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ةـّيميظنت ميسارم

 يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤم 8٤2–22 مقر يذيفنت  موسرم
..ماتخألاو عباوطلا عنص طاشن ةسرامم طورش ددحي يذلا 6991 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا 71٤1 ماع بجر 91 يف خرؤملا 72٤–69 مقر

 طاشن ةسرامم طورش ددحي،22٠2 ةــنــس وـــيــنوـــي ٠3 قـــفاوــمـــلا 3٤٤1 ماـــع ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤـــم 9٤2–22 مــقر يذــيـفـنـت موــسرــم
.............................................................................................هيلمعتسمو هيزجنم ىلع ةباقّرلا تايفيكو ينطولا ملعلا زاجنإ

 ةلقتنملا ضارمألا ةمئاق ددحي ،22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماـــع ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤـــم ٠٥2–22 مــقر يذــيـفـنـت موــسرــم
................................................................................................................................................... يرابجإلا حيرصتلل ةعضاخلا

 ةنمقرلل ةينطولا ةلاكولاب قلعتي ،22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤـــم 1٥2–22 مقر يذيفنت موــسرــم
................................................................................................................................................................................ةحصلا يف

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتي ،12٠2 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 2يف خرؤمرارق
....................................................................يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا يفظوم كالسأب ةصتخملا

 ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحي ،22٠2 ةنس ليربأ  81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 71يف خرؤمرارق
....................................................................................يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا يفظوم كالسأب

لدعلا ةرازو

 ةصاخلا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت دّدحي ،22٠2 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 92 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................لدعلا ةرازول طبضلا تانامأ يمدختسم كالسأب

 ةصاخلا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت دّدحي ،22٠2 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 92 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................................لدعلا ةرازول ةينقتلاو ةكرتشملا كالسألاب



ةيلاملا ةرازو


 ;”ماعلا لفاكتلل ةيرئازجلا“ نيمأــتــلا ةكرـش داــمـتــعا نـمـضــتـي ،22٠2 ةنس وياـم ٠3 قفاوــملا 3٤٤1 ماع لاوـش 92 يف خّرؤـم رارق
.......................................................................................................................................................................مهسأ تاذ ةكرش

ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو

 دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي ،22٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 9 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 يوقاطلا لاقتنالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا

...................................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو

ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

 ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويام ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٤ يف خرؤم رارق
.......................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ

 ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت ددحي ،22٠2 ةنس ويام ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٤ يف خرؤم رارق
.......................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ
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ةـّيميظنت ميسارم
 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىضتـقمـبو –

 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
 ،لوألا ريزولا نييعت

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

 يف خرؤملا 72٤–69 مــقر يذـيــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 6991 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا 71٤1 ماع بجر 91

،ماتخألاو عباوطلا عنص طاشن ةسرامم طورش

 يف خرؤملا  ٤32–٥1 مقر يذـيـفـنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا 63٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1
 ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

 يف خرؤملا 133–81 مـقر يذيــفنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
  81٠2 ةـنـس رـبـمـسيد 22 قـفاوــمـلا ٠٤٤1 ماــع يـناـثــلا عــيـبر ٤1
 ةيـلـحــملا تاعامجلاو ةيـلـخادــلا رــيزو تاـيـحالـص ددـحـي يذــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خرؤملا ٥63–٠2 مقر يذيفنـتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22
 ةفيحصو ةيسنجلا ةداهش ميدقت نـم ءاــفـعإلا طورـش ددحـي
،ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا قباوسلا

: يتأي ام مسري

 موسرملا ماكحأ مّمتيو موسرملا اذه لّدعي  : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 71٤1 ماع بجر 91 يف خرؤملا 72٤–69 مقر يذيفنتلا

 طاشن ةسرامم طورش ددحي يذلا 6991 ةنس ربمفون ٠3
.ماتخألاو عباوطلا عنص

 موسرملا نم ٤و 3 نيتداملا ماكحأ ممتتو لّدعت  : 2 ةّداملا
 قفاوملا 71٤1 ماع بجر 91 يف خرؤملا 72٤–69 مقر يذيفنتلا

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 6991 ةنس ربمفون ٠3

 ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤـــم ٨42–22 مــقر يذــيـفـنـت موــسرــم
 لدـــعـــي ،2202 ةــنــس وـــيــنوـــي 0٣ قـــفاوــمـــلا ٣44١ ماـــع
 يف خرؤملا 724–6٩ مقر يذيفنتلا موسرملا مـمـتيو
 6٩٩١ ةنس ربمفون 0٣ قـفاوـــمــلا 7١4١ ماـــع بـــجر ٩١
 عباوطلا عنص طاشن ةسراــمـم طورــش ددـحـي يذـــلا

.ماتخألاو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ةيلحـملا تاــعاــمجلاو ةيـلـخادـلا رــيزو رـــيرــقــت ىلــع ءاـــنــب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 1٤1و ٥–211  ناـــتداـمـلا اــمـيــس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ليربأ ٥1 يف خرؤــملا 321–٤6 مــقر نوــناـقــلا ىضـتـقــمبو –
،ةلودلا متخب قلعتملاو ٤691 ةنس

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا ٥٥1–66 مقر رـــمألا ىضـتـقـمبو –
 تاءارــجإلا نوــناــق نمـضـتملاو 6691 ةـنـس وــيـنوــي 8 قــفاوــملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا 6٥1–66 مــقر رــمألا ىضـتـقـمبو –
 ،تابوقعلا نوناــق نـمــضتملاو 6691 ةـنـس وــيــنوــي 8 قــفاوــملا
 ،مّمتملاو لّدعملا

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورـشـب قـلـعتملاو ٤٠٠2 ةـنـس تــشـغ ٤1 قــفاوـملا ٥2٤1 ماــع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

 بـــجر ٠2 يـف خرؤـــملا ٠1–11 مـــقر نوــــناـــقــلا ىـــضــــتـقـمبو –
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا

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

74  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ 2١
م 2202 ةنس ويلوي ١١
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  : ةيتآلا قئاثولا ىلع ةصخرلا بلط فلم لمتشي : 3 ةّداملا“

  : نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب

 صوصنملا جذومنلل ةقباطم ةصخرلا بلط ةرامتسا –
،موسرملا اذهب لّوألا  قحلملا يف هيلع

.لحـملا راجيإ دقع وأ ةيكلملا دنس نم ةخسن –

 : نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب

 صوصنملا جذومنلل ةقباطم ةصخرلا بلط ةرامتسا –
،موسرملا اذهب لّوألا قحلملا يف هيلع

 ،يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

.“ لحـملا راجيإ دقع وأ ةيكلملا دنس نم ةخسن –

 ىدل ةيقرو ةخسن يف ةصخرلا بلط فلم عدوي :  ٤ ةّداملا“
 لحـملا ناكم ةيدلب ىوتسم ىلع ميظنتلاب ةفّلكملا ةحلصملا
.“ عاديإ لصو لباقم ، هيف طاشنلا ةسرامم عمزملا

 خرؤملا 72٤–69 مقر يذيفنتلا موسرـملا مــمتي  :  ٣ ةّداملا
  6991 ةـنـس رــبـمــفوـــن ٠3 قـــفاوــمــلا 71٤1 ماـــع بـــجر 91 يـف
 2 ررــــكــم ٤و 1 ررـــكـم ٤و ررـــكــم ٤ داوــمـــــب ،هالــعأ روـــكذــملاو
  : يتأي امك رّرحتو ،1رركم ٥1و ررـــكم ٥1و رركم ٥و 3 رركم ٤و

 3 ةّداملا يف روـكذــملا بـلـطلا فـلـم لـسرــي : رركم ٤ ةّداملا“
 ،اروــــف ،يدـــلبـلا يبـــعـشلا ســـلـجـملا ســيئر لـــبــق نــــم هالــــعأ
.يأرلا ءادبإل ايميلقإ ةصتخملا نمألا حلاصم ىلإ

 ءادتبا اموي )٠2( نيرشع لجأ يف اهيأر ةريخألا هذه يدبت
 مدع دعي ،لجألا اذه ءاضقنا دنعو .فلملا مالتسا خيرات نم
 .”ةضراعملا مدعب يأر ةباثمب درلا

 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر لّوح•ـي  : 1 رركم ٤ ةّداملا“
 حلاصملا ءارآب اقفرم يلاولا ىلإ ،اروف ،ةصخرلا بلط فلم
 .”ةراشتسملا ةينمألا

 لوبقلاب ةصخرلا بلط يف يلاولا لصفي : 2 رركم ٤ ةّداملا“
 نم ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع زواجتي ال لجأ يف ضفرلاب وأ
.فلملا مالتسا خيرات

 طاشنلا ةسراممب صيخرتلا نمضتملا يلاولا رارق غّلبُي
 سلجملا سيئر قيرط نع ،اًروف ،ينعملا ىلإ بلطلا ضفر وأ
 .يدلبلا يبعشلا

 طاشنلا ةسراممب صيخرتلا نمضتملا رارقلا جذومن ددحي
.”موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف

 نأ بجي ،ةصخرلا بلط ضفر ةلاح يف  : 3 رركم ٤ ةّداملا“
.الّلعم ضفرلا نوكي

 ةفلكملا ةحلصملا ىدل نعط ميدقت بلطلا بحاص نكمي
 ءادتبا مايأ )8( ةينامث لجأ يف ةيدلبلا ىوتسم ىلع ميظنتلاب
 تامولعملا رصانع عيمجب اقفرم ،ضفرلا غيلبت خيرات نم
.ةيريربتلا قئاثولاو

 ،اروف ،نعطلا فلم يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر لوحي
 .هيف تبلل يلاولا ىلإ

 )٠1( ةرشع زواجتي ال لجأ يف نعطلا بلط يف يلاولا لصفي
 ينعملا ىلإ دّرلا غّلبيو .نعطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،مايأ

.”يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر قيرط نع

.“لزانتلل ةلباق ريغو ةيصخش ةصخرلا : رركم ٥ ةداــملا“

 تاءارجإلا لكب مايقلا بلطلا بحاص نكمي : رركم ٥1 ةّداملا“
 فلم عاديإب ةقلعتملا موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا

 ربع ،ضفرلا ةلاح يف نعطلا وأ ةصخرلا ىلع لوصحلا بلط
 لصو لباقم ،ضرغلا اذهل ةصصخملا ةينورتكلإلا ةـّصنملا
.”فلملا ةقباطم نم دكأتلا دعب ينعملا هملتسي عاديإ

 ةـصــخرلا حـنـم بــلـط ضــفر ةـــلاـــح يـف  : 1رركم ٥1 ةّداملا “
 نم هبطش بلطب ينعملا مزلي ،يئاهنلا اهبحس ةلاح يف وأ
 نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف يراجتلا لجسلا

. ”ةصخرلل يئاهنلا بحسلا وأ ضفرلا غيلبت خيرات

 ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي : 4 ةداملا
.ةيبعشلاا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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يونعم صخش 

Wilaya : ......................................... 

Daïra : ............................................ 

Commune : .....................................

Formulaire de demande d’autorisation d’exercice de l’activité de confection de cachets  

et de griffes de signature

Personne morale Personne physique يعيبط صخش 

Je  déclare  sur  l’honneur  la  véracité  des  informations  susvisées, et  je  m’engage  à  respecter  la  législation  et  la réglementation 
en vigueur.

Date : ............................... 
 

Lu et approuvé, 

Signature

.......................... : خيراتلا

 ،هيلع قدوصو ئرق
  ءاضمإلا

(1) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique. 

(2) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale. 

(3) Adresse personnelle lorsqu’il s’agit d’une personne physique 
ou le siège social lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

ماتخألاو عباوطلا عنص طاشن ةسرامم ةصخر بلط ةرامتسا

......................................: ةيالو
..................................... : ةرئاد
......................................: ةيدلب

monérp te moN )1( : ........................................................................................................................ : )1( بقللاو مسالا
noitanimonéD )2( :.................................................................................................................................. : )2( ةيمستلا
tnarég ud monérp te moN :........................................................................................................... : ريسملا بقلو مسا

lanoitan étitnedi’d orémuN : .................................................................................................. : ينطولا فيرعتلا مقر
ecnassian ed ueil te etaD : ....................................................................................................... : دايدزالا ناكمو خيرات
erèm al ed monérp te moN :........................................ : مألا بقلو مساerèp ud monérP........................... : بألا مسا
étilanoitaN :.................................................................................................................................................. : ةيسنجلا
esserdA)3( : ................................................................................................................................................ : )3(ناونعلا

ecicrexe’d ueil ud esserdA :.................................................................................................... : ةسرامملا ناكم ناونع
enohpélét ed orémuN :............................................................................................................................. : فتاهلا مقر

.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحاب دهعتأوةحيحص هالعأ ةنّيبملا تامولعملا نأ يفرشب حّرصأ

.يعيبطلا صخشلا ةلاح يف)1(
     .يونعملا صخشلا ةلاح يف)2(
  يعيبطلا صخشلا ةلاح يف يصخشلا ناونعلا)3(
.يونعملا صخشلا ةلاح يف ةكرشلا رقم وأ

لّوألا قحلملا

ةـــــــــيبعشلا ةـــــــيطارقميدلا ةـــــــيرئازجلا ةــــــيروهمجلا
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
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يناثلا قحلملا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو



..................... : ةيالو



 .ماتخألاو عباوطلا عنص طاشن ةسرامم ةصخر حنم نّمضتي ،............................... يف خّرؤم ......... مقر رارق

،يلاولا ّنإ

 نييعت نمضتملاو .................... قفاوملا ..................... يف خّرؤملا ................ مـقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
.............................. ةيالو يلاو ............... دّيسلا

 ددحي يذلا 6991 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا 71٤1 ماع بجر 91 يف خرؤملا 72٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،ممتملاو لدعملا ،ماتخألاو عباوطلا عنص طاشن ةسرامم طورش

 يذلا ٥1٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا 63٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خرؤملا ٤32-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي

........................................................................................... خيراتب ..................... فرط نم مّدقملا بلطلا ىلع ءانبو –

 ................................ مقر تحت ......................................ةيدلبل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم ىلع ءانبو –
،ةراشتسملا حلاصملا ءارآ اذكو  هيأرو ةصخرلا بلط فلم ليوحت ةنمضتملا ..................................................... خيراتب

: يتأي ام ررقي

 قفاوملا 71٤1 ماع بجر 91 يف خرؤملا 72٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا ماــكـحأل اــقــيــبــطـت : ىلوألا ةداملا
: )1( ةدئافل ،ماتخألاو عباوطلا عنص طاشن ةسرامم ةصخر حنمت ،هالعأ روكذملاو 6991 ةنس ربمفون ٠3

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

..................................................................................................................... : )2( ةكرشلا رقم –

.......................................................................................................... : طاشنلا ةسرامم ناكم –

.انوناق ةلوخملا حلاصملا اهب موقت ةبقارم ةيلمع لك دنع ابوجو ةصخرلا هذه مدقت : 2 ةّداملا

............................يف ،.................ـب ررح

ءاضمإلاو متخلا 



.يونعملا صخشلا ةلاح يف ةكرشلا ةيمست وأ يعيبطلا صخشلا ةلاح يف بلطلا بحاص بقلو مسا ركذ )1( 

.يونعملا صخشلا ةلاح يف )2( 
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 ةـجحلا يذ لوأ يف خّرؤـــم ٩42–22 مــقر يذــيـفـنـت موــسرــم
 ددحــي،2202 ةــنــس وـــيــنوـــي 0٣ قـــفاوــمـــلا ٣44١ ماـــع

 يـنـطوــلا مـــلــعــلا زاـــجــنإ طاـــشــن ةـــسراــمــم طورــش
.هيلمعتسمو هــيزـجـنـم ىلــع ةــباــقّرــلا تاــيــفـــيـكو

–––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ
 ةيلحـملا تاــعاــمجلاو ةـيـلـخادــلا رــيزو رــيرـقــت ىلــع ءاــنــب –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 1٤1و ٥–211 ناــتداــملا اـــمـيس ال ،روـتــسدــلا ىلــع ءاــنـــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ليربأ ٥2 يف خرؤملا ٥٤1–36 مقر نوناقلا ىـضـتـقـمبو –

 يـنـطوـــلا مــلـعلا تازـــّـيــممب فـيرـــعـتـلا نـمـضـتـملاو 3691 ةــنـس
،يرـئازــجلا

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا 6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،تاـبوـقــعـلا نوـناــق نـمضتملاو 6691 ةـنـس وــيـنوـي 8 قـفاوـملا
،مّمتملاو لّدعملا

 ناــضــمر ٠2 يـف خرؤــــملا 9٥–٥7 مـــقر رـــمألا ىضـتـقــمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا ٥931 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

 ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤملا 2٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دعاوقلا ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٥2٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورشب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس تشغ ٤1 قفاوملا ٥2٤1 ماع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم
 23٤1 ماع بجر ٠2 يف خرؤملا ٠1–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا
،مّمتملاو

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

 وـيــلوــي ٠1 يـف خرؤــملا 9٤2–36 مقر موسرملا ىضتقـمبو –
 لــماحـلا راــعـشلا تازـيــممب فـيرـــعـتلا نـمـضتـملاو 3691 ةـنـس

،ينطولا ملعلل
 يف خرؤملا ٥63–79 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 7991 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 81٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2
 ٥ ةداملا اميس ال ،ينطولا ملعلا لامعتسا طورشب قلعتملاو
،هنم

 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
 ،لوألا ريزولا نييعت

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

 يف خرؤملا 2٥2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 9991 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٠2٤1 ماع بجر 82

 كلذكو هعنصو ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم طورش
 ةسرامم تاــيــفــيــكو رــّغصملا مــلــعــلاو هـــلـــمـــحـــي يذـــلا راـــعّشلا
،مّمتملاو لّدعملا ،هيلمعتسمو هيزجنم ىلع ةباقّرلا

 يف خرؤملا ٤32–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا 63٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1
 ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

 يف خرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 يف خرؤملا ٥63–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22
 ةفيحصو ةيسنجلا ةداهش ميدقت نم ءافعإلا طورش ددحي
،ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا قباوسلا

 : يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 موــسرــملا نــم ٥ ةداــملا ماــكــحأل اــقـيــبـطـت : ىلوألا ةّداملا
 81٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤملا ٥63–79 مقر يسائرلا
 لامعتسا طورشب قلعتملاو 7991 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا
 ةسرامم طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،ينطولا ملعلا

 هيزجنم ىلع ةباقرلا تايفيكو ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن
.هيلمعتسمو

 ينطولا مـلعـلا ىلـع موــسرــملا اذـــه ماــكـحأ قــبـطـت : 2 ةّداملا
.رّغصملا ملعلاو هلمحي يذلا راعّشلاو

يناثلا لصفلا

 ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم طورش

 ىلإ ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم عضخت : ٣ ةّداملا
.ايميلقإ صتخملا يلاولا اهمــّلسي ةصخر ىلع لوصحلا

 نييونعملاو نييعيبطلا صاخشألا يف طرتشي : 4 ةّداملا
 : يتأي ام ،ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم ةصخر يبلاط

،ةيرئازجلا ةيسنجلا –
،ةيندملا قوقحلاب عتمتلا –
 صاـخشألل ةــبـسـنـلاــب ،يرــئازــجلا نوـــناــقـــلل عوــضـخـــلا –

.نييونعملا
 ةدايز .هيدل رفوتت نأ بلطلا بحاص ىلع بجي : 5 ةّداملا

 تالحم ،هالعأ ٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا ىلع
 ةسراــمملاــب حــمست ةــبساــنــم ةــحاسمبو طاشنــلا عــم مءالــتـــت
.ةبسانملا ميمصتلا تاودأب ةزهجمو ،طاشنلل ةمئالملا
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ثلاثلا لصفلا
 صيخرتلا تاءارجإ

ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسراممب
 زاجنإ طاشن ةسرامم ةصخر بلط فلم عدوي : 6 ةّداملا

 ةــفـــلــكـملا ةـحـلـصـملا ىدــــل ةــيــقرو ةــخـسـن يـف يـنـطوــلا مــلــعـلا
 ةــسراــمــم عــمزـملا لـحـملا دوــجو ناـكــم ةــيدــلــب يـف ميـظـنـتلاـب
.عاديإ لصو لباقم ،هيف طاشنلا

.فلملا ةقباطم نم دّكأتلا دعب الإ لصولا مّلسي ال
.لالغتسالا ةصخر لحم لصولا لحي نأ نكمي ال
 : ةيتآلا قئاثولا ىلع ةصخرلا بلط فلم لمتشي
 : نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب –أ
 صوصنملا جذومنلل ةـقـباـطـم ةـصخرــلا بـلـط ةراـمـتـسا –

،موسرملا اذهب لّوألا قحلملا يف هيلع
،لحـملا راجيإ دقع وأ ةيكلملا دنس نم ةخسن –
 ةءافكلا تبثت يتلا تازاجإلا وأ تاداهشلا نم ةخسن –

.طاشنلا اذه ةسراممل ةينهملا
 : نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب –ب
 صوصنملا جذومنلل ةقباطم ةصخرلا بلط ةرامتسا –

،موسرملا اذهب لّوألا قحلملا يف هيلع
،يساسألا نوناقلا نم ةخسن –
،لحـملا راجيإ دقع وأ ةيكلملا دنس نم ةخسن –
 ةءافكلا تبثت يتلا تازاجإلا وأ تاداهشلا نم ةخسن –

.رّيسملل ةبسنلاب طاشنلا اذه ةسراممل ةينهملا
 فـلــم يدـلـبلا يـبـعـشلا ســلـجملا ســيئر لــسرــي : 7 ةّداملا

 يلاوــلا ىلإ ،اروــف ،هالــعأ 6 ةداـملا يـف روــكذـــملا ةـصـخرــلا بـلــط
 ءاـضــعأ ىلإ ،اروــف ،هرودـــب هـلسرــي يذــلا ،اـيـميـلـقإ صـتـخملا
.هاندأ ٤1 ةداملا يف ةروكذملا ينطولا ملعلل ةيئالولا ةنجللا

 لجأ يف اهيأر ءادبإ ةـيـئالوــلا ةنــجـللا ىلـــع بـجــي : ٨ ةّداملا
 فلم مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠2( نيرشع زواجتي ال
.بلطلا

 ةصخرلا بلط يف ،ةنجللا هذه يأر ىلع ءانب يلاولا ّتبي
 ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع زواجتي ال لجأ يف ضفرلا وأ لوبقلاب
.يأرلا مالتسا خيرات نم

 طاشنلا ةسراممب صيخرتلا نمضتملا يلاولا رارق غّلبي
 سلجملا سيئر قيرط نع ،اروف ،ينعملا ىلإ بلطلا ضفر وأ
.ينعملا يدلبلا يبعشلا

 نوكي نأ بجي ،ةصخرلا بلط ضفر ةلاح يف : ٩ ةّداملا
.اللعم ضفرلا

 ةحلصملا ىدل نعط ميدقت ةصخرلا بلط بحاص نكمي
 ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف ةيدلبلا يف ميظنتلاب ةفلكملا

 تامولعملا رصانع عيمجب اقفرم ،ضفرلا غيلبت خيرات نم
.ةيريربتلا قئاثولاو

 ،اروف ،نعطلا فلم يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر لّوح•ـي
 .هيف تبلل يلاولا ىلإ

 ،مايأ )٠1( ةرشع زواجتي ال لجأ يف نعطلا يف يلاولا لصفي
 سيئر قيرط نع ينعملا ىلإ ّغلبيو ،همالتسا خيرات نم ءادتبا
.يدلبلا يبعشلا سلجملا

 .لزانتلل ةلباق ريغو ةيصخش ةصخرلا : 0١ ةّداملا

.موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف ةصخرلا جذومن ددحي

عبارلا لصفلا

هيلمعتسمو ينطولا ملعلا يزجنم ىلع ةباقرلا تايفيك

لوألا عرفلا

ينطولا ملعلل ةينطولا ةنجللا

 فــّلـكـت ينـطوـلا مـلـعـلل ةـيـنـطو ةـنجل أــشنـت : ١١ ةّداملا
 يف هيلع ةظفاحـملاو ينطولا ملعلا ةيامح نامض ىلع رهّسلاب
 : يتأي امب فلكت ،راطإلا اذه يفو .هلامعتساو هزاجنإ لاجم

 ملعلا زاجنإ لاجم يف تاهيجوت ميدقتو ريبادت حارتقا –
 ،هلامعتساو ينطولا

 رهسلاو ،ينطولا ملعلا يزجنمل ةينطو ةيقاطب دادعإ –
،ةيرود ةفصب اهنييحت ىلع

،اهتعباتمو ةيئالولا ناجللا طاشن قيسنت –

 ملعلل ةينقتلا تازيمملا نــيزــجـنملا مارـتـحا ىلــع رــهسلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ينطولا

 ةــيــنــطوــلا تاــئيـــهـــلاو تاسسؤملا مارـــتـــحا ىلع رـــهسلا –
 ،ينطولا ملعلا لامعتسا تايفيكو طورشل ةيزكرملا تارادإلاو
 لالخإلا ةلاح يف ةيلخادلاب فّلكملا ريزولل ريراقت ميدقتو
.كلذب

 : نم ينطولا ملعلل ةينطولا ةنجللا لكشتت : 2١ ةّداملا

،اسيئر ،هلثمم وأ ةيلخادلاب فلكملا ريزولا –

،اوضع ،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،نيدهاجملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،اوضع

،اوضع ،ةنمقرلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم –

.اوضع ،ينطولا كردلا ةدايق نع لثمم –

 ينطولا ملـعـلل ةـيـنـطوــلا ةـنـجـلـلا مــيـظـنت ددحي : ٣١ ةّداملا
.ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهلمعو
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يناثلا عرفلا

ينطولا ملعلل ةيئالولا ةنجللا

 رهسلاب ّفلكت ينطولا ملعلل ةيئالو ةنجل أشنت : 4١ ةّداملا
 لاجم يف هيلع ةظفاحـملاو ينطولا ملعلا ةيامح نامض ىلع
.ةيالولا ىوتسم ىلع هلامعتساو هزاجنإ

 ىلـع يـنطوــلا مـلـعـلل ةــيـئالوــلا ةـــنـجـلـلا فــلــكــت : 5١ ةّداملا
 : يتأي امب صوصخلا

،ينطولا ملعلل ةينطولا ةنجللا تاهيجوت ذيفنت –

 طاشن ةسرامم صخر تابلط تافلم يف يأرلا ءادبإ –
،ينطولا ملعلا زاجنإ

 لامعتساب ةمزلملا تارادإلاو تائيهلاو تاسّسؤملا ءاصحإ –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةيالولا ىوتسم ىلع ينطولا ملعلا

 ىلع نيطشانلا ينطولا ملعلا يزجنم ةيقاطب كسم –
،اهنييحت ىلع رهسلاو ،ةيالولا ىوتسم

 ملعلل ةينقتلا تازيمملا نيزجنملا مارتحا ىلع رهسلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ينطولا

 تارادإلاو تاـــئيـــهــــلاو تاسسؤملا مارــــتــــحا ىلع رــــهسلا –
 لامعتسا تايفيكو طورشل ةيالولا ىوتسم ىلع ةينعملا
،ينطولا ملعلا

 ىوتسم ىلع ينطولا ملعلا يلمعتسمو يزجنم ةبقارم –
،ةيرود تارايز ميظنت لالخ نم ،ةيالولا

 طورشلاب لالخإلا ةلاح يف يلاولا ىلإ ريراقت لاسرإ –
 ريبادتلا ذاختال ينطولا ملعلا لامعتساو زاجنإ يف ةبولطملا
،ةمئالملا

 ىلإ اهتاطاشن نع ،رهشأ )3( ةثالث لك ،ريراقت لاسرإ –
.ةينطولا ةنجللا

 : نم ينطولا ملعلل ةيئالولا ةنجللا لكشتت : 6١ ةّداملا

،اسيئر ،هلّثمم وأ يلاولا –

،اوضع ،ةيالولل ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ريدم –

،اوضع ،ةيالولل نيدهاجملا ريدم –

،اوضع ،ةيالولل ةينطولا ةيبرتلا ريدم –

،اوضع ،ةيالولل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم –

،اوضع ،ةيالولل ةراجتلا ريدم –

،اوضع ،ةيالولا نمأ سيئر –

.اوضع ،ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا دئاق –

 ىلــع ميـظـنتـلاـب ةفــّلـكـملا ةـحـلـصملا ،ةـنـجـلـلا ةــناــمأ ىلوــتت
.ةيالولا ىوتسم

 ينطولا ملعلل ةيئالولا ةنجللا ميظنت ددحــي : 7١ ةّداملا
 .ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهريسو

ثلاثلا عرفلا

تابوقعلا

 رّصقملا صخشلا ىلإ راذعإ هيجوت يلاولا نكمي : ٨١ ةّداملا
 تقؤملا بحسلاب مايقلا وأ ينطولا ملعلا زاجنإ طورش يف

 ملعلل ةيئالولا ةنجللا ريرقت ىلع ءانب ةصخرلل يئاهنلا وأ
.ينطولا

 زواجتت ال ةدمل ،ًاتّقؤم ،ةسرامملا ةصخر قلعت : ٩١ ةّداملا
 ةيئالولا ةنجلل تاليهستلا ميدقت مدع ةلاح يف رهشأ )3( ةثالث
 .اهتباقر ةسرامم دنع

 تالاحلا يف ايئاهن ةسرامملا ةصخر بحست : 02 ةّداملا
 : ةيتآلا

،ةصخرلا حنم طورش دحأب لالخإلا –
 تقؤملا فيقوتلا ةرتف ءاهتنا دعب تاظفحتلا عفر مدع –

،طاشنلل
،ينطولا ملعلل ةينقتلا تافصاوملا مارتحا مدع –
،ةيئاضقلا ةيفصتلا –
.طاشنلا ةسرامم نع يدارإلا يلختلا –
 مـــهـصخر بحـس مـت نيذـــلا صاـخشألا بـطـشــي : ١2 ةّداملا

.ينطولا ملعلا يزجنم تايقاطب نم ايئاهن
 ةلاح يف وأ ةصخرلا حنم بلط ضفر ةـلاـح يـف : 22 ةّداملا

 لــجسلا نــم هــبــطش بلــطــب ينــعملا مزــلــي ،يئاــهـــنـــلا بحسلا
 خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف يراجتلا

.ةصخرلل يئاهنلا بحسلا وأ ضفرلا غيلبت
سماخلا لصفلا

ةيماــتـخو ةصاخ ماكحأ

 تاءارــجإلا لـكـب ماــيـقـلا بـلـطلا بــحاــص نــكـمي : ٣2 ةّداملا
 فلم عاديإب ةقلعتملا موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا

 ،ضفرلا ةلاح يف نعطلا اذكو ةصخرلا ىلع لوصحلا بلط
 لباقم ،ضرغلا اذهل ةصصخملا ةينورتكلإلا ةصنملا ربع
 .فلملا ةقباطم نم دكأتلا دعب ينعملا هملتسي عاديإ لصو

 ،موسرملا اذـــهـل ةـــفــلاــخـمـلا ماــــكـحألا لــــك ىغــلــت : 42 ةّداملا
 يف خرؤملا 2٥2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا اــهــنم اـــمـيــس ال
 ددحي يذلا 9991 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٠2٤1 ماع بجر 82

 كلذكو هعنصو ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم طورش
 ةسرامم تاــيــفــيــكو رــّغصملا مــلــعــلاو هـــلـــمـــحـــي يذـــلا راـــعّشلا
.هيلمعتسمو هيزجنم ىلع ةباقّرلا

 ةـّيمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـملا اذـــه رـــشـنــي : 52 ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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(1) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique. 

(2) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale. 

(3) Adresse personnelle lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou 
le siège social lorsqu’il s’agit d’une personne morale

.يعيبطلا صخشلا ةلاح يف)1(
     .يونعملا صخشلا ةلاح يف )2(
 ةكرشلا رقم وأ  يعيبطلا صخشلا ةلاح يف يصخشلا ناونعلا )3(

.يونعملا صخشلا ةلاح يف

.....................................: ةيالو
....................................: ةرئاد
......................................: ةيدلب

لّوألا قحلملا

ةـــــــــيبعشلا ةـــــــيطارقميدلا ةـــــــيرئازجلا ةــــــيروهمجلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

Wilaya : ................................................ 

Daïra : ................................................... 

Commune : ...........................................

ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم ةصخر بلط ةرامتسا
Formulaire de demande d'autorisation d'exercice 

de l'activité de confection de l'emblème national

monérp te moN )1( : ...................................................................................................................... : )1( بقللاو مسالا

noitanimonéD )2( :.................................................................................................................... ............ : )2( ةيمستلا

tnarég ud monérp te moN :.......................................................................................................... : ريسملا بقلو مسا

lanoitan étitnedi’d orémuN : ................................................................................................. : ينطولا فيرعتلا مقر

ecnassian ed ueil te etaD : ...................................................................................................... : دايدزالا ناكمو خيرات

erèm al ed monérp te moN :......................................... : مألا بقلو مساerèp ud monérP........................... : بألا مسا

étilanoitaN :................................................................................................................................................. : ةيسنجلا

esserdA)3( :............................................................................................................................................... : )3(ناونعلا

ecicrexe’d ueil ud esserdA :................................................................................................... : ةسرامملا ناكم ناونع

enohpélét ed orémuN :............................................................................................................................ : فتاهلا مقر

 مزتلأو ،اهبلط لاح اهتابثإل ةقيثو يأ ميدقتب دهعتأو ،ةحيحص هالعأ ةنّيبملا تامولعملا نأ يفرشب حّرصأ
.هب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا لالخ نم هيلع ةظفاحـملاو ينطولا ملعلا ةيامحب

tnemucod tuot rinruof à egagne’m ej ,seésivsus snoitamrofni sed éticarév al ruennoh’l rus eralcéd eJ
sel tnatcepser ne lanoitan emèlbme'l revresérp à te regétorp à egagne’m eJ .édnamed fitacfiitsuj

.setneréffa y seriatnemelgér te sevitalsigél snoitisopsid

Date : .................................. 
 

Lu et approuvé, 

Signature

    ........................... : خيراتلا

 ،هيلع قدوصو ئرق

  ءاضمإلا

Personne moraleيونعم صخش  Personne physique يعيبط صخش 
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يناثلا قحلملا

ةـــــــــيبعشلا ةـــــــيطارقميدلا ةـــــــيرئازجلا ةــــــيروهمجلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

……….………………… : ةيالو

 ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم ةصخر حنم نّمضتي ..................... يف خّرؤم ................. مقر رارق



،يلاولا ّنإ

 نمضتملاو ............................... قفاوملا ........................... يف خرؤملا ................. مقر يسائرلا موسرملا ىــضـتـقـمب –
............................... ةيالو يلاو  ...................... ديسلا نيعت

 يذلا ٥1٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا 63٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خرؤملا ٤32–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي

 يذلا 22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤــملا 9٤2-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــــضـتــقمبو –
،هيلمعتسمو هيزجنم ىلع ةباقرلا تايفيكو ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم طورش ددحي

.................................................... خيراتب ............................................ فرط نم مّدقملا بلطلا ىلع ءانبو –

................................................ خيراتب دقعنملا ،ينطولا ملعلل ةيئالولا ةنجللا عامتجا رضحم ىلع ءانبو –

 : يتأي ام رّرقي

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خرؤملا9٤2-22 مقر يذيفنّتلا موسرملا نم 3 ةّداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 : )1( ةدئافل ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم ةصخر حنمت ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا

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

................................................................................................................................. : )2( ةكرشلا رقم –

...................................................................................................................... : طاشنلا ةسرامم ناكم –

.اـنوناق ةلّوخملا حلاصملا اهب موقت ةبقارم ةيلمع لك دنع ابوجو ةصخرلا هذه مدقت : 2 ةّداملا



............................يف ،.................ـب رّرح

ءاضمإلاو متخلا 






.يونعملا صخشلا ةلاح يف ةكرشلا ةيمست وأ ،يعيبطلا صخشلا ةلاح يف بلطلا بحاص بقلو مسا ركذ )1( 

.يونعملا صخشلا ةلاح يف )2( 
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قحلملا

ةلقتنملا ضارمألا ةمئاق

يرابجإلا حيرصتلل ةعضاخلا 

 تـحـت يراـبــجإ حــيرـصت تاذ ضارــمأ : لوألا فـنـصلا
: ةينطو ةـبـقارم

يقيشو ممست –

تاليسوربلا ءاد –

ةثيبخلا ةرمجلا –

يكيدلا لاعسلا –

ايرتفيد –

يوصعو يبيمأ راحز –

تاكوشملا ءاد –

ديئوفيتلا هبشو ديئوفيتلا ىمح –

أ عون نم يسوريفلا دبكلا باهتلا –

ب عون نم يسوريفلا دبكلا باهتلا –

ج عون نم يسوريفلا دبكلا باهتلا –

تامواقملا ةددعتملا ايريتكبلا ىودع –

تايلمعلا ةفرغ ىودع –

ةرثدتملا ىودع –

 زوعلا ةمزالتم / يرشبلا يعانملا زوعلا سوريف ىودع –
بستكملا يعانملا

تايقليفلا ءاد –

يدلجلا تاينامشللا ءاد –

يوعملا تاينامشللا ءاد –

ماذجلا –

تايميربلا ءاد –

ةيرتسللا ءاد –

ب عون نم ةيلزنلا ةيمدتسملاب اياحسلا باهتلا –

ةيئاحسلا ةروكملاب اياحسلا باهتلا –

ةيوئرلا ةروكملاب اياحسلا باهتلا –

يسوريفلا اياحسلا باهتلا –

يسوريفلا غامدلاو اياحسلا باهتلا –

ايرالملا –

داحلا وخرلا عاخنلا باهتلا –

 ةـجحلا يذ لوأ يف خّرؤـــم 052–22 مــقر يذــيـفـنـت موــسرــم
 ددـحـي ،2202 ةــنــس وـــيــنوـــي 0٣ قـــفاوــمـــلا ٣44١ ماـــع
 حــيرــصـتلل ةـعــضاــخـــلا ةـــلــقـتـنـملا ضارـــمألا ةـمــئاــق
.يرابجإلا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةحصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥–211 ناـتداـمـــلا اـــمـيـس ال ،روـــتـسدـــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 93٤1 ماع لاوش 81 يف خّرؤملا 11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا

،هنم 93و 83 ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو

 يف خّرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضــتـقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 973-11 مقر يذـيـفنـتـلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنــس ربمفون 12 قفاوملا 23٤1 ماـع ةجحلا يذ ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام مسري

 نوــناـقــلا نــم 83 ةداــملا ماــكــحأل اــــقــيـــبـــطــت :ىلوألا ةّداملا
 ويلوي  2 قفاوملا 93٤1 ماـع لاوــش 81 يـف خّرؤــملا 11-81 مــقر

 ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،ةحصلاب قلعتملاو 81٠2 ةنس
.يرابجإلا حيرصتلل ةعضاخلا ةلقتنملا ضارمألا ةمئاق

 حيرصتلل ةعضاخلا ةلقتنملا ضارمألا ةمئاق ددحت :2 ةّداملا
 اــقـبـط ،هالـــعأ ىلوألا ةداــملا يـف اــهـيـلـع صوـصـنـملا يراــبــجإلا
.موسرملا اذهب قفرملا قحلملل

.اهسفن لاكشألا قفو يئابولا عضولا بسح اهنييحت متيو

 ةلـقـتـنملا ضارــمألاــب حيرـصتـلا تاـيـفـيـك ددـحــت :٣ ةّداملا
 فلكملا ريزولا نم رارق بجومب يرابجإلا حيرصتلل ةعضاخلا

.ةحصلاب

 ةـّيمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـملا اذـــه رـــشـنــي : 4 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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نوعاطلا –

ةيكناكيملا ةيوهتلاب بستكم يوئر ءاد –

بلكلا ءاد –

تايستكيرلا ءاد –

ةبصحلا –

ةيناملألا ةبصحلا –

تايسراهلبلا ءاد –

سلفسلا –

ةدالولا يثيدح ديلاوم زازك –

ةدالولا يثيدح ديلاوملا ريغ زازك –

يعامجلا يئاذغلا ممستلا ىودع –

يبيبحلا دمرلا –

يوئرلا لسلا ءاد –

يوئرلا ريغ لسلا ءاد –

يحفطلا سوفيتلا –

يناليسلا ليلحإلا باهتلا –

 تــحـت يراــبـجإ حـــيرــصـت تاذ ضارــمأ : يناثلا فنصلا
: ةيلود ةـبـقارــم

اينوغنوكيشلا ءاد –

اريلوكلا –

كنضلا ىمح –

الوبيإلا سوريف ضرم –

ءارفصلا ىمحلا –

تفرلا يداو ىمح –

لينلا برغ ىمح –

ىرخأ ةيفزن ىمح –

ديدج يعرف عون هببس ماكز –

لافطألا للش –

ةميخو ةداح ةيسفنت ةمزالتم –

 عونلا نم انوروك سوريف ةميخو ةداح ةيسفنت ةمزالتم –
يناثلا

ةيسفنتلا طسوألا قرشلا ةمزالتم –

.يردجلا –

 ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤـــم ١52–22 مــقر يذــيـفـنـت موــسرــم
 قــلــعتي ،2202 ةــنــس وـــيــنوـــي 0٣ قـــفاوــمـــلا ٣44١ ماـــع
.ةحصلا يف ةنمقرلل ةينـطوـلا ةــلاـكوــلاــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةحصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥–211 ناــتداــملا اــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاــنــــبو –
،هنم)2 ةرقفلا(

 ناـضـمر 62 يـف خّرؤــملا 11–٠9 مــقر نوــناـقــلا ىضـتـقــمبو –
 تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

 ةدعقلا يذ ٥1يف خّرؤملا 11–7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ماظنلا نمضتملاو 7٠٠2 ةنس ربمفون ٥2 قفاوملا 82٤1 ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا

 ناضمر ٥2 يف خّرؤملا 7٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةيامحب قلعتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع
 تاذ تاــيــطــعملا ةجلاــعــم لاــجــم يف نييــعــيــبــطــلا صاـــخشألا
،يصخشلا عباطلا

 لاوش 81 يف خّرؤــملا 11–81 مــقر نوـــناــقــلا ىــضـتــــقـــمبو –
 ،ةحصلاب قلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1 ماع
 ،هنم 792 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي  ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
 ،لوألا ريزولا نييعت

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

 يف خّرؤملا 913–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٥991 ةـنـس رــبوـتـكأ ٤1 قــفاوــملا 61٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـــج 91
 اهميـظـنتو ةّحصلا قئاثول ةينطو ةلاكو ءاشنإ نمضتملاو
،اهلمعو

 يف خّرؤملا 973–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون 12 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 6٠1–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤1٠2 ةنس سراـــم 21 قفاوملا ٥3٤1 ماــع ىلوألا ىدامج٠1
 يف رييستلا ةبساحـمل يتامولعملا ماظنلا عضو نمضتملاو
،ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا
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: يتأي ام مسري

 تحت ميظنت ةداعإ ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 ةسسؤملا ،”ةحصلا يف ةنمقرلل ةينطولا ةلاكولا“ ةيمست
 ةأشنملا ،ةّحصلا قئاثول ةينطولا ةلاكولا ةاــّمسملا ةيمومعلا

 يف خّرؤملا 913–٥9 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ماـــكـحأ بـــجوــمـب
 ٥991 ةـنـس رــبوـتــكأ ٤1 قــفاوــملا 61٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج 91
.ةيتآلا ماكحألل اقبط ،هالعأ روكذملاو

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 ىعدت يتلا ّةحصلا يف ةنمقرلل ةينطولا ةلاكولا : 2 ةّداملا
 يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ،”ةلاكولا“ صنلا بلص يف

.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ،يراجتو

 فـّـلــكـملا رــيزوــلا ةــياــصو تـحت ةــلاــكوــلا عــضوــت : ٣ ةّداملا
.ةحصلاب

.رئازجلا ةنيدم يف ةلاكولا رقم نوكي : 4 ةّداملا

 دّدحي ،ةـلاـكوـلل رـثـكأ وأ ةـقـحـلـم ءاـشـنإ نــكـمـي : 5 ةّداملا
 نــم رارــق بـجوــمب اـهـلـمعو اـهميـظـنتو يمـيـلقإلا اــهصاـصـتخا
.ةحصلاب فّلكملا ريزولا

 ةينطولا ةيجيتارتسالا ةعباتمو ذيفنت راطإ يف : 6 ةّداملا
 ةيسيئرلا ةمهملا لّثمتت ،ةنمقرلا ريوطت لاجم يف ةحصلل
 ةنمقر نـمضي يحصلا مالعإلل ينطو ماظن عضو يف ةلاكولل
 ةـيرسو نـمأو لداـبـتو مساـقــت عــجشيو ةــيــبــطــلا تاــطاشنــلا
 تاسّسؤمو لكايهو ةحصلا يينهم نيب ةيحصلا تايطعملا
.ينهملاو يبطلا رــّسلا مارتحا نمض نيلمعتسملاو ةحصلا

 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكت ،ةفصلا هذهبو

 لوـح زــكرـمـتت ةـيـضرأ رـبـع يمـقرــلا ىـفـشتــسملا عــضو –
 راسملا ةيؤر ةيناكمإ نم ةحصلا يينهم نّكمتو ضيرملا
 نيسحتب حامسلاو ،ةنمآ ةفصب يقيقحلا تقولا يف يجالعلا

 نع تايطعملا جمدب اصوصخ مايقلاب جالعلا ةيعونل ربتعم
 ةجلاعملا تالوكوتوربو ةيدايعلا تايطعملاو ىضرملا لوخد
 ةيضرألاو فثكملا جالعلا رييستو ةيبطلا حلاصملاو تادحولاو
 يبطلا ريوصتلاو يبطلا ليلحتلا ربخم( ىفشتسملل ةينقتلا

 ةـيـبـطلا تازـيـهـجتلا سيـيـقـتو )ةــيـئاــفـشتـسالا ةــيـلدـيـصـلاو
،اهتنايصو

 ،ةحصلا يينهمل حاتملا ،مساقتملا يبطلا فلملا عضو –
 يتلا تايطعملا لك نّمضتيو ضيرم لكل حنمي فّرعم ربع
 يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا نمأو مساقتو لدابت ّعجشت
،يبطلا جالعلا قيسنتو ضيرملاب يبطلا لّفكتلل ةيرورضلا

 نع ةعشألا بطو دعب نع جالعلاو دعب نع بطلا ذيفنت –
 نم نّكمت ةحصلا يينهمل دعب نع ةيئرملا ةرضاحـملاو دعب
 تايطعملا مساقتو لدابتو ىضرملاب دعب نع يبطلا لّفكتلا

 ضرع صئاقن اصوصخ رابتعالا نيعب ذخألا عم نامأ لكب
،ةيفاكلا ريغ ةيحصلا ةيطغتلا تاذ قطانملا يف جالعلا

 ،تــنرـتـنإلاـب تاــيـضرأ رــبـع يـبـطـلا نيوــكـتلا رـــيوــطــت –
 نامض نم نّكمت ،ةينعملا تائيهلاو تاسّسؤملا عـم نواـــعـتلاــب
 ةـحـصـلا يـيـنـهمل دـــعب نــع يـبـطـلا هـبـشو يـبـطــلا نــيوــكـتلا

،دعب نع ميلعتلا عيجشتو

 ىلع ينيب ليــغشت تاذ جالــع باــطقأو تاـــكـبش ءاـشــنإ –
 ىضرملا هيجوت لّهست ينطولاو يوهجلاو يلحـملا ىوتسملا

 مهئافشتسال ةمءالم رثكألا ةحصلا تاسسؤمو لكايه وحن
،لاجعتسالا ةلاح يف اميس ال ،مهب لّفكتلاو

 ةيبطلا( ةينهملا لامعألاو ضارمألا زيمرت عضوو ريوطت –
 ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،ةيضرأ ربع ،)ةيبطلا هبشو
،يعامتجالا نامضلا تائيهو ةحصلا يينهمو

 ةــحـصـلا تاـيــطعـمو ةـيـحـصـلا ةـــظــقـيـلل ةـيــضرأ ذـيــفـنت –
 نيلمـعـتسملاو ةحـصـلا ييـنـهمو ةيـحـصـلا تاــطـلـسلل ةـهـجوـم
 ،ةــحـصـلا نـــع ةـــــقوـــثوـــم تاــموـــلـــعم ىلـــع لوـــصـحلا لــــجأ نـــم
 حئاوـجلاو ةئبوألاو ةثـعبنملاو ةدجـتـسملا ضارمألا نع اميس ال
،جالعلا ضرعو ةيفارغوميدلاو ةيئابولاو ةيملـعلا تايـطـعملاو

 بوغرملا ريغ ةيحصلا ثادحألا نع غيلبتلل ةباوب ريوطت –
 لكب ةيحصلا تاطلسلل حيرصتلا نم صاخشألا نّكمت اهيف
 نم ةحصلاب رضم ٍداع ريغ رثأ لك وأ هيف بوغرم ريغ ثدح
،ةيحصلا ثراوكلاو حئاوجلاو ةئبوألا يدافت لجأ

 فيشرأ لك اذكو يبطلا فيشرألا ظفحو رييست ةنمقر –
،رخآلا ةحصلا

 ةـيـعيرــشـتلا رـيـبادـتـلا دادـــعإو مـيـمـصــت يـف ةـمــهاـــسـمـــلا –
 تايجولونكت لامعتسا ريطأت نم نّكمت يتلا ةيميظنتلاو
 ةطبترملا كلت اميس ال ،ةحصلا عاطق يف لاصتالاو مالعإلا

 مساقتو لدابتو يبطلا رــّسلا ظفحو ةحصلا ةنهم ةسراممب
،يصخشلا عباطلا تاذ ةحصلا تايطعم ةيرسو نمأو

 ةيرورض ةقيثو لكو ةينقتو ةيملع ةمولعم لك نامض –
،ةحصلا لاجم يف نيوكتلل

 لك ىلع رشنلاو ءانتقالاو جاتنإلاو دادعإلاو ميمصتلا –
 تامولعملاو تاعوبطملاو تافلؤملاو قئاثولا لكل مئاعدلا

.ةينقتلاو ةيملعلاو ةيبطلاو ةيميلعتلا لئاسولاو
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 : يتأي امب كلذك ةلاكولا فّلكت : 7 ةّداملا

 يحصلا مالعإلل ينطولا ماظنلا ةصنم ىلع ةظفاحـملا –
 ةيحصلا تايطعملا لك اذكو ريياعملاو عجارملا جردت يتلا

 طاشنلا تاعاطق مالعإ ةمظنأ عم ينيبلا ليغشتلا نمضتو
 ايجولونكت نامكحي نيذللا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ىرخألا
،لاصتالاو مالعإلا

 تاسسؤمو لكايهل يمقرلا فيرعتلا نيمأتو ريفوت –
 حمسي فيرعتلل عجرم ءاشنإ ربع ةحصلا يينهمو ةحصلا

 مايقلاو تايطعملا نيزختو ءاويإو تازيهجتلا نمأو ةيرسب
،ةيرود تاقيقدتب

 تازاجنإلاو تاساردلاب ةقّلعتملا طورشلا رتافد دادعإ –
،ةحصلا لاجم يف ةنمقرلا ريوطت لاجم يف اهؤارجإ بجاولا

 ّمـت يـتــلا لاــمعألا مّـدــقت ىدــم نــع ةــيرود رــيراــقـت دادــعإ –
 حارتقاو ةنمقرلا ريوطت تارشؤم روطت نعو اهيف عورـشـلا

 فّلكملا ريزولا ىلع هضرعو اهنيسحت ىلإ فدـهـي رـيبدــت لــك
.ةحصلاب

يناثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

 .ّماع ريدم اهريديو ةرادإ سلجم ةلاكولا رّيسي : ٨ ةّداملا
.ينقتو يملع سلجمب دّوزتو

 نم رارق بجومب ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا دّدحي : ٩ ةّداملا
 ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةحصلاب فّلكملا ريزولا

.ةرادإلا سلجم ةلوادم دعبو

لوألا مسقلا

ةرادإلا سلجم

 هسأري يذلا ةلاكولل ةرادإلا سلجم نوكتي : 0١ ةّداملا
 : نم ،هلثمم وأ ةحصلاب فّلكملا ريزولا

،ينطولا عافّدلا ةرازو لثمم –

،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،لدعلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،يعامتجالا نامضلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

 ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دــيرــبــلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم –
،ةيكلساللاو

،ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

.يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا لثمم –

 نأ هــنأـش نــم صـخش يأــب سـلـجملا نيعـتسـي نأ نـكمـي
 ةجردملا لئاسملا يف هتاءافك ىلإ رظنلاب هتالوادــم يـف هدــيـفي

.لامعألا لودج يف

 ةرادإلا سلـجـم تاــعاـمـتـجا ةــلاــكوــلل ماـعــلا رــيدــملا رـضـحـي
.هتنامأ ىّلوتيو يراشتسا توصب

 )3( ثالــث ةدــمـل ةرادإلا سـلـجـم ءاـضــعأ نّـيــعُي : ١١ ةّداملا
 نـم رارــق بــجوــمب )1(ةدــحاو ةرــم دــيدـجـتـلل ةــلــباــق تاونس

 تاطلـسـلا نـم حارـتــقا ىلـع ءاــنـب ةـحـصـلاــب فــّلــكـملا رــيزوــلا
.اهنوعبتي يتلا تائيهلاو

 مـتـي ،ةرادإلا سلـجـم نــم وـضــع ةدــهـع عاـطـقـنا ةــلاــح يفو
.ةدهعلا يقابل اهسفن لاكشألا بسح هفالختسا

 ءاهتناب ،مهفئاظو مكحب نينّيعملا ءاضعألا ةدهع يهتنت
.فئاظولا هذه

 صوـــــصــــخــلا ىلــــع ،ةرادإلا ســــلـــجـــم لوادــــتــي : 2١ ةّداــمــلا
 : يتأي اميف

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ةلاكولا فادــهأ –

 ةددعتملاو ةيونسلا لمعلا جماربو تاّططخملاو عيراشملا –
،ةلاكولل تاونسلا

،ةلاكولل ةيريدقتلا ةينازيملا –

،ةلاكولا تاباسح –

،يلخادلا اهماظنو ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا –

،تايقافتالاو تاقافتالاو دوقعلاو تاقفصلا عيراشم –

،تاباسح ظفاحم نييعت –

،ةلاكولل تاقحلم ءاشنإ عيراشم –

،اياصولاو تابهلا لوبق –

 اهراجيإو ةلاكولل ةيراــقـعلاو ةــلوـــقـنملا كالــمألا ءاــنـتــقا –
،اهيف فرصتلاو

،ةيعامجلا ةيقافتالا عورشم –

،ةلاكولا طاشنل يونسلا ريرقتلا –

 ةلاكولا لمع نيسحت اهنكمي يتلا ىرخألا لئاسملا لك –
.اهماهم زاجنإ ىلع عيجشتلاو

 نم ءاعدتسا ىلع ءانــب ةرادإلا سـلـجـم عـمـتـجــي : ٣١ ةّداملا
.ةنسلا يف )2(نيترم ،ةيداع ةرود يف هسيئر

 ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ نكميو
 بلطب وأ ةحصلاب فّلكملا ريزولا نم بلطب وأ هسيئر نم
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم

 حارتقا ىلع ءانب لامعألا لودج ةرادإلا سلجم سيئر ّدعي
.ةلاكولل ّماعلا ريدملا نم



ـه ٣44١ ماع ةجحلا وذ 742١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا16
م 2202 ةنس ويلوي ١١

 ىلإ لامعألا لودجب ةقفرم تاءاعدتسالا لسرت : 4١ ةّداملا
 لقألا ىلع اموي )٥1( رشع ةسمخ لبق ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 ةـبسنـلاـب لـجألا اذـه صيــلــقــت نــكــمــيو .عاــمــتــجالا خــيراــت نــم
.مايأ )8( ةينامث نع ّلقي نأ نود ةيداعلا ريغ تاروّدلل

 روـــضـحـب ّالإ ةرادإلا ســلـجـم تالوادـــم ّحــصـت ال : 5١ ةّداملا
 ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو .لقألا ىلع هئاضعأ فصن
 يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا نوضغ يف ديدج عامتجا جمربي
 امهم ،ذئنيح ،سلجملا لوادتيو ،لجؤملا عامتجالا خيرات
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي

 تاوصأ ةيبلغأب ةرادإلا سلجم تارارق ذختت : 6١ ةّداملا
 نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا

.احّجرم سيئرلا توص

 رـــضاــحــــم يــف ةرادإلا ســلـجــــم تالوادـــم ررــــحت : 7١ ةّداملا
 سلجم سيئر هيلع رّشؤيو همّقري صاخ لجس يف نَّودــُتو
.ةرادإلا

 ةـطـلـسـلا ىلإ ةرادإلا سـلــجـم تالوادــم لـــسرــت : ٨١ ةّداملا
 ةيلاوملا )٥1( رشع ةسمخلا مايألا لالخ ،ةقفاوملل ةيصولا
 نم اموي )٠3( نيثالث دعب ةذفان حبصتو ،عامتجالا خيراتل
 اذه لالخ غّلبت ةحيرص ةضراعم ةلاح يف ّالإ ،اهلاسرإ خيرات
.لجألا

يناثلا مسقلا

ماعلا ريدملا

 اقبط موسرم بجومب ةلاكولل ماعلا ريدملا ّنَيعُي : ٩١ ةّداملا
 فّلكملا ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب ،هب لومعملا ميظنتلل
.ةحصلاب

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

 دعاسم ماع ريدم هماهم يف ةلاكولل ماعلا ريدملا دعاسي
 ةلاكولا لكايه قيسنتب ،ماعلا ريدملا ةيلوؤسم تحت ،فّلكي
.اهطيشنتو

 ريزولا نم رارق بجومب دعاسملا ماعلا ريدملا نـــّـيعُي 
.ةلاكولل ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةحصلاب فّلكملا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

 صاـخشألا نيــب نــم لــكاـيـهـلا وــلوؤـــسـم نـــَّيــعــُي : 02 ةّداملا
 )٥(سمخ نوتبثي نيذلا ةبولطملا تالهؤملاو تاءافكلا يوذ

 نـيداــيـملا يـف ةيــلـعـفـلا ةـسرامـمــلا نــم ،لـــقألا ىلــع ،تاوــنـس
.ةلاكولا ماهمب ةطبترملا

.ةلاكولا ريس نسح نامض ماعلا ريدملا ىّلوتي : ١2 ةّداملا

 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكي ،ةفصلا هذهبو

 ةاـيحلا لاـمــعأ عـيـمج يفو ةــلادــعـلا ماــمأ ةــلاــكوــلا لـيـثــمت –
،ةيندملا

 فادهألا قيقحت ىلع لمعلاو ةرادإلا سلجم تالوادم ذيفنت –
،ةلاكولاب ةطونملا

،ةلاكولل ةيريدقتلا ةيونسلا ةينازيملا عورشم دادعإ –

 ةــمرـصـنملا ةنـسـلا جــئاــتن تاــباـســحو لــئاــصـحلا دادـــعإ –
،ةلاكولل ىرخألا ةيلاملا تايعضولاو

 ةلاكولل يلخادلا ماظنلاو يلخادلا ميظنتلا عيراشم دادعإ –
،امهقيبطت مارتحا ىلع رهسلاو

 ميظنتلل اقفو قافتاو ةيقافتاو دقعو ةقفص لك ماربإ –
،هب لومعملا

،ةلاكولل ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا رييست نامض –

،ةيعامجلا ةيقافتالا عورشم دادعإ –

 91 ةداملا ماكحأب لالخإلا نود ،ةلاكولا يمدختسم نييعت –
،هالعأ

،ةلاكولا يمدختسم عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا ةسرامم –

،ةلاكولا تاقفنب رمألا –

.ةلاكولا طاشنل يونسلا ريرقتلا دادعإ –

 ،هتيلوؤسم تحت ،هئاضمإ ضيوفت ماعلا ريدملا نكميو 
.نيبرقألا هيدعاسم ىلإ

 يف نيمدختسملا روجأو لمعلا تاقالع دّدحت : 22 ةّداملا
.ةيعامجلا ةيقافتالا

 ثلاثلا مسقلا

ينقتلاو يملعلا سلجملا

 ّفلكت ةيراشتسا ةئيه ينقتلاو يملعلا سلجملا : ٣2 ةّداملا
 لئاسملا ّلك صوصخب تايصوتو تاحارتقاو ءارآ ميدقتب
 مادختسا ريطأت اهنأش نم يتلا ةينقتلاو ةيملعلاو ةيبطلا

 ةحصلا عاطق ىوتسم ىلع لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت
.ةلاكولا ماهمب ةقالعلا تاذو

 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكي ،ةفصلا هذهبو
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 يتلا اهذيفنت تايفيكو ةلاكولا تاطاشن جمارب حارتقا –
،ةرادإلا سلجم ىلع ماعلا ريدملا اهضرعي

 يعونلا رايتخالاو ريياعملاو سيياقملا يف يأرلا ءادبإ –
 تاـيـجوـلوـنـكـت رـيوــطــتــل ةــيرورضلا تازــيــهــجــتــلــل يــّمــكــلاو
،عاطقلا ىوتسم ىلع لاصتالاو مالعإلا

،ةلاكولا يمدختسم نيوكت جمانرب حارتقا –

،ةلاكولا اهمظنت يتلا ةيملعلا تارهاظتلا جمارب حارتقا –

 يملعلا نواعتلاو تالدابتلا جمارب ديدحت يف ةمهاسملا –
،ينقتلاو

 هــطاــشــنب ناـطــبـترــي ثــحـبو ةـــسارد لـــك يـف عورـــشـلا –
 ،امهزاجناو

.ماعلا ريدملا هيلع اهضرعي ىرخأ ةلأسم لك يف تبلا –

 : نم ةلاكولل ينقتلاو يملعلا سلجملا نّوكتي : 42 ةّداملا

،ةئبوألا ملع يف )2( نيريبخ –

،نييدايع ءاربخ )٥( ةسمخ –

 ماهمب ةلصلا يذ يتامولعملا ماظنلا يف ءاربخ )٥( ةسمخ –
.ةلاكولا

 دحأ ةلاكولل يـنــقـتلاو يـمــلعـلا سـلـجملا سأرــي : 52 ةّداملا
 ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل هؤارظن هبختني يذلا هئاضعأ
.ديدجتلل

 ةدمل يـنـقتـلاو يمـلـعـلا سلـجملا ءاــضـعأ نــّيـعـُي : 62 ةّداملا
 ريزولا نم رارق بجومب ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث
.ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ةحصلاب فّلكملا

 ،ينقتلاو يملعلا سلجملا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
 ةدـمـلــل هــفالــخــتسال اــهسفــن لاــكشألا بسح دــيدــج وضع نــّيـــعـــي
.ةدهعلا نم ةيقبتملا

 ءاــنـب يـنـقـتلاو يــمـلـعـلا سـلـجـملا عــمـتجـي : 72 ةّداملا
 يف تارم )٤( عبرأ ةيداع ةرود يف هسيئر نم ءاعدتسا ىلــع
 ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو .ةنسلا
 .هئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب وأ هسيئر نم ءاعدتسا

 يف ينــقـتـلاو يـمــلـعـلا ســلجـملا لاــــغـــشأ ررـــــحت : ٨2 ةّداملا
 ريدملا هيلع رّشؤيو همّقري صاخ لجس يف نَّودُتو رضاحم
.ةسلجلا نيمأو سيئر اهعّقويو ،ةلاكولل ماعلا

 قداصيو يلخادلا هماظن ينقتلاو يملعلا سلجملا ّدعي
.هتاطاشن نع ايونس اريرقت ّدعيو ،هيلع

ثلاثلا لصفلا

ةيماتخو ةيلام ماكحأ

 يفـناــج لوأ يف ةــلاــكوـــلل ةــيـلاـملا ةـنـسـلا حــتـفـت : ٩2 ةّداملا
.ةنس لك نم ربمسيد 13 يف لفقتو

 اـبابو تاداريإلل اــباب ةلاكولا ةينازيم نّمضتت : 0٣ ةّداملا
.تاقفنلل

 : تاداريإلا باب يف

،ةيمومعلا ةمدخلا ءابعأب ةطبترملا ةلودلا تامهاسم –

 ،ةمّدقملا تامدخلا ليخادم –

،اياصولاو تابهلا –

.ةلاكولا طاشنب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك –

 : تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.اهماهم زاجنإل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك –

 يراجتلا لكشلا بسح ةلاكولا ةــبساحــم كـــســمت : ١٣ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو

 قيدصتلاو ةــلاــكوـــلا تاـــباـــسـح قـيـقدــت ىلوتـــي : 2٣ ةّداملا
 ميـظـنـتلاو عيرــشتـلل اــقــفو نّيــعي تاـــباـســح ظــفاــحـم اـــهـيــلع
.امهب لومعملا

 ،تاقفنلا ةـبـقارــم لاـجم يـف ،ةــلاــكوــلا عـضـخــت : ٣٣ ةّداملا
 ةمظنألاو نيناوقلل اقفو ةلّهؤملا ةزهجألل ةيدعبلا ةبقارملل
.اهب لومعملا

 ماكـحأ اـهـنـم اـمـيـس ال ،ةـفـلاـخـملا ماـكـحألا لـك ىـغـلـت : 4٣ ةّداملا
 ىلوألا ىدامج 91 يف خّرؤملا 913 –٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا

 ءاشنإ نمضتملاو ٥991 ةنس ربوتكأ ٤1 قفاوملا 61٤1 ماع
.اهلمعو اهميظنتو ةّحصلا قئاثول ةينطولا ةلاكولا

 ةـّيمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـملا اذـــه رـــشـنــي : 5٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
لوألا ريزولا حلاصم

 قـــفاوــمـلا ٣44١ ماـــع ىلوألا ىداــــمـــــج 2يــــــف خرؤــمرارــق
 ناـــجــلـلا ءاـــشــنإ نـــمـضـتـي ،١202 ةـــنـس رـــبـمـســـيد 7
 كالــسأــب ةــصـتـخـملا ءاــضــعألا ةــيواـسـتملا ةيرادإلا

 ةـيـموـمـعلا ةـــفـيظوــلل ةـــماــعـلا ةـــيرــيدــملا يــفظوــم
.يرادإلا حالصإلاو

––––––––––
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا ّنإ
 يف خرؤــملا ٤٠-8٠ مــقر يذــيـفنـتلا موــسرـــملا ىـضــتـقـمـب –

 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مرحم 11
 كالـــسألل نيــمتـنملا نيــفظومـــــلاـب صاــخلا يــساــسألا نوــناــقــلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

 11 يف خرؤملا ٥٠-8٠ مــقر يذـــيفـنتلا موـــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مرحم
،بّاجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يـساسألا

 يف خرؤملا 832-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس ويلوي 22 قفاوملا ٠3٤1 ماع بجر 92
 كالـــسألــل نيــمـتـنملا نيـفـظوــملاــب صاــخلا يــساــسألا نوــناــقـلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاب ةصاخلا

 يف خرؤملا 6٥2-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 11٠2 ةنس ويلوي ٠3 قفاوملا 23٤1 ماع نابعش 82
 ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرادإلاب

 يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خرؤملا ٤91-٤1 مق يذيفـنتـلا موـــــسرـــملا ىــضـتـقـمبو –
 نمضتملاو ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا ميظنت

 يف خرؤملا 991-٠2 مقر يذيفـنـتلا موــــسرــملا ىـضــتقمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤
 ناجللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

 قــفاوملا 63٤1 ماع بجر 11 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةــيرادإلا ناــجـللا ءاــــشـنإ نـمـضـتـملاو ٥1٠2 ةـنـس لــيرــبأ ٠3
 ةــيرــيدــملا يــفـظوــم كالــسأــب ةـصـتـخـملا ءاـضــعألا ةــيواــسـتملا
،ممتملاو لدعملا ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا

: يتأي ام رّرــقـي

 ةــفـيـظوـــلل ةــماــعــلا ةـــيرـــيدــملا ىدـــل أــشــنـت : ىلوألا ةداـمــلا
 ةــيواستم ةيرادإ ناجل )3( ثالث يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا
 ةـفيظولل ةماعلا ةيريدملا يفظوم كالسأب ةصتخم ءاضعألا
.يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

 ،ءاــضــعألا ةـــيواـسـتـملا ةـــيرادإلا ناـــجـلـلا نوـــكـتـــت : 2 ةداملا
 ،ةرادإلا نولثمي ءاضعأ نم ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروــكذــملا

: يتآلا لودجلل اقبط ،نيفظوملا نولثمي ءاضعأو


ناجللا


بترلاو كالسألا









١ مقر












٥
















٥













٥













٥







ةيمومعلا ةفيظولل نوشتفملا -
ةيمومعلا ةفيظولل نوققدملا -
نوفرصتملا -
نيفرصتملا ودعاسم -
ةمجارتلا نومجرتملا -
يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا -
يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم -
تايئاصحإلا يف نوسدنهملا -
تايئاصحإلا يف نيسدنهملا ودعاسم -
تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا -
ةنايصلاو ربخملا يف نوسدنهملا -
نويسيئرلا نوصصختملا نوينقتلا نودعاسملا -

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

ةرادإلا وّلثممنيفظوملا وّلثمم
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 ليربأ ٨١ قـــفاوــــملا ٣44١ ماــــع ناـضمر 7١يف خرؤمرارق

 ةــيواـــســتمــلا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحي ،2202 ةنس

 ةــيرــيدــملا يفـظوــم كالــسأــب ةـصـتـخـملا ءاــضــعألا

.يرادإلا حالــصإلاو ةـيــموـمـعـلا ةــفـيظوــلـل ةـــماــعــلا

––––––––––

 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ناـضمر 71يـف خرؤــم رارــــق بــــجوــــمـب

 ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحت ،22٠2 ةنس ليربأ 81

 ةــــــماــــــعــــــلا ةــــــيرــــــيدملا يفــــــظوــــــم كالسأب ةصتــــــخملا ءاضعألا

: يتآلا لودجلل اقبط ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل

 63٤1 ماع بجر 11 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٣ ةداملا
 ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا
 ةـــيرـــيدملا يفــــظوــــم كالسأب ةصتــــخملا ءاضعألا ةــــيواستملا
.ممتملاو لدعملا ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قــــفاوـــملا 3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج 2 يـف رـــئازــجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد 7

لامشوب مساقلب

)عبات( لودجلا


ناجللا


بترلاو كالسألا
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ةيمومعلا ةفيظولل نويسيئرلا نوبقارملا -
ةيمومعلا ةفيظولل نوبقارملا -
ةرادإلا وقحلم -
نويسيئرلا نويرادإلا نوبساحملا -
يلآلا مالعإلا يف نوماسلا نوينقتلا -
تايئاصحإلا يف نوماسلا نوينقتلا -
نويسيئرلا تايريدملا باتك -
تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا ودعاسم -
نوصصختملا نوينقتلا نودعاسملا -


ةيمومعلا ةفيظولل ةباقرلا ناوعأ -
نويرادإلا نوبساحملا -
ةرادإلا ناوعأ -
تايريدملا باتك -
باتكلا -
تانايبلا ظفح ناوعأ -
يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا -
لالغتسالا ناوعأ -
لماع نوع -
يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا نونواعملا -
يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا ناوعألا -
نوينهملا لامعلا -
تارايسلا وقئاس -
باّجحلا -

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

ةرادإلا وّلثممنيفظوملا وّلثمم
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ناجللا


بترلاو كالسألا







١ مقر












2 مقر
















٣ مقر

ودبع
ليبن 

 يواوز
نومحرب

ةرومع
رداقلا دبع 

 ةيفراعم
اضر دـمحم

يباجع
دارم 



قفوم
ةزمح 



 يبيرعل
نيدلا حالص



 حابل
ميرك


يليضوف
دولوم 





 يزيرح
ةيماس






يديوس
دوليم 

زاجح
 لالج

ينامحر
نامحرلا دبع

 خيشلا
قاحسإ

 يمساقلب
نايفس

ينساوح
نيدلا زع 

 يرداوق
 شوشيع
رداقلا دبع



لاكلك
ريديإ 



 يعاسب
ةرينم



 يحاي
 ىفطصم





فداهوب
يميم 







 نمضع
دمحأ

 يساس نب
رودق

 يعزك
ليعامس

 زيزعلا دبع
 بيجن رمع

لداع
ينارهو
ةليلد 

 تيشف
ركبوبأ



 يساس نب
رودق




 شليلع
نايفس


 ناقرز
ةراس


يساس نب
رودق 





 ةرمحلب
ةريجه







 شادع
دـمحم

يناضمر
فيرش 

 نونزوب
ةميسن

 ةيريادب
فصنم



ةشعوب
نيدلا رون

 فونش
ناورم



 ريصبل
ةميهف





تركل
زيزعلا دبع 



مادز
رداقلا دبع 



يرمح
ميلس




ةديع نب
ةزنك 







ةماشوب
ريهز 

ةيمومعلا ةفيظولل نوشتفملا -
ةيمومعلا ةفيظولل نوققدملا -
نوفرصتملا -
نيفرصتملا ودعاسم -
ةمجارتلا نومجرتملا -
يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا -
يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم -
تايئاصحإلا يف نوسدنهملا -
تايئاصحإلا يف نيسدنهملا ودعاسم -
تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا -
ةنايصلاو ربخملا يف نوسدنهملا -
يسيئرلا صصختملا ينقتلا دعاسملا -


ةيمومعلا ةفيظولل نويسيئرلا نوبقارملا -
ةيمومعلا ةفيظولل نوبقارملا -
ةرادإلا وقحلم -
نويسيئرلا نويرادإلا نوبساحملا -
يلآلا مالعإلا يف نوماسلا نوينقتلا -
تايئاصحإلا يف نوماسلا نوينقتلا -
نويسيئرلا تايريدملا باّـتك -
تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا ودعاسم -
نوصصختملانوينقتلا نودعاسملا -


ةيمومعلا ةفيظولل ةباقرلا ناوعأ -
نويرادإلا نوبساحملا -
ةرادإلا ناوعأ -
تايريدملا باتك -
باتكلا -
تانايبلا ظفح ناوعأ -
يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا -
لالغتسالا ناوعأ -
لماع نوع -
يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا نونواعملا -
يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا ناوعألا -
نوينهملا لامعلا -
تارايسلا وقئاس -
باّجحلا -

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

ةرادإلا وّلثممنيفظوملا وّلثمم

.لئاسولا ةرادإ ريدم ،رودق يساس نب ديسلا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا سأري
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لدعلا ةرازو

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت دّدحي ،2202 ةنس ليربأ 0٣ قفاوملا ٣44١ ماع ناضمر ٩2 يف خّرؤم رارق
.لدعلا ةرازول طبضلا تانامأ يمدختسمكالسأب ةصاخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت دّدحت ،22٠2 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 92 يف خّرؤم رارق بجومب
: يتآلا لودجلل اقبط ،طبضلا تانامأ يمدختسم كالسأب ةصاخلا

ةرادإلا ولثممنيمدختسملا ولثمم

.طبضلا تانامأ كالسأ رييست ريدم بئان ،بيطلا يدعس دّيسلا ةنجّللا سأري

 نارمعوب يبرعلا
حارص

يرك نب
ءايركز 

ةنيزوب
ىفطصم

نازيد
ةيدان 

راصمس
يعمج 



 نارمعوب يبرعلا
حارص

يرك نب
ءايركز 

ةنيزوب
ىفطصم 

 نازيد
ةيدان

راصمس
يعمج 

ءاضعألا
نويفاضإلا 

يدعس
بيطلا 

بوبهش
ةريصن 

يريحس
ةيدان 

يرعل
نايفص 

ينويدم نب
دـمحم 



يدعس
بيطلا 

بوبهش
ةريصن 

يريحس
ةيدان 

 يرعل
نايفص

ينويدم نب
دـمحم 

ءاضعألا
نومئادلا 

يلولج
يحتف 

ناوهلب
دعاس 

 تيولع
رمع

ينيركز
دنحم 

 قيدص
ةمطاف



يلافج
دمصلا دبع

حريف
نيدلا رون 

فريوش
ةظيفح 

شوطبم
ةيماس 

حورطم
يلع 

ءاضعألا
نويفاضإلا 

يماطسب
ساعنلا نامحرلا دبع 

لبيده
دوعسم 

راعرع
بيطلا 

يحاس
ديمحلا دبع 

حيشوك
ىوجن 



ةداعس
فيطللا دبع 

يوافرش
ةقيفش 

ةيركب
ميعن 

موسق
ديشر 

نيدموب
يراوه 

ءاضعألا
نومئادلا 

كالسألاناجللا





 ةنجّللا

١ مقر

















 ةنجّللا

2 مقر





 ماسقأ ءانمأ

طبضلا







ءانمأ

طبضلا 
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 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت دّدحي ،2202 ةنس ليربأ 0٣ قفاوملا ٣44١ ماع ناضمر ٩2 يف خّرؤم رارق
.لدعلا ةرازول ةينقتلاو ةكرتشملا كالسألاب ةصاخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت دّدحت ،22٠2 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 92 يف خّرؤم رارق بجومب
: يتآلا لودجلل اقبط ،لدعلا ةرازول ةينقتلاو ةكرتشملا كالسألل

.نييرادإلا نيفظوملا رييست ريدم ةبئان ،لاون يزيرح ةدّيسلا ةنجّللا سأرت

ةرادإلا ولثممنيمدختسملا ولثمم

حارص نارمعوب يبرعلا

ءايركز يرك نب

ىفطصم ةنيزوب

ةيدان نازيد

يعمج راصمس



حارص نارمعوب يبرعلا

ءايركز يرك نب

ىفطصم ةنيزوب

ةيدان نازيد

يعمج راصمس



حارص نارمعوب يبرعلا

ءايركز يرك نب

ىفطصم ةنيزوب

ةيدان نازيد

يعمج راصمس

ءاضعألا
نويفاضإلا 

لاون يزيرح

ةريصن بوبهش

ةيدان يريحس

نايفص يرعل

دـمحم ينويدم نب



لاون يزيرح

ةريصن بوبهش

ةيدان يريحس

نايفص يرعل

دـمحم ينويدم نب



لاون يزيرح

ةريصن بوبهش

ةيدان يريحس

نايفص يرعل

دـمحم ينويدم نب

ءاضعألا
نومئادلا 

ىليل لاخلخوب

قيفوت ناولح

ةليلد يملوع

ءامسأ يقيدص

ديزي ناهد

دـمحم لابه نب

رصانلا دبع يفولخم









نيساي ينوميم

ءاضعألا
نويفاضإلا 

داؤف نوعامس

ديعل ةيلاغ نب

دولوم بابد

يلع يبان

ريهز ريصبلوأ



ميركلا دبع يراخوب

فسوي دماح نب

دوادوب يميرب

ملاس يديمر

يلع صاقح



رداقلا دبع يموت

نومحر

لامك هـللا مساق 



زيزعلا دبع ةتخب

ءاضعألا
نومئادلا 

كالسألاناجللا



 ةنجّللا

١ مقر







ةنجّللا

2 مقر 







 ةنجّللا

٣ مقر



 كالسألا

ةكرتشملا

 لامعلا كالسأ

 نيينهملا

 يقئاسو

 تارايسلا

باجحلاو



 كالسألا

 ةينقتلا

 ةصاخلا

 ةرادإلاب

 ةفّلكملا

 نكسلاب

نارمعلاو
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ةيلاملا ةرازو

 وــــياــم 0٣ قــفاوــملا ٣44١ ماـــع لاوـــش ٩2 يـف خّرؤـــم رارق
 نــيمأـــــتــلا ةـــكرـــــش داــــمــــــــتــعا نـــمـــــضـــــتـــي ،2202 ةـنــــس
.مهسأ تاذ ةكرش ،”ماعلا لفاكتلل ةيرئازجلا“

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قـــفاوــملا 3٤٤1 ماــــع لاوــــش 92 يـف خّرؤـــم رارــق بـــجوــمـــب

 7٠-٥9 مقررمألا ماكحأل اقيبطت دـــمــتـعت ،22٠2 ةـــنـس ويام ٠3
 ٥991 ةنس رياني ٥2 قفاوملا ٥1٤1 ماع نابعش 32 يف خرؤملا

 يذيفنتلا موسرملاو ،ممتملاو لدعملا ،تانيمأتلاب قلعتملاو
 قــــفاوـــملا 71٤1 ماــــع لوألا عــيــبر 81 يـف خرؤـــملا 762-69 مــقر
 نيمأتلا تاكرش حنم طورش ددحي يذلا 6991 ةنس تشغ 3
 ،ممتملاو لدعملا ،هحنم تايفيكو دامتعالا نيمأتلا ةداعإ وأ/و
 2٤٤1 ماع بجر 11 يف خرؤملا 18-12 مقر يذيفنتلا موسرملاو
 تايفيكو طورش ددحي يذلا 12٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا

 نيمأتلا ةكرش ،ممتملاو لدعملا ،يلفاكتلا نيمأتلا ةسرامم
.مهسأ تاذ ةكرش ،”ماعلا لفاكتلل ةيرئازجلا“

 ،اــيرصح ،ةسرامم دصق ةــكرشلا هذــهــل داــمــتــعالا اذــه حـــنـــمـــي
 : ةيتآلا ماعلا يلفاكتلا نيمأتلا تايلمع

،ثداوحلا .1
.ةيضيوعت تامدخ 1.2

،ضرملا .2
.ةيضيوعت تامدخ 2.2

 ةـــــلمعتسملا رــــــيغ ىرــــــخألا( ةـــيرــــــبلا تاــــبرــــعلا ماــــسجأ .3
،)ةيديدحلا ةــكسلا رــبع

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ .٤
،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ .٥
،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ .6
،ةلوقنملا عئاضبلا .7
،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنإلاو قيرحلا .8
،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ .9
،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .٠1
،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .11
،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا .21
،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا .31
،ضورقلا .٤1
،ةلافكلا .٥1
،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا .61
،ةينوناقلا ةيامحلا .71
.)يلفاكتلا نيمأتلا ةداعإ( نيمأتلا ةداعإ .72
 بــلـط فـلـمل ةــنّوـكملا رــصاــنـعـلا دـــحأل لــيدــعـت لـــك عـضـخـي

.تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ ،دامتعالا

 يوقاطلا لاقتنالا ةرازو

ةددجتملا تاقاطلاو

 قفاوملا ٣44١ ماع لاوش ٩ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 لغشلا بصانم دادعت ددحي ،2202 ةنس ويام 0١
 نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو

 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
 تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا
.ةددجتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو
،ةددجتملا تاقاطلاويوقاطلا لاقتنالاريزوو
 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 ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضـتــقـمبو–
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 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

 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

 يف خّرؤملا 223-٠2 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو–
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر 6
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام نورّرقي

 موــــسرـــــملا نــــم 8 ةداــــملا ماـــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خرؤملا 8٠3-7٠ مقر يسائرلا

 رارــقــلا اذــه ددحي ،هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92
 ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لــــغـشـلا بصانم دادــعــت
 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
 ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

: يتآلا لودجلل اقبط
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ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

 وــــــــياـــــم 5 قــــــفاوـــمــــلا ٣44١ ماــــع لاّوـــش 4 يـف خرؤـــم رارــق
 ةــــيرادإلا ناــــجــّـلـلا ءاـــــــشــــنإ نـــمــضـــتــي ،2202 ةــنـس

 يـفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ
 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –

 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

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

 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 9 يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

يوقاطلا لاقتنالا ريزو

ةددجتملا تاقاطلاو

 نايز وتع نب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع
 ،لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

 مقرلافنصلا
يلالدتسالا تيقوتلاب

لماكلا
تيقوتلاب

يئزجلا
تيقوتلاب

لماكلا
تيقوتلاب

يئزجلا

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا 

 ددحم دقع
)2( ةدملا

دادعتلا
) ١+2 (

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا
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 رــفـص 21 يف خرؤــملا ٥٤1-66 مــقر موــسرــملا ىضتـقـمبو –
 ريرحتب قلعتملاو 6691 ةنس وينوي 2 قفاوملا 6831 ماع
 يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

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

 يف خرؤملا 99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠991 ةنس سرام 72 قفاوملا ٠1٤1 ماع ناضمر لّوأ
 ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتــلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم 11
 كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
 لّدــعـملا ،ةــيـموــمــعـلا تارادإلاو تاــسـسؤــملا يـف ةــكرــتـشـملا

،مــّمـتـملاو

 مّرـحـم 11 يف خرؤــملا ٥٠-8٠ مـقر موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع
 تاراـيـسـلا يـقــئاــسو نييـنـهملا لاـمــعــلاــب صاــخــلا يــساــسألا

،باّجحلاو
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 يف خرؤملا 1٤2-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس ويلوي 22 قفاوملا ٠3٤1 ماع بجر 92
 كالسألا ىلإ نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا
،نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا ةينقتلا

 يـف خرؤـــملا 193-9٠ يذـيـفـنـتلا موــسرـملا ىـــضـتــقــــمــبو –
 9٠٠2 ةـنـس رــبــمـفوــن 22 قـــفاوــملا ٠3٤1 ماـــع ةـــّجـحــلا يذ ٥
 نيمتـنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيمومعلا لاغشألاب ةفّلكـملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

 خرؤـمـلا 991-٠2 مـــقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو –
 ٠2٠2 ةنـس وـيــلوــي ٥2 قـــفاوــملا 1٤٤1 ماــع ةـــّجـحلا يذ ٤ يـف
 نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللاب قلعتملاو
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا ناجّللاو

 يف خرؤملا ٠83-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 82

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 183-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 82
،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام رّرقي

 ناجل )٥( سمخ ءاشنإ ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخم ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ
 ،بترلاو كالسألا مضت ،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا

: يتأي امك

: ىلوألا ةنجّللا

،ةيمومعلا لاغشألا يف نوسدنهملا –

.نويرامعملا نوسدنهملا –

: 2 ةنجّللا

،يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا –

.تايئاصحإلا يف نوسدنهملا –

: ٣ ةنجّللا

،نوفرصتملا –

،ةمجارتلا - نومجرتملا –

،تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا –

.2 ىوتسم نيسدنهملا ودعاسم –

: 4 ةنجّللا

،نيفرصتملا ودعاسم –

،1 ىوتسم نيسدنهملا ودعاسم –

،نويسيئرلا ةرادإلا وقحلم –

،نويسيئرلا نويرادإلا نوبساحملا –

،يلآلا مالعإلا يف نوماسلا نوينقتلا –

،نارمعلاو نكسلا يف نوماسلا نوينقتلا –

،نويسيئرلا ةيريدملا باّتك –

.ةرادإلا وقحلم –

: 5 ةنجّللا

،نويرادإلا نوبساحملا –

،نويسيئرلا ةرادإلا ناوعأ –

،يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا –

،ةيريدملا باتك –

،ةرادإ نوع –

،بتاك –

،بتكم نوع –

،نوينهملا لامعلا –

،تارايسلا وقئاس –

.باّجحلا –

 يف نيفظوملا يلثممو ةرادإلا يلثمم ددع ددحي : 2 ةداملا
 ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا
: يتآلا لودجلل اقبط ،هالعأ
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بترلاو كالسألاناجّللا

نيفظوملا ولثممةرادإلا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا
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3
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ةيمومعلا لاغشألا يف نوسدنهملا –
نويرامعملا نوسدنهملا –


يلآلا مالعألا يف نوسدنهملا –
تايئاصحإلا يف نوسدنهملا –


نوفرصتملا –
ةمجارتلا - نومجرتملا –
تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا –
2 ىوتسم نيسدنهملا ودعاسم –


،نيفرصتملا ودعاسم –
1 ىوتسم نيسدنهملا ودعاسم –
نويسيئرلا ةرادإل وقحلم –
نويسيئرلا نويرادإلا نوبساحملا –
يلآلا مالعإلا يف نوماسلا نوينقتلا –
،نارمعلاو نكسلا يف نوماسلا نوينقتلا –
،نويسيئرلا ةيريدملا باّتك –
ةرادإلا وقحلم –



،نويرادإلا نوبساحملا –
،نويسيئرلا ةرادإلا ناوعأ –
،يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا –
،ةيريدملا باّتك –
،ةرادإ نوع –
،بتاك –
،بتكم نوع –
،نوينهملا لامعلا –
،تارايسلا وقئاس –
.باّجحلا –

ىلوألا ةنجّللا




2 ةنجّللا






 ٣ ةنجّللا










4 ةنجّللا
















 5 ةنجّللا
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.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا

.22٠2 ةنس ويام ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٤ يف رئازجلاب ررح

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

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت ددحي ،2202 ةنس ويام 5 قفاوملا ٣44١ ماع لاّوش 4 يف خرؤم رارق
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت ددحت ،22٠2 ةنس ويام ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٤ يف خرؤم رارق بجومب
: يتأي امك ،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا

بترلاو كالسألاناجّللا
نيفظوملا ولثممةرادإلا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

لالبمساقلب -
دلاخ يريمعلب -
ديرف بلاط دلو -


فسوي ديزوب -
سواط يباش -


نايفس يرفعج -
لالبشيرد -
يداهلا ةجوخ رامع -



ميرم زاكعوب -
ةريصن ينهم -
هـللا دبعيدشار -



 تروبات لبج -
نانح
داعسياب -
دـمحم يرومز -

ماشه حوروب -
نيدلا زعنيدموب -
دلاخ شرطألا -


ةديعس لولهب -
ةميلح رايخ -


ةديعس سرجه -
ةيضار ةنينرق -
ءامسا يتيرش -



ةينوم فولك -
ةزيافغباس -
رهوج شيروب -


لاون ةدوع نب -


دـمحم فاوش -
ميرم نونحز -

ىفطصم يميمح -
ةليبن حاحرف -
ةليبن ياحرف -


ىفطصم يميمح -
ةميعن روادم -


ىفطصم يميمح -
ةزيافيناوز -
ةميطاف يتفم -



ىفطصم يميمح -
ميكحلا دبعشاولع -
ةيدهم هلـلا عاط -


ىفطصم يميمح -


ةميركبايد -
ةحيبص يتيمأ -

ةيمومعلا لاغشألا يف نوسدنهملا –
نويرامعملا نوسدنهملا –




يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا –
.تايئاصحإلا يف نوسدنهملا –


نوفرصتملا –
ةمجارتلا نومجرتملا –
تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا –
2 ىوتسم نيسدنهملا ودعاسم –


،نيفرصتملا ودعاسم –
1 ىوتسم نيسدنهملا ودعاسم –
نويسيئرلا ةرادإلا وقحلم –
نويسيئرلا نويرادإلا نوبساحملا –
يلآلا مالعإلا يف نوماسلا نوينقتلا –
 نـــكـســلا يـف نوـــماـــســلا نوــيـــنـقـتلا –
،نارمعلاو
،نويسيئرلا ةيريدملا باتك –
.ةرادإلا وقحلم –


،نويرادإلا نوبساحملا –
،نويسيئرلا ةرادإلا ناوعأ –
،يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا –
،ةيريدملا بّاتك –
،ةرادإ نوع –
،بتاك –
،بتكم نوع –
،نوينهملا لامعلا –
،تارايسلا وقئاس –
بّاجحلا –

 ةنجّللا
ىلوألا





ةنجّللا

 2 


ةنجّللا

 ٣ 






ةنجّللا

 4 








ةنجّللا

 5 

جاح ةميحش -
ىفطصم دايز نب -
ةبيسح يقرش -


دـمحم يعفار -
يلاليج يديعلب -

ةيماس يرهوج -
ةخوخ زاويع -
ةريصن عابسا -




نيساي مومح -
ىليل يدوج -
ديلو كرابم -


دارـــم يــقـــجاـــنـس -


دـمحم ةرابج تيأ -
رصان رافود -

.ةماعلا ةرادإلا ريدم ،ىفطصم يميمح ديسلا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا سأري


