرادإلا تايرحتلا ايلعلا ةطلسلا ىلوتت:٥ ةّداملا
يذلا يمومعلا فظوملا ىدل عورشملا ريغ ءارثإلا رهاظم يف
.ةيلاملا هتمذ يف ةربتعملا ةدايزلا ريربت هنكمي ال

يأ ايلعلا ةطلسلا اهيرجت يتلا تايرحتلا لمشت نأ نكمي
ريغ ةورثلا ىلع رتستلاب ةقالع هل نوكت نأ لمتحي صخش

ريخألا اذه نأ نيبت اذإ ام لاح يف يمومع فظومل ةرربملا
 .يراسلا عيرشتلا موهفمب اهنم يقيقحلا ديفتسملا وه

ةــبوـــتـكــم تاـــحـيـضوــت بـلــطـت نأ اــيــلــعـلا ةـــطـلســلا نــكـمي
.ينعملا صخشلا وأ يمومعلا فظوملا نم ةيوفش وأ

ةطلسلا ةهجاوم يف يفرصملا وأ ينهملا رسلاب دتعي ال
.ايلعلا

،ءاــــضــتــقالا دـــنـــع ،ةداــملا هذـــه قـيــبـطت تاــيــــفيـــك ددـحــت
.ميظنتلا قيرط نع

لبق نم ايلعلا ةطلسلا راطخإ وأ/و غيلبت زوجي:٦ ةّداملا
تايطعم وأ تاــموـلـعـم هــيدــل يوــنـعـم وأ يــعـيـبط صــخش يأ
 .داسفلا لاعفأب قلعتت ةلدأ وأ

ابوتكم كلذ نوكي نأ ،راطخإلا وأ غيلبتلا لوبقل ،طرتشي
رصانعلاو داسفلا لاعفأب قلعتت رصانع ىلع يوتحيو اعقومو
 .رطخملا وأ غّلبملا ةيوه ديدحتل ةيفاكلا

يراـسـلا عـيرـشتـلا قــفو غــّلـبـملا وأ رــطخـملا ةــياــمــح مــتت
.لوعفملا

تارادإلا لاثتما ىدم ةعباتم ايلعلا ةطلسلا ىلوتت:٧ ةّداملا
ةـيـموـمــعـلا تاــسـسؤــملاو ةـيـلـحــملا تاــعامـجــلاو ةـيـموــمـعـلا

ىرخألا تاسسؤملاو تايعمجلاو ةــيداــصتقالا تاـسـسؤـملاو
داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلا ةمظنأل ةقباطملاب مازتلالل
.هتحفاكمو

داسفـلا نــم ةــياــقوــلاو ةــيــفاــفشلا ةــمــظــنأ ىوــتــحــم دّدــحــي
.ميظنتلا قيرط نع ،اهذيفنت قرطو طورش اذكو هتحفاكمو

7 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةعباتملا نمضتت:٨ ةّداملا
ةياقولاو ةيفافشلا ةمظنأ دوجو نم دكأتلا ،نوناقلا اذه نم
ةــمءالــمو اــهـتـيـلاـــعـفو اــهــتدوــج ىدــمو هـتــحفاــكــمو داــسـفــلا نــم
.اهذيفنت

اذه يف ايلعلا ةطلسلا اهردصت يتلا تايصوتلا فدهت
ةبسانملا تاءارجإلاو ريبادتلا عضو يف ةدعاسملا ىلإ راطإلا
.ةينعم ةسسؤم وأ ةئيه لكل

كولسلا نسح ئدابم ايلعلا ةطلسلل يلخادلا ماظنلا ددحي
.اهناوعأ اهعبتي يتلا

ءاقلت نم اّمإ ،نياعت امدنع ايلعلا ةطلسلا موقت:٩ ةّداملا
ةدوجل كاهتنا دوجو ،اهراطخإ وأ اهغيلبت دعب وأ اهسفن
تارادإلاو تاـــئيـــهــــلا لــــخاد ةــــقــــبــــطملا تاءارــــجإلا ةــــيــــلاــــعــــفو
نم ةياقولاب ةقلعتملاو تاسسؤملاو تايعمجلاو ةيمومعلا
ذاختا دصق تايصوت هيجوتب ،اهنع فشكلاو داسفلا لاعفأ
لجألا يف تاكاهتنالا هذهل دح عضو اهنأش نم يتلا تاءارجإلا
 .هددحت يذلا

ىلإ ريرقت عفر ةينعملا تائيهلاو تاسسؤملا ىلع نّيعتي
.تايصوتلا هذهب مازتلالا ىدم نأشب ايلعلا ةطلسلا

ىلإ اًرمأ ايلعلا ةطلسلا هجوت ،هروصق وأ درلا مدع ةلاح يف
يف تايصوتلا ذيفنتب اهمزلي ةينعملا ةئيهلا وأ ةسسؤملا

 .ةنس نع ديزت ال ةدم

ةزهجألا ايلعلا ةطلسلا غلبت ،رمألاب مازتلالا مدع ةلاح يفو
تاءارــجإلا ذاـختال ،مــيظـنـتلا قــيرــط نــع ةددـحـــملا ةصتخملا
.ةبسانملا

ءاقلت نم ،ظحالت امدنع ايـلــعـلا ةـــطلـسـلا نـكـمـي:0١ ةّداملا
ةقلعتملا دعاوقلل قرخ دوجو ،اهراطخإ وأ اهغيلبت دعب وأ اهسفن
:ةيتآلا ريبادتلا ذاختا ،ةهازنلاب

اهمدق يتلا تاباجإلا تناك اذإ ،ينعملا ىلإ راذعإ هيجوت–
 ،ةيدجم ريغ

ميدـــقـــت يف رـــيـــخأت يأ ةـــنـــياــــعــــم لاــــح يف رــــماوأ رادصإ–
مدع وأ ،اهاوتحم يف ةقدلا مدع وأ روصق وأ ،تاحيرصتلا
،حيضوتلا بلط ىلع درلا

مدــع ةـلاـح يف ايـمـيـلـقإ صـتـخـملا ماــعــلا بــئاـنــلا راـطــخإ–
بذاكلا حيرصتلا ةلاح يف وأ ينعملا راذعإ دعب ،حيرصتلا

.تاكلتمملاب
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تاذ رادصإ ،لاجعتسالا دنع ،ايلعلا ةطلسلا سيئر نكمي
ددحـملا وــحــنــلا ىلع ،ةــيــنــعملا ةسسؤملا وأ ةــئيــهـــلـــل رـــماوألا
ةطلسلا سلجم ىلع ةذختملا لامعألا ضرعي نأ ىلع ،هالعأ
.هل ةرود برقأ يف ايلعلا

ءارث دوجو دكؤت ةيدج رصانع رفوت ةلاح يف:١١ ةّداملا
مدقت نأ ايلعلا ةطلسلا نكمي ،يمومعلا فظوملل رربم ريغ
ضرغب اريرقت دمحـما يديس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكول
ةــيـفرــصـم تاــيـلـمـع دـيـمـجـتـل ةـيـــظــفـحت ريـــــبادـــت رادـصــتسا
يئاضق رمأ قيرط نع ،رهشأ )3( ةثالث ةدمل تاكلتمم زجح وأ
 .ةمكحـملا تاذ سيئر هردصي

لئاسولا ةفاكبو ةباينلا ةفرعمب ،يظفحتلا رمألا غّلبي
.هذيفنتب ةفلكملا تاهجلا ىلإ ،ةينوناقلا

يتلا ةهجلا سفن مامأ ضارتعالل الباق رمألا اذه نوكيو
،ينعملل هغيلبت خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ لجأ يف هتردصأ

فانئتسالل الباق ضارتعالا ضفر نمضتملا رمألا نوكيو
.هغيلبت خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ لجأ يف

،اهديدمت وأ ةيظفحتلا ريبادتلا عفر ةمكحـملا سيئر ررقي
.صتخملا ةيروهمجلا ليكو بلط ىلع ءانب وأ ايئاقلت

ةاـفوـب وأ مداـقـتــلاــب ةــيــموــمــعــلا ىوــعدــلا ءاضقــنا ةــلاــح يف
رفوتم وه ام ىلإ رظنلابو ةيروهمجلا ليكو نكمي ،مهتملا
دصق ةنيزخلل يئاضقلا ليكولا غلبي نأ رصانع نم هيدل

ايظفحت ةزوجحـملا وأ ةدمجملا تاكلتمملا ةرداصم بلط
.ةينلا نسح ريغلا قوقح ةاعارم عم ،ةيندم ىوعد قيرط نع

لمتحت عئاقو ىلإ ايلعلا ةطلسلا لصوتت امدنع:2١ ةّداملا
.ايميلقإ صتخملا ماعلا بئانلا رطخت ،يئازجلا فصولا

جردنت لاعفأ ىلإ تلصوت اذإ ،ةبساحـملا سلجم رطختو
.هتاصاصتخا نمض

قـئاـثوـلا عـيـمـجـب ةرـطـخملا ةــهجلا اــيــلــعــلا ةــطــلسلا يفاوــت
.راطخإلا عوضومب ةلصلا تاذ تامولعملاو

ةيمومعلا تائيـهلاو تاـسـسؤــملا ىلــع نـــّيعتي:3١ ةّداملا
عم نواعتلا ،صاخ وأ ماع يونعم وأ يعيبط صخش يأ اذكو
اهبلطت يتلا قئاثولاو تامولعملاب اهتافاومو ايلعلا ةطلسلا
ةقاعإ ةميرجل ةررقملا تابوقعلا ةلئاط تحت ،اهماهمب مايقلل
يراسلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةلادعلل نسحلا ريسلا
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب قلعتملا لوعفملا

نــعطـلل ةـلـباـق ايـلـعـلا ةـطـلـسـلا تارارــق نوــكــت:٤١ ةّداملا
.لوعفملا يراسلا عيرـشـتـلل اــقـفو يـئاـضـقـلا

دعاوقلا ايلـعـلا ةـطـلـسـلل يلـخادــلا ماـظنـلا ددحــي:٥١ ةّداملا
 .اهمامأ ةقبطملا تاءارجإلاو

ثلاثلا لصفلا

اهميظنتو ايلعلا ةطلسلا ليكشت

:نييتآلا نيزاهجلا نم ايلعلا ةطلسلا لكشتت:٦١ ةّداملا

،ايلعلا ةطلسلا سيئر–

.ايلعلا ةطلسلا سلجم–

يرحتلل صصختم لكيهب ايلعلا ةطلسلا دوزت:٧١ ةّداملا
.يمومعلا فظوملل عورشملا ريغ ءارثإلا يف يلاملاو يرادإلا

قـــيرـــط نـــع ةداملا هذـــه قـــيـــبـــطـــت تاــــيــــفــــيــــكو طورش ددحت
.ميظنتلا

قيرط نــع ددـحت لــكاـيـه اـيـلـعـلا ةـطـلـسـلا مــضــت:٨١ ةّداملا
.ميظنتلا

ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق ددحت:٩١ ةّداملا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،اهفينصتو ايلعلا ةطلسلا

.امهب

ةطلسلا يمدختسمل يساسألا نوناقلا ددحي:02 ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع ايلعلا

 لوألا مسقلا

ايلعلا ةطلسلا سيئر

سيئر فرط نم ايلـعـلا ةــطـلسـلا سـيـئر نـّيعي:١2 ةّداملا
ديدجتلل ةلباق ،تاونس )٥( سمخ اهتدم ةدهعل ،ةيروهمجلا

.ةدحاو ةرم

وأ ةفيظو وأ ةيباختنا ةدهع ةيأ عم سيئرلا ةدهع ىفانتت
 .رخآ ينهم طاشن

تايفيكو ايلعلا ةطلسلا سيئر ةفيظو فينصت ددحي
.ميظنتلا قيرط نع ،هبتار عفد

،ايلعلا ةطلسلل ينوناقلا لثـمـملا وــه سـيــئرـلا:22 ةّداملا
:ةيتآلا تايحالصلا سراميو

ةياقولاو ةيفافشلل ةينطولا ةيجيتارتسالا عورشم دادعإ –1
،اهتعباتمو اهذيفنت ىلع رهسلاو ،هتحفاكمو داسفلا نم

،ايلعلا ةطلسلا لمع ططخم عورشم دادعإ –2

،ايلعلا ةطلسلل يلخادلا ماظنلا عورشم دادعإ –3

،نيمدختسملا عيمج ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا ةسرامم –٤

ةطلسلا يمدختسمل يساسألا نوناقلا عورشم دادعإ –٥
،ايلعلا

،ايلعلا ةطلسلا سلجم لاغشأ ةرادإ –6

،ةيونسلا ةينازيملا عورشم دادعإ –7
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هعفرو ايلعلا ةطلسلل يونسلا ريرقتلا عورشم دادعإ –8
،هيلع سلجملا ةقداصم دعب ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ

فصولا لمتحت عئاقو نمضتت يتلا تافلملا ةلاحإ –9
يتــلا كلــتو اـــيـــمـــيـــلـــقإ صتـــخملا ماـــعـــلا بئاـــنـــلا ىلإ يئازجلا

سلجم سيئر ىلإ رييستلا يف تالالخإ لكشت نأ اهناكمإب
،ةبساحـملا

داسفــلا نــم ةــياــقوــلا تاـــئيـــه عـــم نواـــعـــتـــلا رـــيوـــطـــت –٠1
،اهعم تامولعملا لدابتو ،يلودلا ىوتسملا ىلع هـتحفاكمو

تاــــغـيـلـبـتـلا عــيــمـجـب ،يرود لـــكـشـب ،ســلـجـملا غالــبإ –11
يتلا ريبادتلاو ،اهب هراطخإ وأ هغيلبت مت يتلا تاراطخإلا وأ
.اهنأشب تذختا

يناثلا مسقلا

ايلعلا ةطلسلا سلجم

بلص يف ىعدي يذلا ايلعلا ةطلسلا سلجم سأري:32 ةّداملا
ءاضعألا نم نوكتيو ،ايلعلا ةطلسلا سيئر ”سلجملا“ صنلا
 :مهركذ يتآلا

نيب نم ،ةيروهمجلا سيئر مهراــتـخـي ءاضعأ )3( ةثالث –1
،ةلقتسملا ةينطولا تايصخشلا

نم دحاوو ايلعلا ةمكحـملا نم دحاو ،ةاضق )3( ةثالث –2
مهرايتخا متيو ،ةبساحـملا سلجم نم دحاوو ةلودلا سلجم
ةاضق سلجمو ءاضقلل ىلعألا سلجملا لبق نم ،يلاوتلا ىلع
،ةبساحـملا سلجم

ساسأ ىلع ،اهرايتخا متي ةلقتسم تايصخش )3( ثالث –3
اهتربخو اهتهازنو ،ةينوناقلا وأ /و ةيلاملا لئاسملا يف اهتءافك

لبق نم ،يلاوتلا ىلع ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولا لاجم يف
يـنــطوــلايــبــعـشـلا ســلـجـملا ســـيـئرو ةـــمألا ســلـجــم سـيــئر
،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولاو

نوراتخي ،يندملا عمتجملا نم تايصخش )3( ثالث –٤
ةقلعتملا اياضقلاب مهمامتهاب نيفورعملا صاخشألا نيب نم
دصرملا سيئر لبق نم ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب
.يندملا عمتجملل ينطولا

موـسرــم بــجوــمب سلـجملا ءاــضـعأ نيـيـعت مــتـي:٤2 ةّداملا
 .ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس )٥( سـمـخ ةدـمل يـساــئر

 .اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

تاليهستلا لك نم هؤاضعأو سلجملا سيئر ديفتسي
نم نوديفتسي امك ،مهتيوضع ةدم لالخ مهماهم ةسراممل
نم ،اهتبسانمب وأ/و مهماهم ةسرامم ءانثأ ةلودلا ةيامح
 .اهتعيبط تناك اـيأ تاءادتعالاو تاديدهتلاو فذقلا

دّدحت تاضيوعت نم هؤاضعأو سلجملا سيئر ديفتسي
 .ميظنتلا قيرط نع

سلجم مامأ هؤاضعأو سلجملا سيئر يدؤي:٥2 ةّداملا
 :اهصن يتآلا نيميلا ،رئازجلا ءاضق

ينـهملا رـسـلا مـتــكأ نأ ميـظـعـلا يلـــعلا هــلــلاــب مـــســقأ“
اقفو ةيلوؤسمو دايحو ةهازن لكب يماهمب موقأ نأو
.”ديهش لوقأ ام ىلع هلــلاو ،ةيروهمجلا نيناوقو روتسدلل

تالاحلا يف ايلعلا ةطلسلا يف ةيوضعلا دقفت:٦2 ةّداملا
:ةيتآلا

،ةدهعلا ءاهتنا –1

،ةلاقتسالا –2

،اهبجومب وضعلا نـّيع يتلا ةفصلا نادقف –3

 ،ةيدمع ةحنج وأ ةيانج لجأ نم ةنادإلا –٤

 ،ةافولا –٥

ةثالث نع ،عورشم ببس نودب بايغلا ببسب ءاصقإلا –6
،سلجملل ةيلاتتم تاعامتجا )3(

هتامازتلاو ىفانتت ةريطخ تافرصت وأ لامعأب مايقلا –7
.ايلعلا ةطلسلا يف وضعك

سلجملا نع )7(و )6( نيتلاحلا يف ةفصلا نادقف رارق ردصي
.هئاضعأل ةقلطملا ةيبلغألاب

ايلعلا ةطلسلا يمدختسمو ءاضعأ عيمج مزلي:٧2 ةّداملا
ءاهتنا دعب ىتح مازتلالا اذه قبطيو ،ينهملا ّرسلا ظفحب
تاـبوـقـعـلا ةـلـئاـط تحت ،اـيـلـعـلا ةـطـلسلاـب ةـيــنــهملا مــهــتــقالــع
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف ةررقملا

.ايلعلا ةطلسلل ماعلا نيمألا سلجملا ةنامأ ىلوتي:٨2 ةّداملا

 :يتأي ام سلجملا ىلوتي:٩2 ةّداملا

ةــيــفاــفشلــل ةــيــنــطوــلا ةــيــجــيــتارــتسالا عورشم ةسارد –1
،هيلع ةقداصملاو ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو

هضرعي يذلا ايلعلا ةطلسلا لمع ططخم عورشم ةسارد –2
،هيلع ةقداصملاو ،ايلعلا ةطلسلا سيئر هيلع

يف ةينعملا ةزهجألاو تاسسؤملا ىلإ رماوألا رادصإ –3
،ةهازنلاب لالخإلا ةلاح

،ايلعلا ةطلسلا ةينازيم عورشم ىلع ةقفاوملا –٤
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،ايلعلا ةطلسلل يلخادلا ماظنلا ىلع ةقفاوملا –٥

داسف لاعفأ نمضتت نأ لمتحي يتلا تافلملا ةسارد –6
،ايلعلا ةطلسلا سيئر هيلع اهضرعي يتلاو

وأ ةــــموــــكحلا اــــهضرــــعـــــت يتـــــلا لـــــئاسملا يف يأرـــــلا ءادـــــبإ –7
،ايلعلا ةطلسلا ىلع ،ىرخأ ةسسؤم وأ ةئيه ةيأ وأ ناملربلا
،اهتاصاصتخاب ةقالعلا تاذ

 ،ايلعلا ةطلسلا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا ىلع ةقفاوملا –8

ةياقولا لاجم يف نواعتلا عيراشم لوح يأرلا ءادبإ –9
.ةيلودلا تامظنملاو تائيهلا عم هتحفاكمو داسفلا نم

نم حارتقا ىلع ءانب ،ئشني نأ سلجملا نكمي:03 ةّداملا
سيئر ةدعاسم لجأ نم ةصاخ ةنجل ةيأ ،ايلعلا ةطلسلا سيئر
ةددحـملا تايفيكلاو طورشلل اقفو ،هماهم ءادأ يف ايلعلا ةطلسلا

 .ايلعلا ةطلسلل يلخادلا ماظنلا يف

ىلــع ءاــنــب ةــيداــع ةرود يـف ســلجـملا عـمــتـجي:١3 ةّداملا
ةثالث لك ،لقألا ىلع ،ةدــحاو )1( ةرــم ،هـسـيئر نــم ءاـــعدــتـسا
.رهشأ )3(

تضتقا املّك ،ةيداع ريغ تارود يف ،عامتجالا هنكمي امك
اـيـئاــقــلت سـيئرــلا نـــم ءاـــــعدـــتــسا ىلـــع ءاــنــب ،كـــلذ ةرورــضــلا
.لقألا ىلع هئاضعأ )1/2( فصن نم بلط ىلع ءانب وأ

ءاضعأ دحأ ةسلجلا سأري ،سيئرلا روضح رذعت لاح يفو
.سيئرلا فرط نم هنييعت متي يذلا سلجملا

فصن روضحب ّالإ سلجملا تالوادم حصت ال:23 ةّداملا
.لقألا ىلع هئاضعأ )1/2(

.ةيّرس سلجملا تالوادم

لوادتلا سلجملا ءاضعأ نم وضع ّيأ نكمي ال:33 ةّداملا
ريغ وأ ةرشابم ةحلصم وأ ةرهاصم وأ ةبارق ةلص هل ةيضق يف

تقبس يتلا )٥( سمخلا تاونسلا لالخ ةقباس وأ ةينآ ،ةرشابم
.تالوادملا

ءاـضـعألا ةيــبـلــغأــب هـــتارارـــق سـلــجـملا ذـــخـتـي:٤3 ةّداملا
نم62 ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم ،نيرضاحلا

.نوناقلا اذه

ةسلجلا سيئر توص نوكي ،تاوصألا يواست ةلاح يفو
.احجرم

تاعامتـجا روـضـحل وــعدــي نأ ســيـئرــلا نــكـمــي:٥3 ةّداملا
ةديفم هتمهاسم نوكت ةربخلا يوذ نم صخش يأ سلجملا

 .سلجملا ىلع ةحورطملا لئاسملا يف

عبارلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

يف دّيقت ةصاخ ةينازيمب ايلعلا ةطلسلا دوزت:٦3 ةّداملا
.ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

ةطلسلا ةينازيم فرصب رمآلا وه ايلعلا ةطلسلا سيئر
 .ايلعلا

قيرط نع ،ءاضتقالا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ميظنتلا

ةيرشبلا لئاسولا لكب ايلعلا ةطلسلا ةلودلا دوزت:٧3 ةّداملا
.اهريسل ةيرورضلا ةيداملاو ةيلاملاو

دعاوقل اقفو اـيـلـعـلا ةـطــلـسـلا ةـبـساــحــم كــسـمت:٨3 ةّداملا
لوـمـعملا مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلـل اـقـبـط ،ةـيـموـمـعـلا ةــبساحـملا

 .امهب

ةصتخملا ةزهجألا ةباقرل ايلعلا ةطلسلا ةبساحم عضخت
 .ةلودلا يف

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةفلتخم ماكحأ

اميس الو ،نوناقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت:٩3 ةّداملا
خرؤملا1٠–6٠ مقر نوناقلا نــم٤2 ىلإ71 نم داومـلا اــهـنــم

قلعتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا72٤1 ماع مرحم12 يف
.ممتملاو لدعملا ،هـتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب

يف خرؤملا1٠–6٠ مقر نوناقلل ةيقيبطتلا صوصنلا نأ ريغ
،هالعأ روكذملا6٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا72٤1 ماع مرحم12
صوصنلا رشن ةياغ ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبت،ةلصلا تاذ
.ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذهل ةيقيبطتلا

داـسفـلا نـم ةــياــقوــلل ةـيـنطوـلا ةـئـيـهـلا لــصاوــت:0٤ ةّداملا
.ايلعلا ةطلسلا بيصنت ةياغ ىلإ اهماهم ةسرامم هتحفاكمو

ةياقولل ةينطولا ةئيهلا يفظوم ليوحت متي:١٤ ةّداملا
ةلوقنملاو ةلوقنملا ريغ اهتاكلتممو هتحفاكمو داسفلا نم
ايلعلا ةطلسلا ىلإ ،اهفيشرأو اهتافلمو اهقوقحو اهتامازتلاو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو

ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلا“ ةيمست لحت:2٤ ةّداملا
يف نوناقلا اذه رشن خيرات نم ءادتبا ،”هتحفاكمو داسفلا نم
ةياقولل ةينطولا ةئيهلا“ ةيمست لحم ،ةيمسرلا ةديرجلا

ةيـعـيرــشـتلا صوصـنـلا عـيـمـج يـف ،”هتحفاكمو داسفلا نم
.لوعفملا ةيراـسـلا ةـيـميـظـنـتلاو

ةـــّـيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف نوــناــقــلا اذـــه رـــشــنــي :3٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٥قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش٤ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

نوبت ديجملا دبع
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قفاوملا3٤٤١ ماع لاوش٤ يفخّرؤم٩0–22 مــقر نوــناــق
٩٥–٥٧ مــقر رــمألامـّـمــتـيولّدــعـي ،2202 ةـنـس وــياــم٥
ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩3١ ماع ناضمر02 يفخرؤــملا

.يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٤٤1و3٤1و931 داوــــملا اــــمــيس ال ،روـــتــسدـــلا ىلــع ءاـــنــب–
،هنم8٤1و٥٤1و )2 ةرقفلا(

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو–
،يندملا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو–
،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

92٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاومـلا
،ةيرادإلاو ةيندملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

:هصن يتآلا نوناقلا ردصي

رـمألا مـيمتتو لـيدـعت ىلإ نوـناقلا اذه فدـهي: ىلوألا ةّداملا
ربمتبس62 قفاوملا٥931 ماع ناضمر٠2 يـف خرؤملا9٥-٥7 مــقر

.يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس

9٥-٥7 مـــقر رــمألا نــم٤٤٥ ةداــملا مــمــتـتو لدـــعت :2 ةّداملا
٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا

 :يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

اهلكشب اـّـمإ ةــكرــشـلل يراــجـتلا عــباـــطلا ددحي:٤٤٥ ةداملا“
.اهعوضوم وأ

تاذ تاكرشلاو ةيصوتلا تاكرشو نماضتلا تاكرش دعت
ةمهاسملا تاكرشو ةمهاسملا تاكرشو ةدودحـملا ةيلوؤسملا
.”اهعوضوم نكي امهمو اهلكش مكحب ةيراجت ،ةطيسبلا

باتكلا نم لوألا بابلا نم ثلاثلا لصفلا ممتي:3 ةّداملا
٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤـمـلا9٥-٥7 مقر رمألا نم سماخلا
يناث مـسـقب ،هالعأ روكذملاو٥791 ةنس رـبمتـبس62 قـفاوملا

داوملا نمضتي ،”ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش“ هناونـع رشع
631 رركم٥17و٥31 رركم٥17و٤31 رركم٥17و331 رركم٥17
٠٤1 ررـكم٥17و931 ررـكم٥17و831 رركم٥17و731 رركم٥17و
ررـــحـــيو ،3٤1 ررـــكــم٥17و2٤1 ررــكــم٥17و1٤1 ررـــكم٥17و
 :يــتأــي اــمــك

رشع يناثلا مسقلا

ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش

يه ةطـيـسـبلا ةـمهاــسـملا ةــكرــش :331 ررــكم٥17 ةداـمـــلا“
نـــم نوـــكــتتو مـــهسأ ىلإ اـــهـــلاـــمـسأر مـــســقــني يتلاةـــكرـشلا

.صصح نم اومدق ام دودح يفّ الإ رئاسخلا نولمحتي ال ءاكرـــش

فرط نم ةطيسبلا ةمهاسملا ةــكرـش سـسؤــت نأ نــكمي
.نييونعم وأ/و نييعيبط صاخشأ ةدع وأ دحاو صخش

،ادحاو اصخشّ الإ مضت ال ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش تناك اذإ
.”ديحولا صخشلا تاذ ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش“ ىــّمست اهنإف

فرــط نــم اــيرـصـح ةـطـيـسـبلا ةـمـهاــسـملا ةــكرـش أــشـنــت
.”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع ىلع ةـلصاحلاتاــكرـشلا

ىرــخألا صــئاـصـخلا ىلــع الـضــف:٤31 ررـكـم٥17 ةداملا“
ةمهاسملا ةكرش زيمتت ،مسقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
لاــمسأرــلاو ءاــكرشلــل ىــندأ دــح طارــتشا مدـــع يف ةـــطـــيسبـــلا

اهنوناق يف اهريسو اهميظنت تايفيك ديدحت يفو اهئاشنإل
.”يساسألا

صوصنملا ماكحألا ءانثتساب :٥31 رركم٥17 ةداملا“
)ىلوألا ةرقفلا(1٠6و )ىلوألا ةرقفلا(٤9٥ داوملا يف اهيلع
ىلع قبطت ،نوناقلا اذه نم٥1رركم٥17و916و٠16و7٠6و

تاــكرشب ةــقــلــعــتملا ماـــكـــحألا ،ةـــطـــيسبـــلا ةـــمـــهاسملا ةـــكرش
يف اهيلع صوصنملا ماكحألا عم ضراعتت مل ام ،ةمهاسملا

."مسقلا اذه

ةمهاسملا ةكرش سيئر سرامي :631 رركم٥17 ةداملا“
ريدمك يساسألا اهنوناق يف نيعملا ةرادإلاب مئاقلا وأ ةطيسبلا

 .هسيئر وأ ةرادإلا سلجم تايحالص ،ضّوفم ماع ريدم وأ ماع

،ديحولا صخشلا تاذ ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش ةلاح يف
تارارقلا ذختيو سيئرلا تاطلس ديحولا مهاسملا سرامي
.”ءاكرشلا ةيعمجل ةحونمملا

ذختت نأ بجي يتلا تارارقلا ددحت :731 رركم٥17 ةداملا“
.ةكرشلل يساسألا نوناقلا يف نيمهاسملا فرط نم ايعامج

ةـيداـعـلا رـيـغو ةـيداـعــلا ةــماــعــلا ةــيــعــمجلا تارارــق نأ رــيــغ
جاـمدإلاو لاـمسأرـلا ضيـفـخـتو كالـهـتساو ةداـيزـب ةــقــلــعــتملا

نييعتو رخآ لكش ىلإ اهليوحتو ةكرشلا لحو لاصفنالاو
بجي ،حابرألاو ةيونسلا تاباسحلاو تاباسحلا يظفاحم
تاـيـفـيـكـلــل اــقــفو نيمــهاسملا فرــط نــم اــيــعاــمــج ذــخــتــت نأ
.”ةكرشلل يساسألا نوناقلا يف ةددحـملا

ةمهاسملا ةكرش لامسأر ددحي :831 رركم٥17 ةداملا“
.”يساسألا اهنوناق يف ةطيسبلا

ةــمــهاسملا ةــكرش ىلع رـــظـــحـــي :931 ررــكـــم٥17 ةداملا“
.”ةصروبلا يف اهمهسأ حرط وأ راخدالل ينلعلا ءوجللا ةطيسبلا
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صصحلل بودنم نييعت مدع ةلاح يف :2٤1 رركم٥17 ةداملا“
نع ةينيعلا صصحلل ةددحـملا ةميقلا فالتخا ةلاح يف وأ
نومهاسملا نوكي ،صصحلا بودنم لبق نم ةحرتقملا كلت
ىلع تاونس )٥( سمخ ةدمل ريغلا مامأ اينماضت نيلوؤسم
يساسألا نوناقلا يف ةينيعلا صصحلل ةحونمملا ةميقلا
.”ةكرشلل

ةمهاسملا ةكرش سيئر ىلع قبطت :3٤1 رركم٥17 ةداملا“
دعاوق ،ضّوفملا ماعلا اهريدم وأ ماعلا اهريدم وأ ةطيسبلا
نيمئاقلا وأ ةمهاسملا ةكرش سيئر ىلع ةقبطملا ةيلوؤسملا

.”اهترادإب

ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف نوــناــقــلا اذـــه رــشـنـي :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٥قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش٤ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

نوبت ديجملا دبع

ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش نكمي :٠٤1 رركم٥17 ةداملا“
.لمع ميدقت نع ةجتان اهيف فرصتلل ةلباق ريغ مهسأ ردصت نأ

،ةكرشلا لامسأر سيسأت يف لمع ميدقت مهسأ لخدت ال
،رئاسخلاو لوصألا يفاصو حابرألا مساقت يف لخدت اهنأ ريغ
نمض حابرأ نم هلوخت امو اهتميق ريدقت تايفيك ددحتو
.“ ةكرشلل يساسألا نوناقلا

اوررـقـي نأ نيمــهاسملا نــكــمــي:1٤1 ررـكــم٥17 ةداملا“
ةلاح يف صصحلا بودنم ىلإ ءوجللا ةيمازلإ مدع عامجإلاب
اقبسم اهمييقت متي مل يتلا ةينيعلا صصحلا تناك اذإ ام
فصن اهتميق زواجتت ال اهعيمج صصحلا بودنم فرط نم
  .ةكرشلا لامسأر

،ديحولا صخشلا تاذ ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش ةلاح يف
ءوجللا نوكي الو ،ريخألا اذه لبق نم صصحلا بودنم نــّيعي
صوصنملا طورشلا رفوتت امدنع ايمازلإ صصحلا بودنم ىلإ
.”ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع

ةـّيميظنتميسارم
: يتأي ام مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
: لوألا يئزجلا عرفلا ،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم : لوألا عرفلا ،لدعلا
مسقـــلا ،حـــلاصملا لـــئاسو : ثلاـــثـــلا ناوـــنـــعـــلا ،ةـــيزــــكرملا ةرادإلا
ةرادإلا” هناونعو21–73 همقر باب ،ةفلتخملا تاقفنلا: عباسلا
ةيقافتالا ذيفنتلا زيح عضوب ةطبترملا تاقفنلا– ةيزكرملا
عاطق جمانرب معدب ةقلعتملا )رئازجلا – يبوروألا داحتالا(
.''ةلادعلا

ةتس هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي :2 ةّداملا
فيلاكتلا ةينازيم يف دـّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.61( رانيد نويلم رشع
يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :3 ةّداملا
ةينازيم يف ديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.61( رانيد نوـيـلـم رــشــع ةــتـس
– ةيزكرملا ةرادإلا”21–73 مقربابلا يفو لدعلا ةرازو رييست
داحتالا( ةـيـقاـفـتالا ذـيـفـنـتـلا زـيـح عضوـب ةـطـبـترملا تاـقـفــنــلا
.''ةلادعلا عاطق جمانرب معدب ةقلعتملا )رئازجلا – يبوروألا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلاريزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٤ ةّداملا
ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي اميف لك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا

ةنس ويام٥قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش٤ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

نوبت ديجملا دبع

3٤٤١ ماع لاوش٤ يفخّرؤم١٨١–22 مقر يسائرموسرم
باب ثادـحإ نـمضتي ،2202 ةنس ويام٥ قفاوملا

 .لدعلا ةرازو رـييست ةــينازيم ىلإ دامتعا لـيوحـتو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7–19 ناــتداـــمـــلا اـمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

لدــعملا ،ةيلاملا نيناوــقـب قــلعتملاو٤891 ةـنـس وـيــلوـي7 قــفاوملا
،ممتملاو

ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم
خرؤملا7٠–22 مقر يذــيـفــنـتـلا موـــسرـــمـلا ىـضــتـقــمبو –

22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج92 يف
،لدـــعـلارــيزوــل ةـصـصـخـملا تاداــمــتـعالا عــيزوــت نـمـضـتـملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ،ماـتـخألا ظــفاــح
،22٠2 ةنسل
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3٤٤١ ماع لاوش٤ يفخّرؤم2٨١–22 مقر يسائرموسرم
داـــمتـعا ليوحـت نمضتي،2202 ةنس ويام٥ قفاوملا
.ةعانصلاةرازو رــييسـت ةـــيـنازـيـم ىلإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداــمـــلا اــمــيـس ال ،روـتــسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤـمـلا٠2–22 مـقر يذــيـفـنتـلا موــسرـمـلا ىــضـتـقــمبو –
22٠2 ةـنـس يـفــناـــج3 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمـج92
ةعانصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
فلأ نونامثو ةسمخو ةئامنامثو انويلم نوعبرأو ةعست
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٥88.9٤( رانيد
.”عـّمجم يطايتحا–ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
فلأ نونامثو ةسمخو ةئامنامثو انويلم نوعبرأو ةعست
ةعانصلا ةرازو رييست ةينازيم يف دـّيقي )جد٠٠٠.٥88.9٤( رانيد
تارــمـتؤـــمــلا–ةـــيزـــكرـــمــلا ةرادإلا”1٠–73 مــقر باـبــلا يــفو
.”تايقتلملاو

اــميف لـك ،ةعانصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:3 ةّداملا
ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ةنس ويام٥قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش٤ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

نوبت ديجملا دبع

3٤٤١ ماع لاوش2١ يفخّرؤم٥٨١–22 مقر يسائرموسرم
دادح نالـعإ نمـضـتـي ،2202 ةـنـس وــياــم3١ قــفاوــمـلا

.يـنطو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر نإ

1٤1و7-19 ناـــتداــملا اــمــيــس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنـــب–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لــيرــبأ٥2 يـف خرؤــملا٥٤1-36 مــقر نوــناــقــلا ىـضــتـقـمبو–
،ينطولا ملعلا تافصاوم ددحي يذلا3691 ةنس

يف خرؤملا٥63-79 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضتـقـــمـبو–
7991 ةنس ربمتبس72 قفاوملا81٤1 ماع ىلوألا ىداــمــج٥2
،ينطولا ملعلا لامعتسا طورشب قلعتملاو

تارامإلا ةلود سيئر ،دياز نب ةفيلخ خيشلا ةافول ارظنو–
،ةدحتملا ةيبرعلا

: يتأي ام مسري

تبسلاو ةعمجلا يموي ينطو دادح نلعُي:ىلوألا ةداملا
،ينطولا ملعلا سّكنيو ،22٠2 ةنس ويام٤1و31 ـل نيفداصملا
يتلا تايانبلا ىلع ينطولا بارتلا لماك يف ،ةّدملا سفنل
موسرملا يف اهيلع صوصنملا امّيسال ،تاسسؤملا يوأت
81٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤملا٥63-79 مقر يسائرلا
لامعتسا طورشب قلعتملاو7991 ةنس ربمتبس72 قفاوملا
.ينطولا ملعلا

ةــّـيمـسّرـلا ةدــيرــجلا يـف موــــسرــملا اذــــه رـــشـنـــي :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام31قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش21 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناـضـمر٧2 يـفخّرؤــم٧٧١–22 مـــقر يذـــيــفـنـتموـــسرــم
عيزوت لدعــي ،2202 ةنس ليربأ٨2 قفاوملا3٤٤١ ماع
بسح2202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن
.عاطق لك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤمـلا٥72–12 مقر يساــئرــلا موــسرـمـلا ىــضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤمـلا182–12 مقر يساــئرــلا موــسرــمـلا ىــضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع  ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا722–89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لّوألا عيبر91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
جمانرب ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠3( رانيد نويلم ةئامثالث هردق
يف نادـّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠3( رانيد نويلم ةئامثالث اهردق
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

قــفاوـملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج٥2 يـف خّرؤمـلا61–12 مـــقر
)22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط

هردق عفد دامتعا22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
جمانرب ةـصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠3( راـنـيد نوـيـلـم ةــئاــمثالــث
يـف نادــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠3( رانيد نويلم ةئامثالث اــهردــق
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىداـــمج٥2 يـف خّرؤــمـلا61–12 مــقر
ةـنسل ةــيــلاملا نوــناــق نــمضتملاو12٠2 ةــنس رــبـــمسيد٠3
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )22٠2

ةّيمسّرلا ةدــيرـجلا يـف موــسرــمـلا اذـــه رـــشـنـــي :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر72 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ناــــضـــمر٧2 يــفخّرؤـــم٨٧١-22 مــقر يذــيـفنـتموــــسرــــم
قــلـعـتـي ،2202 ةـنـس لـــيرـــبأ٨2قــــفاوــــملا3٤٤١ ماــع
.ةافولل ةيبطلا ةداهشلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةحصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ31 يف خرؤمـلا٠2-٠7 مـــقر رـــمألاىـضـتـقــمبو –
ةـــلاحلاب قــــــلعتملاو٠791 ةـــــنس رـــــــيارـبف91 قـــــفاوــملا9831 ماع
87و ررــكم٥2 ناــتداملا اــميس ال ،ممـــتملاو لدـــعملا ،ةـــيندملا

،هنم

بـــجر٠2 يـف خرؤـمــلا٠1-11 مــــقر نوـــناـــقـــلاىـضــتـقــمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

ناضمر٥2 يف خرؤمـلا7٠-81 مــقر نوــناـــقــلاىـضـتـقـمبو –
ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

ةعقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

..................................عومجملا

٠٠٠.٠٠3

000.003

٠٠٠.٠٠3

000.003

عاطقلا
ةصصخملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا
ةيرادإلاو

..................................عومجملا

٠٠٠.٠٠3

000.003

٠٠٠.٠٠3

000.003

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

)ريناندلا فالآب(
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93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلاىضتقمبو –
لدـعملا ،ةـحصلاـب قـلــعــتملاو81٠2 ةــنس وــيــلوــي2 قــــفاوملا

،هنم٤٠2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

يف خّرؤــمـلا٥72-12 مـــقر يــساــــئرــلا موــسرــمـلاىــضـــتـقـمبو –
نّمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤمـلا182-12 مــــقر يــساـــئرــلا موــسرــمـلاىــضــتـقـــمبو –
نّمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠12-٠1 مقر يذيفنتلا موسرـــمــلاىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو٠1٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا13٤1 ماع لاوش7
،هنم٥ ةداملا اميس ال ،ديحولا ينطولا يفيرعتلا مقرلا ثادحإ

يف خرؤملا٠8-61 مقر يذـيـفـنتلا موــسرــمـلاىـضــتــقمبو –
61٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1
،ةافولل ةيبطلا ةداهشلا جذومن ددحي يذلا

: يتأي ام مسري

11-81 مــقر نوـــناقلا نـــم٤٠2 ةداـــملل اـــقيبطت:ىلوألا ةّداملا
81٠2 ةـــنس وــــيلوي2 قـــفاوملا93٤1 ماــــع لاوــــش81 يف خّرؤـــــملا

ماــكحألا دـــيدحت ىلإ موـــسرملا اذـــه فدــــهي ،ةـــحصلاب قــــلعتملاو
.ةافولل ةيبطلا ةداهشلاب ةّقلعتملا

هل صخرم بيبط لك ةافولل ةيبطلا ةداهشلا دعي:2 ةّداملا
: ةفصب هماهم ةسراممب

ةيمومعلا تاسسؤملاو لكايهلا يف ،ةمدخ ةلاح يف ،فظوم –
،ةحصلل

ةصاخلا وأ ةيمومعلا تاسسؤملاو لكايهلا يف دقاعتم –
عـــيرشتلل اــــقبط ،يـــعامتجا وأ يـــحص عـــباط تاذ وأ ةـــحصلل
،امهب لومعملا ميظنتلاو

ةــحصلل ةـــعبات ةـــسسؤم يف ،ةـــمدخ ةـــلاح يف ،مدـــختسم –
،ينطولا نمألا حلاصمل وأ ةيركسعلا

.ةرح ةفصب سرامي بيبط –

ةداهش يف ةافولا تبثي نأ بيبط لك ىلع بجي:3 ةّداملا
 .موسرملا اذهب قحلملا يف ددحملا جذومنلل اقبط ةافولل ةيبط

ةدحاو ةخسن يف ةافولل ةيبطلا ةداهشلا ردصت:٤ ةّداملا
اقبط ةينعملا حلاصملل ،ءاضتقالا دنع ،هنم ةخسن هّجوت
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

: ةافولل ةيبطلا ةداهشلا نمضتت:٥ ةّداملا

،ةيندملا ةلاحلا طباضل  اصصخم ايمسا ايولع اءزج  –

تاـــطلسلل اـــصصخم ،مـــسا نودــــب اــــيّرس اــــيلفس اءزــــج –
 .ةافولل ةيبطلا بابسألا حوضوب هيف ركذت ،ةيحصلا

يوـــــتحي نأ بـــــجي ،ةــيعيبطلا ةاـــفولا ةــــلاح يف :٦ ةّداملا
ببسلا )يناثلاو لوألا ناءزجلا ( ةداهشلا نم يلفسلا ءزجلا
بجيو .اهتقبس يتلا ةيضرملا ثادحألا لكو ةافولل رشابملا
بيبطلا فرط نم هريرحت دعب ةرشابم ءزجلا اذه قلغي نأ
هحتفب حمسي الو ،هيف ةنّودملا تامولعملا ةــيّرــس نــاـمضــل
.تامولعملا هذه لالــغـتساـب ةـلوخملا ةيحصلا ةــطلسلا نم ّالإ

ةيئالولا ةيريدملا ىلإ ةيدلبلل ةيندملا ةلاحلا حلاصم هلسرتو
ةــــياــــمــــح نــــمضت يتــــلا طورشلا نــــمض ةــــحصلاــــب ةــــفـــــّلـــــكملا
اهدّدحي يتلا تايفيكلل اقبطو اهنمضتي يتلا تامولعملا

فلكملا ريزولاو ةحصلاب  فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب

اقئاع لكشت يتلا ةدّدحملا ريغ وأ ةفينعلا ةافولا ةلاح يف
ةافولا تبثي يذلا بيبطلا ىلع بجي هنإف ،ايعرش ايبط
راطخإو ،ةافولل ةيبطلا ةداهشلا نم طقف يولعلا ءزجلا ءلم
يعرشلا يبطلا صحفلاب مايقلل كلذب ةصتخملا تاطلسلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةداــهشلا نــم يلفسلا ءزــجلا ألــمي نأ كلذــك بـــجي ،هــّنأ رـــيغ
بابسأ نّودي نأ بجي يذلا يعرشلا بيبطلا )ثلاثلا ءزجلا(
.ةثجلا صحف دعب ةافولا

نود ،ةافولا تبثي يذلا بــيبطلا ألـــمي نأ بـــجي:٧ ةّداملا
ةـــقـــيـــقدو ةـــحضاو ةـــفصب ،ةاـــفوـــلـــل ةـــيـــبـــطـــلا ةداـــهشلا ،هاوس
.يصخشلا همتخو هئاضمإب اهيلع قداصيو ،ةلماكو

جذوــمن يف ةاـــفولا تابثإ كلذـــك بـــيبطلا نـــكمي:٨ ةّداملا
ةصنم نم هليمحت لالخ نم ةافولل ةيمقرلا ةيبطلا ةداهشلا

.ةحصلا ةرازو

ةــيــمــقرــلا ةــيــبــطــلا ةداــهشلا ءاضمإو ءلــم تاــيــفــيـــك ددحت
كرتشم رارق بجومب ،اهغيلبتو اهظفح تاءارجإ اذكو ةافولل
ةيلخادلاو ،ينطولا عافدلاو ،ةحصلاب نيفلكملا ءارزولا نيب
.لدعلاو ،ةيلحملا تاعامجلاو

ةيمقرلا ةصنملا نيب ينيبلا لاصتالا طبر متي:٩ ةّداملا
ينـطوـلا لـجسلاو ،ةـحصلا ةرازوـل ةاـفوـلـل ةــيــبــطــلا ةداــهشلــل
ةــيــلــخادــلاــب ةــفــّلــكملا ةرازوــلــل ةــيــندملا ةــلاــحــلــل ينورــتــكــلإلا

 .ةيلحملا تاعامجلاو

كرتشم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
ةـيـلـخادـلاـب فـّلـكملا رـيزوــلاو ةــحصلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا نيب
.ةيلحملا تاعامجلاو

٠8-61 مـــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا ماــــكحأ ىـــــغلت:0١ ةّداملا
رــياربف٤2 قـــفاوملا73٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج٥1 يف خّرؤــــملا

.ةافولل ةيبطلا ةداهشلا جذومن ددحي يذلا61٠2 ةنس

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــه رــــــشني :١١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82قــفاوـملا3٤٤1 ماع ناضمر72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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يضمملا بطـــلا يف روـــتــــكدــــلا دــــهشي
يف روكذملا صخشلا ةافو ّنأ هلفسأ
تثدح يتلاو لباقملا بناجلا

: خيراتب
................................. : ةعاسلا ىلع
: تاذ يهو ةتباثو ةيقيقح

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةحصلا ةرازو

ةافولل ةيبط ةداهش

بيبطلا فرط نم ألمت

.................................................................................................................................................... : ةافولا ةيدلب
................................................................................................................................................... : ةافولا ةيالو
......................................................................: مسالا ..........................................................................: بقللا
)"ةيوهلا لوهجم صخش" ةرابع عض ،ىفوتملا ةيوه ةفرعم مدع ةلاح يف(
ىثنأ                        ركذ: سنجلا
.................................................................و ..................................................................................... : ةنبا / نبا

................................. : ةيالو ................................. ةيدلب : ــب                                          : داليملا ناكمو خيرات
................................................................................................................)طبضلاب ناونعلا ددح( : ةماقإلا ناكم
......................................................................... : ةماقإلا ةيالو .................................................. : ةماقإلا ةيدلب
 : )تاونسلاب( رمعلا                                               : ةافولا خيرات
)مايأ            : رهش             : مايألاب رمعلا ركذأ ،رهشلا نود ناك اذإو .رهشألاب رمعلا ركذأ ،ةنسلا نود لفط(
................................................................................................................................. )قوف امف ةنس61( ةنهملا

: ةافولا ناكم

................................................................................................................................................................ : ةافولا ةيدلب
................................................................................................................................................................ : ةافولا ةيالو
............................................................................................................................................................... : ةماقإلا ةيدلب
............................................................................................................................................................... : ةماقإلا ةيالو
: ةافولا خيرات                                              : داليملا خيرات
: )تاونسلاب( رمعلا                         ىثنأ                     ركذ : سنجلا
)مايأ             : رهش            : مايألاب رمعلا ركذأ ،رهشلا نود ناك اذإ و .رهشألاب رمعلا ركذأ ،ةنسلا نود لفط(
................................................................................................................................. )قوف امف ةنس61( ةنهملا

: ةافولا ناكم

ةيدلبلل صّصخم
ةيندملا ةلاحلا دوقع ّلجس يف نّودملا ةافولا ةداهش بيترت مقر

.ةداهشلا هذه رهظ ىلع مقرلا اذه ةباتك ةداعإ بجي

)ةمئالملا ةناخلا بطشأ( بيبطلا هألمي - يعرشلا بطلا راطخإ

نكسلا
يمومع قيرط

ةيمومع ةيحص ةسسؤم
)حّضو( رخآ

ةصاخ ةيحص ةسسؤم

نكسلا
يمومع قيرط

ةيمومع ةيحص ةسسؤم
)حّضو( رخآ

ةصاخ ةيحص ةسسؤم
..................................................................................

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

يعيبط ببس
فينع ببس
ددحم ريغ ببس

........................................................ ـب
.............................................. خيراتب

بيبطلا متخو ءاضمإ

ددحملا ريغ وأ فينعلا عباطلا ببسب( يعرشلا بطلاب قلعتم نفدلا قئاع
)ةيوهلا لوهجم صخش ةثج وأ توملل هيف كوكشملا وأ

✂

ىودعلا رطخ ببسب ماكحإب قلغم شعن يف يروفلا عضولا

-------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ ------
انه قصلأ     انه قصلأ     انه قصلأ    انه قصلأ     انه قصلأ     انه قصلأ    انه قصلأ     انه قصلأ     انه قصلأ     انه قصلأ    انه قصلأ     انه قصلأ     انه قصلأ    انه قصلأ

هفلغيو بيبطلا هألمي ءزج

.ةافولا تقبس يتلا ةيضرملا ثادحألاو رشابملا ببسلا
*ةافولا يف رشابم لكشب تببست يتلا ةيضرملا )تاباصإلا( ةباصإلا وأ )ضارمألا( ضرملا : لوألا ءزجلا
...................................................................................................................................................... )أ  رشابملا ببسلا
ةافولا تقبس يتلا ةيضرملا ثادحألا
)ب : بقع وأ ببسب
)ج  : بقع وأ ببسب
)د  : بقع وأ ببسب
.لوألا ءزجلا يف ةروكذم ريغ نكلو ةافولا يف تمهاس يتلا ىرخألا ةيضرملا تالاحلا: يناثلا ءزجلا
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.......................................... بيبطلا متخو ءاضمإ ................................................. خيراتب ...................................... ـب
هيبنت
ىلع ،ةافولا ةيفيكب انه رمألا قلعتي ال ،يلوألا ببسلا قفاوي نأ بجي لوألا ءزجلا يف روكذملا )د( ريخألا ببسلا

.ةافولا بّبس يذلا خضرلا وأ ضرملاب رمألا قلعتي نكلو ،نايثغ ،بلقلا روصق : لاثملا ليبس
)ضاهجإلا وأ ةدالولا دعب اموي2٤ لالخ وأ ةدالولا وأ ضاهجإلا وأ لمحلا لالخ تيفوت ةأرما( ةمومألا ةافو ةلاح يف

.حوضوب ةلاحلا هذه ركذ عم لوألا ءزجلا ادّيج ألمي
ةافولا تقبس يتلا ةيضرملا ثادحألاو ةرشابملا بابسألا نع ةلثمأ
يوئر مامضنا )أ

يضرم رسك )ب
ذخفلا مظعل يوناث ناطرس )ج
يدثلا ناطرس )د

يومد نفعت )أ
قافصلا باهتلا )ب
ةحرقلا باقثنا )ج
ةيجفع ةحرق )د
لوحكلا نامدإ )ـه

سفنتلا قيض )أ
يوئر مامضنا )ب
ديرولا باهتلا )ج
ةدالولا )د
يلاودلا )ـه

ةبوبيغ )أ
ةيغامد ةمذو )ب
يمجمج خضر )ج
رورم ثداح )د

يبطلا صحفلا دعب ببسلا ديدحت( ددحم ريغ وأ فينع ببسب ةافو ةلاح يف يعرشلا بيبطلا هألمي : ثلاثلا ءزجلا
.................................................................................................................................................................... )يعرشلا
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ةافولا ةعيبط .١

ةيعيبط
ثداح
يفوتملا اهلمعتسا ةطساو
ءادتعا

ةددحم ريغ
ىرخأ

ةدالولا لوح ام ةرتفلا ،اتاومأ ديلاوملا .2
ال            معن       ددعتم لمح -
ال           معن     ؟اتيم دولوم -
)عيباسألاب( نينجلل يلمحلا رمعلا -
)مارغلاب( ةدالولا دنع نزولا -

)تاونسلا( مألا رمع -
ةلاحلا ّحضو ،ةدالولا لوح ةافو تناك اذإ -
ديدجلا دولوملا يف ترثأ يتلا مألل ةيضرملا

............................................... ةافولا دنع
ال           معن ةمومألا ةافو .3

لمحلا لالخ تيفوت ةأرما
ضاهجإلا / ةدالولا لالخ تيفوت ةأرما

ضاهجإلا / ةدالولا دعب اموي2٤ لالخ
ةددحم ريغ

لالـــــخ ةــــيحارج ةــــيلمع تـــــــيرجأ لـــــــه .٤
.ةافولا تقبس يتلا عيباسأ )٤( ةعبرألا

ال       معن
: يعرشلا بطلا راطخإ .٥
يعرشلا بطــلاــب قــلــعــتــم نــفدـــلا قـــئاـــع -
وأ دّدحملا ريغ وأ فينعلا عباطلا ببسب(
)ةيوهلا لوهجم وأ هيف كوكشملا

ال        معن
ماكحإب قلغم شعن يف يروفلا عضولا -
ىودعلا رطخ ببسب

ال        معن
ةثجلل حيرشت كانه ناك له -

ال        معن



ـه3٤٤١ ماع لاوش233١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م2202 ةنس ويام٤١ 18

قفاوملا3441 ماع ناضمر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيماع باــّتك ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ82

.تايالولا ضعب يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـــيـــتآلا ةداسلا ماـــهـــمىهنت ،2202 ةــــنس لــــيرــــبأ82 قــــــفاوملا
:ةيتآلا تايالولا يف نيماع ًاـباـــّـتك مهتفصب ،مهؤامسأ

،ةنتاب ةيالو يف ،سانهب زيزعلا دبع–

،مناغتسم ةيالو يف ،دشارب دومحم لاضن–

.ركسعم ةيالو يف ،موثلك نب دمحم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع ناضمر72 يفخّرؤم يسائر موسرم

ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ82
.تاباغلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ناضمر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،ةيرهاوط لامج دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ82 قفاوملا
.تاباغلل اماع اريدم

قفاوملا3441 ماع ناضمر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ82
نارمـعـلاو نـكسلا ةرازوـب ةـيـموـمـعـلا تازـيـهـجـتـلـل

.ةنيدملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم،يديام روفيط ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس ليربأ82 قفاوملا

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةيمومعلا تازيهجتلل اماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةنيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.لاصتالا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلاد نب ةيزوف ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا
.لاصتالا ةرازول ةماع ةنيمأ

ةافولل ةيبط ةداهش

ةيدلبلل ةيندملا ةلاحلا ةحلصم اهألمت

ةنيدملا ةلاحلا دوقع لجس يف نّودملا ةافولا دقع بيترت مقر

.ةيالولل ناكسلاو ةحصلا ةيريدم ىلإ اقلغم هلاسرإ بجي يّرس ءزجلا اذه

حتفي ال

.......................................................... ةيالو

......................................................... ةيدلب

ةـّيدرفميسارم
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قفاوملا3441 ماع ناضمر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ82
.ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،سوباكوب هلــلا مالغ ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس ليربأ82 قفاوملا

.ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدـم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر72 يفخرؤم يذيفنت موسرم
رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرـــبأ82
.تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب لئاسولا ةرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةيرهاوط لامجّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ82 قفاوملا

،تاباغـلل ةـماـعـلا ةـيرــيدــملاـب لــئاــسوــلا ةرادإل ارــيدــم هـتـفـصـب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

قفاوملا3441 ماع ناضمر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرـــبأ82
ةـيـعاـمـتــجالا تازــيــهــجــتــلا جمارــب زاــجــنإ ةــعــباــتــم
نـكسلا ةرازوـب ىرـخألا تازـيـهـجـتــلاو ةــيــفاــقــثــلاو
.ةنيدملاو نارمعلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ناضمر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يديام روفيطّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ82 قفاوملا
ةيعامتجالا تازيهجتلا جمارب زاجنإ ةعباتمل اريدم هتفصب
نارـمـعـلاو نـكسلا ةرازوـب ىرـخألا تازـيــهــجــتــلاو ةــيــفاــقــثــلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.لاصتالا ةرازوب نيوكتلاو نواعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةـيزوـفةدـّيـسـلا ماـهـمىـهـنـت ،2202 ةـنـس لـيرـبأ62 قـفاوـملا
،لاصتالا ةرازوب نيوكتلاو نواعتلل ةريدم اهتفصب ،يلاد نب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

3٤٤١ ماع ناضمر٦١ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا ممتيو لدعي ،2202 ةنس ليربأ٧١ قفاوملا
03٤١ ماع لاوش٤2 يفخرؤملا كرتشملا يرازولا
تايفيك ددحي يذلا٩002 ةنس ربوتكأ3١ قفاوملا
اذكو هجماربو هتدمو صصختملا نيوكتلا ميظنت

ةعباتلا بترلا ضعبب قلعتملا ،هب قاحتلالا طورش
.نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو
يف خرؤملا182-12 مــقر يــساــئرــلا موــسرـــمـلا ىــضـتـقـمب –

نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤـمـلا233-٤٠ مــقر يذيـفـنتـلا موسرــمـلا ىـضـتـقــمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا761-8٠ مقر يذيفـنـتلا موـسرــمـلا ىــضـتـقـمبو –
8٠٠2 ةـــــــنس وــــــينوي7 قـــــفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا ىداـــــمج3
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

يف خرؤملا213-٠1 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرمـلا ىـــضـتقمبو –
نمضتملاو٠1٠2 ةنس ربمسيد31 قفاوملا23٤1 ماع مرحم7
اهميظنتو نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

،اهريسو

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذـيـفنـتلا موــسرــمـلا ىـضـتـقــمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

خرؤملا٤91-٠2 مقر يذيـفـنـتـلا موــسرــمـلا ىـضـتــقـمبو –
٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ٤ يف

نيسحتو نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملا نيوكتب قلعتملاو
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف مهاوتسم

لاوش٤2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
تايفيك ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا٠3٤1 ماع
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صوــــصنملا صصــــختملا نــــيوكتلاب قاـــحتلالا مــــتي :2 ةداملا“
ساسأ ىلــع ةـــقــباـــســملا قــــيرـــط نـــع ،هالـــعأ ىلوألا ةداملا يـف هــيــلـع
رارقلا يف ةددـحملا تاــيـفــيـكلاو طورــشلل اـــقــبط تاراـــبتخالا
رــبــمــفوـــن٠1 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع لوألا عـــيــبر٤2 يـف خرؤــــملا

ىلع فيظوتلا دعب لوصحلا وأ ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس
يتبترب قاحتلالل ةبولطملا تاصاصتخالا دحأ يف ةداهش
اقبط ،ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباضو ةيبرتلا ةداعإ طباض

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا يف ةددحملا تاصصختلل
81٠2 ةـنـس رــبـمـتبـس9 قــفاوــملا93٤1 ماــع ةـجــحلا يذ92 يف

.”هالعأ روكذملاو

بــــــترلا يف صصـــــختملا نــــيوكتلا ةدـــــم ددــــحت :٠1 ةداملا“
نــــــم ىلوألا ةرـــــقفلل اــــقبط ،هالــــعأ ىلوألا ةداــــملا يف ةروـــــكذملا
761-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤6و36و3٥و6٤ داوملا
وـيــنوــي7 قــفاوــملا92٤1 ماــع ةـيــناــثــلا ىداـــمــج3 يف خرؤملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس

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

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

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

ةداعإل يسيئر طباض ةبترل ةبسنلاب ةدحاو )1( ةنس –
.”ةيبرتلا

رارقلا نم81و61و31 داوملا ماكحأ ممتت و لدعت :3 ةداملا
قفاوملا٠3٤1 ماع لاوش٤2 يف خرؤـمـلا كرـتــشـملا يرازوـــلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس ربوتكأ31

...........................)رييغت نودب(...................... :31 ةداملا“

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

ةداعإ طباض يتبتر يف نيوكتلا يف نوصبرتملا موقي
يقيبطت صبرت ءارجإب ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباضو ةيبرتلا

حلاصم فــلــتــخمب ،ةرودــلا ةــياــهــن لـــبـــق رـــهشأ )٤( ةـعــبرأ هــتدــم
ةداـعإب ةـفـلــكملا ةــيــجراخلا حــلاصملاو ةــيــباــقــعــلا تاسسؤملا
دنع صبرت ريرقت دادعإو ،نيسوبحملل يعامتجالا جامدإلا

.”هتياهن

...........................)رييغت نودب(.......................:61 ةداملا“

ةيبرتلا ةداعإ بيقر بترل نيوكتلا يف نوصبرتملا مزلي
دادعإب ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباضو ةيبرتلا ةداعإ طباضو
صوصخلا ىلع نمضتت ،نيوكتلا ةياهن ةركذم ةشقانمو
.“ نيوكتلا جمانرب يف ةررقملا ةسّردملا تادحولا

صصـــــختملا نــــــيوكتلا تاـــــيفيك مييـــــقت مــــــتي:81 ةداملا“
ةيبرتلا ةداعإ بيقرو ةيبرتلا ةداعإ نوع ةبترب قاحتلالل
،ةــيبرتلا ةداــــعإل يــــسيئر طــــــباضو ةــــيبرتلا ةداــــعإ طـــــباضو
: يتأي امك

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

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

طورش اذكو هجماربو هتدمو صصختملا نيوكتلا ميظنت
ةصاخلا كالسألل ةعباتلا بترلا ضعبب قلعتملا ،هب قاحتلالا

،ممتملاو لدعملا ،نوجسلا ةرادإب

يذ92 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا81٠2 ةنس ربمتبس9 قفاوملا93٤1 ماعةجحلا

ضعب يف ةيقرتلاو فيظوتلل ةبولطملا تاصصختلا ةمئاق
،نوجسلا ةرادإل ةدايقلا يفظوم كلسل ةيمتنملا بترلا

2٤٤1 ماـــع لوألا عــــيــــبر٤2 يف خرؤملا رارــــــقــــــلا ىضتــــــقمبو –
مـــــيظنت راـطإ ددحي يذـــــلا٠2٠2 ةنس رــــبمفون٠1 قـــــفاوملا
بترلا ضعبب قاــحتلالل ةــــينهملا تاـــــناحتمالاو تاـــــقباسملا
،نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا

: يتأي ام ناررقي

ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
٠3٤1 ماع لاوـــش٤2 يف خرؤــــملا كرــــتشملا يرازوــــلا رارقلا ماــــكحأ
ميظنت تاــــيفيك ددـــــحي يذـــــلا9٠٠2 ةنس رـبوتكأ31 قـفاوملا
،هب قاحتلالا طورش اذكو هجماربو هتدمو صصختملا نيوكتلا
ةرادإــب ةــصاخــلا كالــسألل ةــعـباــتـلا بــترــلا ضـعـبب قــلـعـتـملا
.نوجسلا

رارــقـلا نــم٠1و2و ىلوألا داوــملا ماــكــحأ مـــمـتت:2 ةداملا
قفاوملا٠3٤1 ماــع لاوــش٤2 يــف خرؤمـلا كرـتـشـمـلا يرازولا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس ربوتكأ31

)ىلوألا ةرـقفلا(6٤و٥3 داوـملا ماكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا“
ةرــقفـلا(٤6و رركم36و )ىلوألا ةرقفلا(36و )ىلوألا ةرقفلا(3٥و
خرؤملا761-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم رركم٤6و )ىلوألا

8٠٠2 ةـــنس وـــــينوي7 قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا ىداــمـج3 يـف
تايفيك ديدحت ىلإ رارـــــقلا اذــــه فدــــهي ،هالــــعأ روـــــكذملاو
طورــــش اذـــــكو هجماربو هتدمو صصختملا نيوكتلا مـيـظـنت
ةصاخلا كالسألل ةعباتلا بـترلا ضــعبب قــــلعتملا ،هـب قاحتلالا

: ةيتآلا نوجسلا ةرادإب

: ةيبرتلا ةداعإ يفظوم كلس *

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

: ريطأتلا يفظوم كلس *

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

: ةدايقلا يفظوم كلس *

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

."ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض ةبتر –
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ةداعإ نوع ةبترل ةبسنلاب ،نيوكتلا ةياهن ريرقت ةطقن –
بيقر بترل ةبسنلاب نيوكتلا ةياهن ةركذم ةطقنو ةيبرتلا
ةداعإل يسيئر طباضو ةيبرتلا ةداعإ طباضو ةيبرتلا ةداعإ
،1 لماعملا ،٠2 ىلإ٠ نم ةطقنم ةيبرتلا

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

كرتشملا يرازولا رارقلا نم22 ةداملا ماكحأ ممتت :٤ ةداملا
9٠٠2 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا٠3٤1 ماع لاوش٤2 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

،.......................... )رييغت نودب(.....................:22 ةداملا“

نـــــيوكتلا ةرود حاـــجنب اوــــعبات نــــيذلا نوــــفظوملا نـّيــــعيو
."ةينعملا بترلا يف صصختملا

صصختملا نيوكتلا جمانرب رارقلا اذهب قحلي:٥ ةداملا
.ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض ةبترب قاحتلالل

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ليربأ71 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر61 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

يبط ديشرلا دبع

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب

عبارلا قحلملا

ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض ةبترب قاحتلالل صصختملا نيوكتلا جمانرب

: يرظنلا نيوكتلا جمانرب/ ١

لماعملامقرلا تادحولا

نوناقلاروحم

 يعاسلا مجحلا

يرئازجلا يئاضقلا ميظنتلا

ةيمومعلا ىوعدلا

ةيئاضقلا ةيطبضلا

سبحلا تادنس

ةيئازجلا ماكحألا ذيفنت

نعطلا قرط

جارفإلاو تقؤملا سبحلا

)تالاح ةسارد( سبحلا ةدم باسح

)ماعلا مسقلا( تابوقعلا نوناق

ةيباقعلا تاسسؤملل يلخادلا ماظنلا

يرئازجلا نوجسلا ميظنت نوناقل اقفو نيسوبحملا تابجاوو قوقح

٤

6

6

6

6

6

٠1

٤

21

61

٠1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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)عبات( عبارلا قحلملا

لماعملامقرلا يعاسلا مجحلاتادحولا

نوجسلا يف  ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا

)يرظن(نيسوبحملا ىلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا

)ةاكاحم( نيسوبحملا ىلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا

باقعلا ملعو مارجإلا ملعل لخدم

)فارحنالاو ةميرجلا( يئانجلا عامتجالا ملعل لخدم

تالاح ةسارد+ نيسوبحملل ةيئازجلا ةيعضولا ةعباتم

مادعإلاب مهيلع موكحملاب ةصاخلا ماكحألا

جامدإلا ةداعإو نوجسلا ميظنت نوناق يف اهيلع صوصنملا ةيئازجلا ماكحألا
نيسوبحملل يعامتجالا

ثادحألا ىلع ةقبطملا ةصاخلا ةيئازجلا ماكحألا

ماهتالا ةفرغ

يناسنإلا يلودلا نوناقلا يف ئدابم

ةليدبلا تابوقعلا

ةرادإب ةـــــصاخلا كالـــسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاـــــخلا يــــساسألا نوــــناقلا
نوجسلا

ةنهملا تايقالخأ

نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملل يلخادلا ماظنلا

عوـمجملا

61

6

2

٠1

٠1

٠1

2

2

6

6

8

٤

٠1

8

3

٩٨١

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

نوناقلاروحم
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)عبات( عبارلا قحلملا

لماعملامقرلا يعاسلا مجحلاتادحولا

ةيباقعلا ةسسؤملل ةينمألا ةمهملا

  ةيباقعلا تاسسؤملاب حالسلاو ةوقلا لامعتسال ينوناقلا راطإلا

)يرظن( ةيباقعلا تاسسؤملاب ةسارحلا ميظنتو ةينمألا ريبادتلا

)ةاكاحم( ةيباقعلا تاسسؤملاب ةسارحلا ميظنتو ةينمألا ريبادتلا

نيسوبحملل ينمألا فينصتلا

 نيسوبحملا ةكرح ةبقارمو رييست

 اهلالغتساو تامولعملا ءاقيتسا

ةيباقعلا تاسسؤملل يلخادلا نمألا ططخم

  يباقعلا طسولاب تاردخملا نم ةياقولا

ةيباقعلا ةسسؤملا لخاد ماظنلا ظفحو لخدتلا لئاسو

ماظنلا ظفحو لخدتلا تاينقت

)يرظن( ليوحتلاو جارختسالا

)ةاكاحم( ليوحتلاو جارختسالا

ةيباقعلا تاسسؤملاب نمألا  لئاسو

ةيباقعلا تاسسؤملاب ثداوحلاو راطخألا

ةروطخلا يديدش نيسوبحملا عم لماعتلا

ةحلسألا بيكرتو كف صصح

حالسلا فيظنتو يمرلا تايعضو

 ةحلسألاب يمر صصح

ةيباقعلا تاسسؤملاب ينمألا قيقدتلا

مظنملا ماظنلا

سفنلا نع عافدلا ةضايرو ةيندبلا ةيبرتلا

قيرحلا ةحفاكمو فاعسإلاو ذاقنإلا يف ئدابم

عوـمجملا

2

4

01

6
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4

6

4

2

4
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4
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1

1
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1
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1

1

1
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نمألاروحم
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)عبات( عبارلا قحلملا

لماعملامقرلا يعاسلا مجحلاتادحولا

تاعازنلا ضفو لصاوتلا

يمومعلا تنمجانملا يف ئدابم

جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا ميظنت

ةقلغملا ةئيبلا تاسسؤم فينصتو ةيباقعلا تاسسؤملا لاكشأ

ةيباقعلا تاسسؤملل يرادإلا ميظنتلا

 ةيباقعلا ةسسؤملاب ةمدخلا ماظن

ءادألا ةرادإو يجيتارتسالا  طيطختلا يف ئدابم

ةدايقلا يف ميهافم

ةيرشبلا دراوملا رييست يف ئدابم

يلآلا مالعإلا يف ئدابم

يباقعلا روهمجلا رييست ةقيبطت يف ئدابم

ةيمومعلا تاقفصلا

ةينازيملا ريضحتو ةيمومعلا ةبساحملا

 داوملا ةبساحم

نيرــّيسملل ةيئازجلاو ةيرادإلا ةيلوؤسملا

نيسوبحملا عئادوو لاومأ رييست

ةيباقعلا تاسسؤملا شيتفتو ةبقارم

سابتحالا

رتوتلا رييست

يباقعلا طسولا يف راحتنالا نم ةياقولا

يرادإلا ريرحتلا

)ريبعتلا( ةيسنرفلا ةغللا

 )ريبعتلا( ةيزيلجنإلا ةغللا

ايجوغاديبلا ةسدنهو نيوكتلا ةسدنه

تامزألا ةرادإ

ثحبلا ةيجهنم

ةيباقعلا تاسسؤملا يف لابقتسالا

عوـمجملا
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٤

٤
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٤
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٤

٨٥2

1

2

3

٤
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٠1
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يقيبطتلا صبرتلا جمانرب /2

ةيباقعلا تاسسؤملا حلاصم فلتخمب رهشأ )٤( ةعبرأ هتدم ايقيبطت اصبرت ةيبرتلا ةداعإل نويسيئرلا طابضلا يرجي
ريرقت دادعإب يقيبطتلا صبرتلا ةياهن دنع نومزليو ،نيسوبحملل يعامتجالا جامدإلا ةداعإب ةفلكملا ةيجراخلا حلاصملاو
.جامدإلا ةداعإ جمارب اذكو نيسوبحملاب لفكتلاو ةيباقعلا تاسسؤملا نمأو ريسو ميظنت نمضتي

)عبات( عبارلا قحلملا

لماعملامقرلا يعاسلا مجحلاتادحولا

نوجسلا خيرات

ةيرئازجلا ةيباقعلا ةسايسلا

لاجم يف ةيرازولا تاعاطقلا فلتخمو لدعلا ةرازو نيب ةمربملا تايقافتالا
نيسوبحملا جامدإ ةداعإو ةيبرت ةداعإ

يعامتجالا عافدلا تاسسؤم

يباقعلا طسولاب ةعئاشلا ةيلقعلاو ةيسفنلا ضارمألا

ةقلغملا ةئيبلا لخاد ةيبرتلا ةداعإ جمارب

 ةقلغملا ةئيبلا جراخ ةيبرتلا ةداعإ ةمظنأ

ةبوقعلا فييكت

 ةيجولوكيسلا هتازيممو يباقعلا طسولاب فيرعتلا

جامدإلا ةداعإل ةيدرفلا ةطخلا

 نوسوبحملا ثادحألا

تاسوبحملا ءاسنلا

نيسوبحملا جامدإ ةداعإ يف يندملا عمتجملا رودو ةقحاللا ةياعرلا

يئانجلا سفنلا ملع

نيسوبحملل ةيلاملاو ةيعامتجالا ةدعاسملا

 ةصاخلا تاجايتحالا ووذو نوــّنسملا نوسوبحملا

فنعلا ةيجولوكيس

ةيصخشلا تابارطضا

جامدإلا ةداعإ تاطاشنو نمألا نيب نزاوتلا

نامدإلا

عوــــــــــــــــــمجملا

8

٤

2

6

٤

٠1

6

8

٤

٠1

6

٤

6

6

2

2

٤

٤

٤

6

٦0١

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

جامدإلا ةداعإروحم

1

2

3

٤

٥

6

7

8

9

٠1

11

21

31

٤1

٥1

61

71

81

91

٠2



ـه3٤٤١ ماع لاوش233١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م2202 ةنس ويام٤١ 26

تاراـبـتخالا ساــسأ ىلــع تاــقــباــسملا ءارــجإو مــيظــنت –
 ،ةينهملاتاناحتمالاو

،تارمتؤملاو تاودنلا ناضتحا وأ /و ميظنت –

،ةسردملا ماهمب ةلص تاذ ةينيوكت تارود ميظنت –

نيوكتلاو صصختملا نيوكتلا تارود ريطأـتو ميظنت –
،ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلاو بصنملا لغشل يريضحتلا
ايلعلا ةمكحملل نيعباتلا طبضلا تانامأ يمدختسم ةدئافل
،ةلودلا سلجمو

 ،ماعطإلاو ءاويإلا ةمدخ ميدقت –

ةينقتلاو ةيملعلا تافلؤملاو تالجملا بحسو رشنو عبط –
،ةيجوغاديبلاو

تاذ تالاجملا يف ةيجوغاديبلاو ةينقتلا  ةدعاسملا ميدقت –
،ةسردملا ماهمب ةلصلا

داتعلاو تالحملاو ماسقألا ،راطإلا اذه يف ،ةسردملا رفوت
لــــك اذــــكو ،ءاوـــــيإلاو ماـــعطإلاو ةــــيرصبلا ةـــيعمسلا لئاـــسولاو
.ةيرورضلا تآشنملا

لاغشألا  وأ تاطاشنلا ةيدأتب قلعتي بلط لك مدقي :3 ةداملا
 .ةسردملا ريدم ىلإ هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا تامدخلا وأ

تاـــــمدخلاو لاــــغشألاو تاــــطاشنلا ذــــيفنت مــــتي:٤ ةداملا
3 ةداملا ماكحأل اقفو ،بلطلا عوضوم ،رارقلا اذه يف ةروكذملا

نابعش81 يف خرؤملا21٤-89 مقر يذـيفنتلا موسرملا نم
.هالعأ روكذملاو8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا91٤1 ماع

،فرصلاب رمآلا لبق نم تادئاعلا ةنياعم متت :٥ ةداملا
ّنيعملا بساحملا ليكولا وأ بساحملا نوعلا لبق نم لّصحتو
.ضرغلا اذهل

لاغشألاو تاطاشنلا نع ةجتانلا تادئاعلا عزوت:٦ ةداملا
ماكحأل اقبط اهزاجنإ نع ةجتانلا ءابعألا حرط دعب تامدخلاو
يـف خرؤـــملا21٤-89 مـــقر يذــيــفـنـتـلا موـــسرــملا نــم٤ ةداملا

روكذملاو8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا91٤1 ماع نابعش81
.هالعأ

تاطاشنلا زاجنإ نع ةجتانلا ءابعألاب دصقي:٧ ةداملا
: يتأي ام ،هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا تامدخلاو لاغشألاو

زاجنإ يف ةلمعتسملا داوملا وأ /و تاودألاو داتعلا ءارش –
،تامدخلاو لاغشألاو  تاطاشنلا

اهريغو تالحملا ةئيهت نع ةجتانلا ةماعلا فيراصملا –
،اهيلع ةبترتملا رارضألا ميمرتو ،تآشنملا نم

تازـــــــيهجت وأ /و تاودأو ةـــــكلهتسم داوــــمو داــــتع ءارــــش –
،تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا زاجنإل لمعتست

راطإلا اذه يف ةزجنملا ةصاخلا تامدخلا لباقم ديدست –
،ريغلا فرط نم

تاطاشنلا زاـجنإ ىلع ةـــبترتملا ىرــــخألا فـــيلاكتلا لــــك –
.تامدخلاو لاغشألاو

ليربأ٧ قــــفاوملا3٤٤١ ماــــع ناـــضمر٦ يف خرؤــــم رارــــق
لاـــــغشألاو تاـــــطاشنلا ةــــــمئاق ددــــحي ،2202 ةـــــنس
ةــــــسردملا اـــــهب موــــقت نأ نـــــكمي يـــــتلا تاــــمدخلاو
ىلع ةدايز ،طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا

تادئاعلا صيصخت تايفيكو ،ةيسيئرلا اهتمهم
.اهنع ةجتانلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

يف خرؤمـلا182-12 مــقر يــساـــئرــلا موـــسرــمـلا ىــضــتـقـمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا21٤-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8991 ةنس ربمسيد7 قفاوـــملا91٤1 ماع نابعش81
تاـمدخلا نــع ةجتاــنــلا تادــئاــعــلا صيصخــت تاــيــفــيــك ددــحــي
ىلع ةدايز ،ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت يتلا لاغشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم

يف خرؤملا233-٤٠ مقر يذيفنـتلا موــسرـمـلا ىضتـقــمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٠٤2-11 مـقر يذــيـفـنـتـلا موــسرــمـلا ىضتقمبو–
نمضتملاو11٠2 ةنس ويلوي٠1 قفاوملا23٤1 ماع نابعش8
،اهرييستو طبضلا ةباتكل ةينطولا ةسردملا ميظنت ةداعإ

قفاوملا12٤1 ماع بجر٥ يف خرؤمـلا رارـــقــلا ىــضـتـقــمبو–
تامدخلاو لاغشألا ةمئاق ددحي يذلا٠٠٠2 ةنس ربوتكأ3
،طبضلا ةباتكل ةينطولا ةسردملا اهب موقت نأ نكمي يتلا

تادئاعلا صيصخت تايفيكو ،ةيسيئرلا اهتمهم نع ةدايز
،اهنع ةجتانلا

 : يتأي ام رّرقي

نــم )2 ةرـقـفـلا(2 ةداــملا ماــكـحأل اقــيــبـطــت : ىلوألا ةداملا
91٤1 ماع نابعش81 يف خرؤملا21٤-89 مقر يذيفنتلا موسرملا
اذه فدهي ،هالــــــــعأ روكذملاو8991 ةنس ربمســـــــيد7 قفاوملا
تاــمدخلاو لاــغشألاو تاــطاشنــلا ةـــمـــئاـــق دـــــيدحت ىلإ رارـــقـــلا
تانامأ يمدختسمل ةينطولا ةسردملا اهب موقت نأ نكمي يتلا
صيصخت تايفيكو ،ةيسيئرلا اهتمهم ىلع ةدايز ،طبضلا
.اهنع ةجتانلا تادئاعلا

تامدخلاو لاــغشألاو تاــطاــشـنلا ةـــمـئاـــق ددــحــت:2 ةداملا
ةينطولا ةسردملل نكمي يتلا ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا

تاـئيـهـلا ةدـئاـفـل اــهــب موــقــت نأ طــبضلا تاــناــمأ يمدــخــتسمل
: يتأي امك ،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو

،ةسردملا صاصتخا لاجم يف ثوحبو تاسارد زاجنإ –

يف فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحت تارود ميظنت –
 ،ةسردملا صاصتخا تالاجم
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ةقلعتملا تاقفنلاو تاداريإلا لجست نأ بجي :٨ ةداملا
ةداملا يف اهيلع صوصنملا تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلاب
قحلم لجس يف نّودتو ،ةينازيملا نع جراخ باب يف ،هالعأ2
.ضرغلا اذهل حتفي

12٤1 ماع بجر٥ يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:٩ ةداملا
لاغشألا ةــمئاــق ددـحـي يذــلا٠٠٠2 ةـنـس رـبوــتــكأ3 قــفاوـملا

ةباتكل ةينطولا ةسردملا اهب موقت نأ نكمي يتلا تامدخلاو
صيصخت تايــفـيكو ،ةـيسيـئرلا اــهـتـمـهم نــع ةداــيز ،طبضلا
.اهنع ةجتانلا تادئاعلا

ةـــّيــمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف رارــقــلا اذـــه رـــشــني :0١ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلاةيروهمجلل

ةنس ليربأ7 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر6 يف رئازجلاب رّرح
22٠2. 

يبط ديشرلا دبع

ةيلاملا ةرازو

سرام3 قــــفاوملا3٤٤١ ماـــع بـــــجر03 يفخّرؤــــم رارـــق
ةــيواـسـتملا ناــجـلـلا ةـــلـيـكـشـت نــمـضـتـي ،2202 ةنس

.ةبساحملل ينطولا سلجملل  ءاضعألا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام3 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٠3 يف خرؤم رارق بجومب
سلـجــمــلــل ءاضعألا ةــيواستملا ناــجــلــلا لــكشتــت ،22٠2 ةـــنس

نم32و71 نيتداملا ماكحأل اقيبطت ،ةبساحملل ينطولا
23٤1 ماع رفص22 يف خرؤملا٤2-11 مقر يذيفنتلا موسرملا
سلجملا ةليكشت ددحي يذلا11٠2 ةنس رياني72 قفاوملا
ءاضعألا نم ،هريس دعاوقو هميظنتو ةبساحملل ينطولا
: مهركذ يتآلا

ةـياـنـعـلاو ةـيـبساـحـمـلا تاسراـمملا سيــيــقــت ةــنجل•
: ةينهملا

: ةداسلا
،اسيئر ،يمشاه تاني–
،اررقم ،دارم يغسبلا–
،اوضع ،نايفس كاليب–
،اوضع ،نامحرلا دبع بياقروب–
،اوضع ،زيزعلا دبع باطح–
،اوضع ،حبار تلوغيفت–
،اوضع  ،فيرشلا دنحم يداز–
   ،اوضع ،ريمس يريخلب–
،اوضع ،نيساي رودحلب–
،اوضع ،ديمح ةفوف–
،اوضع ،ديجم يدابرح–

،اوضع،لولج ريبوب–

: داــمتعالا ةــنجل •

،ةداسلاو ةديسلا

، اسيئر ،لامج يقورز–

،اررقم ،ديمحلا دبع صاق–

،اوضع ،ةريمس دهاز–

،اوضع ،ديرف ينامحرلا دبع–

،اوضع  ،بارعأ جوعأ–

،اوضع  ،حياسلا دمحـم يقح يناجيتلا–

،اوضع ،دمحأ تافات–

،اوضع ،ميسن ليمج–

،اوضع ،ظيفحلا دبع تاليلب–

،اوضع ،يلع يدورت–

 ،اوضع ،دومحم يقرش–

.اوضع ،يساسلا ةقان–

 : نـــــــــيوكتلا ةــــنجل •

،ةداسلاو ةديسلا

     ،اسيئر ،دمحأ نابرح–

،اررقم ،نيدلا رصن ةعقروب–

،اوضع ،مساقلب يضاقلب–

،اوضع ،نيسايلا زوزغب–

،اوضع ،يشايع ةلف–

،اوضع ،دارم يسونس–

،اوضع ،رمع نيكسم–

،اوضع ،قيفر ةدنوشب–

،اوضع ،ينيمخلا دمحـم لالط بودشوب–

،اوضع ،ريهز لاقع–

،اوضع ،حبار ناقيرش–

.اوضع ،ىليل ةنماعز–

: ميكحتلاو طابضنالا ةنجل •

،ةداسلا

،اسيئر ،حلاص دمحـم ومح نب–

،اررقم ،قفوم وشي نب–

،اوضع ،دلاخ لوــــلب–

،اوضع ،يلع يواسوم–

،اوضع ،يبرعلا دمحـم مودح–

،اوضع ،ىسوم لالب–
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،............................... )رييغت نودب( ..............................–

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

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

نـيوـكـتـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا نــع الــثمم ،قازرــم يداوــج–
،ينهملا

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

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

،بئارضلل ةماعلا ةريدملا ،لامآ فيطللا دبع–

دــيــحوـــتو ةـــنرصعـــب ةـــفـــلـــكملا ةرـــيدملا ،ةدـــيشر يماـــحد–
،ةيبساـحـمـلاسيياقملا

،رئازجلا كنب نع الثمم ،رمع دايع نب–

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

،ةبساحـملا سلجم نع الثمم ،دـمحـم يدومحم–

ينـــطوـــلا فصملا نـــع الـــثمم ،ميرـــكــــلا دــــبــــع شوــــحوــــب–
،نيبساحمـلا ءاربخلل

ءارـــبـــخـــلـــل ينـــطوـــلا فصملا نـــع الـــثمم ،يلكأ تردوــــت–
،نيبساحمـلا

ءاربخلل ينطولا فصملا نع ةلثمم ،ةليهس يسينول–
،نيبساحمـلا

ةـيــنــطوــلا ةــفرــغــلا نــع الــثمم ،بيــبحلا دــمــحـم موــحرــم–
،تاباسحلا يظفاحمل

يظفاحمـل ةينطولا ةفرغلا نع الثمم ،دمحـم يوايحي–
،تاباسحلا

يظفاحمـل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــفرـــغـــلا نـــع الـــثمم ،دـــيـــعس ةـــلادــــب–
،تاباسحلا

نيبساحملل ةينطولا ةمظنملا نع الثمم ،دارم يغسبلا–
،نيدمتعملا

نيبساحملل ةينطولا ةمظنملا نع الثمم ،لولج ريبوب–
    ،نيدمتعملا

نيبساحملل ةينطولا ةمظنملا نع الثمم ،رهاطلا ديلج–
،نيدمتعملا

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

،بساحم ريبخ ،حبار تلوغيفت–

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

،اوضع ،رضخل ةنينس–

،اوضع ،دلاخ نامحرلا دبع نب–

،اوضع ،نيدلا رون هـللا نوع–

،اوضع ،دادقم يحيبل–

،اوضع ،نامحرلا دبع يميهارب–

.اوضع  ،ريكب لالب–

 : ةيعونلا ةبقارم ةنجل •

،ةداسلاو تاديسلا

،اسيئر ،ماركإ يبرعل دمحـم يخيش–

،اررقم ،لامأ دايع–

،اوضع ،ةحيلص زوريف رمعأ اباب–

،اوضع ،نيمأ ينوهرز–

،اوضع ،ريمس دمحـم يلع جاح–

،اوضع  ،دمحـم يدمح–

،اوضع ،ناورم يناميلس–

،اوضع ،لامج مركأ ةوزاز–

،اوضع ،لامج ليدوبأ–

،اوضع ،ةزمح زياف دمحـم ةبيدحوب–

،اوضع ،رهاطلا ديلج–

.اوضع ،دلاخ ةود–

)3( ثالث ةدمل ءاضعألا ةيواستملا ناجللا ءاضعأ نــّيعي
.تاونس

–––––––––––H–––––––––––

سراــم3 قـــفاوــــملا3٤٤١ ماـــع بـــجر03 يفخّرؤــــم رارـــق
يناثلا عيبر٧2 يفخرؤملا رارقلا لدعي2202 ةنس
نمضتملاو٨١02 ةنس رياني٥١ قفاوملا٩3٤١ ماع
.ةبساحملل ينطولا سلجملا ءاضعأ نييعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام3 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٠3 يف خرؤم رارق بجومب
93٤1 ماع يناثلا عيبر72 يف خرؤملا رارقلا لدعي،22٠2 ةنس

سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتملاو81٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا
: يتأي امك ،ةبساحملل ينطولا

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

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


