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.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



نيناوقو تارارق

 يوــــضــــعلا نوـــناـــقلا ةـــقـــباـطـــم ةبـقارمب قلعتي ،22٠2 ةنس يام ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 9يف خرؤم 22 /د م ر /د م .ق / 1٠ مقر رارق

................................................................................................................................روتسدلل ،يئاضقلا مـــيـــظـــنــتلاب قلـــعــتــملا

............................يئاضقلا مـــيظنتلاب قــــلعتي ،22٠2 ةـــنس ناوـــج 9 قــــفاوملا 3٤٤1 ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم ٠1-22 مقر يوضع نوناق

 يوضـعلا نوناقلا ةقباطم ةبـقارمب قلعتي ،22٠2 ةنس يام ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 9يف خرؤم 22 /د م ر /د م .ق / 2٠ مقر رارق

 تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلل ممتـمـلاو لدـعملا

................................................................................................................................روتسدلل ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

 1٠–89 مـــقر يوـــضعلا نوناقلا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم 11-22 مقر يوضع نوناق

.......هتاصاصتخاو هريسو ةلودلا سلجم مــــــــيظنتب قــــــلعتملاو 8991 ةـــــنس وــــــيام ٠3 قـــــفاوملا 91٤1 ماـــــــع رـــفص ٤ يف خرؤــــملا

ةـّيميظنت ميسارم

 يف رـــئازجلا ةمهاسمب صخري،22٠2 ةنـــس ناوج 21 قــفاوملا 3٤٤1 ماع ةدـــعــقـلا يذ 21 يـف خّرؤـــم 812-22 مـــقر يــساـــئر موـــسرــم

.......................................................................................................ةيمنتلل ةيلودلاةيعمجلا دراومل نيرشعلا سيسأتلا ةداعإ

 ةعطق فينصت ءاـــــــغلإ نـــمضتي،22٠2 ةنـــس ناوج ٤1 قــفاوملا 3٤٤1 ماع ةدـــعــقـلا يذ ٤1 يـف خّرؤـــم 912-22 مـــقر يذيفنت موـــسرــم

 ةهجوم ينطولايباــــــغلا ماـــظنلا نم ،ةـــلشنخ ةيالو ،ةـــماـــحلاو ةلشنخ يتيدلب ،مهريدوب ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ

...............................................................................................................................................................ةيرضح ةريظح زاجنإل

 ةــينطولا دهاعملا ماهم ددحي،22٠2 ةنـــس ناوج ٤1 قــفاوملا 3٤٤1 ماع ةدـــعــقـلا يذ ٤1 يـف خّرؤـــم ٠22-22 مـــقر يذيفنت موـــسرــم

....................................................................................................................اهريسو اـهميظنتو ،يبطلا هــبش يلاــعلا نــيوــكتلل

ةـّيدرف ميسارم

 ةيرئازجلا ةفرغلل ماعلا رــيدــمـلا ماـــهـم ءاــهــنإ نـــمـضـتـي ،22٠2 ةــنــس ناوــج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يسائر موسرم

............................................................................................................................................تايئاملا ةـيــبرتو يرحبلا ديصلل

 يراــقـعلا ظفحلل نيريدم ماـهـم ءاــهـنإ نمضتت ،22٠2 ةـنـس ناوـــج 9 قــفاوــملا 3٤٤1 ماــع ةدــعـقـلا يذ 9 يـف ةــخّرؤــم ةـــيذـيـفـنـت مــيـسارــم

.....................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

.....نيتيالو يف ةقاطلل نيريدـم ماـهـم ءاـهـنإ نـمـضـتـي ،22٠2 ةـنـس ناوــج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...نيتيالو يف نيدهاجملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نماضتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...............................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

 يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................ترايت ةيالو يف نماضتلاو

.....ةديلبلا ةيالو يف نكسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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 يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدـم ماـــهــم ءاـهـنإ نــمـضـتي ،22٠2 ةـنــس ناوــج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................................................................................................................................................................................نيتيالو

 ةرازوــب تاــسارد ةسـيـئر ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،22٠2 ةــنـس ناوــج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........................................................................................................................................اـقـباـس – لـــقنلاو ةـيـموــمــعـلا لاـــغــشألا

 ظفحلاو يضارألا حسمل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف يراقعلا

 يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................................................................................................................................................................................نيتيالو

 يف نيدهاجملل نـــيرـــيدــم نيــيـعت نـمـضـتــي ،22٠2 ةــنـس ناوــج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................................................................................................................................................................................نيتيالو

 نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................مناغتسم ةيالو يف

............ةديلبلا ةيالو يف نكسلا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................................................................................................................................................................................نيتيالو

.............لقنلا ةرازوب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................نارهو ةيالو يف تايئاملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 فانئتسالا سلجم ةسائر فالختسا ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ناوج لّوأ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم رارق

...........................................................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا

 / راشبب ةيركسعلا ةمكحملا ةسائر فالختسا ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس يام 13 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٠3 يف خّرؤم رارق

..........................................................................................................................................................ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو


 تاداهّشلا ساسأ ىلع ةقباسملا وأ/و فيظوتلا ميظنت راطإ ددحي ،22٠2 ةنس يام ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع  لاوش 31 يف خّرؤم رارق

...................................................................................................نيثحابلا ةذتاسألا كالسأل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل
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ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازو

 قفاوملا 73٤1 ماع يناثلا عيبر ٠1 يف خرؤملا رارقلا لدــعـي ،22٠2 ةـنـس سراـــم ٥1 قـــفاوـــملا 3٤٤1 ماـــع ناـــبـــعــش21 يـف خّرؤـــم رارـق
........................................تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا  61٠2 ةنس رياني ٠2

 سرام 91 قفاوملا 1٤٤1 ماع بجر ٤2 يف خرؤملا رارقلا ممتي ،22٠2 ةنس سرام ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش21 يف خّرؤم رارق
......................................تابذبذلل ةينطولا ةلاكولل تابذبذلا مزح حنم ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 ةلاقلل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٠1 يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................................................................)فراطلا ةيالو(

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 31 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس  سرام ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناـبــعـش 21 يـف خّرؤـــم رارق
..................موحللاو رضخلل كرتشملا ينهملا ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 61

 ربمتبس 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس سرام ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤم رارق
...................................................................ناسملتل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس

 ةعارزل ينقتلا دهعملل ةينقتلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 71 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................................................موركلاو هكاوفلا راجشأ

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

 خرؤـــمــلا كرـــتشملا يرازوـــلا رارــــــقلا لّدـــعــــي ،22٠2 ةــــــــنس لـــيربأ12 قــــفاوـــملا3٤٤1 ماع ناضمر٠2 يف خّرؤـــم كرتشم يرازو رارــــق
 صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادـــعت ددـــحي يذـــلا 9٠٠2 ةـــنس سراـــم 8 قــــفاوملا ٠3٤1 ماـــــع لوألا عــــيبر 11 يف

......................................ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب

)عباـت(سرهف
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نيناوقو تارارق
 ٣٤٤١ ماع لاوش ٩يف خرؤم 22 /د م ر /د م .ق / ١0 مقر رارق

 ةـــقـــباـــطـــم ةبـقارمب قلعتي ،2202 ةنس يام 0١ قفاوملا
 ،يئاضقلا مـــيـــظـــنــتلاب قلـــعــتــملا يوــــضــــعلا نوـــناـــقلا
.روتسدلل

––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر نم راطخإ ىلع ءانب –
 ليرفأ 7 يف ةخرؤم ةلاسرب ،روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداــملا

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسملاو ،22٠2 ةنس
 دصق كلذو ،1٥ مــــــــــقر تحت 22٠2 ةـــنس لـــيرــــفأ ٠1 خـيراـتـب
 ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم
،روتسدلل

 )3و 2 نيترقفلا( ٠٤1 داوـمـلا اـمـيـس ال ،روـتـسدـلا ىـلـع ءاـنـبو –
 ٥61و 8٤1و ٥٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و )2 ةرقفلا( 1٤1و
،هنم ٥22و )٥ ةرقفلا( ٠91و 971و 861و

 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 7 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانبو –
 يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوق ددحت يتلا 22٠2 ةنس يام 8
،روتسدلل ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم ةباقر لاجم

،ررقملا وضعلا ىلا عامتسالا دعبو –

،ةلوادملا دعبو –

: لكشلا ثيح نم

 ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نأ ثيح –
 دـــعب لوألا رـــيزولا هـــعورشم عادـــيإب رداـــب ،راـــطخإلا عوــــضوم
 ىدل ،ةلودلا سلجم يأرب دخألا دعبو ءارزولا سلجم ةقفاوم
،روتسدلا نم 3٤1 ةداملاب المع ،ينطولا يبعشلا سلجملا بــــتكم

 ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نأ ثيحو –
 هــــتــــقـــباـــطــم ةـــبــــقارـــمل ةـــيروــــتـــسدلا ةـــمـــكـــحملا ىلـــــع ضورــــعـــملا
 ةقداصم ىلع روتسدلا نم ٠٤1 ةداملل اقبط لصح ،روتسدلل
 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا هتسلج يف ينطولا يبعشلا سلجملا

 هتسلج يف ةمألا سلجم ةــقداصمو ،22٠2 ةـــنس يــــفناج 71
 لالخ اذهو ،22٠2 ةنس سرام ٠3 عيراتب ةدقعنملا ةينلعلا
،22٠2-12٠2 ةيداعلا ةيناملربلا ةرودلا

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةـيروـهمجلا سيــئر راـطـخإ نأ ثيحو  –
 ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
 )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداملا ماكحأل اقبط ءاج ،روتسدلل يئاضقلا

 .روتسدلا نم

: عوضوملا ثيح نم

 ،راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا يف عّرشملا نأ ثيح –
 ءاسؤر”و ”فرغ“ يحلطصم ،هنم ٤3و 23 نيتداملا يف لمعتسا

 مكاحملل ٠2٠2 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا ثادحتسا دعب ،”فرغ
 ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا( 971 ةداملا بجومب فانئتسالل ةيرادإلا

 ةـــمكـــحملا هــــجوــــت ،يداــــعلا ءاـــضــــقلا عـــم ماـــجـــسنالا راطإ يفو
 لاـــمـــعــتـسا بـــســنألا نـــم هـــنأ عّرـــشــملا ةــــياـــنــع ةــــيروتـــسدلا

 ءاضقلا تاهج نم ةيئاضق ةهج لكل ةبسانم تاحلطصم
 لكش ىلع ةمظنم ةيرادإلا مكاحملا حبصت ةجيتنلاب .يرادإلا
 فانئتسالل ةيرادإلا مكاحملا ىقبت امنيب ،فرغ نم الدب ماسقأ

،يوضعلا نوناقلا يف درو امك فرغ لكش ىلع ةمظنم

 نأ كلذ ىلع بترتي هّنإف ،قايسلا تاذ يفو هنأ ثيحو –
 ةيرادإلا مكاحملا ردصت امنيب ،اماكحأ ردصت ةيرادإلا مكاحملا
،تارارق فانئتسالل

 داوم يقاب يف ةيروتسدلا ةمكحملا لجست مل هنأ ثيحو –
 امب ،روتسدلا فلاخي ام ،راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا

.اهتيبثتو اهيلع ءاقبإلا نّيعتي

: بابسألا هذـهل

: يتأي ام ررقت

: لكشلا ثيح نم

 يوـضعلا نوناقلا ىلع ةقداصملاو دادـعإلا تاءارجإ نإ : الوأ
 اقيبطت تءاج يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا ،راـطخإلا عوضوـم
 ٥٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و )3 ةرقفلا( ٠٤1 داوملا ماكحأل
 ةقباطم يهف ،روتسدلا نم 971و )٤و 3و  2و ىلوألا تارقفلا(
.روتسدلل

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ : ايناث
 ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
 )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداملا ماكحأل اقيبطت مت ،روتسدلل يئاضقلا

.روتسدلل قباطم وهف ،روتسدلا نم

عوـضوملا ثيح نم

 يوضعلا نوناقلا ةقباطمب ةيروتسدلا ةمكحملا حرصت : الوأ
 دعب ،روتسدلل ،راطخإلا عوضوم يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا
 ىلع ةدراولا هالعأ ةروكذملا تاظفحتلاب رابتعالا نيعب ذخألا
.هنم ٤3و 23 نيتداملا

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبي : ايناث 
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 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رـشني : اثلاث 
.ةيبـعّشلا ةيطارقميدلا ةيرئازـجلا

 نيتدـقـعـنـمـلا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
.22٠2 ةنس يام ٠1و 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 9و 7 خيراتب

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رـمـع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هلـلا دعس يرحب

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

،اوضع ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دـمحم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ةدــــعـقلا يذ ٩ يف خّرؤم 0١-22 مقر يوضع نوناق
 مـــيظـنتـلاــب قــــلعتــي ،2202 ةـــنس ناوـــج ٩ قــــفاوـــملا
 .يئاضقلا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 )3و 2 ناترقفلا( ٠٤1 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
 ٥61و 8٤1و ٥٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و )2 ةرقفلا( 1٤1و
،هنم ٤22و )٥ ةرقفلا( ٠91و 971و 861و

 رفص ٤ يف خرؤملا 1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنـس وــياــم ٠3 قــفاوملا 91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

 رفص 8 يف خرؤملا 3٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنس وينوي 3 قفاوملا 91٤1 ماع
 ،اهلمعو اهميظنتو عزانتلا ةمكحم

 بجر 12 يف خرؤملا 11-٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع
 ،ءاضقلل يساسألا

 يـف خرؤـــملا 11-٥٠ مــقر يوــضـعلا نوــــناـــقـــلا ىــضـتــقــمبو –
 ٥٠٠2 ةنس ويلوي 71 قفاوملا 62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠1
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

 يف خرؤملا 21-11 مقر يوضـعـلا نوـــناـــقـــلا ىــضــتــقــمبو –
 ددحي يذلا 11٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 23٤1 ماع نابعش ٤2
 ،اهتاصاصتخاو اهلمعو ايلعلا ةمكحـملا ميظنت

 يـف خرؤملا ٥1-81 مــقر يوــضـعـلا نوـناـــقــلا ىضــتقمـبو –
 81٠2 ةــنس رــبــمــتــبس 2 قـفاوملا 93٤1 ماـــــــع ةـــــــجحلا يذ 22
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

 6831 ماع رفص81 يف خرؤملا ٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

 1931 ماع رفص 62 يف خرؤملا 82–17 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ءاضقــلا نوـــناـــق نـــمضتملاو 1791 ةـــنس لــــيرــــبأ 22 قـــفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،يركسعلا

 مرـحــم ٤2 يف خرؤــملا 12-٠9 مــقر نوـــناــقــلا ىـضـــتــقـــمبو –
 ةبساحـملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 2٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيرادإلا مكاحـملاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا

 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا
،ةيرادإلاو ةيندملا

 ،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

 ،ناملربلا ةقداصم دعبو –

،ةيروتسدلا ةمكحـملا رارقب ذخألا دعبو –

 : هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي 
لوألا بابلا
ةماع ماكحأ

 مـــــــيظنتلا يوــــضعلا نوـــــــناقلا اذـــــه ددـــــحي : ىلوألا ةّداـــــملا
.يئاضقلا

 يداعلا يئاضقلا ماظنلا يئاضقلا ميظنتلا لمشي : 2 ةّداملا
.عزانتلا ةمكحمو يرادإلا يئاضقلا ماظنلاو

 ايلعلا ةمكحـملا يداعلا يئاـضقلا ماظنلا لمشي : ٣ ةّداملا
.مكاحـملاو ةيئاضقلا سلاجملاو

 ةلودلا سلجم يرادإلا يئاضقلا ماظنلا لمشي : ٤ ةّداملا
.ةيرادإلا مكاحـملاو فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملاو

  يناثلا بابلا
يئاضقلا ماظنلا نيب ةكرتشم ماكحأ

يرادإلا يئاضقلا ماظنلاو يداعلا
 ،ايلعلا ةمكحـملا رقمب ةيئاضقلا ةنسلا حتتفت : 5 ةّداملا

 ءاهتنا خيرات نم ،رثكألا ىلع )2( نيرهش ،يمسر لفحب
.ةيئاضقلا ةلطعلا
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 ســـلاــجـملا ىوـتـسـم ىلــع ةـيـئاـــضـقـلا ةـنـسـلا حاـتــتفا مـــتـي
 ىوـتـسـملا ىلـع اـــهـحاــتـتفال يلاوــملا عوـبـسألا يف ةـيـئاـضـقـلا
.يـنطوــلا

 اهتارقم يف ةيئاضقلا تاـهجلا تاسـلـج دـــقعنت : ٦ ةّداملا
.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحـملا

 رقم يف اهتاسلج دقعت نأ ،ءاضتقالا دنع ،اهنكمي هنأ ريغ
 ةهجلا سيئر نم رمأ بجومب ،اهصاصتخا ةرئاد لخاد رخآ
  ،ةلودلا ظفاحم وأ ماعلا بئانلا يأر عالطتسا دعب ،ةيئاضقلا

 .ةلاحلا بسح

 رارق بجومب ،اهصاصتخا ةرئاد لخاد رخآ رقم يف دقعتو
 .تايانجلا ةمكحم تاسلجب رمألا قلعت اذإ ،لدعلا ريزو نم

 ،ةلقنتم تاسلج دقعت نأ ةيئاضقلا تاهجلا نكمي امك
 رارق بجومب ،يميلقإلا اهصاصتخا قاطن يفو اهتارقم جراخ
 باونلاو ءاسؤرلا بلط ىلع ءانب ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزول
 ةلودلا يظفاحمو ءاسؤر وأ ةيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماعلا
.فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا ىدل

 ةاـــــضق عـــيزوت ةـــيئاــضقلا ةـــــهجلا ســـيئر ددـــــحي : 7 ةّداملا
 وأ ماسقألا وأ فرغلا ىلع ةيئاضق ةنس لك ةيادب يف مكحلا
 بئانلا يأر عالطتسا دعب ،رمأ بجومب ،ءاضتقالا دنع عورفلا
.ةلاحلا بسح ،ةلودلا ظفاحم وأ ةيروهمجلا ليكو وأ ماعلا

.مسق وأ ةفرغ يأ سأري نأ هل زوجيو

.مسق وأ ةفرغ نم رثكأ يف يضاقلا سفن نييعت نكمي

 تاــــسلج داـــــقعنا نــــــكامأو تاــــعاسو ماــــيأ ددـــــحت : ٨ ةّداملا
 رماوأ بجومب ةيئاضق ةنس لك ةيادب يف ةيئاضقلا تاهجلا

 بئانلا يأر عالطتسا دعب ،تاهجلا كلت ءاسؤر اهردصي
.ةلاحلا بسح ،ةلودلا ظفاحم وأ ماعلا

.كلذ ةرورضلا تضتقا اذإ ،رماوألا هذه ليدعت نكميو

 اهتدم ةيئاضق ةلطعب ةيئاضقلا ةنسلا يهتنت : ٩ ةّداملا
.ةنس لك نم ربمتبس ٥1 ىلإ ةيليوج ٥1 نم ،)2( نارهش

 يف لصفلا ،ةرتفلا هذه لالخ ،ةيئاضقلا تاهجلا ىلوتت
.نيسوبحـملا اياضقو ةلجعتسملا اياضقلا

 لالخ تاسلجلا ةيئاضقلا ةهجلا سيئر ددحي : 0١ ةّداملا
 ،اهءانثأ لمعلاب نيفلكملا ةاضقلا نّيعيو ،ةيئاضقلا ةلطعلا

 ظــفاــحــم وأ ماــعــلا بئاــنـــلا يأر عالـــطـــتسا دـــعـــب ،رـــمأ بجومب
 .ةلاحلا بسح ،ةلودلا

 ةـــلـــطـــعـــلا لالـــخ تاسلجلا دــــيدحت رــــمأ نــــمضتــــي نأ بجــــي
.تاسلجلا عونو مويو ةعاسو ددع ،ةيئاضقلا

.كلذ ةرورضلا تضتقا اذإ رماوألا هذه ليدعت نكميو

 ددــــحت طــــبض ةـــنامأ ةـــيئاضق ةـــهج لــــك لـــــمشت : ١١ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع اهريسو اهميظنت تايفيك

 ثلاثلا بابلا
يداعلا يئاضقلا ماظنلا

 ةمكحـملاو يئاضقلا سلجملا صاصتخا ددحي : 2١ ةّداملا
 تاءارجإلا نوناقو ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق يف

.اهب لومعملا ةصاخلا نيناوقلاو ةيئازجلا

 ســــــــلجملا يف ةـــــماعلا ةــــــباينلا ةاـــــضق ىلوــــتي : ٣١ ةّداملا
 نوناق يف مهب ةطونملا ماهملا هل ةعباتلا مكاحـملاو يئاضقلا
 ةــيرادإلاو ةـــيـــندملا تاءارـــجإلا نوـــناـــقو ةـــيـــئازجلا تاءارـــجإلا

.ةصاخلا صوصنلاو

 لوألا لصفلا
ةيئاضقلا سلاجملا

 ماكحألل فانئتسا ةهج يئاضقلا سلجملا دعي : ٤١ ةّداملا
 اهيلع صوصنملا ىرخألا تالاحلا يفو مكاحـملا نع ةرداصلا

.انوناق

  لوألا مسقلا
اهتليكشتو ةيئاضقلا سلاجملا ميظنت

 : ةيتآلا فرغلا يئاضقلا سلجملا لمشي : 5١ ةّداملا

،ةيندملا ةفرغلا –

،ةيئازجلا ةفرغلا –

،ماهتالا ةفرغ –

،ةيلاجعتسالا ةفرغلا –

،ةرسألا نوؤش ةفرغ –

،ثادحألا ةفرغ –

،ةيعامتجالا ةفرغلا –

،ةيراقعلا ةفرغلا –

،ةيرحبلا ةفرغلا –

،ةيراجتلا ةفرغلا –

.تابوقعلا قيبطت ةفرغ –

 عالطتسا دعب ،يئاضقلا سلجملا سيئر نكمي ،هنأ ريغ
 ماسقأ ىلإ اهميسقت وأ فرغلا ددع صيلقت ،ماعلا بئانلا يأر
 .يئاضقلا طاشنلا مجحو ةيمهأ بسح

 صني مل ام ،اهيلع ةضورعملا اياضقلا يف ةفرغ لك لصـفـت
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا

 : نم يئاضقلا سلجملا لكشتي : ٦١ ةّداملا

 : مكحلا ةاضق
 ،يئاضقلا سلجملا سيئر –

 ةيمهأ بسح ،سيئرلا يبئان ،ءاضتقالا دنع وأ ،بئان –
  ،يئاضقلا طاشنلا مجحو

،فرغ ءاسؤر –

.نيراشتسم –
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 : ةماعلا ةباينلا ةاضق

،ماع بئان –

.نيدعاسم نيماع باون –

 يناثلا مسقلا

ةيئاضقلا سلاجملا ريس

 ،ةيعامج ةليكشتب يئاضقلا سلجملا لصفي : 7١ ةّداملا
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا صني مل ام

 ســــــــلجملا ســــــيئرل عــــــنام ثودـــــــح ةـــــــلاــــح يف : ٨١ ةّداملا
 سيئر مدقأ هبوني كلذ رذعت اذإو ،هبئان هفلختسي ،يئاضقلا

.ةفرغ

 رخآ ضاق هفلختسي ،ةاضقلا دحأل عنام ثودح ةلاح يفو
 يأر عالطتسا دعب ،يئاضقلا سلجملا سيئر نم رمأ بجومب

.ماعلا بئانلا

يناثلا لصفلا

مكاحـملا

 لوألا مسقلا

ةليكشتلاو صاصتخالا

.يضاقتلل ىلوأ ةجرد ةمكحـملا : ٩١ ةّداملا

 : نم ةمكحـملا لكشتت : 02 ةّداملا

 : مكحلا ةاضق

،ةمكحـملا سيئر –

،ةمكحـملا سيئر بئان –

،ةاضق –

،رثكأ وأ قيقحتلا يضاق –

،رثكأ وأ ثادحألا يضاق –

 رقم مكاحـمل ةبسنلاب ،رثكأ وأ تابوقعلا قيبطت يضاق –
،يئاضقلا سلجملا

 : ةماعلا ةباينلا ةاضق

 ،ةيروهمجلا ليكو –

.نيدعاسم ةيروهمج ءالكو –

  يناثلا مسقلا

رّيسلاو ميظنتلا

 : ةيتآلا ماسقألا ةمكحـملا لمشت : ١2 ةّداملا

،يندملا مسقلا –

،حنجلا مسق –

،تافلاخملا مسق –

،يلاجعتسالا مسقلا –

،ةرسألا نوؤش مسق –

،ثادحألا مسق –

،يعامتجالا مسقلا –

،يراقعلا مسقلا –

،يرحبلا مسقلا –

.يراجتلا مسقلا –

 ليكو يأر عالطتسا دعب ،ةمكحـملا سيئر نكمي ،هنأ ريغ
 عورــف ىلإ اــهــمــيسقــت وأ ماسقألا ددــع صيــلـــقـــت ،ةـــيروـــهـــمجلا

.يئاضقلا طاشنلا مجحو ةيمهأ بسح

 صني مل ام ،هيلع ةضورعملا اياضقلا يف مسق لك لصفي
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا

 ةـــيــــئاضق اــــباــــطــــقأ اضيأ ةــــمــــكحـملا مضت نأ نـــــــــكـــــــــمـــــــــيو
.اهل ئشنملا صنلا يف اهتليكشت ددحت ةصصختم

 نوــناقلا اذـــه نــم 12 ةداــملا ماـــكحأ ةاـــعارم عـــم : 22 ةّداملا
 قيبطتل اـمسق يئاضقلا سلجملا رقم ةمكحم لمشت ،يوضعلا
 .تابوقعلا

 بـــــــسح ةاـــــــضق ةـــــمكــــحـملا ماــــــســـقأ سأرـــــــي : ٣2 ةّداملا
.مهتاصصخت

 صــــني مل اـــم درـــف ٍضاــــقب ةــــمكحـملا لـــــصفت : ٤2 ةّداملا
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا

 ثودـح ةــــلاح يف ةــــمكحـملا ســـــيئر فــــلختسي : 52 ةّداملا
 هفلختسي ،كلذ رذعت اذإو ،ةمكحـملا سيئر بئان ،هل عنام
.مسق سيئر مدقأ

 رخآ ضاق هفلختسي ،ةاضقلا دحأل عنام ثودح ةلاح يف
 .ةيروهمجلا ليكو يأر عالطتسا دعب ،ةمكحـملا سيئر نم رمأب

 ثلاثلا لصفلا

ةصصختملا ةيئاضقلا تاهجلا

 لوألا مسقلا

تايانجلا ةمكحم

 تايانج ةمكحم يئاضق سلجم لك رقمب دجوت : ٦2 ةّداملا
 امهتاصاصتخا ددحت ،ةيفانئتسا تايانج ةمكحمو ،ةيئادتبا

.لوعفملا يراسلا عيرشتلا بجومب امهريسو امهتليكشتو

  يناثلا مسقلا

ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا

 تاــــهجلا صاــــصتخاب ةــــقلعتملا دـــــعاوقلا ددـــــحت : 72 ةّداملا
 نوـناـق بجومب اـهرـيسو اـهـمـيـظــنــتو ةــيرــكسعــلا ةــيــئاضقــلا
.يركسعلا ءاضقلا

 ثلاثلا مسقلا

ةصصختملا مكاحـملا

 مــكاـحـم يــئاــضـــقـلا سلـجـملا مــضــي نأ نــكــمــي : ٨2 ةّداملا
 يراـجـتلا عــباـطـلا تاذ تاـــعزاـنـملا يـف لــصـفـت ةصـصخـتـم
.يلاـمـعـلاو يراقــعـلاو
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  عبارلا بابلا
يرادإلا يئاضقلا ماظنلا

  لوألا لصفلا
فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا

 لوألا مسقلا
صاصتخالا

 ةــهــج فاــنــئتسالــل ةــيرادإلا ةــمــكحـملا دـــــعــــــت : ٩2 ةّداملا
.ةيرادإلا مكاحـملا نع ةرداصلا رماوألاو ماكحألل فانئتسا

 بجومب اهل ةلوخملا اياضقلا يف لصفلاب اضيأ صتختو
.ةصاخ صوصن

يناثلا مسقلا
ةليكشتلا

     : نم فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا لكشتت : 0٣ ةّداملا

: مكحلا ةاضق
 ،لقألا ىلع ةلودلا سلجمب راشتسم ةبترب ،سيئر –

  ،ءاضتقالا دنع ،)2(نينثا نيبئان وأ سيئر بئان –

،فرغ ءاسؤر –

،ءاضتقالا دنع ،ماسقأ ءاسؤر –

.نيراشتسم –

  : ةلودلا ةظفاحم ةاضق
،لقألا ىلع ةلودلا سلجمب راشتسم ةبترب ،ةلود ظفاحم –

.ءاضتقالا دنع ،)2( نينثا وأ دعاسم ةلود ظفاحم –

 يناثلا لصفلا
ةيرادإلا مكاحـملا

 لوألا مسقلا
صاصتخالا

 يف يـــــضاقتلل ىلوأ ةـــــجرد ةــــيرادإلا ةـــــمكحـملا : ١٣ ةّداملا
.ةيرادإلا ةداملا

  يناثلا مسقلا
ةليكشتلا

: نم ةيرادإلا ةمكحـملا لكشتت : 2٣ ةّداملا

 : مكحلا ةاضق
،سيئر –

 ،ءاضتقالا دنع )2( نينثا نيبئان وأ سيئر بئان –

،ماسقأ ءاسؤر –

،ءاضتقالا دنع ،عورف ءاسؤر –

،ةاضق –

،ضئارعلاب نيفلكم ةاضق –

.ماكحألا يرّضحم ةاضق –

 : ةلودلا ةظفاحم ةاضق

 ،ةلود ظفاحم –

 نينثا نيدعاسم ةلود يظفاحم وأ ،دعاسم ةلود ظفاحم –
.ءاضتقالا دنع )2(

 ثلاثلا لصفلا

ةكرتشم ماكحأ

 مكاحـملاو فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا لصفت : ٣٣ ةّداملا
 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا صني مل ام ،ةيعامج ةليكشتب ةيرادإلا

 ةمكحـملاو ،ماسقأ يف ةيرادإلا ةمكحـملا مظنت : ٤٣ ةّداملا
 ةعيبط بسح اهددع ددحي ،فرغ يف فانئتسالل ةيرادإلا

 ةهج لك سيئر نم رمأ بجومب يئاضقلا طاشنلا مجحو
.ةلودلا ظفاحم يأر عالطتسا دعب ،ةيئاضق

 ىلإ ةيرادإلا ةمكحـملا ماسقأ ميسقت ،ءاضتقالا دنع ،نكمي
 ددحي ،ماسقأ ىلإ فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا فرغو ،عورف
 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو لاكشألل اقفو اهددع
.هالعأ ىلوألا

 وأ ةيرادإلا ةمكحـملا سيئرل عنام ثودح ةلاح يف : 5٣ ةّداملا
 رذعت اذإو .هبئان هفلخي ،فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا سيئر
.ةفرغ سيئر مدقأ هبوني ،كلذ

 رخآ ٍضاق هفلختسي ،ةاضقلا دحأل عنام ثودح ةلاح يفو
 ةمكحـملا سيئر وأ ةيرادإلا ةمكحـملا سيئر نم رمأ بجومب

.فانئتسالل ةيرادإلا

 وأ ةيرادإلا ةمكحـملا ىدل ةلودلا ظفاحم ىلوتي : ٦٣ ةّداملا
 بجومب هــب ةــطوــنملا ماــهملا فاــنــئتسالــل ةــيرادإلا ةـــمـــكحـملا

 .ةصاخلا صوصنلاو ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق

 ةيرادإلا مكاحـملا مامأ ةقبطملا تاءارجإلا عضخت : 7٣ ةّداملا
 ةيندملا تاءارجإلا نوناق ماكحأل فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملاو
 .ةصاخلا صوصنلاو ةيرادإلاو

 يلاــــــــملاو يرادإلا رــــــــييستلا تاـــــــيفيك ددــــــحت : ٨٣ ةّداملا
 قيرط نع فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملاو ةيرادإلا مكاحـملل
.ميظنتلا

  سماخلا بابلا

ةيماتخ ماـكحأ

 : ماكحأ ىغلت : ٩٣ ةّداملا

 ةيناثلا ىدامج ٠1 يف خرؤملا 11-٥٠ مقر يوضعلا نوناقلا –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٥٠٠2 ةنس ويلوي 71 قفاوملا 62٤1 ماع
،يئاضقلا

 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 2٠-89 مقر نوناقلا –
 نأ ريغ ،ةيرادإلا مكاحـملاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3
 رودص نيح ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبت ةيقيبطتلا هصوصن
.يوضعلا نوناقلا اذهل ةيقيبطتلا صوصنلا



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ١٤٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ناوج٦١ 10

 ةدـــــــــيرجلا يف يوـــــــضعلا نوــــــناقلا اذـــــــه رــــــشني : 0٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 ناوج 9 قـــــفاوملا 3٤٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٩يف خرؤم 22 /د م ر /د م .ق / 20 مقر رارق
 ةقباطم ةبـقارمب قلعتي ،2202 ةنس يام 0١ قفاوملا
 يوضعلا نوناقلل ممتـمـلاو لدـعملا يوضـعلا نوناقلا

 قــفاوــملا ٩١٤١ ماـــع رـــفــص ٤ يـف خرؤــملا ١0–٨٩ مقر
 سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو ٨٩٩١ ةنس ويام 0٣
.روتسدلل ،هلمعو هميظنتو ةلودلا

––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 ةداملا ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر نم راطخإ ىلع ءانب
 ليرفأ 7 يف ةخرؤم ةلاسرب ،روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( ٠91

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةماعلا ةناـمألاب ةلجسملاو ،22٠2 ةنس
 دــصـــق كلذو ،٠٥ مــــقر تـــحت 22٠2 ةـــنــــس لـــيرــــفأ 11 خــــيراـــــتب
 نوناقلا ممتيو لدعي يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم
 ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 1٠–89 مقر يوضعلا

 ةلودلا سلجم تاـــــصاـــصــتخاب قلعــــتملاو 8991 ةنــــس وــــــيام
،روتسدلل ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو

 2٤و )٤ ةرقفلا( ٤3 داوـمـلا اـمـيـس ال ،روـتـسدـلا ىـلـع ءاـنـبو 
 ٥61و 8٤1و ٥٤1و ٤٤1و 3٤1و )3و 2 نيترقفلا( ٠٤1و 87و
 ٥22و )٥ ةرقفلا( ٠91و )٥و 3و 2 تارقفلا( 971و 171و 861و
،هنم

 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 7 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانبو
 ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوقل ةددحملا ،22٠2 ةنس يام 8

،روتسدلل ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم ةباقر لاجم يف

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو 

،ةلوادملا دعبو

: لكشلا ثيح نم

 نوـــناــقلل مـــمـــتــملاو لدـــــعملا يوـــضــعلا نوـــناـــقلا نأ ثــــيـــح –
 قــفاوــملا 91٤1 ماـــع رـــفـص ٤ يـف خرؤــملا 1٠–89 مــقر يوـــضعلا

 ةلودلا سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3
 رداب ،راطخإلا عوضوم ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو
 ءارزولا سلجم ةقفاوم دعب لوألا ريزولا هعورشم عاديإب
 يبعشلا سلجملا بتكم ىدل ،ةـلودلا سلــجـم يأرب ذخألا دعبو
،روتسدلا نم 3٤1 ةداـمـلاب المع ،ينطولا

 نوناقلا مــمــتــيو لدــعــي يذــلا يوضعلا نوناقـلا نأ ثيحو –
 قفاوملا 91٤1 ماــع رــفـص ٤ يـف خرؤــملا 1٠–89 مـــقر يوــضـعلا

 سلـــجم تاـــصاـــصـــتخاب قلــــعـــتـــملاو 8991 ةــــنـــس وـــياـــم ٠3

 ىلع ضورـعملا ،مـمـتملاو لدـعملا ،هـلمـعو همـيـظـنـتو ةـــــلودــــلا
 اقبط لصح ،روتسدلل هتقباطم ةبقارمل ةيروتسدلا ةمكحملا
 يبعشلا سلـــجملا ةقداــصم ىلـع روـتسدـلا نــم ٠٤1 ةداــملل
 يفناج 71 خيراتب ةدـقـعنملا ةيـنـلـعلا هتسلـــج يف ينطوـلا

 ةــيـنـلـعــــلا هــتسلــج يف ةــــمألا سلــــجــــم ةــــقداصمو ،22٠2 ةـــنس
 ةرودــلا لالــخ اذهو ،22٠2 ةنس سرام ٠3  خـيراـتـب ةدـقـعـنملا
،22٠2–12٠2 ةـيداـعـلا ةـيــناملرــبــلا

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةـيروـهمجلا سيــئر راـطـخإ نأ ثيحو  –
 ممتيو لدـعي يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلا
 سلــجــم تاصاصتخاب قلعــتملاو 8991 ةــنس وياــم ٠3 قـفاوــملا
 ماكحأل اقبط ءاـج ،مـمـتملاو لدعملا ،هـلـمـعو هــمــيــظــنــتو ةــلودــلا
 .روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداملا

: عوضوملا ثيح نم

 عوضوم يوضعلا نوناقلا ناونع صخي اميف : الوأ
: ةقباطملا ةباقر

 يوضعلا نوناقلا نأ ةيروتسدلا ةمكحملا تلجس ثيح –
 قلعتملاو ... " : ةيتآلا ةيمستلا لمح ةقباطملا ةباقر عوضوم
."هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب

 تراشأ روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( 971 ةداملا نأ ثيحو –
 ةددحمو ،ةلاد ،ةحضاو تارابعب يوضعلا نوناقلا ناونعل
 سلجمو ايلعلا ةمكحملا ميظنت يوضع نوناق ددحي " : اهصنب
،"اهتاصاصتخاو اهريسو ،عزانتلا ةمكحمو ةلودلا

 يوضعلا نوناقلا ناونع حبصي ،مدقت ام ىلع اسيسأتو –
 سلجم ميظنتب قلعتي ...": يتأي امك روتسدلل قباطملا
."هتاصاصتخاو هريسو ةلودلا

 ،يوـــــــضعلا نوــــــناقـلا تارـــــيشأت صــــخي اــــمـيـف : ايناث
: راطخإلا عوضوم

 عوضوم يوضعلا عيرشتلل يروتسدلا ءانبلا نأ ثيح –
 يه روتسدلا نم ةديدع داومل ةراشإلا لفغأ ،ةقباطملا ةباقر
 نوناقلاب ةرشابم ةلص تاذو ،ةيمهألا نم ريبك ردق ىلع
 قايس نمض اهيلإ دانتسالا عّرشملاب ايرح ناكو ،يوضعلا
: هنايب يتأي امب رمألا قلعتيو ،تاريشأتلا

 نم )٤ ةرقفلا( ٤٣ ةداملل دانتسالا مدع صخي اميف –١
روتسدلا

 ةلودلا رهست ،ينوناقلا نمألل اقيقحت" : اهصن يلي اميفو
 نامض ىلع ،تايرحلاو قوقحلاب قلعتملا عيرشتلا عضو دنع
."هرارقتساو هحوضوو هيلإ لوصولا

 ًـالوأ ةيمهألل اهركذ درو ينوناقلا نمألا ةركف نأ ثيحو –
 نيب لصفلا روتسدلا لفكي" : اهيف ءاجف روتسدلا ةجابيد يف

 ةينوناقلا ةيامحلاو ةلادعلا لالقتساو اهنيب نزاوتلاو تاطلسلا
 ينوناقلا نمألا نامضو ةيمومعلا تاطلسلا لمع ةباقرو
،"يطارقميدلاو
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 ةلودلا تابجاو دكوأ نم تلعج هالعأ ةداملا نأ ثيحو –
 نيقيب ًاعطق كلذ ىتأتي نلو ،عيرشتلل لوصولا نامض ريفوت
 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلابّ الإ ةيروتسدلا ةمكحملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

روتسدلا نم 2٤ ةداملل دانتسالا مدع صخي اميف – 2

 ةدعاسملا يف قحلا نيزوعملا صاخشألل" : اهصن يلي اميفو
.ةيئاضقلا

."مكحلا اذه قيبطت طورش نوناقلا ددحي

 ةدعاسملا يف قحلا نأ ةيروتسدلا ةمكحملل نابتسا ثيح –
 ةداملا بجومب ايروتسد اهيلع هونملا قوقحلا نم ةيئاضقلا
 فصولاو صنلاب نيددحملا صاخشألا نم ةئف صخيو ،هالعأ
 .روكذملا

روتسدلا نم ٨7 ةداملل دانتسالا مدع صخي اميف–٣

.نوناقلا لهجب دحأ رذعي ال" : اهصن يلي اميفو

 قرطلاب اهرشن دعب ّالإ تاميظنتلاو نيناوقلاب جتحي ال
."ةيمسرلا

 يف دراولا مكحلا اذه نأ ةيروتسدلا ةمكحملا ردقت ثيح –
 ةرادص لتحاو ،روتسدلا نم يناثلا لصفلا ،يناثلا بابلا
 تاسسؤملا صخي امك ،دارفألا صخي ،هتيمهأل تابجاولا

،اهعاونأ فالتخا ىلع تائيهلاو

 ماظنلا يف ايلع ةيئاضق ةهجك ةلودلا سلجم نأ ثيحو –
 اـم ددصب تاـمـيـظـنـتــلاو نيناوــقــلا قــبــطــي ،يرادإلا يئاضقــلا

 تاسسؤملا نم هريغك مكتحي وهو ،تاعزانم نم هيلع ضرع
 ،هقيبطت لبق ميظنتلا وأ نوناقلا رشن بوجو ةدعاقل تائيهلاو
،صنلاب ملعلا ةنيرق رفاوت نم دكأتلل

 نيناوـــقـــلا رشن راص ،كلذ ىلع اـــبـــيـــترــــتو ،هــــنأ ثيــــحو –
 ىلع ةـيـمازــلإلا ةوــقــلا يفضي هــنأ بناــج ىلإ ،تاــمــيــظــنــتــلاو
 ةفرعمو ،هيلإ لوصولاب دارفألل حمسي اضيأ هنإف ،صنلا

 ،ةيروتسدلا ةمكحملا نيقيب ،لثمي اذهو ،هنومضمو هاوتحم
 اذــه رــكذ مدـــع نإـــف ،كاذ ذإو .يـــنوناقلا نــــمألا تاـــبجوم ىلوأ
 نوناقلل يروتسدلا ءانبلا نمض روتسدلا يف دراولا مكحلا
 بجاولا وهسلا ليبق نم دعي ،روكذملا 1٠–89 مقر يوضعلا
.عّرشملا بناج نم كاردتسالا

روتسدلا نم ١7١ ةداملل دانتسالا مدع صخي اميف – ٤

 هــــتفيظو ةسرامم يف يضاقلا مزتلي" : يتأي امك اهصن ءاجو
 اذكو ةيروهمجلا نيناوقو اهيلع قداصملا تادهاعملا قيبطتب
."ةيروتسدلا ةمكحملا تارارق

 ليدعتلا بجومب ةثدحتسملاو ،هالعأ 171 ةداملا نأ ثيح–
 هتفيظو ةسرامم يف يضاقلا مزلت ،٠2٠2 ةنسل يروتسدلا

 ،ةيروهمجلا نيناوقو ،اهيلع قداصملا تادهاعملا قيبطتب
.ةيروتسدلا ةمكحملا تارارق اذكو

 ،مومعلا ةغيصب ،"يضاقلا" حلطصم ةداملا يف درو ثيحو –
 ةيروتسدلا ةمكحملا عزاني ال امب فرصني ةرابعلا قالطإو
 وأ ،يداعلا يئاضقلا ماظنلل عضاخ ٍضاق لكل ،كش ىندأ
 ةجيتنل ةمكحملا يهتنت ةلصحملابو ،يرادإلا يئاضقلا ماظنلا

 تاريشأت نمض روتسدلا نـم ةداملا هذه ركذ مدع نأ اهادؤم
 ّنيعتي رخآلا وه اًوهس دعي ،راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا

 ةدجو ،ةريبكلا اهتيمهأل اساسأ رظنلاب هكرادت عّرشملا ىلع
 ةباقر عوضوم يوضعلا نوناقلاب ةقيثولا اهتلصو ،اهعوضوم
.لاحلا

روتسدلا نم ٤22 ةداملل دانتسالا صخي اميف –5

 ةيلاقتنالا ماكحألا ناونع تحت تدرو هالعأ ةداملا نأ ثيح –
 ىلع أرط يتلا تائيهلاو تاسسؤملا رمتست " : اهيف ءاجف
 ءادأ يف ءاغلإ وأ ليدعت روتسدلا اذه يف ينوناقلا اهماظن
 ةديدجلا تائيهلاو تاسسؤملاب اهضيوعت ةياغ ىلإ اهماهم

 يف روتسدلا اذه رشن خيرات نم ةدحاو ةنس هاصقأ لجأ يف
،"ةيمسرلا ةديرجلا

 ةيمسرلا ةديرجلا يف يروتسدلا ليدعتلا رشن نأ ثيحو –
 خيراتب مت ةيبعشلا ةــيطارــــقـميدـــلا ةـــيرـــئازـــجلا ةـــيروهــمـجلل
،٠2٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥1

 روـكذــملا لــجألا نإــف ،خــيراـتــلا اذــهــل ةاـــعارــمو هـــنأ ثــيــحو–
 مدـــع ةــيروـتسدـلا ةــمـكـحملا ردـــقــت مــث نــمو ،ىـضـقـنا دــق هالـــعأ

.روكذملا ببسلل هالعأ ةداملل دانتسالا ىودــج

روتسدلا نم 522 ةداملل دانتسالا مدع صخي اميف – ٦

 يتلا نيناوقلا لوعفم نايرس رمتسي" : اهصن يلي اميفو
 ىلإ روتسدلا اذه ماكحأ قفو اهؤاغلإ وأ اهليدعت بجوتسي
. "لوقعم لجأ يف اهليدعت وأ ةديدج نيناوق دادعإ ةياغ

 ةمكحملا ةعانقب ،روتسدلا يف دراولا مكحلا اذه نأ ثيح –
 ةميدقلا نيناوقلا ةيرارمتسا نامض هنأش نم ،ةيروتسدلا

 روتسدلا عم ةمجسنم ةديدج نيناوقب اهلادبتسا متي امثير
 ةرم ،لاوحألا نم لاحب ،ركنتلا نمكي ال ذإ ،لوقعم نمز يف

 ةئيهت ةياغل اهب لمعلا دم نّيعتي لب ،ةميدقلا نيناوقلل ةدحاو
 روتسدلا عم اهنومضم يف ةقفاوتمو ةبسانم ةديدج تاعيرشت
 ،ةيروتسدلا ةمكحملا ةعانقب ،٥22 ةداملاف كاذ ذإو .ديدجلا

 هيلع دامتعالا مزلتسي ةيمهألا نم ةياغ يف مكح ىلع يوطنت
 نمض هلافغإ لخديو ،تاريشأتلا نمض عّرشملا بناج نم
.كاردتسالا بجاولا وهسلا باب

: ةينوناقلا تايضتقملا صخي اميف

 تاعيرشتلا نم ةلمج ةيروتسدلا ةمكحملا لجست ثيح –
 ريبك ردق ىلع يهو ،يوضعلا نوناقلاب ةقيثولا ةلصلا تاذ
 نّيعتيو ،عّرشملا بناج نم اًوهس اهداعبإ مت ،ةيمهألا نم
 ،اهتباقرل عضاخلا صنلا عم ةقيثولا ةلصلل اهكاردتسا كلذب
: يتأي امب رمألا قلعتيو



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ١٤٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ناوج٦١ 12

 خرؤملا 75–١7 مقر رمألل دانتسالا مدع صخي اميف – ١
 ١7٩١ ةنس تشغ 5 قفاوملا ١٩٣١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤١ يف
: ممتملاو لدعملا ،ةيئاضقلا ةدعاسملاب قلعتملاو

 نوناقلا تايضتقم نمض رشي مل عّرشملا نأ ثيح –
 يف خرؤملا 7٥–17 مقر رمألل ،لاحلا ةباقر عوضوم ،يوضعلا

 1791 ةنس تشغ ٥ قفاوملا 1931 ماع ةيناثلا ىدامج ٤1
 اـم مـغر ،مـمـتملاو لدـعملا ،ةـيــئاضقــلا ةدــعاسملاــب قــلــعــتملاو
 ةيروتسد ةناكم نم ةيئاضقلا ةدعاسملا يف قحلا هلتحي
 : اهيف ءاج ثيح ،روتسدلا نم 2٤ ةداملا بجومب اهيلع هونم
،"ةيئاضقلا ةدعاسملا يف قحلا نيزوعملا صاخشألل"

 ةمكحملا ردقت ،تارابتعا نم مدقت امل رظنلابو ،هنأ ثيحو –
 تاريشأت نمض روكذملا رمألل ةراشإلا مدع نأ ةيروتسدلا
 بجاولا وهسلا ليبق نم وه ،1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلا
.عّرشملا بناج نم كاردتسالا

 ١2–0٩ مقر نوناقلل دانتسالا مدع صخي اميف – 2
: ةيمومعلا ةبساحملاب قلعتملا

 نوناقلا تايضتقم نمض ،دمتعي مل عّرشملا نأ ثيح –
 خرؤملا 12–٠9 مقر نوناقلا ىلع ،راطخإلا عوضوم يوضعلا

 قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1 ماع مرحم ٤2 يف
 عضاخلا يوضعـلا نوـناـقـلا نأ مــغر ،ةــيــموــمــعــلا ةــبساحملاــب
 نأ ىلإ هنم 31 ةداملا يف ةرابعلا حيرصب راشأ ،لاحلا ةباقرل
 .ةـــيــموــمــعلا ةبـــساـــحملا نوـــناـــقل عـــضــــخي يلاــــملا رـــيـــيســــتلا

 تاريشأت نمض روكذملا نوناقلا ركذ مدع نإف ،ةلصحملابو
 ليبق نم رخآلا وه دعي ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا
.هكرادت بجاولا وهسلا

 عوضوم ،يوضعلا نوـناقـلا داوم صخي اـمـيـف : اثلاث
راطخإلا

: صنلا بلص نم ىلوألا ةداملا ددصب –١

 ىلوألا ةداملا نمض ةيروتسدلا ةمكحملا لجست ثيح –
 ،روـتسدـلا يف دراو رـيـغ حـلـطصم لاـمـعــتساــب قــلــعــتــي ًاــهــجو
.ةددحم ريغو ةقلطم ةلاحإب قلعتيً ارخآ ًاهجوو

 يف دراو ريغ حلطصم لامعتساب قلعتملا هجولا نع
روتسدلا

 نوناقلا اذه فدهي" : يتأي امك ىلوألا ةداملا صن درو ثيح –
 هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخا ديدحت ىلإ يوضعلا

."روتسدلا نم 971 ةداملا ماكحأل اقبط هلمعو

 ةداملا نأشب ةيروتسدلا ةمكحملا يعن ىنبم نأ ثيحو –
 تاحلطصملاب ىرخأ ةرم عّرشملا ديقت مدع وه ،لوألا هجولا ،هالعأ
 ةداملا يف دراو ريغ "هلمعو" حلطصمف ،روتسدلا يف ةدراولا

 عّرشملا ىلع ،اذه لاحلاو ّنيعتيو .روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( 971
 ةيشخ ةنامأب داوملا لقنو ،هيف ةدراولا تاحلطصملاب مازتلالا
.يروتسدلا سسؤملا هددح يذلا يقيقحلا اهانعم نع داعتبالا

 عوـــضوــــم ىلـــع ةـــقـلـطم ةـــلاــــحإـــب قـــــلـعـتـــمـــلا هـــــجوــــلا نــــع
: ٩7١ ةداــمـلا

 عوضوم يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا ةداملا نأ ثيح –
 ريغ حلطصم نم ،افلس ركذ ام بناج ىلإ ،ةقباطملا ةباقر
 ةماع ةلاحإ ىلع اهبلص يف اضيأ توطنا ،روتسدلل قباطم
،ةددحم ريغو ةقلطم ةفصب روتسدلا نم 971 ةداملل

 ،هنايبو هحيضوت مدقت ام ىلع اسيسأتو ،هنأ ثيحو –
 عّرشملا ىلع بجوتسا ،روتسدلا يف ةدراولا ماكحألل الاثتماو
 ةرقف لك داعبتساو ،قالطإلا مدعو ةلاحإلا يف ةقدلا يخوت
 ةلاحإلاب ءافتكالاو ،يوضعلا نوناقلا عوضومب ةقالع اهل سيل
 يهو ،971 ةداملا نــم اــهاوس نود ةــيــنــعملا تارــقــفــلــل طـــقـــف

 نيتيقبتملا نيترقفلا داعبتساو ٥و 3و 2 تارقفلا : اديدحت
 عوضومب عطقلاب امهقلعت مدعل )٤و ىلوألا ناترقفلا( امهو اهنم
،يوضعلا نوناقلا

 مدقت ،هنايبو هركذ فلس ام ىلع ادامتعاو هنأ ثيحو –
: يتأي امك ىلوألا ةداملل ةقيقدلا ةغايصلا ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةـــلودــلا سلـجـــم مــيـظـنـــت يوــضــعـــلا نوــناـــقــلا اذــه ددــــحــــي"
 2 تارــقــفلا( 971 ةدامـلا ماكحأل اــقـبـط هـتاصاــصــتـخاو هريسو
 ."روتسدلا نم )٥و 3و

: بابسألا هذـهل

: يتأي ام ررقت

لكشلا ثيح نم

 ،يوـضعلا نوناقلا ىلع ةقداصملاو دادـعإلا تاءارجإ نإ : الوأ
 مقر يوضعـلا نوـناـقلـل ممتملاو لدـعملا ،راـطخإلا عوضوـم
 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 1٠–89
 ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو 8991
 )3 ةرقفلا( ٠٤1 داوملا ماكحأل اقيبطت تءاج ،ممتملاو لدعملا

 971و )٤و 3و  2و ىلوألا تارقفلا( ٥٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و
.روتسدلل ةقباطم يهف ،روتسدلا نم )٥ ةرقفلا(

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ : ايناث
 ممتملاو لدعملا ،يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلل
 سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا
 ماكحأل اقيبطت مت ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا
.روتسدلل قباطم وهف ،روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداملا

عوـضوملا ثيح نم

 يوضعلا نوناقلا ةقباطمب ةيروتسدلا ةمكحملا حرصت : الوأ
 نيعــب ذــخألا عــم ،راــطــخإلا عوضوــم ةــلودــلا سلــجمب قــلــعــتملا
: يتأي ام رابتعالا

 : يتآلا لكشلا ىلع يوضعلا نوناقلا ناونع ةغايص داعت –
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"هتاصاصتخاو هريسو ةلودلا سلجم ميظنتب قلعتملا... "

 )٤ ةرقفلا( ٤3 داوملا : ةيتآلا ةيروتسدلا تاءانبلا ةفاضإ –
،روتسدلا نم ٥22و 171و 87و 2٤و

،تاءانبلا نم روتسدلا نم ٤22 ةداملا فذح –

: ةيتآلا ةينوناقلا صوصنلا تايضتقملا ىلإ فاضت –

 1931 ماع ةيناثلا ىدامج ٤1 يف خرؤملا 7٥–17 مقر رمألا –
 ،ةيئاضقلا ةدعاسملاب قلعتملاو 1791 ةنس تشغ ٥ قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 قفاوملا 11٤1 ماع مرحم ٤2 خرؤملا 12–٠9 مقر نوناقلا –
 لدعملا ،ةيمومعلا ةبساحملاب قلعتملاو٠991  ةنس تشغ ٥2
،ممتملاو

 عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا ةداملا ةغايص داعت –
: يتآلا وحنلا ىلع ،راطخإلا

 هريسو ةلودلا سلجم ميظنت يوضعلا نوناقلا اذه ددحي"
 .روتسدلا نم )٥و 3و 2 تارقفلا( 971 ةداملل اقبط "هتاصاصتخاو

 نوناقلا داوم يقاب يف ةيروتسدلا ةمكحملا لجست مل –
 نيعتي امب ،روتسدلا فلاخي ام ،راطخإلا عوضوم يوضعلا
.اهتيبثتو اهيلع ءاقبإلا

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبي : ايناث 

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رـشني : اثلاث 
.ةيبـعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازـجلا

 نيتدـقـعـنـمـلا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
.22٠2 ةنس يام ٠1و 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 9و 7 خيراتب

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رـمـع  

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هـللا دعس يرحب

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونلوب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

،اوضع ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دـمحم 

 ٣٤٤١ ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم ١١-22 مقر يوضع نوناق
 نوناقلا ممتيو لدعي ،2202 ةنس ناوج ٩ قفاوملا
 ٩١٤١ ماـــــــع رـــفص ٤ يف خرؤــــملا ١0–٨٩ مـــقر يوـــضعلا
 مــــــــيظنتب قــــــلعتملاو ٨٩٩١ ةـــــنس وــــــيام 0٣ قـــــفاوملا

.هتاصاصتخاو هريسو ةلودلا سلجم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 )٤ ةرـــقـفلا( ٤3 داوــملا اـــمـــيـس ال ،روـتــسدـــلا ىلــع ءاـــنـــــب –
 ٥61و 8٤1و ٥٤1و ٤٤1و 3٤1و )3و 2 ناترقفلا( ٠٤1و 87و 2٤و
،هنم ٥22و )٥ ةرقفلا( ٠91و 971و 171و 861و

 رفص ٤ يف خرؤملا 1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

 يـف خرؤمـلا 11-٤٠ مــقر يوــضــعلا نوـــناـــقـــلا ىــضـتـقــمبو –
 نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع بجر 12
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

 يف خرؤملا ٠1-22 مـــــقر يوــضــعلا نوــــناــقــلا ىـضـتـــقـــمبو –
 قلعتملاو 22٠2 ةنس ناوج 9 قــفاوــملا 3٤٤1 ماــــع ةدــعـقــلا يذ 9
  ،يئاضقلا ميظنتلاب

 ةيناثلا ىدامج ٤1 يف خرؤـملا 7٥-17 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةدعاسملاب قلعتملاو 1791 ةنس تشغ ٥ قفاوملا 1931 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاضقلا

 مّرحم ٤2 يف خرؤـملا 12-٠9 مــقر نوـــناــــقـــلا ىضــتـقـمـبو –
 ةبساحـملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

 رــفـص 81 يـف خرؤـملا 9٠-8٠ مــقر نوــناـــقـــلا ىــضـتــقــمبو –
 نوــناــق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رـيارـبف ٥2 قفاوملا 92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

،ةيروتسدلا ةمكحـملا رارقب ذخألا دعبو –

 : هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

 سلجم ميظنت يوضعلا نوناقلا اذه ددحي : ىلوألا ةّداملا
 )٥و 3و 2 تارقفلا( 971 ةداملل اقبط هتاصاصتخاو هريسو ةلودلا

.روتسدلا نم
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 11و ٠1و 9و 3و ىلوألا داوملا ماكحأ ممتتو لدعت : 2 ةّداملا
 خرؤملا 1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلا نم 23و رركم ٥2و ٥1و

 روكذملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤ يف
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ

 سلجم ميظنت يوضعلا نوناقلا اذه ددحي : ىلوألا ةداملا“
 )٥و 3و 2 تارقفلا( 971 ةداملل اقبط هتاصاصتخاو هريسو ةلودلا

.”روتسدلا نم

 عم ،رئازجلا ةنيدم يف ةلودلا سلجم رقم ددحي : 3 ةداملا“
.”روتسدلا نم 89 ةداملا ماكحأ ةاعارم

 نوعطلا يف لصفلاب ةلودلا سلجم صتخي : 9 ةداملا“
 تاهجلا نع ايئاهن ةرداصلا تارارقلاو ماكحألا يف ضقنلاب
.ةيرادإلا ةيئاضقلا

 هل ةلوخملا ضقنلاب نوعطلا يف لصفلاب اضيأ صتخيو
.”ةصاخ صوصن بجومب

 فانئتسا يف لصفلاب ةلودلا سلجم صتخي : ٠1 ةداملا“
 ةنيدمل فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا نع ةرداصلا تارارقلا
 ةــــيــــعورشم رــــيدــــقــــتو رــــيسفــــتو ءاــــغــــلإ ىواــــعد يف رــــئازجلا
 ةيزكرملا ةيرادإلا تاطلسلا نع ةرداصلا ةيرادإلا تارارقلا

 ةـــيـــنـــهملا تاـــمـــظـــنملاو ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاـــئيــــهــــلاو
.”ةينطولا

 اــياضقلا يف لــــصفلاب ةـــــلودلا ســـــلجم صــــتخي : 11 ةداملا“
.”ةصاخ صوصن بجومب هل ةلوخملا

 بجومب هب ةطونملا ماهملا ةلودلا ظفاحم ىلوتي : ٥1 ةداملا“
 ةـــيرادإلاو ةـــيـــندملا تاءارـــجإلا نوـــناـــقو يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا اذــــه
.”ةصاخلا نيناوقلاو

 ناويد ةلودلا سلجم سيئر ىدل ثدحي  : رركم ٥2 ةداملا“
 ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لبق نم هنييعت متي ضاق هريدي
.ةلودلا سلجم سيئر نم حارتقا ىلع ءانب

 ناويدب ةاضق نيعي نأ ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نكمي
 ،مهب طانت ،رـــــيخألا اذـــه نــــم بــــلطب ،ةــــلودلا ســــلجم ســــيئر
 صوصنملا يونسلا ريرقتلل ةيريضحتلا لامعألا اميس ال
 دادعإو ،يوضعلا نوناقلا اذه نم رركم 2٤ ةداملا يف هيلع
 ةلودلا سلجم ىلع ةضورعملا اياضقلاب ةقلعتملا تاساردلا

.“يرادإلا ءاضقلا ريوطتبو هتاصاصتخابو

 هــــــــفرغ داــــــقعنا دـــــنع ةــــــلودـــلا ســــــلجم لـــــــكشتي : 23 ةداملا“
 : نم ،ةعمتجم

،ةلودلا سلجم سيئر –

،سيئرلا بئان –

،فرغلا ءاسؤر –

،ماسقألا ءاسؤر ديمع –

.فلملاب ينعملا ررقملا ةلودلا راشتسم –

 ىلع ضرعت يتلا اياضقلا لودج ةلودلا سلجم سيئر دعي
.ةعمتجم فرغك هداقعنا دنع ةلودلا سلجم

 فلكملا دعاسملا ةلودلا ظفاحمو ،ةلودلا ظفاحم رضحي
 نامدقيو ،ةعمتجم فرغك ةلودلا سلجم ةليكشت فلملاب
.امهتاركذم

 ةليكشت ءاضعأ ددع فصن روضحب ّالإ لصفلا حصي ال
 ينعملا ررقملا ةلودلا راشتسمو ،لقألا ىلع ،ةعمتجملا فرغلا

.”فلملاب

 يف خرؤملا 1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلا ممتي  : ٣ ةّداملا
 ،هالعأ روكذملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤

 : يتأي امك ررحت رركم 2٤ ةدامب

 لوح ايونس اريرقت ةلودلا سلجم دعي  : رركم 2٤ ةداملا“
 سيئر ىلإ هعفري ،ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا طاشنو هطاشن
 حارتقاو ةحورطملا تالاكشإلا اضيأ هنّمضيو ،ةيروهمجلا
.”ةبسانملا لولحلا

 ،فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا بيصنت راظتنا يف : ٤ ةّداملا
 يف لـــــصفلاب اــصتخم ،ةـــيلاقتنا ةـــفصب ،ةــــلودلا ســــلجم ىــــقبي
 ىواعد يفو ةيرادإلا مكاحـملا نع ةرداصلا ماكحألا فانئتسا
 ةرداصلا ةيرادإلا تارارقلا ةيعورشم ريدقتو ريسفتو ءاغلإلا

 ةينطولا ةيمومعلا تائيهلاو ةيزكرملا ةيرادإلا تاطلسلا نع
.ةينطولا ةينهملا تامظنملاو

 نم ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا نوعطلاو تافانئتسالا لاحت
 ىلإ ةلودلا سلجم ىلع ةضورعملا وأ/و ةلجسملاو ةداملا هذه
 ،اــهــبــيصنــت درــجمب ،ةصتــخملا فاـــنـــئتسالـــل ةـــيرادإلا مـــكاحـملا

.اهيف لصفلل ةزهاجلا كلت ءانثتساب

 يوضعلا نوناقلا نم 62 ةداــملا ماـــكــحأ ىغـــلـت  : 5 ةّداملا
 ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 1٠–89 مقر

 هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنس
.هلمعو

 ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف  يوضعلا نوناقلا اذـه رشني : ٦ ةّداملا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ناوج 9 قــــفاوملا 3٤٤1 ماــــع ةدـــعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرـح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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ةـّيميظنت ميسارم
 لاومأ نم هالعأ ةروكذـملا ةــمــهاــســملا  عــفد مــتــي : 2 ةّداملا

 رارقلا يف اهيلع صوصنملا لاكشألا قفو ،ةيمومعلا ةنيزخلا
 روكذملاو 22٠2 ةنس سرام 13 خيراتب هيلع قداصملا 8٤2 مقر
.هالعأ

 ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي : ٣ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 ناوج 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 21 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––H–––––––––––

 ةدـــعــقـلا يذ ٤١ يـف خّرؤـــم ٩١2-22 مـــقر يذيفنت موـــسرــم
 نـــمضتي،2202 ةنـــس ناوج ٤١ قــفاوملا ٣٤٤١ ماع
 كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت ءاـــــــغلإ
 ةيالو ،ةـــماـــحلاو ةلشنخ يتيدلب ،مهريدوب ةينطولا

 زاجنإل ةهجوم ينطولايباــــــغلا ماـــظنلا نم ،ةـــلشنخ
.ةيرضح ةريظح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥–211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ناضمر 32 يف خرؤملا 21-٤8 مقر نوناـقــلا ىــضـتـقمبو –
 ماظنلا نمضتملاو ٤891 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،هنم 7 ةداملا اميس ال ،ممتملا و لدعملا ،تاباغلل ماعلا

 ىلوألا ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

 يناثلا عيبر ٥2 يف خرؤملا 6٠-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 رييستب قلعتملاو 7٠٠2 ةنس ويام 31 قفاوملا 82٤1 ماع
،اهتيمنتو اهتيامحو ءارضخلا تاحاسملا

 ةدـــعــقـلا يذ 2١ يـف خّرؤـــم ٨١2-22 مـــقر يــساـــئر موـــسرــم
 صخري،2202 ةنـــس ناوج 2١ قــفاوملا ٣٤٤١ ماع

 نيرشعلا سيسأتلا ةداعإ يف رـــئازجلا ةمهاسمب
.ةيمنتلل ةيلودلاةيعمجلا دراومل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و )7و 3(19 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدـــلا ىلـــع ءاـنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 تشغ 13 يف خرؤمـلا٠23–36 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةيرــئازــجلا ةــيروــهـمجلا ماـــمــضــناـــب صخرـــي يذـلا 3691 ةـنــس

 3 ةداملا اميس ال ،ةيلودلا تاقافتالا ىلإ ةيبعشلا ةيطارقميدلا
،هنم

 لّوألاعيبر ٤1 يف خرؤمـلا٤1–28 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو2891 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،هنم 62 ةداملا اميس ال ،3891 ةنسل ةيلاملا

 لاوش 8 يف خرؤمـلا 71–٤8 مـــقر نوـــناــــقـــلا ىــضـــتــقــمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،هنم ٤2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

 مرحم ٤2 يف خرؤمـلا12–٠9 مــقر نوــناــقــلا ىـــضـتقـــمبو –
 ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 ،ةيمنتلل ةيلودلا ةيعمجلل يساسألا نوناقلا ىلع ءانبو –
،هنم ج ةرقفلا ،1 مسقلا ،3 ةداملا

 لبق نم هيلع قداصملا 8٤2 مقر رارقلا ىلع عالطالا دعبو –
 خـــيراـتــب ةـيـمـنــتـــلـل ةــــيــلودـــلا ةـــيــعــمجلا يـــظــفاـحـــم ســـلـجــم
 ةيلودلا ةيعمجلا دراوم ةدايزب قلعتملاو 22٠2 ةنس سرام 13
،اهدراومل نيرشعلا سيسأتلا ةداعإ راطإ يف ةيمنتلل

: يتأي ام مسري

 ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل صخري : ىلوألا ةّداملا
 دراومل نيرشعلا سيسأتلا ةداعإ يف ةمهاسملاب ةيبعشلا
.ةيمنتلل ةيلودلا ةيعمجلا
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 بجر ٠2 يف خرؤملا ٠1-11 مــقر نوـــناــــقـــلا ىـــضـتـــقــمبو –
  ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع
 ،مّمتملاو لّدعملا

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةـنــس وـــيــنوــي ٠3 قـــفاوـــملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىــضـتــقــمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٥٥٤-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 21٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 يف خرؤملا 72٤-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتــقــمبو –
 ددحي يذلا 21٠2 ةنس ربمسيد 61 قفاوملا ٤3٤1 ماع رفص 2

 ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش
،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

 نوناــقــلا نـــم 7 ةداـــملا ماـــكــحأل اــــــقــيــــبـــطـــت :ىلوألا ةّداملا
 وينوي 32 قفاوملا ٤٠٤1 ماع ناضمر 32 يف خرؤملا 21-٤8 مقر

 اذـــه فدـــهـــي ،هالــــعأ روــــكذملاو مــــمــــتملاو لدــــعملا ،٤891 ةــــنس
 كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت ءاغلإ ىلإ موسرملا
 ،ةلشنخ ةيالو ،ةماحلاو ةلشنخ يتيدلب ،مهريدوب ةينطولا

.ةيرضح ةريظح زاجنإل ةهجوم ينطولا يباغلا ماظنلا نم

 ةداملا يف ةروكذملا ةيباغلا ضرألا ةعطق جمدت : 2 ةّداملا
 لصأب قحلملا ططخملل اقبط ةددحم يه امك ،هالعأ ىلوألا

 )٥٤( نيعــبرأو ةسمــخ اــهــتـــحاسم غـــلـــبـــت يتـــلا ،موسرملا اذـــه
.ةيرضح ةريظح زاجنإل ،ةلودلل ةصاخلا ةيكلملا يف ،اراتكه

: يتأي امك ةباغلا نم ةعطقلا هذه عزوتت

،ارايتنس ٠3و ارآ 88و اراتكه 73 : ةلشنخ ةيدلب –

.ارايتنس ٠7و ارآ 11و تاراتكه 7 : ةماحلا ةيدلب –

 ةدوجوملا ةيباغلا تاءاضفلا ىلع ظافحلا بجي : ٣ ةّداملا
.اهتيامحو ،موسرملا اذه عوضوم ،ضرألا ةعطق نمض

 ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي : ٤ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ةدــــعــــقـــلا يذ ٤١ يـف خّرؤـــم 022-22 مـــقر يذيفنت موـــسرــم
 ماـهـم ددـحـي،2202 ةنـــس ناوج ٤١ قــفاوملا ٣٤٤١ ماــع
 ،يـبـطـلا هــــبش يلاــعــلا نــيوــكتـلل ةــــيـنـطوــلا دــهاــعــملا

.اـهرـيـسو اــهمـيظـنتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ريزوو ةحصلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

 1٤1و ٥–211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 22  يف خّرؤملا 1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 8891 ةنس رياني 21 قفاوملا 8٠٤1 ماع
 اـمــيس ال ،ةــيداصتــقالا ةــيــموــمــعــلا تاسسؤمــلــل يهــيــجوــتــلا
،هنم ثلاثلا بابلا

 مرحم ٤2 يف خرؤملا 12-٠9 مقر نوــــناــقـــلا ىــضـــتـقــمبو –
 ةبساحملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1 ماع
،ممتملا و لدعملا ،ةيمومعلا

 61٤1 ماع رفص 91 يف خرؤملا ٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،ةبساحملا سلجمب قّلعتملاو ٥991 ةنس ويلوي 71 قفاوملا
،ممتملا و لدعملا

 ةجحلا يذ 81 يف خرؤملا ٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 9991 ةنس ليربأ ٤ قفاوملا 91٤1 ماع
 ٠٤ ةداملا اميس ال ،مـمـتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

،هنم رركم

 لوألا عيبر 81 يف خّرؤملا 12-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 73٤1 ماع
 ،يجوــلوـــنكـتلا رـــيوـــطتـلاو يــمـلـعـلا ثـحـبـلا لوــح يـهــيجوــتلا
،لدعملا

 لاوش 81 يـف خّرؤملا 11-81 مـــقر نوـــناــقـــلا ىــضـــتـــقـــمبو –
 ،ةحصلاب قّلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤـــملا ٥72-12 مقر يساـئرلا موــسرــملا ىــضـتـقـــمبو –
 12٠2 ةـــنـس وـيــــنوـــي ٠3 قــفاوـملا 2٤٤1 ماــــع ةدـــعـــقــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىضـــتــقــمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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 فــّلـكـملا رــيزوــلل ةــيرادإلا ةــياــصوــلا تـحـت دــهــعـملا عــضوــي
 رــيزوــلا هيـلــع ةـيـجوــغادــيـبلا ةـــياــصوــلا سراـمــيو .ةـحـصـلاـب
.ةحصلاب فّلكملا ريزولاو  يلاعلا ميلعتلاب فّـلـكـملا

 يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملا ةمئاق دّدحت
.موسرملا اذهب قفرملا قحلملا يف

 ةحصلا عاطق تاجاح ةيبلت ةمهم دهعملا ىلوتي :٣ ةّداملا
 تاجاحو ،ةيولوألا ليبس ىلع ،يبطلا هبش نيوكتلا لاجم يف

 .ةلهؤملا ةيبطلا هبش تاراــطإلا نــم ةـيـنـطوــلا تاـــعاـــطــقلا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكي ،ةفصلا هذهبو

 ةـحـصــلا يـف نيـيبـطـلا هــبــشل يلاــعــلا نــيوـــكــتـلا ناــمــض –
،ةيمومعلا

 يتـلا ةركتبملا ةـيــجوـغادــيـبــلا لئاسولاو مئاعدلا دامتعا –
،نيوكتلا جمارـبـل لـثـمأ قيــبـطـتــب حمـســت

 ميدــقــتو نــيوـكـتـــلا جـمارـب ذـــيـفـنـتـــل مـــظـــتـــنملا مـــيـيـقـتـلا –
،اهنيسحتل ةيمارلا تاحارتقالا

،هطاشن ناديم يف يملعلا ثحبلا ريوطت يف ةمهاسملا –

 ىوتسملا نيسحتو لصاوتملا نيوكتلا تارود ميظنت –
 هـبشل ةـيـنـهملا تاءاــفــكــلا رــيوــطــت ضرــغــب فراــعملا دــيدجتو
،ةيمومعلا ةحصلل نييبطلا

 ىوتسملا نيـســـحتو صـصـــخـــتـــملا نيوـــكـــتـــلا جمارـــب حارـــتـــقا –
 ،فراعملا ديدجتو

 اقبط تاقباسملاو تاناحتمالا ءارجإ ةــعـباــتمو ميظنت –
،لمعلا هب يراجلا ميظنتلل

 ،بترلا ضـعبـب قاـحتلالل ةــيــلـيـمـكـت تاــنــيوــكـــت ميدـــقــت –
،ايلع بتر ىلإ ةيقرتلا وأ

 ةيجوغاديبلا جماربلا ماجسناو فييكتو دادعإ يف ةكراشملا –
 ةلصلا تاذ تاصصختلاو عورفلاو نيدايملا يف نيوكتلل
،هطاشنب

 ةـــقـــلــــعـــــتــملا تاــساردــــلا لاغشأ دادــــعإ يـف ةــمــهاـــــسـملا –
،هصاصتخا لاـــجمــب

 تاـيـقـتـلملاو ةــيــساردلا ماــيألا يـف ةكراـشـــملا وأ/و مـيـظــنـت –
 لــــئاسـملا لواـنـتـت يتـــــلا ةـــــيـنـطوـــــلا تاودـنـــــلاو تارـمـتؤملاو
،هتاصاصتخا لاجم نمض لخدت يــتلا

 تاـئـيـهلا عـم اـهـتـيـقرــتو لداـبـــــتو نواــعــــت تاـــقالــــع طــبر –
.ماهملا سفن اهل يتلا ةينطولا تاسسؤملاو

 يف خّرؤملا 29-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـــمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس رياربف ٤2 قفاوملا 23٤1 ماــع لّوألا عيبر 12
 نيوكتلل ةينطو دهاعم ىلإ يبطلا هبش نيوكتلا سرادم لّوحي
،يبطلا هبش يلاعلا

 يف خّرؤملا 39-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـــمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس رياربف ٤2 قفاوملا 23٤1 ماع لّوألا عيبر 12
 ىسرملاـب ةـيـموــمــعــلا ةــحصلــل يجوــلوـنـكـتــلا دــهـعـملا لّوــحـي
،يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطو دهعم ىلإ )رئازجلا(

 يف خّرؤملا 121-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتــقــمبو –
 11٠2 ةــنــس سراـــم ٠2 قــفاوــملا 23٤1 ماـــع يناــثــلا عيــبر ٥1
 نيمتنملا نيفظوملاب ّصاخلا يساسألا نوناقلا نّمضتملاو
،ةيمومعلا ةحصلل نييبطلا هبش كالسأل

 يف خّرؤملا 362-81 مقر يذيفنتلا موــــسرـــملا ىــضـتقـــمبو –
 دّدحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 71 قفاوملا ٠٤٤1 ماع رفص 8

 يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش
 اميس ال ،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا
،هنم ٥ ةداملا

 يف خرؤملا 8٠2-22 مقر يذيفنتلا موــــسرـــملا ىــضـتقـــمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ناوج ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥
 ميلعتلا تاداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاو تاساردلا ماظن
،يلاعلا

: يتأي ام مسري

 موـسرــملا نــم ٥ ةداـــملا ماــكــحأل اــــقــيـبـطـت :ىلوألا ةّداملا
 قــفاوــملا ٠٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤملا 362-81 مقر يذيفنتلا

 ةـــياــصوــلا حـنــم طورــش دّدـحــي يذـــلا 81٠2 ةـنـس رـــبوــتـــكأ 71
 رـئاودـل ةـعـباـتـلا يلاــعــلا نــيوــكــتــلا تاسسؤمل ةــيــجوــغادــيــبــلا

 ىلإ موسرملا اذه فدهي ،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو
 يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ةـينـطوـلا دــهاـــعملا ماــهـم دـــيدــحـت
 يف ىعدت يتلا ،اهريسو اهمـيظـنتو ةحـصلا ةرازوــل ةـعــباــتــلا

 ."دهعملا" صنلا بلص

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 ،يرادإ عـــباـــط تاذ ةـــيـموـــمـع ةــســسؤـــم دـــــهـــعملا :2 ةّداملا
 .يــلاـــمـــلا لالـــــقـــتـــسالاو ةــيوــنـعـملا ةــيـصــخـشـــلاــب عـــتـمـــتـــــــــــــــــــي
 كرتشم ريرقت ىلع ءاـنــب يذيفنت موسرـم بــجوــمـب أـــشــنــيو
 ميلعتلاب فــّلـكـملا رــيزوــلاو ةـحــصـلاــب فــّـلــكــملا رــيزوـــلا نيــب
.يلاعلا
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يناثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

 .رــيدـم هرــيدــيو هـيـجوــت سـلـجـم دـــهــعـملا رّيـسـي :٤ ةّداملا
.يملع سلجمب دّوزيو

 لوألا مسقلا

هيجوتلا سلجم

: هيجوتلا سلجم مضي :5 ةّداملا

،اسيئر ،ةّحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،اوضع ،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم –

،اوضع ،يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،اوضع ،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،اوضع ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلا لثمم –

،اوضع ،دهعملل يملعلا سلجملا سيئر –

،اوضع ،نيثحابلا ةذتاسألا نع لثمم –

،اوضع ،دهعملل نيمئادلا ةذتاسألا نع بختنم لثمم –

،اوضع ،نيكراشملا ةذتاسألا نع بختنم لثمم –

 ،نييــنقتلاو نيــيرادإلا نيمدخـتـسـملا نع بختـنـم لـثــمم –
،اوضع

  .اوضع ،ةبلطلا نع بختنم لثمم –

 توصب هيجوتلا سلجم تالوادم دهعملا ريدم رضحي
.هتنامأ ىّلوتيو يراشتسا

 هنأش نم صخش ّلكب نيعتسي نأ هيجوتلا سلجم نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي نأ

 )3( ثالث ةدمل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نّيعُي :٦ ةّداملا
 ريزولا نم رارق بجومب ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق ،تاونس

 تائيهلاو تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةحصلاب فّلكملا
 .اهنوعبتي يتلا

 ةرم ديدجتلل ةلباق ةدحاو ةنس ةدمل ةبلطلا لثمم بختني
.ةدحاو

 ّمتي ،هيجوتلا سلجم ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
 دـيدجلا وضعـلا هــفــلــخــيو ،اــهسفــن لاــكشألا بسح هــفالــخــتسا
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل نّيعملا

 ءاهتناب مهفئاظو مكحب نينّيعملا ءاضعألا ةدهع يهتنت
.فئاظولا هذه

 ،صوــصـخلا ىلــع ،هـيــجوــتلا ســـلـجــم لوادـــــتـــي :7 ةّداملا
: يتأي اميف

 نيوكتلل تاونسلا ددعتملاو يونسلا ططخملا عورشم –
،فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو

،دهعملا ريوطتل ىدملا طسوتمو ريصقلا ططخملا –

،ثحبلا و نيوكتلا لامعأ ةجمربب ةقلعتملا تاحارتقالا –

،دهعملا ةينازيم عورشم –

،يرادإلا باسحلا –

،رامثتسالا عيراشم –

،دهعملل يلخادلا ماظنلا عورشم –

،دهعملل يلخادلا ميظنتلا عورشم –

،ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملا عورشم –

،تاقافتالاو تايقافتالاو تاقفصلاو دوقعلا –

،اهضفر وأ اياصولا و تابهلا لوبق –

 اهيف فرصتلاو تاراقعلاو  ةلوقنملا كالمألا تاءانتقا –
،راجيإلا دوقعو

 تازــيـهـجـــــــتــــــــلاو تاـــياـــنــبـلا ظـــفــحل ةــيوــنـســلا جــمارــبــلا –
،اـهـتناــيـصو

 همدقيو هدعي يذلا دهعملا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا –
.دهعملا ريدم

 )2( نيترم ةيداع ةرود يف هيجوتلا سلجم عمتجي :٨ ةّداملا
 بلطب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو .ةنسلا يف

.هئاضعأ )2/3( يثلث نم وأ هسيئر نم

 لك لامعأ لودج  هيجوتلا سلجم سيئر دعي :٩ ةّداملا
 لك ىلإ هلسريو دهعملا ريدم نم حارتقا ىلع ءانب عامتجا
 خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لبق ،ءاضعألا
 ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو ،عامتجالا
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود ةيداعلا

 روضحب ّالإ هيجوتلا سلجم تالوادم ّحصت ال :0١ ةّداملا
 ســلـجم ىــعدـتـسـي ،باصنلا لمـتكـي مـل اذإو .هــئاـضـعأ ةــيـبلـغأ
 يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا نوضغ يف ديدج نم هيجوتلا

 ددـــع نـكـي اـمـهـم ،ذــئـنـيح ،لوادـتـيو لــجؤــملا عاـمتـجالا خــيراــت
 .نيرضاحلا ءاضعألا
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 .نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأب هيجوتلا سلجم تارارق ذختت
 سيئرلا توص نوـكـي ،تاوــصألا ددـــع يواـســت ةـــلاـــح يـفو
.احجرم

 سلجم تالوادـــم رـــضاـحـم ةـسـلـجلا نيــمأو سـيئر عــّـقوـــي
 فرط نم رّشؤمو مــّقرــم ،ّصاــخ ّلــجس يـف نَّودــُتو هــيـجوــتلا
.سيئرلا

 رـــيزوـــلا ىلـــع هــيــجوـــتــلا سـلـجـم تالوادـــم ضرــعــت :١١ ةّداملا
 ةـيـناـمـثـلا ماــيألا لالـــخ ،اـهـيـلع قـــفاوــيــل ،ةــحـصـلاــب فــّلـــكــملا
 ةذــفاـــن تالوادــملا حــبـصـتو .عامــــتــجالا خــيراـتــــل ةـيـلاوملا )8(
 فلكملا ريزولا ىلإ اهلاسرإ خيرات نم اموـي )٠3( نيــثالـــث دعب
 اذــه لالــخ غــّلـبـت ةـحيرــص ةـضراـــعـم ةــلاـــح يـف الإ ،ةـــحصلاــب
 .لجألا

 قداـصــيو يلخادلا هماظن هيجوتلا سلـجـم ّدـعــي :2١ ةّداملا
.لوألا هعامتجا لالخ هيلع

يناثلا مسقلا

 رـيدـملا

 ريزولا نم رارق بــجوـــمب دـــهـعملا رـــيدــم نيــعي :٣١ ةّداملا
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ةّحصلاب فّلكملا

 هذهب و ،دهعملل نسحلا رـيـسلا رـــيدــملا نـمـضــي :٤١ ةّداملا
: ةفصلا

،ةيندملا ةايحلا لامعأ لك يفو ةلادعلا مامأ دهعملا لثمي –

،هيجوتلا سلجم تالوادم ذيفنت ىلوتي –

،دهعملل يلخادلا ماظنلاو يلخادلا ميظنتلا يعورشم ّدعي –

 تاـباـسـح ّدعيو ةيريدـــقـتـلا تاينازـــيملا عيراــشــم رـّضحي –
،دهعملا

 ميظنتلا راطإ يف قافتاو ةيقافتاو ةقفصو دقع لك مرـبــي –
،هب لومعملا

 نيعوضوملا نيمدختـسملا ىلـع ةيـّملـسلا ةـطلسـلا سرامي –
،هتطلس تحت

 نيمدختـسملا ءانـثـتساـب ،دــهـعملا يمدخـتــسـم لـك نــّيــعي –
،مهنييعتل ىرخأ ةقيرط تررقت نيذلا

 ىلإ هلسريو ،دهعملا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا دعي –
.هيجوتلا سلجم ةقداصم دعب ،ةيصولا ةطلسلا

.دهعملا ةينازيم فرصب رمآلا وهو

: ماسقأ ءاسؤرو )2( ريدم ابئان ريدملا دعاسي :5١ ةّداملا

،ةيجوغاديبلا نوؤشلاب فّلكم ريدم بئان –

،ةيلاملاو ةماعلا ةرادإلاب فّلكم ريدم بئان –

.ماسقأ ءاسؤر –

  ةيجوغاديبلا نوؤـشلاــب فــلـكـملا رــــيدـــملا بــئاـــن نـّـيـــــعــي
 ريزولاو ةّحصلاب فّلكملا ريزولا  نيب كرتشم رارق بجومب

.يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا

 ةــيــلاملاو ةــماــعــلا ةرادإلاــب فـــّلـــكملا رـــيدملا بئاـــن نــــّـيـــــعــي
.ةّحصلاب ّفلكملا ريزولا نم رارق بجومب ماسقألا ءاسؤرو

 رارق بجومب دهعملل يلخادلا ميظنتلا ددحي :٦١ ةّداملا
 ةطلسلاو ةيلاملاو ةّحصلاب نيفّلكملا نيريزولا نيب كرتشم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

 بجومب دهـعمـلل  يـجوـــغادــيـبـلا مــيـظـنـتلا ددحي :7١ ةّدامـلا
 ميلعتلاو ةّحصلاـب نيــفـّلـــكـملا نــيرـــيزوـــلا  نيـــب كرـــتـشم رارق
.يلاعلا

ثلاثلا مسقلا

 يملعلا سلجـملا

 ّنيعي دهعملا نم ذاتسأ يملعلا سلجـملا سأري :٨١ ةّداملا
 )3( ثالث ةدمل  ةيذاتسألا فص نم نيمئادلا ةذتاسألا نيب نم

 ةّحصلاب ّفلكملا ريزولا  نيب كرتشم رارق بجومب تاونس
.يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولاو

 : دهعملل يملعلا سلجـملا  مضي

،دهعملا ريدم –

،ةيجوغاديبلا نوؤشلاب فلكملا ريدملا بئان –

،ةيجوغاديبلا  ماسقألا ءاسؤر –

 دــنــع ،ثـــحــبــلا رــــباــخــمو تادـــحوـــلا يرـــيدـــم وأ رــــيدــم –
،ءاضتقالا

،نيمئادلا ةذتاسألا نع بختنم لثمم –

.ةيذاتسألا فص نم ةذتاسألا لثمم –

 بجومب يملعلا سلجـملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت
 فّلكملا ريزولاو ةّحصلاب فّلكملا ريزولا  نيب كرتشم رارق
 ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل يلاعلا ميلعتلاب
.ةدحاو ةرم
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 تايصوتو ءارآ ءادبإب يملعلا سلجملا فّلكي :٩١ ةّداملا

 ،يـــمـلـعو يــــجوــــغادـــــيــب عــــباـــط تاذ ةــــلأــســم لـــك صوــصــخــب

: اـهـنـم امـيـس الو

،يجوغاديبلا هبناج يف ةسّسؤملا عورشم –

 نيوكتلل تاونسلا ددعتملاو يونسلا ططخملا عورشم –

،ثحبلاو فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو

،ةكارشلا جمارب –

 تاــــناـحـتـمالا ناــجـــل لــيـكـشــتو تاـــناــحـتمالا مـــيــظــنت –

،تاشقانملاو

 ،ةساردلا ةياهن تاركذم عيضاوم –

،ةيلودلاو ةينطولا يملعلا نواعتلاو لدابتلا جمارب –

،نيوكتلا جهانمو ىوتحمو ميظنت –

،ةذتاسألا فيظوت –

  .هطاشن لاجمب ةلصلا تاذ ةينقتلاو ةيملعلا قئاثولا –

 ةلأسم لكب يملعلا سلجـملا رطخي نأ دهعملا ريدم نكمي

.ينيوكت وأ يجوغاديب عباط تاذ

 ءانب ،ةيداع ةرود يف يملعلا سلجملا عمتجي :02 ةّداملا

 نأ هنكميو ،ةنسلا يف )2( نيترم ،هسيئر نم ءاعدتسا ىلع

 نم وأ ،هسيئر نم بلطب ،ةيداع ريغ تارود يف عمتجي

 عامتجا لكل ررحيو .دهعملا ريدم  نم وأ هئاضعأ )2/3( يثلث

 فرــط نــم رــّشؤــمو مـــّقرــم ّصاـــخ لـــّجــس يـف نّودــــي رـــضــحــم

.سـيـئرــلا

 روضحب ّالإ يملعلا  سلجملا عامتجا حصي ال :١2 ةّداملا

  سلجملا ىعدتسي ،باصنلا لمتكي مل اذإو .هئاضعأ ةيبلغأ

 يلت يتلا  مايأ )8( ةينامثلا نوضغ يف ديدج نم يجوغاديبلا

 ددع نكي امهم ،ذئنيح ،لوادتيو ،لجؤملا عامتجالا خيرات

.نيرضاحلا ءاضعألا

 .نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأب يملعلا سلجملا ءارآ ذختت

 سـيـئرــلا توــص نوـكــي ،تاوــصألا ددـــع يواــســت ةـــلاـــح يـفو

.احجرم

 قداصيو ،يلخادلا هماظن يملعلا  سلجملا ّدعي :22 ةّداملا

.لوألا هعامتجا لالخ هيلع

ثلاثلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

 رارق بجومـب دــــهــعـمــلا ةيــنازـيــم ةنودـــم دّدـحـت :٣2 ةّداملا

 فــّلـكـملا رــيزوــلاو ةــّحصـلاــب فــّـلـكـملا رـــيزوـــلا نيـــب كرــتـشــم

.ةيلاملاب

 ،تاداريإلل باب ىلع دــهـعملا ةــيــنازــيم لمـتـشـت : ٤2 ةّداملا

.تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف

 ةـيـلحملا تاــعاـمجلاو ةــلودــلا نــم ةـــحوــنمـملا تاـــناـــعإلا –

،ةيمومعلا تائيهلا وأ تاسّسؤملاو

،اياصولاو تابهلا –

،ةفلتخملا تاداريإلا –

.ةسّسؤملا طاشنب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك –

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

 .هفادهأ قيقحتل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك –

 ةــيــــــنازــــــيـمــلا عورـــــشــم دــــهــعــــمـلا رـــيدـــم ّدــــعـــي : 52 ةّداـمـلا

 ةـقـفاوـمـلـل هلسري مث .ةلوادملل هيجوتلا سلجم ىلع هضرعـيو

 فلكملا ريزولاو ةحـصـلاـب فلـكـملا رـيزوـلا نيب ةـكرـتـشـملا

.ةيلاملاب

 ةبساحملا دعاوقل اقبط دهعملا ةبساحم كسمت : ٦2 ةّداملا

  هنّيعي بـساـحـم نوــع ىلإ لاوــمألا لوادـــت دــنــسيو .ةـيـموـــمــعـلا

.ةيلاملاب فّلكملا ريزولا هدمتعي وأ

 يلام بــقارــم دــهـعـمـلل ةـيـلاـملا ةــباــقرــلا ىلوــتــي : 72 ةّداملا

.ةيلاملا فلكملا ريزولا هنّيعي

 ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي : ٨2 ةداملا

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 ناوج ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 
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قحلملا

يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملا ةمئاق

راردأل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ةنتابل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ةياجبل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ةركسبل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

راشبل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ةديلبلل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ةريوبلل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ةسبتل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ترايتل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

رئازجلل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

لجيجل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

فيطسل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ةديعسل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ةدكيكسل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

سابعلب يديسل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ةنيطنسقل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ةيدملل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

مناغتسمل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ةليسملل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ركسعمل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ةلقرول يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

1 نارهول يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

2 نارهول يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

ىلفدلا نيعل يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

رقملا يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملا

راردأ ةيدلب

ةنتاب ةيدلب

ساقوأ ةيدلب

ةركسب ةيدلب

راشب ةيدلب

ةديلبلا ةيدلب

نالزغلا روس ةيدلب

ةسبت ةيدلب

ترايت ةيدلب

ياد نيسح ةيدلب

لجيج ةيدلب

فيطس ةيدلب

ةديعس ةيدلب

ةدكيكس ةيدلب

سابعلب يديس ةيدلب

ةنيطنسق ةيدلب

ةيدملا ةيدلب

مناغتسم ةيدلب

ةليسملا ةيدلب

ركسعم ةيدلب

ةلقرو ةيدلب

نارهو ةيدلب

نارهو ةيدلب

ةنايلم سيمخ ةيدلب



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ١٤٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ناوج٦١ 22

ةـّيدرف ميسارم
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يسائر موسرم

 رــيدــمـلا ماـــهـم ءاــهــنإ نـــمـضـتـي ،2202 ةــنــس ناوــج ٩
 ةـيــبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلل ماعلا
.تايئاملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ىفطصم سايلإ ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا

 ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلل اماع اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تايئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــع ةدــعـقـلا يذ ٩ يـف ةــخّرؤــم ةـــيذـيـفـنـت مــيـسارــم
 ماـهـم ءاــهـنإ نمضتت ،2202 ةـنـس ناوـــج ٩ قــفاوــملا

.تايالولا ضعب يف يراــقـعلا ظفحلل نيريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا
 تايالولا يف يراقعلا ظفحلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،ةسبت ةيالو يف ،شوشط ميكح –

،ةليسملا ةيالو يف ،ةقاطوب روشاع –

،تنشومت نيع ةيالو يف ،ةيلباق نب رداقلا دبع –

.ةيادرغ ةيالو يف ،سوريك ةريشب –

––––––––––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا

 ببسب ،ةيتآلا تايالولا يف يراقعلا ظفحلل نيريدم مهتفصب
: لكيهلا ءاغلإ

،راردأ ةيالو يف ،دادح حتاف –

،فلشلا ةيالو يف ،يويعرد ناميلس –

،راشب ةيالو يف ،قارزم ريبكل –

،ناسملت ةيالو يف ،يجادنو نيدموب –

،وزو يزيت ةيالو يف ،ةرانقوب نيدلا رصن –

،فيطس ةيالو يف ،ةيابصح مساقلب –

،سابعلب يديس ةيالو يف ،ليلخ بيبح –

،نارهو ةيالو يف ،زاكعوب باهولا دبع –

،ضيبلا ةيالو يف ،حوزحز ةعمجوب –

،فراطلا ةيالو يف ،ينيمش دوعسم –

،يداولا ةيالو يف ،هداعس بيطلا –

،ةلشنخ ةيالو يف ،لامشوب راتخم –

،ةماعنلا ةيالو يف ،فراش دمحأ –

.نازيلغ ةيالو يف ،ةزع نب دـمحم –

––––––––––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يالص سيردإ دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا

 ىلع هتلاحإل ،ةفلجلا ةيالو يف يراقعلا ظفحلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدـم ماـهـم ءاـهـنإ نـمـضـتـي ،2202 ةـنـس ناوــج ٩
.نيتيالو يف ةقاطلل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا

 لك فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف ةقاطلل نيريدم امهتفصب
: ىرخأ ةفيظوب امهنم

،ةسبت ةيالو يف ،يرصان يلع –

.ةليسملا ةيالو يف ،يتاجغ حلاص –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ناوج ٩
.نيتيالو يف نيدهاجملل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا

 فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف نيدهاجملل نيريدم امهتفصب
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك

،ةسبت ةيالو يف ،يدومصم يزوف –

.يداولا ةيالو يف ،ةعڤد يلع –
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 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ناوج ٩
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ربمفون 92 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا

 ريدم بئان هتفصب ،رونس ديشر دّيسلا ماهم ،٠2٠2 ةنس
 صاـخشألاـب يتاسسؤملا لـفـكـتـلا ةـطشنأ مـيـيــقــتو ةــعــباــتمل

 نود وأ/و بعص عضو يف نيمورحملا صاخشألاو نينسملا
 اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ةيلئاع طباور
.ةافولا ببسب ،ةأرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ناوج ٩
.ترايت ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،رامع نب ةداق دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا

 ةــيالو يف نــماضتــلاو يعاـــمـــتـــجالا طاشنـــلـــل ارـــيدـــم هـــتـــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ترايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدــم ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،2202 ةـــــــنس ناوــــــــج ٩
.ةديلبلا ةيالو يف نكسلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يسيوس قراط ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا

.ةديلبلا ةيالو يف نكسلل اريدم هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدـم ماـــهــم ءاـهـنإ نــمـضـتي ،2202 ةـنــس ناوــج ٩
.نيتيالو يف ةيمومعلا لاغشألل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا

 ،نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم امهتفصب
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل

،ركسعم ةيالو يف ،شاقن رهاطلا –

.تنشومت نيع ةيالو يف ،بيعش يس ديعس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةسـيـئر ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،2202 ةــنـس ناوــج ٩
 – لـــقنلاو ةـيـموــمــعـلا لاـــغــشألا ةرازوــب تاــسارد

.اـقـباـس

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةـميـطـف ةدّيــســلا ماــهـم ىهـنـت ،22٠2 ةـنــس ناوـــج 9 قــفاوــملا

 يرازوـلا بتــكملاــب تاساردــلــل ةسيــئر اــهــتــفصب ،رــتــنــع نــب
 ةـــيـــموــــمــــعــــلا لاــــغشألا ةرازوــــب ةسسؤملا يف يلخادــــلا نــــمألل
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس – لقنلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 حسمل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ناوج ٩
.تايالولا ضعب يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا
 تايالولا يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمل نيريدم ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،برغ – رئازجلا ةيالو يف ،سوريك ةريشب –

،ةيدملا ةيالو يف ،ةقاطوب روشاع –

،برغ  – نارهو ةيالو يف ،ةيلباق نب رداقلا دبع –

.سارهأ قوس ةيالو يف ،شوشط ميكح –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةقاطلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ناوج ٩
.نيتيالو يف مجانملاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يتاجغ حلاص –

.ةليسملا ةيالو يف ،يرصان يلع –
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نـــيرـــيدــــم نــيــيـعــت نـــمــضـــتــــي ،2202 ةــنـس ناوــــج ٩
.نيتيالو يف نيدهاجملل

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نيدهاجملل نيريدم

،ةسبت ةيالو يف ،ةعڤد يلع –

.يداولا ةيالو يف ،يدومصم يزوف –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ناوج ٩
.مناغتسم ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،راـمـع نــب ةداــق دــّـيسـلا نــّيـعـي ،22٠2 ةـنـس ناوــج 9 قــفاوـملا
.مناغتسم ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نكسلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ناوج ٩

.ةديلبلا ةيالو يف
––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةريدم ،حارب ةينم ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا
.ةديلبلا ةيالو يف نكسلل

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 لاغشألل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ناوج ٩
.نيتيالو يف ةيمومعلا

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم

،سابعلب يديس ةيالو يف ،بيعش يس ديعس  –

.تنشومت نيع  ةيالو يف ،شاقن رهاطلا  –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ناوج ٩
.لقنلا ةرازوب

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،رتنع نب ةميطف ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا
 يف يلخادــــلا نــــمألل يرازوــــلا بتــــكملاــــب تاساردــــلــــل ةسيـــــئر
.لقنلا ةرازوب ةسسؤملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 دـيـصـلا رـــيدــم نـييعــت نــمضـتـي ،2202 ةــنـس ناوـــج ٩
.نارهو ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرـحبلا

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ىفطصم سايلإ دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا
.نارهو ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل اريدم

ينطولا عافدلا ةرازو

 لّوأ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم رارق

 ةسائر فالختسا ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ناوج

 ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم

.ىلوألا ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم رارق بجومب

 ،22٠2 ةنس يام 91 نم ءادتبا ىهني ،22٠2 ةنس ناوج لّوأ

 / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم ةسائر فالختسا

 يلالــيجلا دــّيسلا اــهــنــمض يتـــلا ،ىلوألا ةـــيرـــكسعـــلا ةـــيـــحاـــنـــلا

 ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجم سيئر ،يراخوب

.ةيناثلا ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يام ١٣ قــفاوــملا ٣٤٤١ ماــــع لاوــش 0٣ يـف خّرؤـــم رارــق
 ةمكحملا ةسائر فالختسا ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس

.ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا / راشبب ةيركسعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ياــم 13 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٠3 يف خّرؤم رارق بجومب
 فالــخــتسا ،22٠2 ةنس ياــم 8 نـــم ءادــتـبا ىـهنـي ،22٠2 ةـنـس
 ،ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا / راشبب ةيركسعلا ةمكحملا ةسائر
 ةيركسعلا ةمكحملا سيئر ،شورق سنأ دّيسلا اهنمض يتلا

.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب



١٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٦١
25م 2202 ةنس ناوج٦١

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو


 ياـــم ٤١ قـــفاوــمـلا ٣٤٤١ ماـــع  لاوـــش ٣١ يـف خّرؤـــم رارــق
 ةقباسملا وأ/و فيظوتلا ميظنت راطإ ددحي ،2202 ةنس
 ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل تاداهّشلا ساسأ ىلع
.نيثحابلا ةذتاسألا كالسأل

––––––––––

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعّتلا ريزو ّنإ

 رـــفـص 21 يـف خرؤمـلا ٥٤1-66 مقر موـسرـــملا ىـــضـتـقــمب –
 رــيرحتـب قــلـعتملاو 6691 ةـنـس وــيـنوــي 2 قــفاوــملا 6831 ماـــع
 يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رـشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يـف خرؤــملا 99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقــمبو –
 قلعتملاو ٠991 ةنس سرام 72 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر لوأ
 ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزــــــــكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

 يف خرؤملا ٠31-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٠٠2 ةـــنس وـــياــــم 3 قــــــفاوملا 92٤1 ماــع يناــثـــلا عـــيـــبر 72
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

 يف خرؤـــــــملا ٤91-21 مقر يذيفنتلا موسرملا  ىضتقمبو –
 21٠2 ةنس ليربأ ٥2 قــــــــــــفاوملا 33٤1 ماع ةــــــــــــيناثلا ىدامج 3
 صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي يذلا
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

 يف خرؤــملا 77-31 مقر يذـيفنتلا موسرملا ىضـتـقــمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعّتلا ريزو تايحالص ددحي

 ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل قباطملا يأّرلا دعبو–
،يرادإلا حالصإلاو

: يتأي ام ررقي

 موــسرــملا نــم 8 ةداــملا ماـكــحأل اـــقـيبـطـت : ىلوألا ةداملا
 33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 3 يف خرؤملا ٤91 -21 مقر يذيـفـنـتلا
 اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ليربأ ٥2 قفاوملا
 ىلع ةقباسملا وأ/و فيظّوتلا ميظنت راطإ ديدحت ىلإ رارقلا
 كالسأل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل تاداهشلا ساسأ
.نيثحابلا ةذتاسألا

 ساسأ ىلع ةقباسملا وأ /و فيظوتلا لمشي : 2 ةداملا
 ريياعم ،"ب" مسق ،دعاسم ذاتسأ ةبترب قاحتلالل تاداهّشلا
 ةيولوألا بسح ،اهنم دحاو لكل صصخملا طيقنتلا اذكو ءاقتنالا
: ةيتآلا

 ٥2,٠ نم ( حشرتملا ةداهش صصختو ةبعش ةمءالم -١
: ))2( نيتطقن ىلإ

 مهتداهش صـصختو ةبعش ةمءالم بسح نوحشرتملا بـّترُي
 ةبولطملا تاصصختلاو بعشلا يف تايوـلوألا عم ةــنراقم
  ةقباسملا وأ /و فيظوتلا حتف ررقم وأ رارق يف ةروكذملاو
: يتأي امك اهــــــطيقنت متيو  ،تاداهشلا ساسأ ىلع

 ةبسنلاب حشرتملا ةداهش صصختو ةبعش ةمءالم – أ
 : ةبولطملا ىلوألا ةبعشلل

،لوألا صصختلل )1( ةدحاو ةطقنو ةبعشلل ةدحاو )1( ةطقن –

،يناثلا صصختلل ةطقن ) ٥7,٠(و ةبعشلل ةدحاو )1( ةطقن –

،ثلاثلا صصختلل ةطقن )٥,٠ (و ةبعشلل ةدحاو )1( ةطقن –

 تاصصختلل ةطقن )٥2,٠(و ةبعشلل ةدحاو )1( ةطقن –
.ةبعشلا يف ىرخألا

 ةبسنلاب حشرتملا ةداهش صصختو ةبعش ةمءالم – ب
 : ةبولطملا ةيناثلا ةبعشلل

،لوألا صصختلل  ةطقن )٥7,٠(و ةبعشلل ةطقن )٠,٥7(–

،يناثلا صصختلل ةطقن )٥,٠(و ةبعشلل ةطقن )٠,٥7(–

 ىرخألا تاصصختلل  ةطقن )٥2,٠(و ةبعشلل ةطقن )٠,٥7(–
.ةبعشلا يف

: )ةدحاو )1( ةطقن ىلإ ٥,٠  نم ( ةداهشلا ريدقت - 2

.ةدحاو )1( ةطقن :"ادج فرشم" وأ "ادج نسح" ريدقت –  

.ةطقن )٥,٠( : "فّرشم" وأ "نسح" ريدقت –

 ةداهشل ةلداعم ةداهش نيزئاحلا نيحشرتملل ةبسنلاب
.ةطقن )٥2,٠( : ـب ةمالعلا ددحت ،هاروتكدلا

 يف حشرتملا فرط نم ةزجنملا ةيملعلا لامعألا - ٣
 ةداــهشلا ىلع هــلوصح دــعــب وأ لــبــق هصصخـــتو هـــتـــبـــعش

: ) رثكألا ىلع ةطقن ٥,7 ىلإ ٠ نم( ةبولطملا

: ) رثكألا ىلع طاقن ٥ ( ةيملعلا تاروشنملا -١-٣

،طاقن )٥( : "+أ" ةفنصم ةيملع ةلجم يف يملع لاقم رشن –

 ةءارب وأ  "أ" ةـــــفنصم ةيملع ةلجم يف يملع لاقم رشن –
 ةمظنملل تاءاربلا نأشب نواعتلا ةدهاعم(IPMO -TCP عارـــــتخا
،طاقن )٤( : )ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا
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 يف حشرتملا فرط نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا –ب
 طاـّشنـلا تاــعاـطـقـل ةــعـباـتــلا تاــسـّسؤــملاــب ســـيردــتلا لاـــجــم
: ةبولطملا ةداهشلا ىلع لوصحلا دعب ىرخألا

  دودح يف ،ةبستكم ةينهم ةربخ ةنس لكل  ةطقن )٥,٠( –
،ةطقن )1,٥(

 حـشرـتملا فرــط نــم ةـبـســتكـملا ةــيـنـهـملا ةرـــبـخلا 2-٤
 بصانم لغش ناونعب ،ةبولطملا ةداهشلا ىلع لوصحلا دعـب
  ةــيـموــمـــعلا تارادإلاو تاـــســّسؤـــملا ىوــتــســم ىلـــع رــيـطأـــتـــلا

 ةــــصاـــخـلا وأ ةــــيـموـمــعـــلا تاــــئـــيـــــهــلاو تاــــــــســـّسؤـــملا وأ /و
: )رثكألا ىلع ةطقن 5,١ ىلإ 0 نم(

 دودح يف ،ةبستكم ةينهم ةربخ ةنس لكل  ةطقن )٠,٥2( –
.ةطقن )1,٥(

 ٥,6 ىلإ ةطقن ٥2,٠ نم ( ءاقتنالا ةنجل عم ةلباقملا -5
: )ةطقن

 لكش يف ضرع ميدقتب حشرتملا مايق ىلع ةلباقملا زكترت
 هرايتخا دعب كلذو ،هصصختو هتبعش عم ةقالع هل سرد
 ءاضعأ فرط نم حرتقم ةعرقلا قيرط نع يباتك لاؤسل

.ءاقتنالا ةنجل

 ىلع ،ةقيقد )٠3( نيثالثب ردقت ةينمز ةدم حشرتملل حنمت
 رــــــــــيضحتل ،رثكألا ىلع ،ةقيقد )٥٤( نيعبرأو سمخو ،لقألا
 زواجتت ال ةينمز ةدم يف ةنجللا ءاضعأ مامأ هميدقتو ،ضرعلا

.ةقيقد )٥1( ةرشع سمخ

 حشرتملا مييقت نم ةنجللا ءاضعأل ضرعلا ءاقلإ حمسي
: لوح

 ةطقن )٥2,٠( نم : سردلا  ىوتحمو  عوضوم نم نكمتلا –
،ةطقن )٥,1( ىلإ

 )1( ةطقن ىلإ ةطقن )٥2,٠( نم : سردلا ءاقلإ ةيجهنم –
 ،ةدحاو

 : ءاقلإلا ةغل يف مــكحـتـلا اذـــكو باـــطخلا ةسالسو  حوضو –
،ةطقن )٥,1( ىلإ ةطقن )٥2,٠(نم

 تايجولونكت لامعتسا لوح حشرتملا فراعم ىدم –
 ةـطـقــن ىلإ  ةـطـقـن  )٥2,٠( نــم : ضرـعـلا دـنـع لاـصــتالاو مالـعإلا

 .)1( ةدحاو

 ءاضعأ راــــيتخا نم لاؤــس ىلع حشرتملا ةباجإ ىدم –
.ةطقن )٥,1( ىلإ ةطقن )٥2,٠(نم : سردلا ءاـــقلإ لوح ةــــنجللا

 ةقاعإ( ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نيحشرتملل ةبسنلاب
 ةينعملا ةيعماجلا ةسسؤملا ىلع بجي ،)ةيكرح ةقاعإ وأ ةيرصب
.ضرغلا اذهل ةمزاللا تافييكّتلاو تائييّهتلا ريفوت

 ةءارب وأ "ب"  ةفنصم ةيملع ةلجم يف يملع لاقم رشن–
 : )ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا (IPANI عارتخإ
،طاقن )3(

 ةطقن )٥,1( : "ج" ةفنصم ةيملع ةلجم يف يملع لاقم رشن –
.)رثكألا ىلع طاقن )3( ثالث (

 ،ايجولونكتلاو مولعلا نيدايمل ةيمتنملا بعّشلل ةبسنلاب •
."ج" ةفنصملا ةيملعلا تالجملا لبقت ال

 نم دمتعملا فينصتلل اقفو ةيملعلا تالجملا فــــنصت •
 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةــلهؤملا حلاـــصملا فرــــط
.)يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا (

 تاروشنملا رايعم نمض دحاو يملع لاقمّ الإ بستحي ال •
 .ةيملعلا

 سـفـن نــم ٍناث لاـقـم ىلــع حــشرــتملا ةزاــيــح ةــلاـــح يـف •
 ،ةــيـفاــضإ ةدـــحاو )1( ةـطـقـن نــم دــيـفـتـسي هـــنإــف ،فــيـنـصـتلا

 نم ةيملع تالجم يف ةروشنملا ةيملعلا تالاقملا ءانثتساب
 ."ج" فنصلا

 هصصخت يف يملع باتك ىلع حشرتملا ةزايح ةلاح يف •
 ديفتسي هنإف ،)كمدر( باتكلل يرايعملا يلودلا مقرلا لمحي
.ةيفاضإ ةطقن )٥,1( نم

.)رثكألا ىلع ةطقن ٥,2 ىلإ ٠ نم( ةيملعلا تالخادملا –2-٣

 ،ةطقن )٥,1( دودح يف ةيلود ةلخادم لــك نـــع ةـطـقـن )٥,٠( –

 )1( ةطقن دودح يف ةينطو ةلخادم لك نع ةطقن )٠,٥2( –
.ةدحاو

 نم(  حشرتملا فرط نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا -٤
.)رثكألا ىلع طاقن 3 ىلإ  ٠

 يف حشرتملا فرط نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا ١-٤
  : )رثكألا ىلع طاقن 3 ىلإ ٠ نم ( سيردتلا لاجم

 لاجم يف حشرتملا فرط نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا –أ
 : يلاعلا ميلعّتلا تاسّسؤمب سيردتلا

 يف سوردلل ةبسنلاب يسارد يسادس لكل ةطقن )٥,٠( –
،طاقن )3( ةثالث دودح

 لامعألل ةبسنلاب يسارد يسادس لكل ةطقن )٠,٥2 (–
،ةطقن )٥,1( دودح يف ةهجوملا

 ةيقيبطتلا لامعألل ةبسنلاب ةيسارد ةنس لكل ةطقن )٠,٥2( –
.ةطقن )٥,1( دودح يف

 فرــــط نــم ةـبـسـتـكـملا ةــيـنـهـملا ةرـــبخلا تاــبــثإ بــجـي •
 بجومب يلاعلا ميلعتلا تاسّسؤمب سيردتلا لاجم يف حشرتملا

 ةسّسؤملا ريدم( ةلهؤملا ةـطـلـسلا نــم ىــضـمت  لــمــع ةداـــهـش
 سورد ( ميلعتلا ةعيبط  ددحت )دهعملا ريدم وأ ةيلكلا ديمع وأ
.)ةيقيبطت لامعأوأ ةهجوم لامعأ وأ
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 ةلوبقملا تافلملا ءانتقاب ةفلكملا ةنجللا نكمي : ٣ ةداملا
 ىلع ةقباسملا وأ/و فيظوتلا يف ةكراشملل ةلوبقملا ريغو
 ةيملعلا تائيهلا ريشتست نأ ،ءاضتقالا دنع ،تاداهشلا ساسأ
 ةمءالم ىدم لوح ةينعملا ةيعماجلا ةسّسؤملل ةصتخملا

 صصختلاو ةبعشلا عم حشرتملا ةداهش صصختو ةبعش
 ةسردملاو ةيلكلل ةبسنلاب مسقلل ةيملعلا ةنّجللا( نيبولطملا

 ةعماجلا ىدل دــهعملل ةـبسنلاب دهاعملل يملعلا سلجملاو
 .)يعماجلا زكرملا دهعمو

 ةيعماجلا ةسسؤملل ةصتخملا ةيملعلا تائيهلا ىلع بجي
 ددحملا خيراتلا لبق اهل ةمدقملا تافلملا يف تبلا ةينعملا

.تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا وأ/و فيظوتلا ءارجإل

 عم ةلباقملا روضح نع حشرتملا بايغ يدؤي : ٤ ةداملا
 ىلع ةقباسملا وأ/و فيظوتلا نم هئاصقإ ىلإ ءاقتنالا ةنجل

 .تاداهشلا ساسأ

 يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لـــــصفلا مـــــتي : 5 ةداملا
  ةقباسملا وأ/و فيظوتلل ةــــيئاهنلا جـــئاتنلا نالعإ دنع ،طاــــقنلا

 مسق ،دعاسم ذاتسأ ةبترب قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع
: ةيتآلا سيياقملا يف ةيولوألا بسح ،"ب"

 ناونعب حشرتملا فرط نم اهيلع لصحتملا ةمالعلا –
،ةيملعلا تاروشنملا رايعم

 ناونعب حشرتملا فرط نم اهيلع لصحتملا ةمالعلا –
 تاسّسؤمب سيردتلا لاجم يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلا رايعم
،يلاعلا ميلعّتلا

 ناونعب حشرتملا فرط نم اهيلع لصحتملا ةمالعلا –
.ءاقتنالا ةنجل عم ةلباقملا رايعم

 نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا رذعت ام اذإ ةلاح يف
 متي هنإف ،هالعأ ةروكذملا سيياقملا قيبطت مغر ،طاقنلا يف
 : ةيتآلا ةيوناثلا سيياقملا قيبطت ،ةيولوألا بسح

 مهيدل نيذلا ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألا( فانصأ –
،)اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا ءادأ ىلع ةردقلا

،)اـنس ربكألل ةيولوألا ( حشرتملا نس –

 جوزتم ،دالوأ هل جوزتم( حشرتملل ةيلئاعلا ةيعضولا –
.)بزعأ ،ةلئاعب لفكتم ،دالوأ نودب

 فـيـظوـتـلل حـشرـتـلا تاــفــلـم يوـتــحت نأ بـجــي : ٦ ةداملا
 ذاتسأ ةبترب قاحتلالل  تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا وأ/و
 : ةيتآلا قئاثولا ىلع ،"ب" مسق ،دعاسم

،يطخ بلط –

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم )1( ةخسن–

،ةبولطملا ةداهشلا وأ لهؤملا نم )1( ةخسن–

.حشرتملا فرط نم ةيانعب اهؤلم متي تامولعم ةرامتسا –

 يف اـيــئاــهـن نيــلوبـقـملا نيــحشرــتملا ىلــع بـجـي : 7 ةداملا
 نييعتلا لبق  تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا وأ /و فيظوتلا

 حشرتلا تافلم مامتإ ،"ب" مسق ،دعاسم ذاتسأ ةبتر يف
: ةيتآلا قئاثولا عومجمب

 هاجت حشرتملا ةيعضو تابثإ ةداهش نم )1( ةخسن–
،ةينطولا ةمدخلا

،)1( ةماقإلا ةداهش–

.داليملا ةداهش نم )1( جرختسم –

 ضارمألا بط ةداهشو ماعلا بطلا ( ناتيبط )2( ناتداهش –
 ةيلهأ ناتبثت صتخم بيبط فرط نم ةمّلسم )ةيردصلا
،بولطملا بصنملا لغشل حشرتملا

.ناتيسمش )2( ناتروص –

 نمضتت نأ بجي ، هالعأ ةروكذملا قئاثولا ىلإ ةفاضإلابو
 ىلع ،ةـقـباسملا يف اـيـئاـهـن نيحــجاــنــلا نيحشرــتملا تاــفــلــم
 : يتأي ام ،صوصخلا

 ةزجنملا ةيملعلا لامعألا تبثت يتلا قئاثولا نم ةخسن –
 دـــــــــــعبو لبق هصصختو هـتبعش لاـــجم يف حشرتملا فرط نم
 تالاـــــــقملا نم ةــــــخسن( ةـــــــبولطملا ةداــــــهشلا ىلع لوــــــــــصحلا
 يمـلـعـلا باـتـكـلا ةـحـفص نـم ةـخسنو تالــخادملاو ةــــــــيــمــلــعــلا
 دـنـع ،)كمدر( باــتــكــلــل يراــيــعملا يلودــلا مــقرــلا لــمحت يتــلا
،ءاضتقالا

 ةبستكملا ةينهملا ةربخلا تبثت يتلا لمعلا تاداهش–
 ميلعّتلا تاسّسؤمب سيردتلا لاجم يف حشرتملا فرط نم
،ءاضتقالا دنع ،يلاعلا

 ةبستكملا ةينهملا ةربخلا تبثت يتلا لمعلا تاداهش–
 ىلع لوصحلا دعب ،سيردتلا لاجم يف حشرتملا فرط نم
 تاطاشنلا تاعاطقل ةعباتلا تاسّسؤملا يف ،ةبولطملا ةداهشلا
،ءاضتقالا دنع ،ىرخألا

 ةبستكملا ةينهملا ةربخلا تبثت يتلا لمعلا تاداهش –
 ةبولطملا ةداهشلا ىلع لوصحلا دعب ،حشرتملا فرط نم
 ،ءاضتقالا دنع ،ىرخألا طاشنلا تاعاطقل ةعباتلا تاسّسؤملاب
 نامضلا ةئيه فرط نم ةمـّلسم باستنا ةداهشب ةقفرم
،ةينعملا يعامتجالا

،نيجوزتملا نيحشرتملل ةبسنلاب ةيلئاع ةداهش –

.ءاضتقالا دنع ،حشرتملا ةقاعإ تبثت ةقاطب نم )1( ةخسن –
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 رضاحم ذاتسأ وأ ذاتسأ ةفصب فيظوتلا دصق  : ٨ ةداملا
 ٠31-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 17 ةداملا ماكحأل اقيبطت
 ةنس ويام 3 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 72 يف خرؤملا

 ةرادإلا ىوتسم ىلع ةصاخ ةنجل أشنت ، هالعأ روكذملاو 8٠٠2
 يف ىعدت ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا

 نيثحابلا ةذتاسألا ءاقتناو مييقت ىلوتت " ةنجللا "صنلا بلص
 ذاـــــــــتسأ وأ ذاـــــــــتسأ ةبتر نوتبثي نيذلا ةيرئازج ةيسنج نم
 .جراخلاب اهيلع لصحم اهتلداعمب فرتعم ةبتر وأ رضاحم

 نم ،هالعأ 8 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا لكشتت : ٩ ةداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا

،اسيئر ،هلّثمم وأ ةرازولل ماعلا نيمألا–

 وأ يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا ريدملا –
،اوضع ،هلّثمم

،اوضع ،هلّثمم وأ ،نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا ريدملا –

،اوضع ،هلّثمم وأ ةيرشبلا دراوملا ريدم–

،اوضع ،هلّثمم وأ يعماجلا لدابتلاو نواعتلا ريدم–

.اوضع ،هلّثمم وأ ةينوناقلا نوؤّشلا ريدم –

 مييقتلا ريياعمو ةنجللا ريس تايفيك دّدحت : 0١ ةداملا
.يلاعلا ميلعّتلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب ءاقتنالاو

 فـيظوـتـلل حــشرـتـلا تاــفـــلـم ىوـتـــحت نأ بـــجـي : ١١ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع رضاحم ذاـتسأ وأ ذاتـسأ ةــفـصـب

،يطخ بلط –

،حشرتملل ةلصفم ةيتاذ ةريس –

 اــهـيـلــع لـصـحـتملا تاداــهــشــلا وأ تالــــهؤـــملا نــم ةـخـســن–
،اهتلداعمب فرتعملا تاداهشلا وأ

 رضاحم ذاتسأ وأ ذاتسأ ةبتر تبثت يتلا لمعلا ةداهش –
 حشرتملا فرط نم اهيلع لصحتم اهتلداعمب فرتعم ةبتر وأ
،جراخلاب

.حشرتملا فرط نم ةزجنملا ةيجوغاديبلاو ةيملعلا لامعألا–

 هالعأ 8 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا لاغشأ جّوتت : 2١ ةداملا
 ةيمسالا ةمئاقلا ددحيو ،ءاضعألاو اهسيئر هيضمي رضحم دادعإب
.ضفرلا بابسأ ديدحت عم ،نيضوفرملاو نيلوبقملا نيحشرتملل

 ةكبشب اقفرم ةنجللا عامتجا رضحم نم ةخسن غلبت
 ةفيظولل ةيزكرملا حلاصملا ىلإ ،فيظوتلاب ةصاخلا مييقتلا
 نم ءادتبا ،لمع مايأ )7( ةعبس ىدعتي ال لجأ يف ةيمومعلا

.ةنجللا عامتجا رضحم عيقوت خيرات

 فيظوتلا يف نيكراشملا نيحشرتملا ىلع بجي : ٣١ ةداملا
 يف اهيلع صوصنملا تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا وأ/و
 ةينوناقلا طورشلا عيمج ،اقبسم ،اوفوتسي نأ ،رارقلا اذه
 ةــيـمـتـنـملا بــترــلا فلـتـخــمب قاحـتـلالل ةــبوــلـــطـملا ةــيساــسألا

 موسرملا ماكحأ اهــتددح امك ،نــيثحابلا ةذــــــتاسألا كالــسأل
 92٤1 ماع يناثلا عيبر 72 يف خرؤـــملا ٠31-8٠ مقر يذــيفنتلا
.هالعأ روكذملاو 8٠٠2 ةنس ويام 3 قفاوملا

 ةـــــّـيــمسّرـــلا ةدـــيرـــجلا يـف رارــقــلا اذـــه رـــشـنــي : ٤١ ةداـملا
.ةيبعشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 ياـم ٤1 قــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع لاوـــش 31 يـف رــئازـــجلاـــب رّرـــح
.22٠2 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

تالصاوملاو ديربلا ةرازو

ةيكلساللاو ةيكلسلا 

 سرام 5١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش2١ يف خّرؤم رارق
 يناثلا عيبر 0١ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،2202 ةنس
 ددحي يذلا  ٦١02 ةنس رياني 02 قفاوملا 7٣٤١ ماع
 ةــلاــكوــلا ةرادإ سلــجـــم ءاضعأل ةـــيـــمسالا ةـــمـــئاـــقـــلا
.تابذبذلل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا3٤٤1 ماــــع ناـــبـــعـش21 يــف خّرؤـــــم رارــــق بـــجوــمب
 يناثلا عيبر ٠1 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس سرام٥1
 ةمئاقلا ددحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠2 قفاوملا 73٤1 ماع
 ،تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا
: يتأي امك  ،لدعملا

)ىتح رييغت نودب(.......................................................–“

 نوؤشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يقابلا دبع  ديحولا –
،ةيجراخلا

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سرام 5١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش2١ يف خّرؤم رارق
 ١٤٤١ ماع بجر ٤2 يف خرؤملا رارقلا ممتي ،2202 ةنس

 ةمئاقلا ددحي يذلا 0202 ةنس سرام ٩١ قفاوملا
 ةلاكولل تابذبذلا مزح حنم ةنجل ءاضعأل ةيمسالا
.تابذبذلل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سرام٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش21 يف خّرؤم رارق بجومب
 قفاوملا 1٤٤1 ماع بجر ٤2 يف خرؤملا رارقلا مّمتي ،22٠2 ةنس
 ءاـضعأل ةـيـمسالا ةـمـئاــقــلا ددـحـي يذـــلا ٠2٠2 ةـنـس سراــم 91

  ،لّدعملا ،تابذبذلل ةينطولا ةلاكولل تابذبذلا مزح حنم ةنجل
: يتأي امك



١٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٦١
29م 2202 ةنس ناوج٦١

)ىتح رييغت نودب(..........................................................“

 فـــــلكملا رــــيزولا نــــع ةــــلثمم ،بــــيعشوب نــــب ةــــجيدخ –
،اوضع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب

 تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس نع لثمم ،ةناهدوب ريغص–
،اوضع ،ةينورتكلإلا

 ةينطولا ةلاكولا ىوتسم ىلع ريدم ،يتاك ليعامسإ–
.”اوضع ،تابذبذلل



ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 سرام ٣١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش 0١ يف خّرؤم رارق
 هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس

.)فراطلا ةيالو( ةلاقلل ةينطولا ةريظحلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابـعــش ٠1 يـف خّرؤـــم رارـــق بـــجوــــمـب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،22٠2 ةنس  سرام 31
 خّرؤملا ٤73–31 مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٠1 ةداملا ماكحأل

 يذلا 31٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٥3٤1 ماع مّرحم ٥ يف
 ةعباتلا ةينطولا رئاظحلل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي
 ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم يف ،تاباغلاب ةّفلكملا ةرازولل
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،)فراطلا ةيالو( ةلاــقلل

 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ةلثمم ،ينامحر ةمجن –
،ةسيئر

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،يداجوب بيجن –

 ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يراخوب نيدلا رون –
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يبرغم اهام –

،ةقاطلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يساس نب ةزيول –

،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يتاوت ةميلس –

،ةئيبلاب ةفّلكملا ةريزولا لثمم ،يلاوش نيدلا رون –

،ةينطولا ةيبرتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يلاليج نيدلا زع –

،ةيمومعلا لاغشألاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ينابيش فوؤر –

،ةفاقثلاب ةفّلكملا ةريزولا لثمم ،يفاص لداع –

 يلاـعـلا مـيـلـعـتـلاـب فّلكملا رــيزوــلا ةــلــثمم ،يلزــعـــلا لاـــمأ –
،يملعلا ثحبلاو

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ةداب نامحرلا دبع جاحلا –

 ةعانصلاو ةحايسلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يدانز ةدجام –
،ةيديلقتلا

 باــبــشــلاــب فــّلــكــملا رـــيزوـــلا لثــــمــم ،كارــش دــمــحأ جاــح –
،ةــضاــيرــلاو

 ديصـلاـب فــّلــكـملا رــيزوــلا لــثــمم ،شــياــعـــلا يواوز راــمـع –
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،ةدانو ريدنوم –

،فراطلا ةيالو يلاو ةلثمم ،يديرت ةنيمأ –

،فراطلل يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ،ةحاسوب مجر –

،ةلاقلل يدلبلا يبعشلا سلجملا لثمم ،ةزمح نب ةزمح –

،يملعلا سلجملا ةسيئر ،ةينيشب ءامسأ –

.”عاعشإلا“ ةيعمج سيئر ،كربم مساق –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سرام 5١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش 2١ يف خّرؤم رارق
 ةيناثلا ىدامج ٣١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس
 نمضتملاو 2202 ةنس يفناج ٦١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 ينهملا ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.موحللاو رضخلل كرتشملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤــــم رارــــق بـــجوـــمـب
 ةيناثلا ىدامج 31 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس  سرام ٥1
 نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 رضخلل كرتشملا ينهملا ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ

: يتأي امك ،موحللاو

)ىتح رييغت نودب( ........................................................ “

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نوقعلا ريهز رصان –

 .“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سرام 5١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش 2١ يف خّرؤم رارق
 ٣٤٤١ ماع رفص ٩ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس

 نييعت نمضتملاو ١202 ةنس ربمتبس ٦١ قفاوملا
.ناسملتل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سرام ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤم رارق بجومب
 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس
 سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمتبس 61
: يتأي امك ،ناسملتل ةينطولا ةريظحلا هيجوت



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ١٤٦١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 2202 ةنس ناوج٦١ 30

)ىتح رييغت نودب( ........................................................ “

 يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ،ةلواص نب يلاليجلا –
،ناسملتل

 يدلبلا يبـعـشلا سـلـجـملا ســيـئر ،يــموــت نــب فـسوــي –
،ةروصنملل

،ةزف نيعل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ،ديعلب قراط –

 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ،يفسوي يندم فسوي –
،ليده ينب ينرتل

،ةبارغلا نيعل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ،شيرق دمحأ –

،ةربصل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ،سابعلب دـمحم –

 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ،يدومصم ميركلا دبع –
،رتسم ينبل

 .“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سرام 02 قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش 7١ يف خّرؤم رارق
 ةينقتلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس

.موركلاو هكاوفلا راجشأ ةعارزل ينقتلا دهعملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوملا 3٤٤1 ماع ناـبــعش 71 يـف خّرؤــــم رارــــق بـــجوــمب
 ،مــهؤاـــمسأ ةــيــــتآلا ءاــضــعألا نـــّيــعــي ،22٠2 ةــنس سراــم ٠2
 خّرؤــمـلا ٥32–78 مقر موسرملا نـــم ٤2 ةداــملا ماـــكـــحأل اقيبطت
 7891 ةنس رــبـمـفوــن 3 قـــفاوــملا 8٠٤1 ماـــع لوألا عــيـبر 11 يـف
 ةينقتلا دهاعملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
 دـــهـعـمـلل ةـيـنـقـتـلا ةـــنجـّلـلا يـف ،مــّمـتـملاو لّـدـــعــملا ،ةــيــحالـــــفــلا
 )٤( عـــبرأ ةدـــمـل ،مورــكــلاو هـــكاوـــفــلا راـــجــشأ ةعارزـــل يـنـقـتـلا

: تاوـــنس

،جماربلاو تاساردلا مسق ةسيئر ،بوكز ياب ةليبن –

 روذبلا جاتنإو ةنهربلا ةعرزم ريدم ،يوارحص حتاف –
،ومات ينبل

 ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ةحلصم ةسيئر ،مريب ةميهف –
،جاتنإلل معدلا مسقب

 ثوحبلاو بيرجتلا ةحلصم ةسيئر ،يبياط ةميرك –
،ةجرملا ةلاستب روذبلا جاتنإو ةنهربلا ةعرزمب

 يتابنلا داتعلا جاتنإ ةحلصم سيئر ،طيمز ميكحلا دبع –
 روذبلا جاتنإو ةنهربلا ةعرزمب قيدصتلاو ةبقارملاو يدعاقلا

،كيرافوبب

 ةيعارزلا مظنلا مسق يف ثحاب ،نايزم تيأ نيزلا دنحم –
،ةيعارزلا ثاحبألل يرئازجلا ينطولا دهعملا – ةيلبجلا

 ةيثارولا دراوملا مسق يف ثحاب ،حوتيت نيدلا ريخ –
،ةيعارزلا ثاحبألل يرئازجلا ينطولا دهعملا – ةيتابنلا

 سراــف ىــيـــحـــي ةـــعـــماـــجـــب ثحاـــب ذاـــتسأ ،رـــيسيـــل دارـــم –
،ةيدملاب

 ةيالوب ةيعمج سيئرو راجشألا عراز ،ةروبرب ريدن –
،ةفلجلا

.رئازجلا ةيالوب – ةلتشم رّيسم ،سابع نب رابجلا دبع –

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

٣٤٤١ ماع ناضمر02 يف خّرؤـــم كرتشم يرازو رارـق
 يرازولا رارقلا لّدعي ،2202 ةـنس ليرفأ١2 قفاوملا
 0٣٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر ١١ يف خرؤـــمــلا كرـــتشملا
 دادـــعت ددـــحي يذـــلا ٩002 ةـــنس سراـــم ٨ قــــفاوملا

 صاخلا دقـعـلا ةدـــمو اــهـفـيـنـصـتو لــــغـشــلا بـــصاـنــم
 ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو ناونعب تامدخلا وأ

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ناملربلا عم تاقالعلا ةريزوو

 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر يسائرلا موـسرــملا ىــضــتـقـمب–
 ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 مــهتاــبـــجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فـيظوــت تاــيـفـيك
 اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةكلشملا رصانعلاو
،هنم 8 ةداملا اميس ال ،لدعملا ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو–
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص



١٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٦١
31م 2202 ةنس ناوج٦١

 يف خّرؤملا 40-89 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو–

 ددحي يذلا 8991 ةنس رياني 71 قفاوملا 8141 ماع ناضمر 91

،ناملربلا عم تاقالعلاب فّلكملا ريزولا تايحالص

 يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىــضـتــقمبو –

 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يـف خرؤــــمــلا كرـــتـشـملا يرازوــــلا رارــقـــلا ىـضــتـقــــــمـبو–

 يذـــلا 9٠٠2 ةنس سراــم 8 قــــفاوـــملا ٠3٤1 ماـــع لوألا عــيــبر 11

 صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي

 تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب

،لّدعملا ،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو ناونعب

: يتأي ام نورّرقي

 يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت : ىلوألا ةداملا

 سرام 8 قفاوملا ٠3٤1 ماع لوألا عيبر 11 يف خرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو 9٠٠2 ةنس

 موــــسرـــــملا نــــم 8 ةداــــملا ماـــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا“

 82٤1 ماـــــع ناـــــضمر 71 يف خرؤـــــملا 8٠3-7٠ مـــقر يـــسائرلا

 اذــه ددحي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا

 ظــفـحـلا تاــطاـشـنل ةــقــباــطـملا لــــغـشـلا بــصاــنــم دادــعــت رارــقــلا

 صاـخلا دقــعـلا ةدـم اذــكو اـهـفـيـنـصتو تاــمدــخلا وأ ةــناـيـصـلا وأ

 اقبط ،ناملربلا عم تاقالـعـلا ةرازو ىدــل نيلـماـعـلا ناوــعألاــب

: يتآلا لودجلل

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا

.22٠2 ةنس ليرفأ12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٠2 يف رئازجلاب رّرح

ناملربلا عم تاقالعلا ةريزو

راوزع ةمسب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

 ،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

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

 مقرلافنصلا
يلالدتسالا تيقوتلاب

لماكلا
تيقوتلاب

يئزجلا
تيقوتلاب

لماكلا
تيقوتلاب

يئزجلا

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
دادعتلا)2(

) ١+2 (

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا
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