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ةّيميظنت ميسارم

 يــسائرلا موــــسرملا ماكحأ ضعب لّدعي ،22٠2 ةـــنس رـــبمتبس ٣١ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٦١ يف خّرؤم ٩١٣-22 مــــقر يسائر موسرم
.....ةّيروهمجلا طيسو سيسأت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس رـياربف ٥١ قفاوملا ١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١2 يف خّرؤملا ٥٤-٠2 مقر

.....ةّيروهمجلا طيسو نييــــعت نـمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٣١ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٦١ يف خّرؤم ٠2٣-22 مقر يــسائر موـــسرم

 يف وــــضع ماــــهم ءاهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةــــنس ربــــمـــتـــبــــس ٤١ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم ١2٣-22 مقر يــسائر موـــسرم
...............................................................................................................................................................................ةمألا سلجم

 تاناويحلا ةقيدح ليوـحت نـــمــضتي ،22٠2 ةنس رـبمتبس 2١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم 8٠٣-22 مقر يذيفنتت موـــسرم
............................................................................................................................رئازجلا ةيالو ىلإ ”يندملا مائولا“ - ةيلستلاو

 مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس رـبمتبس 2١ قـفاوـــملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم ٩٠٣-22 مقر يذيفنت موسرم
 ةيضايرـلا تايداحتالا ميظنت تايفيك ددحي يذـــلا ٤١٠2 ةنس ربمفون ٧2 قــــفاوملا ٦٣٤١ ماـــع رفص ٤ يف خّرؤملا ٠٣٣-٤١
..............................................................................................................يجذومنلا يساسألا اــهنوناق اذـكو اهرــيسو ةينطولا

 يذــــــيفنتلا موــــسرــــــملا ممتيو لدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 2١ قــفاوـملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص ٥١ يف خّرؤــــم ٠١٣-22 مـــقر يذـــيفنت موـــــسرم
 ةقلعتملا ةيساسألا ةــينوـناــقلا ماكحألا ددحي يذلا ٦١٠2 ةنس ويام ٣2 قفاوملا ٧٣٤١ ماع نابعش ٦١ يف خّرؤـملا ٣٥١-٦١ مـقر
.......................................................................................................................نيبختنملا نيعوطتملا نييضايرلا نـيرّيسملاب

 ةـنجللا رـيسو ميظنتو ماهم ددحي ،22٠2 ةنس ربمتبس 2١ قــفاوـملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم ١١٣-22 مقر يذيفنت موسرم
...........................................................................اهتحفاكمو ةلقتنملا ريغ ضارمألا نم ةـياقولل تاـعاطقلا ةددعتملا ةـينطولا

 ينطولا سلجملا ةـــــليكشت ددــــحي ،22٠2 ةـــنس رـــــبمتبس 2١ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم 2١٣-22 مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................هريسو هميظنتو هـماهمو ةحصلا مولع تايقالخأل

 ماعلا ءاصحإلا ذــيفنت نــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس ٠2 قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف خّرؤم ٣2٣-22 مقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................ناكسإلاو ناكسلل سداسلا

ةّيدرف ميسارم

 ةــــسائرب تاــسارد رــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،22٠2 ةــنس رـــبمتبس ٤١ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رــــفص ٧١ يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم
.................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

 طيسو حلاصمل ماعلا نيمألا ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،22٠2 ةـنس رــبمتبس ٣١ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع رــفص ٦١ يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
.................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

...............................ةالو ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

.....رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم ةالو ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةيرادإلا ةعطاقملاب بدتنم ٍلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبب

 ةيرادإلا ةعطاقملاب بدتنم ٍلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................ةنيطنسق ةيالو يف يلجنم يلعب

...تايالولا ضعب يف نيّماع باّتك ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم

...........ةزابيت ةيالو يف نيترئاد يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم

 فارشتسالاو تاساردلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ربمـــــتبس 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رـفص ١2 يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف

...................................................ةالو نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم

ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٦٤٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ١٢ 2
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٢٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٢
33م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ١٢

...........رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم ةالو نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةيرادإلا ةعطاقملاب بدتنم ٍلاو نييعت نــمضتي ،22٠2 ةــنس رـــبمتبس ٤١ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع رفص ٧١ يف خّرؤـــم يسائر موـسرم
.......................................................................................................................................................ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبب

 ةيرادإلا ةعطاقملاب ةبدتنم ةيلاو نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماـع رــفص ٧١ يف خّرؤــم يسائر موــسرم
..............................................................................................................................................ةنيطنسق ةيالو يف يلجنم يلعب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

 ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا سلجم ءاـضعأ نييـــعت نـــمضتي ،22٠2 ةـــنس ويلوي ٩١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خرؤم رارــق
..................................................................................................................................................................................رغصملا ضرقلا رييستل

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 كرــــتشملا يرازوــــلا رارـــقلا لّدـــعي ،22٠2 ةـــنـــــس وـــيلوي ٦ قــــفاوـــملا ٣٤٤١ ماـــــع ةــــــجحلا يذ ٧ يف خّرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
 نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع ددحي يذلا ٣١٠2 ةنس سرام ١٣ قفاوملا ٤٣٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج ٩١ يف خرؤـــــملا
............................................................................................ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

ةيلاملا ةرازو

 ليربأ ٦ قفاوملا 8١٤١  ماع ةجحلا يذ ٩ يف خرؤملا رارقلا مّمتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦2 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................”نيمأتلا ةداعإل ةيزكرملا ةكرشلا“ دامتعا نمضتملاو 8٩٩١ ةنس

 ٥ قفاوملا ٩١٤١ ماع يناثلا عيبر 2١ يف خرؤملا رارقلا مّمتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦2 يف خّرؤم رارق
.................................................................................................”تانيمأتلل ةيرئازجلا “ نيمأتلا ةكرش دامتعا نمضتملاو 8٩٩١ ةنس تشغ

 لفاكتلل ةدحتملا رــئازجلا" نيمأتلا ةــكرش داــمتعا نــمضتي ،22٠2 ةــنس وــيلوي ٥2 قــفاوملا ٣٤٤١ ماــع ةـــجحلا يذ ٦2 يف خّرؤـــم رارـــق
.................................................................................................................................................................................مهسأ تاذ ةكرش ،"يلئاعلا

................................................................نيمأتلل راسمس دامتعا نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦2 يف خّرؤم رارق

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ثـــــــحبلل ةـــــــكرـــتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةـنس ويلوي ٣2 قفاوــــملا ٣٤٤١ ماــع ةجحلا يذ ٤2 يف خّرؤــــم كرتشم يرازو رارــــــــــــق
..................................................................................................................................ةددجتملا تاــــــقاطلا ةـــــــيمنت زــــــكرم ىدـــــل

 ثـــــــحبلل ةـــــــكرـــتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةـنس ويلوي ٣2 قفاوــــملا ٣٤٤١ ماــع ةجحلا يذ ٤2 يف خّرؤــــم كرتشم يرازو رارــــــــــــق
..................................................................................................................................ةددجتملا تاــــــقاطلا ةـــــــيمنت زــــــكرم ىدـــــل
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ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٦٤٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ١٢ 4

ةــّيميظنت ميسارم
 ٤٤٤١ ماع رفص ٦١ يف خّرؤـم ٩١٣-٢٢ مــقر يـــسائر موـــسرم

 ماكحأ ضعب لّدعي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمتبس ٣١ قــــفاوملا
 ىدامج ١٢ يف خّرؤملا ٥٤-٠٢ مقر يــسائرلا موــــسرملا
 ٠٢٠٢ ةــــنس رــــــياربف ٥١ قـــــفاوملا ١٤٤١ ماـــــع ةـــــــــيناثلا

.ةّيروهمجلا طيسو سيسأت نمضتملاو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 ةرقفلا( ١٤١و ٧-١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا

 ١2 يف خّرؤملا ٥٤-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةنــس رــيارـبــف ٥١ قـــفاوـــملا ١٤٤١ ماـــع ةــيـــناــثـــلا ىداـــمـــج
،ةّيروهمجلا طيسو سيسأت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

 يسائرلا موسرملا نم 2١ ةداملا ماكحأ لّدعُت : ىلوألا ةداملا
 ٥١ قـفاوـملا ١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١2 يف خّرؤملا ٥٤–٠2 مقر
: يتأي امك رّرــحــُتو ،هالــــعأ روكذـــملاو ٠2٠2 ةنـس رـيارـبـف

 يف يسائر موسرمب ةّيروهمجلا طيسو نّيــعي : 2١ ةداملا “
.ريزول ةيفيرشت ةبترم

.“ اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

 ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــــــشني : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس ٣١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٦١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٦١ يف خّرؤم ٠٢٣-٢٢ مقر يــسائر موـــسرم
 نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس ربــــمتبس ٣١ قـــــفاوملا

.ةّيروهمجلا طيسو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم 2-29و 7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

 8 يف خّرؤـــــملا 93-02 مـــــقر يسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 قلعتملاو 0202 ةنس رياربف 2 قفاوملا 1441 ماع ةيناثلا ىدامج
،مّمتملا ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

 ١2 يف خّرؤملا ٥٤-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةــــنس رــــياربف ٥١ قــــفاوملا ١٤٤١ ماــــع ةيــــناثلا ىداــــمج
 اــميس ال ،لّدعملا ،ةّيروــــهمجلا طــــيسو سيـــسأت نـــمضــتـــملاو
،هنم 2١و ىلوألا ناتداملا

: يتأي ام مسري

 اـــــــطــيــسو ،روــــــمع دــــــيجم دّيــــــــسلا نّيـــــــــــعي : ىلوألا ةداملا
.ةّيروـــهمجلل

 ةّيـــــــمسرلا ةدـــــيرـجلا يف موـــــسرـــــملا اذـــــه رـــــشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس ٣١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٦١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم ١٢٣-٢٢ مقر يــسائر موـــسرم
 ءاهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس ربــــمـــتـــبــــس ٤١ قـــــفاوملا

.ةمألا سلجم يف وضع ماهم
––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 ١2١و ١-2٩ و 7-19 داوــــملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنب –
،هنم )٣و 2 نيترقفلا( 22١و )٣ ةرقفلا(

 خرؤملا ٦٧١-22 مقر يسائرلا موسرملا ىلع عالـــطالا دــــعبو –
 22٠2 ةـــــــــنس لــــــــيرــــــبأ 82 قــــــــفاوــــــــملا ٣٤٤١ ماــــــــع ناـــــــــضمر ٧2 يف

،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

 ،يحبار رونلا دبع دمـحم ديسلا ماهم ىهنت : ىلوألا ةداملا
.ةمألا سلجم يف اوضع هتفصب

 ةّيـــــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع



٢٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٢
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ١٢

 ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم ٨٠٣-٢٢ مقر يذيفنت موـــسرم
 ليوـــــــحت نـــــمــضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رــــــــبمتبس ٢١ قـــــفاوملا

 ”يــندـــملا ماــــئولا“ – ةــــيــلــســتلاو تاــــناوــيــحلا ةـــــــقــيدــح
.رئازجلا ةيالو ىلإ

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
 ةـــحالــفلا رــيزوو ةــيلاــملا رــيزوو ةــيــنارــمعلا ةــئــيــهــتلاو ةــيـــلــحـــملا

،ةيفيرلا ةيمنتلاو

 ١٤١ و ٥-2١١ ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىداــــمـــج 22 يف خّرؤـــملا ١٧-٤٧ مـــقر رـــــمألا ىـــــــضــتــقــمبو –
 نمضتملاو ٤٧٩١ ةنس ويلوي 2١ قفاوملا ٤٩٣١ ماع ةيناثلا

 ةنيدمل ةيلستلاو تاناويحلا ةقيدح سيسأت ةقطنم ديدحت
  ،ممتملاو لدعملا ،رئازجلا

 ٥٩٣١ ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤملا 8٥-٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يــــندملا نوـــناقلا نـــمضتملاو ٥٧٩١ ةــــنس رــــبمتبس ٦2 قـــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ٥٩٣١ ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤملا ٩٥-٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو ٥٧٩١ ةنس ربمتبس ٦2 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ماع ناضمر ٣2 يف خّرؤملا 2١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ماعلا ماظنلا نمضتملاو ٤8٩١ ةنس وـــيـــنوــي ٣2 قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا ،تاباغلل

 ةجحلا يذ ٦ يف خّرؤملا ٧١-٧8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةيامحب قلعتملاو ٧8٩١ ةنــس تـــشـــغ لوأ قـــفاوـــملا ٧٠٤١ ماـــع
،ةيتابنلا ةحصلا

 ماع ناضمر ٦2 يف خّرؤملا ١١-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠٩٩١ ةنس ليربأ ١2 قفاوملا ٠١٤١
 ،ممتملاو لدعملا

 ىداـــمج ٤١ يف خّرؤـــملا ٠٣-٠٩ مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو ٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قـــفاوملا ١١٤١ ماع ىلوألا

 ،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 ىدامج ٩١ يف خّرؤملا ٠١-٣٠ مقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
 قــلـــعــتـــملاو ٣٠٠2 ةــنــس وــيـــلوـــي ٩١ قـــفاوـــملا ٤2٤١ ماــــع ىلوألا

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

 لوألا عيبر 82 يف خّرؤملا ٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 2١٠2 ةنس رياربف ١2 قفاوملا ٣٣٤١ ماع

 ماع لاوش ٣١ يف خّرؤـملا ٧٠-٤١ مــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 دراوـــــملاب قــــــلعتملاو ٤١٠2 ةــــــنس تــــشغ ٩ قــــــفاوملا ٥٣٤١
،ةيجولويبلا

 ٩١ يف خّرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 ١١ يف خّرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــــمضتملاو 22٠2 ةـــنس رـــبمتبس 8 قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رـــــفص

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٥٥٤-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ١٩٩١ ةنس ربمفون ٣2 قفاوملا 2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٦١
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 يف خّرؤملا ٣٣-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠٠٠2 ةنس رياني 8١ قفاوملا ٠2٤١ ماع لاوش 2١
 تاناويحلا ةقيدح“ ـب ةيلستـلاو تاـــناوـــيــحلا ةــقــيدـــح ةــيـمــست
،”يندملا مائولا – ةيلستلاو

 2 يف خّرؤملا ٧2٤-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 2١٠2 ةنس ربمسيد ٦١ قفاوملا ٤٣٤١ ماع رفص
 ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

 ٥ يف خّرؤملا ١٤-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8١٠2 ةنس رياني ٣2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 يراــــــجتلاو يـــــعانصلا عـــــباطلا تاذ ةـــــيمومعلا ةـــــسسؤملا لـــــح

،''يندملا مائولا – ةيلستلاو تاناويحلا ةقيدح''

: يتأي ام مسري

 مائولا'' ةيلستلاو تاناويحلا ةقيدح لّوحت :ىلوألا ةّداملا
 اقبط اهرييست نامض ىلوتت يتلا رئازجلا ةيالو ىلإ ''يندملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحملا طامنألل

 ةداــــملا يف هــــيلع صوــــصنملا لـــــيوحتلا صـــــخي : ٢ ةّداملا
: هالعأ ىلوألا

 لكو تامازتلالاو قوقحلاو كالمألاو نيمدختسملا عومجم –
 رامثتسالا ةكرش اهزوحت يتلا اهتعيبط نكت امهم لئاسولا
 ٥ يف خّرؤملا ١٤-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب يقدنفلا

 روكذملاو 8١٠2 ةنس رياني ٣2  قفاوملا ٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،هالعأ

 يتلا ةلودلل ةيمومعلا كالمألل ةعباتلا تاكلتمملا رييست –
 موــــسرملا بــــجومب يــــــقدنفلا راــــمثتسالا ةـــــكرش اــــــهالوتت تـــــناك
 ٩٣٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج ٥ يف خّرؤــــملا ١٤-8١ مـــــقر يذــــــيفنتلا
 .هالعأ روكذملاو 8١٠2 ةنس رياني ٣2 قفاوملا

 ،هالعأ 2 ةداملا يف روكذملا ليوحتلا ىلع بّترتي : ٣ ةّداملا
 تاكلتمملاو نيمدختسملل يعونو يّمكو يريدقت درج دادعإ
 نيب كارتشالاب اهؤاضعأ نيعي ةصاخ ةنجل فرط نم ةلّوحملا

 ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةيلاملا



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٦٤٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ١٢ 6

 ةيلخادلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب درجلا ىلع قفاوي
 ريزوو ةيلاملا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

 نيلّوحملا نيمدختسملا تامازتلاو قوقح ىقبت : ٤ ةّداملا
 تناك يتلا ةينوــناــقــلا ماـــكـــحألــل ةــعــضاـــخ رـــئازــــجلا ةـــيالو ىلإ

 ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات دنع مهيلع ةقبطم
.ليوحتلا ةيلمع نم ءاهتنالا خيرات ةياغ ىلإ ةيمسرلا

 ةقلعتملا تاقفنلاب لفكتلا رئازجلا ةيالو نمضت : ٥ ةّداملا
 يف موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا نيلّوحملا نيمدختسملاب
.ةيمسرلا ةديرجلا

 ةرازو ةينازيم يف كلذل ةصصخملا تادامتعالا لجستو
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

 ةقيدح رييست اهل لكوملا ةئيهلا قتاع ىلع عقي : ٦ ةّداملا
 ىلع ظافحلا ةيلوؤسم ،''يندملا مائولا'' ةيلستلاو تاناويحلا
 اقبط ،اهتيامحو ةـيــجوــلوــيــبــلا دراوــملاو ةــيــباــغــلا تاءاضــفلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 ةّيـــــمسّرلا ةدـــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــــشني : ٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 2١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم ٩٠٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ممـــــــتيو لدـــــــــــعي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رــــــــــبمتبس ٢١ قــــــفاوـــــــــــــملا
 رفص ٤ يف خّرؤملا ٠٣٣-٤١ مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا

 ددحي يذـــلا ٤١٠٢ ةـــنس رـــبمفون ٧٢ قــــفاوملا ٦٣٤١ ماـــع
 ةــــــينطولا ةــــــيضايرـــــــلا تاـــــيداــــحتالا مـــــــــيظنت تاــــــيفيك
.يجذومنلا يساسألا اــهنوناق اذـكو اـــــهرــيسو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٥-2١١ ناـــــتداملا اــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــــع ءاـــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع ناضمر ٤١ يف خرؤملا ٥٠-٣١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةطشنألا ميظنتب قلعتملاو ٣١٠2 ةنس ويلوي ٣2 قفاوملا ٤٣٤١
 ٤٩و ١٩و 88و ٧8 داوــملا اـــميسال ،اــهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا

، هنم ٧١2و ١١2و ٣٣١و

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 ١١ يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس ربمتبس 8 قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع رفص

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٤2 يف خرؤملا ١٥٣-١٠ مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو ١٠٠2 ةــنـس رـــبمفون ٠١ قـــــفاوملا 22٤١ ماـــــع ناــــبـعش
 ٥١ يف خرؤملا ١١-٩٩ مقر نوناقلا نم ١٠١ ةداملا ماكحأ قيبطت
 نمضتملاو ٩٩٩١ ةنس ربمسيد ٣2 قفاوملا ٠2٤١ ماع ناضمر
 لامعتسا ةـبقارم تايفيكب ةقلعتملاو ٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
،تامظنملاو تايعمجلل ةيلحملا تاعامجلا وأ ةلودلا تاناعإ

 ١2 يف خرؤــــــملا ٧٠-٠١ مـــــقر يذيـــــفنتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٠١٠2 ةنس رياني ٧ قفاوملا ١٣٤١ ماع مرحم
 ةـــــصاخلا كالـــــسألل نيــــــمتنملا نيــــــفظوملاب صاـــــــخلا يــــــساسألا

،ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةرادإلاب

 يف خرؤملا ٠٣٣-٤١ مـقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤١٠2 ةـنس ربمفون ٧2 قفاوـملا ٦٣٤١ ماع رفص ٤
 اــهريسو ةـــينطولا ةـــــيضايرلا تاـــــيداحتالا مــــيظنت تاـــــيفيـك
 ،ممتملاو لدعملا ،يجذومنلا يساسألا اهنوناق اذكو

 ٦2 يف خرؤملا ٣١2-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 تايفيك ددحي يذلا ٥١٠2 ةنس تشغ ١١ قفاوملا ٦٣٤١ ماع لاوش
 ةبخنلا يضايرب ةقلعتملا ةيساسألا ةينوناقلا ماكحألا قيبطت
 ،يلاعلا ىوتسملاو

 يف خرؤــــــملا ٠٤٣-٥١ مــــــقر يذــــيفنتلا موــــــسرــملا ىـــــــضتقمبو –
 ٥١٠2  ةـــــــنس رــــــــبمسيد 82 قـــــــفاوــــــملا ٧٣٤١ ماــــــع لوألا عــــــــيبر ٦١
 ةيباختنالاو ةيذيفنتلا ةــيلوؤــسملا نيب عــمجلا مدعب قلعتملاو
 ،نييضايرلا طيشنتلاو ميظنتلا لكايه يف ةيرادإلا ةيلوؤـسملاو
،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤـملا ٣٥١-٦١ مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 يذـــــلا ٦١٠2 ةـــنـــس وـــياـــم ٣2 قــــــفاوــملا ٧٣٤١ ماــــــع ناـبــعـش ٦١
 نـــــيريسملاب ةــــــقلعتملا ةيساـسألا ةينوناقلا ماـــكـــحألا ددـــحـــي
،ممتملاو لدعملا ،نيبختنملا نيعوطتملا نييضايرلا

: يتأي ام مسري

 ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
 ماع رفص ٤ يف خرؤملا ٠٣٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ
 ميظنت تايفيـك ددحي يذلا ٤١٠2 ةنس ربمفون ٧2 قفاوملا ٦٣٤١
 يساسألا اهنوناق اذكو اهريسو ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا
.يجذومنلا

 نــــم ٤٣و ٣2و ٦١و ٤١و ٣١ داوــــــملا ماــــــــكحأ لدـــــــــعت :٢ ةّداملا
 ٦٣٤١ ماـــع رـــفص ٤ يف خرؤـــملا ٠٣٣-٤١ مــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو ٤١٠2 ةنس ربمفون ٧2 قفاوملا



٢٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٢
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ١٢

 ةـقـبــطـملا  ةـيـساــسألا نيناوـقــلا ماـكــحأـب لالخإلا نود : ٣١ ةداملا''
 ةيعمجلا ءاضعأ ىلـع بجــي ،ةـيـنــطوـلا ةـيــضاـيرـلا ةــيداـحتالا ىلــع
: ةماعلا

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

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

 وه اـمك ةــــــمـيسـج ةـــيـــضاـــير ةـــبوـــقــــع لــــــحم اوـــنوـــكـــي ّالأ  –
 ةــــصاـخلا ةــــمـظنألاو ةيـساسألا نيناوــــــقـلا يف هـيـلع صوـصنـم
 ذخـتـم يبيدأـت ءارـــجإ وأ /و ةـــينطولا ةـــيضايرلا ةــــيداـحتالاـب

،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط

 عم ىفانتت ةحنج وأ/و ةيانجب مهيلع مكح دق اونوكيّ الأ –
،نييضايرلا طيشنتلاو ميظنتلا لكايه نمض مهطاشن ةسرامم

.''...........................)رييغت نودب يقابلا(..........................

 ...........................................ءاضعألا ىلع بجي : ٤١ ةداملا''
.نيبختنملا )ىتح رييغت نودب(

 اهيلـــع تــصــن يــتلا حـــشرـــتلا ةـــيـــلــــهأ طورــــش ىلـــــع ةداــــيز
 ،اهب لومعملا ةيساـسألا نيــناوــقلاو تاــمــيــظــنــتــلاو نيـــناوـــقلا

 يداحتا بتكم وضع وأ سيئر بصـنمل حشرتملا ىلع بجــي
 وأ اــيــعــماــج ىوــتسم تبــثـــي نأ ةـــيـنـــطو ةـــيـضاـــير ةـــيداـحتال
 اذكو ةـــقباطملا تاداهشلاب اجّوتم ،نييلاع انيوكت وأ اـــــميلعت

 يف ةرــــبــــخو ةــــيــــنــــهــــم تالــــهؤمو ةــــنسح ةــــيــــقالـــــخأ تاـــــفص
 اميسال ،ةرـبخ تبثي نأو ،ةلص تاذ يضايرلا صاصتخالا

 وأ ةــيرادإلا وأ ةـــيـــضاـــيرــلا وأ ةــــــــيــــــــنــــــــقــــــــتـــــــــلا نـــــــــيداـــــــــيملا يف
 يف ةددـــحملا طورــشلا بسح ةـيداـصـتــــقالا وأ ةـــيوــعـمــــجلا
.''يوعمجلا يضايرلا لكيــهلـل ةــيــساـــسألا نيــناوــــقلا

 ةيباختنالا ةـــفيظولا باـــــحصأ  ةدـــــهـع ىفاـــــنتت : ٦١ ةداملا''
 وأ ةــــيداـــحتال يداـــــحتا بــــتكم يف بــــختنم وـــــضع وأ ســــيئرل
 وأ لوؤــــسم فــــئاـظو عــــم ةــــيضاير ةـــــيعمج وأ دٍان وأ ةـــــطبار
 اـساسأ اهـطاشن لثـمتي ةـئيه وأ ةـــكرـش وأ ةــــسـسؤم رّـيــــسـم

 وأ باــســحل تاــمدــخلاو دــيروــتــلا ميدقتو لاـغشألا ذيـفنت يف
 يداوـــــــنلا وأ ةــــيلخادلا اـــــهتزهجأ وأ ةـــــيداــــــحتالا ةـــــــباــقر تـــــحت
.اهيلإ ةّمضنملا تاطبارلاو

.''.......................)رييغت نودب يقابلا (..............................

 )ىتح  رييغت نودب(................................ددحي : ٣2 ةداملا''
.موسرملا اذهب قحلملا

 ةــينطوــــلا ةـــــيـــضاـــيرــــلا ةــــيداـــــــحتالا ةزـــــــــــهـــجأ مـــــيـــــــظـــنـــت حـــــّضوـــــي
 ةطبترملا باـختنالا تايفـيكو اـهريسو اــــهتلـيكـشتو اـــــهـماهمو
 تيوصتلا قيرط نع وأ ايدرف سيئرلا باختنا طمن اذكو اهب
.''يساسألا اهنوناق يف ةمئاقلا ىلع

 ،عـــــضـي نأ ةـــــــضاـيرـــــلاــب ّفلـــــــكملا رــــــــيزوـــــــلا نــــــكمي : ٤٣ ةداملا''
 ةــيداـــــــحتالا فرـــــــصــت تـــــحت ،ةــــــــحوــنــمـــملا تادـــــــــعاــســـملا ناوـــــــنـــعــب

  ،اـــهنـم بــــلـطـبو ةـــــجاـحلا دــــــنـع ،ةـــــمورـحملا ةـــــــيـنـطوـلا ةــــــيـضاـيرـلا
 نيـــــمدــــــختسملا ىلـــــــع ةداــــــــيز نييرادإو نييـــــــنقت نيــــــــمدـــــــــخــتسـم
: مهنم اـمــيــس ال ،هب لوــمــعـملا مـيـظــنــتــلا يف مـهــيــلـع صوــصــنــملا

 بـــهاوملاب لـــفكتلاو ةيقرتلاب * )ىــتح رــــييغت نودــــب( –
.ةباشلا ةيضايرلا

  ،يذيفنت ريدم –

.''.........................)رييغت نودب يقابلا (...........................

 نم ٧١و ٦١و ٤١و ٥ داوــــملا ماـــــكحأ ممــــتتو لدـــــعت :٣ ةّداملا
 ةينطولا ةيضايرلا ةيداحتالل يــجذوــمــنلا يــساــسألا نوــناــقلا
 رفص ٤ يف خرؤملا ٠٣٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا

 ،هالعأ روكذملاو ٤١٠2 ةنس ربمفون ٧2 قفاوملا ٦٣٤١ ماع
: يتأي امك

 : نم  ةماعلا ةيعمجلا لكشتت  : ٥ ةداملا''

 انوناق نيضّوـــفــملا نيــلــثــمــملا وأ نيــبـخـتــنــملا ءاـــسؤرــــلا –
 ةـّمــضـنملاو اـنوــناـق ةسسؤـملا ةيـئالولا ةيـضايرـلا تاطبارلل
 امئادو ايـلعف اطاشن تبـثــت يتـلاو ماــظـتــناـب ةـيداــحتالا ىلإ
،ةيداحتا لكل يساسألا نوناقلا يف ددحم وه امك

 نيضّوفملا نيـــــبــخــتنملا نيلثمملا وأ نيبختنملا ءاـــسؤرـــلا –
 ىلإ ةـّمـضـنـملاو اـنوـناـق ةـسـسؤـملا ةـيـضاـيرـلا يداوــنـلـل اــنوـناـق
 نيرــــــشـــــعــــلا ىلإ رــــــشـــــعـــــلا بــــــتارملا يف ةــــــفــــــنـــــصـــــملاو ةـــــيداـــــحتالا
 تاـــــــــــسـفاـــــــنــمـلـل رـــــــــخآ ماـــــــــــظــــن يأ يف وأ ةـــــلوــــــــــــــطــــبــــلا يف ىـلوألا
 تاضايرلل ةّريسملا ةيضايرلا تايداحتالل ةبسنلاب ةينطوـلا
،ةيدرفلا

 نيضّوــفـــملا نيبـــخــتـــنملا نيلــثـــمملا وأ نيبختنملا ءاسؤرــلا –
 ماـــــــــسـقألل اـــــــنوـــــناـق ةــــــــسـسؤـملا ةــــــيــضاـيرــــــــلا يداوــــــنـلـل اــــــــنوـــــــناق
 تاــــــــيداـحتالل ةـــــــبـسـنـلاـب ةـــــــيداـحتالا ىلإ ةـــــــّمضـنملاو ةــــــــيـنـطوــــــلا
 الاجر ،لوألا ىوتسملا ،ةيعامجلا تاضايرلل ةّريسملا ةيضايرلا

،ءاسنو

 باـــعلألا لالخ تايلاديملاب نيجّوتملا نيقباسلا نييضايرلا –
 بـــسح لــــك ،ملاـــعلا تالوــــطب يف وأ ةــــيبملوألا هــــبش وأ ةــــــيبملوألا
،هصاصتخا

 تاــيلاديملاب نيــــجّوتملا نيـــــقباسلا نييــــضايرلا نــــــع لــــثمم –
 ،ةيعامجلا تاضايرلل ةــيبملوألا هبش وأ ةيبملوألا باـــعلألا لالخ
 ةرشع لكل )١( دحاو يضاير دودح يف هئارظن فرط نم بختنم
 ،نييضاير )٠١(

 تايلاديملاب نيجّوتملا نيقباسلا نييضايرلا نع لثمم –
 ريغ ةيضاــيرــلا تاــصاصــتــخالــل ةــيــملاــعــلا تالوـــطــبــلا ءاــنـــثأ
 ،ةيبملوألا ةيلودلا ةنجللا فرط نم اهب فرتعملا ةيبملوألا

 لكل )١( دحاو يضاير دودح يف ،هئارظن فرط نم بختنم
 ،نييضاير )٠١( ةرشع
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 ضّوفملا ،هلثمم وأ نيبردملل ةينطولا ةيعمجلا سيئر –
،انوناق

 وأ ميكحتلا ةاضقو ماكحلل ةينطولا ةيعمجلا سيئر –
،انوناق ضّوفم ،هلثمم

 صاصتخا يف نيثحابلا نييعماجلا ةذتاسألا نع لثمم –
              تاءاـــــفــــك تـــبــثـــي ،هـــئارــظــن فرـــط نـــم بــخــتــنـــم ،يــــضاـــير
 ايلعف اطاشن وأ/و يضايرلا بيردتلا ةيجهنم  يف تالهؤمو
 يداونلا وأ ةيئالولا ةيضايرلا تاطبارلا ىوتسم ىلع ًامئادو
 ةيساسألا نيناوـقلا يف ةددحملا طورشلا بسح ةيضايرلا
،ةيداحتا لكل

،سرامملا ةيداحتالا سيئر –

،نيسرامملا يداحتالا بتكملل نيبختنملا ءاضعألا –

،ماعلا نيمألا –

،ةنيزخلا نيمأ –

،ينطولا ينقتلا ريدملا –

 اـنوناق نيــضّوـــفملا نيـــبـــخـــتـــنملا نيــلـــثـــمملا وأ ءاسؤرلا –
  اـنوــناـق ةسسؤملا ةـيوهجلاو ةـينطوـلا ةيضاـيرلا تاطـبارلل
 اـــطاشن تــــبـثــت يـــتـلاو ماـــــظـتــناـب ةــــيداــحتالا ىلإ ةــــــّمــضـنملاو
 لــــــكل يـــساسألا نوــــناــقلا يف ددـــــحم وــــه اــــمك اـــــمئادو اـــــيـلعف
،ةيداحتا

 اـنوناـق نـيضّوـــفــملا نـيـسراـمــملا نيـــيرـــئازجلا نيــلـــثـــمملا –
 ةـــيضايرلا تاــــئـيـهـلـل ةــــيذـيـفـنـتـلا ةزـــــهـجألا نــــمـض نيـــــبـخـتـنملاو
،ةيلودلا

 فرـــــــــط نــــــــم نيــــــبختنم ،ةــــــينطوـــــــلا تاـــــــبختنملا يــــــبردــــــم –
 ،نيبردم )٠١( ةرشع لكل )١( دحاو بردم دودح يف ،مهئارظن

 نيبختنم ،رباكأ ةينطولا تابختنملا ييضاير يلثمم –
 )٠١( ةرشع لكل )١( دحاو يضاير دودح يف ،مهئارظن فرط نم
 ،نييضاير

 تابختنم  ،رباكأ ةينطولا تابختنملا تايضاير تالثمم –
 رشع لكل )١( ةدحاو ةيضاير دودح يف ،نهتاريظن فرط نم
،تايضاير )٠١(

.ةيركسعلا ةضايرلا لثمم –

 توــــصــــب ةــــماــــعــــلا ةــــيـــــعــــمــــجلا لاــــغــــشأ يـف كراــــشـــي امك
: مهركذ يتآلا نولثمملا ،يراشتسا

 صوصنملا ةــمــئادـــلا ةيــنـــقــتـــلاو ةــيرادإلا حلاــصـــملا وــلوؤـــســم –
،يساسألا نوناقلا يف مهيلع

.ةيضايرلا ةيبطلا ةبقارملا ولوؤسم –

 ةــيــلاــملاو ةـيـبدألا ةــلـيــصـحلا ىلــع تيوــصـتــلاو ةـساردـلا ءاــنـثأ
 ءاــــــضـعألاو سراــــــمــملا  ةـــــــيداــحتالا ســــــيــئر كراـــــــشــي ،ةـــــــيداــحتالل
 ةـيـعـمـجلا لاغـشأ يف نوسراـمملا  يداحتالا بتـكملل نوـبخـتنملا
.يراشتسا توصب ،ةماـعـلا

 نوــكي ،ةدــــهـعـلا ةـــــياـهـنـل ةــــيـباـخـتـنالا ةـــــماـعـلا ةــــــيـعـمجلا ءاــــــنـثأ
 نيلباق ،مهتدهع ةيهتنملا يداحتالا بـتكملا ءاـضـعأو سـيـئرـلا
 موــــسرــملا نـــــم ٧١ ةداــــملا ماــــــكحأل اــــــقــفو ،نيــــتوـصــمو باـــــــختنالل
 ٧2 قــفاوـملا ٦٣٤١ ماــع رـــفص ٤ يف خرؤملا ٠٣٣-٤١ مــقر يذـيـفـنـتلا

.هالــعأ روــكذــملاو ٤١٠2 ةنس ربـمـفوــن

 باختنالل نيلـــــباـــــق نوـقـــــباســـــلا تايداــحتالا ءاسؤر نوكــي
.نيتوصمو

 ،ةداملا هذه يف هيـلــع  صوصنم بخـتــنـم لثمم لك ىلع بجي
 ىلع ،لقألا ىلع ،)١( ةدــــحاو ةـــنس اــــيـلعف سراـــــم دـــــق نوــــــكي نأ

 زجنأ وأ /و ،ةلاحلا بسح ،ةطبارلا وأ يضايرلا يدانلا ىوتسم
 ةــبسنلاب  ،يـــضايرلا بــــيردتلا  نادــــيم يف يملع  ثــــحب عورــــشم
.نيثحابلا نييعماجلا ةذـــــــــتاسألل

 لدعتو ،يساـسألا نوناـقـلا يف ةماعلا ةيعمجلا ةليكشت ددحت
 كلذو ةيداحتا لكـل ةـمزاللا تاـبــلـطـتملاو تاــيـصوـصـخلا بـسـح
.''ةضايرلاب ّفلكملا ريزولا ةقفاوم دعب

 ةـــــــــيـساــسألا نيــــــناوــقــلا ماـــــــكـــــحأـب لالــــــخإلا نود : ٤١ ةداملا''
 ةـــيعمجلا ءاـــضعأ ىلع بــــجي ،ةـــينطولا ةــــيضايرلا ةـــيداـحتالل
 : ةماعلا

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

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

 وه اـمك ةـمـيسـج ةـــيـــضاـــير ةـــبوـــقــــع لحم اوـــنوـــكـــي ّالأ –
 ةصاـخلا ةــمـظنألاو ةـــيـساسألا نيـــــناوقـلا يف هـــــيـلع صوـــــصنـم
 ذخـتـم يبيدأـت ءارـجإ وأ /و ةينطولا ةيضايرلا ةيداـحتالاـب

،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط

 ىفانتت ةحنج وأ/و ةيانجب مــهيلع مـــكح دــــق اوــــنوكي ّالأ –
 طـــــيشنتلاو مـــيظنتلا لـــــكايه نـــــمض مـــــهطاشن ةــــــسرامم عــم
.نييضايرلا

.''...........................)رييغت نودب يقابلا (..........................

 يـفو ةــلادـــعـــلا ماــمأ ةـــيداـــحتالا سيـــئرلا لثـــمي : ٦١ ةداملا''
 ةـيـضاـيرــلا تاــئـــيـــهــلا ىدـــل اذــــكو ةــــيــندملا ةاــــيـــحلا لاــمـــعأ لك
: يتأي امب ،صوـصـخلا ىلـع فلـكـيو ،ةـيـلودـلاو ةــيـنـطوـلا

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

 ءاضعألا نيب نم ةـــيداـــحتالا ءاسؤر باون وأ بئان نييعت –
،يداحتالا بتكملا يف  نيبختنملا

،اهلامعأ يف ةكراشملاو ناجللا ءاسؤر نييعت –

.''..........................)رييغت نودب يقابلا (...........................
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 ةـــــــــيداــــــحتالا ســــــــيــــئر بـــــــــصنم روــــــــغش ةــــلاــــح يف : ٧١ ةداملا''
 وأ ةـــلاـــقـــتسالا ببسب ،اـــيدرـــف بخـــتــــنملا ،ةــيــنــطوــلا ةـيــضاــيرــلا
 ةــــيـــــعـــــيرـــــشــتــــلا ماـــــكـــــحألــــل اــــــقـــــفو ،ةرـــــــهاـــــقـــــلا ةوـــــــقــــــلا وأ فــــيــــقوــتلا

 ،انوناق للـعــم ببــس دوـجو ادــع اــمو ،اهب لومعملا ةيميظنتلاو
 ةــيداـع رــيــغ ةرود يف عاـمــتـجالا يداــحتالا بتــكملا ىلــع بجــي
 ،روـغـشلا تاـبـثإل ةـــيــــــلاوـــملا اــــموـــــي )٥١( رـــــشـــــع ةــــــســــمـــــــخلا لالــــــخ
 بيـترت بسـح ،سيئرلا باون نيـب نم ةـبايـنـلاب سيـئر نييـعتو
.ةيلاقتنا ةفصب ةيداحتالا نوؤش ريـيسـتب فلكـي ،ةيـقبسألا

 ........................................... ةباينلاب ،سيئرلا ىلع بجي
.ةضايرلاب فّلكملا ريزولا راطخإ دعب )ىتح رييغت نودب(

.''ةلماك ةدهع ةيقبتملا ةدهعلا ربتعت

 ةيداحتالل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ماكحأ ممتت :٤ ةّداملا
 ٠٣٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا ةينطولا ةيضايرلا
 ٤١٠2 ةنس ربمفون ٧2 قفاوملا ٦٣٤١ ماع رفص ٤ يف خرؤملا

 : يتأي امك ررحت رركم ٧١ ةدامب ،هالعأ روكذملاو

 ةـــيداــــحتالا سيــــئر بصنم روـــــغش ةــــلاــــح يف : رركم ٧١ ةداملا''
 ،ةمئاقلا ىلع تيوصتلا طمنب بختنملا ةــيــنــطوــلا ةـيــضاــيرــلا

 ماكحألل اقفو ،ةرهاقلا ةوقلا وأ فيقوتلا وأ ةلاقتسالا ببسب
 ديدج سيــــئر بختني ،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا
.يداحتالا بتكملا ءاضعأو ةــيــنــطوــلا ةـيــضاــيرــلا ةـــيداــــحتالل

 ةيعمجلا يعدتسي نأ ماعلا نيمألا ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يفو
 اـــــموـــــي )٥١( رــــشــــع ةــســمـــخلا لالـــــــخ ةـــــــيداــــــع رــــيــــــغ ةرود يف ةـــماــــعلا
 نم هالعأ ةروكذملا بابسألا دحأل ،روغشلا ةلاح نالعإل ةـيــلاوملا
 نيب نم ،تاباختنالا ريضحتب ةفلكملا ناجللا باختنا لجأ
 ددج ءاضعأو ديدج سيئر باختنا دصق ،ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ
 طورـشــلا نمـض ةدـهــعـلا نم ةــيـــقــبـــتملا ةدـــمــلـــل ،يداحتالا بتكملل
 ريزولا راطخإ دعب كلذو ،اـهـب لوـمــعملا ةـمـظــنألا يف ةددـحملا
.ةضايرلاب فلكملا

.ةلماك ةدهع ةيقبتملا ةدهعلا ربتعت

 ســـــــــيئرـــــلل قــــــــــحي ال ،هاـــــــــندأ 22 ةداـــــــــملا ماـــــــكحأب لالـــــــخإلا نود
.''تاباختنالا هذهل حشرتلا يداحتالا بتكملا ءاضعأو ليقتسملا

 ١٤و ٠٤و 8٣و ٩2و ٣2و 22 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت :٥ ةّداملا
 ةــــيضايرلا ةــــيداحتالل يـــــجذومنلا يــــساسألا نوــــــناقلا نــــــم ٣٤و
 ٤يف خرؤملا ٠٣٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا ،ةينطولا

 ،هالعأ روكذملاو ٤١٠2 ةنس ربمفون ٧2 قفاوملا ٦٣٤١ ماع رفص
 : يتأي امك

 ريغ ،ةــيـعاــمــجلا ةــلاــقــتــسالا ىلع بترــتــي : 22 ةداملا''
 مدـــع ،يداــحتالا بـتــكـــملا ءاـــضـــعأ لكــل ةببسملا ريغو ةرربملا

 ةينطولا ةيضاـــيرـــــلا ةـــــيداـــــحتالا نــــمـــــض مهـــباـــخــتـــنا ةـــيــلـــباـــق
.ةرهاقلا ةوقلا ةلاح ءانثتساب ةيلاوملا ةدهعلل

.''.............................)رييغت نودب يقابلا (........................

 بتـكـملا  يف بـخـتنملا  وـضـــعــــــلا ةــــفــــص دــــقـــفـــــت : ٣2 ةداملا''
: ةيتآلا بابسألا دحأل يداحتالا

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

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

 ةسرامم عم ىفانتت ةحنج وأ/و ةيانج يف ةبوقعب مكحلا –
.نييضايرلا طيشنتلاو ميظنتلا لكايه نمض هطاشن

.''.........................)رييغت نودب يقابلا (............................

 .............................................. ضفرلا ةلاح يف : ٩2 ةداملا''
.يداحتالا بتكملا )ىتح رييغت نودب(

 ناجللا ءاضعأ باختناـب اروـــف ةــماــعــلا ةــيــعــمـــجلا رـــشاــبـــت
 ةيعمجلا ءاــضـــعأ نيـــب نـــم تاــباــخـتــنالا رــيــضــحــتــب ةـــفّلكــــملا
 باختنا دصق ،ةيداحتالل ماعلا نيمألا فارشإ تحت ةماعلا

 ةيقبتملا ةدهعلل يداحتالا بتكملل ددج ءاضعأو ديدج سيئر
 ةيعمجلا هذهل ةيلاوملا اموي )٥١( رشع ةسمخلا فرظ يف

.ةماعلا

.ةلماك ةدهع ةيقبتملا ةدهعلا ربتعت

 ةــــــيهـــتنملا يداـــــــــــحتالا بــــــــــتكملا ءاـــــــضعأو ســـــــيئرـــــــلل قــــــحي ال
 حشرتلا ،ةيلاملاو ةـيــبدألا نيــتــلــيــصــحــلا ضفر ببسب ،مهتدهع
.''تاباختنالا هذهل

 ماعلا نيمألا ةـضاـيرلاب فـّـلـــــكملا رــــيزوـلا عــــضي : 8٣ ةداملا''
 اـهـيلع صوــــصـــنملا طورـــشـــلا بســـح ةيداحتالا فرصت تحت
.''امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف

 ةــــنيزخلا نيــمأ ةــــضاـيرلاب فـّـلـــــــكملا رـــــيزولا عــــضي : ٠٤ ةداملا''
 يف اهيلع صوـــصـــنملا طورــــشـــلا بـســـح ةيداحتالا فرصت تحت

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

.''...........................)رييغت نودب يقابلا (..........................

 نيمألا ةـــــطـــلـــس تــــــحت ،يذـــيـــفـــنـــتـــلا رـــــيدـــــملا  فّـلكـــي : ١٤ ةداملا''
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ماعلا

.''..........................)رييغت نودب يقابلا (...........................

 )ىتح رييغت نودب( ........... ءاضعألا ىلع بجي : ٣٤ ةداملا''
.نيبختنملا نيعوطتملا

 اهيلع تصـن يـــتـــلا حـــشرـــتـــلا ةـــيــلـــهأ طورـــــش ىلـــــع ةداــــيز
 بجــي ،اهب لومعملا ةيساسألا نيناوقلاو تاميظنتلاو نيناوقلا

 ةيداـحتال يداحتا بتكم وضع وأ سيئر بصـنمل حشرتملا ىلع
 وأ اـــــــــمـيلــعــت وأ اــــــيــعــماــج ىوـــــــــــتــســم تــــــــبـثــي نأ ةــــــيـنطو ةــــــيـضاير
 تاـــــفص اذــــــكو ةــــــــقباطملا تاداــــــهشلاب اـــــــجّوتم ،نييـــــــلاع اــــــنيوكت
 صاـــــــــصتخالا يف ةرـــــــــبخو ةـــــــــينهم تالــــــهؤـــــمو ةــــــنسح ةــــــيقالـــــخأ



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٦٤٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ١٢ 10

 نــــيدايملا يف اــــميس ال ،ةرــــبخ تـــبثي نأو ةلـــصلا تاذ يضاــــيرلا
 ةـيداـصتـقالا وأ ةـيوـعـــمــــجلا وأ ةــــيرادإلا وأ ةـــيـــضاــــيرـــلا وأ ةينقتلا

 لـــــــــــكيهلـل ةــــــيساسألا نيــــناوــــــــــقلا يف ةددــــــــحملا طورـــــــــشلا بـــــــــــــسح
.يوعمجلا يضايرلا

.''.........................)رييغت نودب يقابلا (...........................

 ةرـــــــّيـــسملا ةزـــــــــهــجألا ءاـــــــضـــعأ ةدـــــــــهــع ىـــــــــقــبـــت :٦ ةّداملا
 نع ةــقـــثــبـــنملاو ةـــيــنـــطوــلا ةـــيــضاـــيرــلا تاـــيداــحتالا لمجمل

 ةـياــغ ىلإ لوـعــفملا ةـيراــس  ،١2٠2 ةـنــسـل يباــخـتــنالا راـسـملا
.اهئاهتنا

 ةقباطمب ةــــينطولا ةــــيضايرلا تايداحتالا مزـــــلت :٧ ةّداملا
 هاصقأ لجأ يف موسرملا اذه ماكحأ عم ةيساسألا اهنيناوق

.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس

 يساسألا نوناقلا نم ٤٤ ةداملا ماكحأ ىغلت :٨ ةّداملا
 موسرملاب قحلملا ،ةينطولا ةيضايرلا ةيداحتالل يجذومنلا
 قفاوملا ٦٣٤١ ماع رفص ٤ يف خرؤملا ٠٣٣-٤١ مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو ٤١٠2 ةنس ربمفون ٧2

 ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرـــجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رــشني :٩ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رـــبمتبس 2١ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع رـــفص ٥١ يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماــــع رــــفص ٥١ يف خّرؤــــم ٠١٣-٢٢ مـــقر يذـــيفنت موـــــسرم
 ممتيو لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٢١ قــفاوـملا ٤٤٤١
 ٦١ يف خّرؤـــــملا ٣٥١-٦١ مــــــقر يذــــــيفنتلا موــــسرــــــملا

 يذلا ٦١٠٢ ةنس ويام ٣٢ قفاوملا ٧٣٤١ ماع نابعش
 ةــــــــقلعتملا ةــــــيساسألا ةـــــــينوـــــناــقلا ماـــــــكحألا ددــــــحي
.نيبختنملا نيعّوطتملا نييضايرلا نـيرّيسملاب

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٥-2١١ ناـــــتداملا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع ناضمر ٤١ يف خرؤملا ٥٠-٣١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةطشنألا ميظنتب قلعتملاو ٣١٠2 ةنس ويلوي ٣2 قفاوملا ٤٣٤١
 ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 ١١ يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
 نـــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس 8 قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع رـــــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٤ يف خرؤملا ٠٣٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددــــحي يذــــلا ٤١٠2 ةــــنس رـــــبمفون ٧2 قـــــفاوـملا ٦٣٤١ ماـــــع رـــــفص
 اذكو اهريسو ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا ميظنت تايفيـك
 ،ممتملاو لدعملا ،يجذومنلا يساسألا اهنوناق

 ٦١ يف خرؤملا ٠٤٣-٥١ مقر يذيفنتلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو –
 قلعتملاو ٥١٠2  ةنس ربمسيد 82 قفاوـملا ٧٣٤١ ماع لوألا عيبر
ةــــــيــــباـــخـــتـــنالاو ةــــيذـــيـــفــنــتـــــــــــــــــــلا ةــــيـــلوؤــــــســــملا نيـــــب عــــمــــجلا مدــــعــب  
 ،نييضايرلا طيشنتلاو ميظنتلا لكايه يف ةيرادإلا ةيلوؤـسملاو
،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤـملا ٣٥١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٦١٠2 ةـــنـــس وـــياـــم ٣2 قفاوــملا ٧٣٤١ ماـع ناـبــعـش ٦١
 نيرّيسملاب ةقلعتملا ةيساـسألا ةينوناقلا ماـــكـــحألا ددـــحـــي
،نيبختنملا نيعوطتملا نييضايرلا

: يتأي ام مسري

 ميــمــتــتو ليدعــت ىـلإ موـسرملا اذه فدهـــــي :ىلوألا ةّداملا
 مـــــقر يذـــــيــفــنــتــلا موــــــسرـملا نـــــم ٣١و 2١ نيتداـــــملا ماــــــكــحأ
 وـــياـــم ٣2 قفاوــملا ٧٣٤١ ماـع ناـبــعـش ٦١ يف خرؤـملا ٣٥١-٦١

 ةــــــيساـسألا ةـــــينوــــناقلا ماـــــكـــحألا ددـــحي يذـــــــــلا ٦١٠2 ةنــــــــس
.نيبختنملا نيعوطتملا نييضايرلا نيرّيسملاب ةقلعتملا

 تصن يتـلا حشرــتـلا ةــيـلــهأ طورـش ةاــعارـم عم : 2١ ةداملا''
 لوـــــمــعــملا ةـــيساسألا نيــــناوقلاو تاــــمـيظنـتلاو نيـــــناوقـلا اـــــهيلـع
 عوطتم يضاير رــّيــســـم ةــفـــيــظوـــل حشرــتـــم لك ىلـــع بجـــي ،اــهـــب
 : ةيتآلا طورشلا ءافيتسا ،بختنم

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

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

 تافصو ،نيوكتلا نم وأ/و ميلعتلا نم ىوــتسم تبثي نأ –
 صاـــــــصتخالا يف ةرـــــــبخو ةــــــينهم تالـــــهؤـــمو ،ةـــــنسح ةــــــيقالـــــخأ
 ةينقتلا نيدايملا يف اصوصخ  ةربخ وأ/و ،ةلص تاذ يضايرلا
 بسح ةـيداـصتـقالا وأ ةـيوعـمـجلا وأ ةيرادإلا وأ ةـيـضاـيرلا وأ
 يـــضايرلا لــــكيهلـل ةـــيساسألا نيــــناوـقلا يف ةددـــــحملا طورـــــشلا
 ةـــــيلوؤــــــــسمب ةـــــــقالــــــــع اـــــــهل ةـــيمدــــــــقأ ،ءاــــــــــضتقالا دــــــــــنعو ،يوـــــــــــعمجلا
،'اهل حشرتي يتلا ةفيظولا

 )ىتحرييغت نودب(...................................ادهعت عّقوي نأ –
،ةضايرلاب ةفلكملا ةرادإلا فرط نم
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 وه اـمـك ةـــــمـــيــــســــج ةـــيـــضاـــير ةـــبوـــقــــع لـــــــحــــم نوـــكـــي ّالأ –
 ةصاـخلا ةـمـظنألاو ةيـساسألا نيناوقـلا يف هـيـلع صوـصنـم
 ذخـتـم يبيدأـت ءارـجإ وأ /و ةينطولا ةيضايرلا ةيداـحتالاـب

،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط

 ىفاــــنتت ةــــحنج وأ/و ةــــيانجب هـــــيلع مـــــكح دـــــق نوـــــكي ّالأ –
 طـــــــيشنتلاو مــــيظنتلا لــــــكايه نـــــمض هــــطاشن ةــــسرامم عــــم
.نييضايرلا

.''............................)رييغت نودب يقابلا(..........................

 صوــصــنـملا حشرتــلا ةيـــــلهأ طورش ىلع ةدايز : ٣١ ةداملا''
 يـــــضايرلا رـــــّيــسملا  ىلـــــــع بــــــجــي ،هالــــعأ 2١ ةداــــملا يف اـــــــهــيــلـع
: ىلإ حشرتلل بختنملا  عوطتملا

 وأ ٍواــه يضاـــير ٍداــن بتكم وضع وأ سيــئر بصــنـــم –
 : ةيتآلا طورشلا يفوتسي نأ ،ةـيـضاـير ةــيــعــمــج

،لقألا ىلع ةنس )١2( نيرشعو ىدحإ اغلاب نوكي نأ *

،ةينطولا ةمدخلا هاجت هتيعضو تبثي نأ *

 ،يوناثلا ميلعتلا نم ةثلاثلا ةنسلا ىوتسم تبثي نأ *
.لقألا ىلع

 ةيئالو ةيضاير ةطبار بتكم وضـع وأ ســـيـــــئر بصــنـــم –
: ةيتآلا طورشلا يفوتسي نأ  ،ةيوهج ةيضاير  ةطبار وأ

،لقألا ىلع ،ةنس )١2( نيرشعو ىدحإ اغلاب نوكي نأ *

،ةينطولا ةمدخلا هاجت هتيعضو تبثي نأ *

 ،نييلاع انيوكت وأ اميلعت وأ ايعماج ىوــتسم تبثي نأ *
.لقألا ىلع

 ،ةينطو ةـيضاير ةيداـحتال بتكم وضع وأ سيئر بصــنـــم –
: ةيتآلا طورشلا يفوتسي نأ

 ،لقألا ىلع ،ةنس )٥2( نيرشعو اسمخ اغلاب نوكي نأ *

،ةينطولا ةمدخلا هاجت هتيعضو تبثي نأ *

 ،نييلاع انيوكت وأ اميلعت وأ ايعماج ىوــتسم تبثي نأ *
 ةنسح ةيقالخأ تافص اذكو ،ةـــقباطملا تاداهشلاب اجّوتم
 ،ةلص تاذ يضايرلا صاصتخالا يف ةربخو ةينهم تالهؤمو
 وأ ةـــيــنــقــتلا نـــيداــيـــملا يف ،اـــصوـــصــــخ ،ةرــــبــــخ تـــبـــثــــي نأو
 بـــــــسح ةــيداـصتـقالا وأ ةـــيوـــعـمـجلا وأ ةـــــيرادإلا وأ ةــــيـضاـيرلا
 يضايرلا لكيهلـل ةيساسألا نيناوـقلا يف ةددحملا طورشلا
.''يوعمجلا

 ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرـجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رـــــشني :٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رـــبمتبس 2١ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع رـــفص ٥١ يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم ١١٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ميظنتو ماهم ددحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٢١ قــفاوـملا

 ةـياقولل تاـعاطقلا ةددعتملا ةـينطولا ةـنجللا رـيسو
.اهتحفاكمو ةلقتنملا ريغ ضارمألا نم

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةحصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 ١٤١و ٥-2١١ ناــــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 70-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيالولاب قلعتملاو 2102 ةنس رياربف ١2 قفاوملا 3341 ماع
 ماع لاوش 8١ يف خّرؤملا ١١-8١ مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –

 لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو 8١٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا ٩٣٤١
،هنم 8٤ ةداملا اميس ال ،ممتملاو

 ٩١ يف خّرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 ١١ يف خرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس ربمتبس 8 قــــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــــع رفص

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
 ٥2 يف خّرؤملا ٩٧٣-١١ مقر يذـيـفنـتـلا موسرملا ىضتقمبو –

 دّدحي يذلا ١١٠2 ةنــس ربمفون ١2 قفاوملا 2٣٤١ ماـع ةجحلا يذ
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص

 ١2 يف خرؤملا 2٧-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٥١٠2 ةــــنـــس رـــــــيارـــــــبـــف ١١ قـــــــفاوــــــملا ٦٣٤١ ماـــــــع يـــناــــــثـــلا عــــــيــبر
 تاـــــــعاطقلا ةددــــــــعتملا ةـــــيــنــطوـــــــلا ةـــنــجــلــلا ءاــــــــــشـــنإ نــــــــمـــضـــتـــملاو
 دــــيدحتو ،اـــــهتحفاكــمو ةــــــلــقــتــنــملا رــــــيـــغ ضارـــــمألا نـــــــم ةـــــــياــقوــلــل
،اهريسو اهميظنتو اهماهم

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 8٤ ةداملا ماـكحأل اـــــقيبطت  :ىلوألا ةّداملا
 ةنس ويلوي 2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع لاوش 8١ يف خّرؤملا ١١-8١
 ماهم ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،ةحصلاب قلعتملاو 8١٠2
 ضارمألا نم ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا

 ىعدت يتلا ،اهريسو اهميظنتو ،اهتحفاكمو ةلقتنملا ريغ
.''تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا '' صنلا بلص يف

لوألا لصفلا
 نم ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجّللا

 اهتحفاكمو ةلقتنملا ريغ ضارمألا

 مئاد زاهج تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجّللا :٢ ةّداملا
 تاطاشن مييقتو ةعباتمو قيسنتل يرواشتو يراشتسا
 ةياقولل تاعاطقلا ددعتملا يجيتارتسالا ينطولا ططخملا

.اهتحفاكمو ةلقتنملا ريغ ضارمألا نم
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: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكت ،ةفصلا هذهبو
 ةلاعفلا ةيمومعلا تاسايسلا ذيـفــنــتو رــيوــطــتو ةــيــقرــت –

 ضارمألا تادّدحمو رطـخ لــماوــع دــض ةــمــئادــلاو ةــلــماــكــتــملاو
،ةلقتنملا ريغ

 يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا طورشلا ةيقرت ىلع رهسلا –
 صاخشألا حنمت يتلاو ةلقتنملا ريغ ضارمألا تادّدحم يف رثؤت
،ةيحص تايكولس دامتعاو مهتحص ةبقارم زيزعت لئاسو

 ينطولا طّطخملا تاطاشن ذيفنت تايلآ نييحتو دادعإ –
 رطخ لماوع دض ةجمدنملا ةحفاكملاو ةياقولل يجيتارتسالا
،ةلقتنملا ريغ ضارمألا

 ططخملا تاطاشــن مــيــيــقــتو ةــعـباــتــمو قــيــســنــت ناــمــض –
 دض ةجمدنملا ةحفاـكــملاو ةــياــقوــلل يــجــيــتارــتــسالا يـنــطولا

 طاشنلاب مايقلا مدعو ةيذغتلا ءوسو نيخدتلا ( رطخ لماوع
 تاططخم دادعإ ىلع رهسلاو ةلقتنملا ريغ ضارمألا )يندبلا

 تاعاطقلا عيمج عـم رواــشــتلاب اــهماــجــســناو ةــيــعاــطــق لــمــع
،ةينعملا

 ةينعملا تاعاطقلا فلتخم تاطاشن نع ريراقتلا عمج –
 اهمييقتو اهتساردو ةيئالولا ناجللا تاطاشن نع ريراقتلا اذكو
،اهدامتعاو

 ةينعملا تاعاطقلا فلتخمل يرورضلا ينقتلا معدلا ميدقت –
 ةـــــــياقوـــــلل يــــــجيتارتسالا يـــــــنطوــــــلا ططـــــــــــخملا ذــــــــــيفنت راــــــــطإ يف

 عباط يذ ريبدت لك حارتقاو ةلقتنملا رـــيغ ضارـــمألا ةــــحفاكمو
 ضارمألا نم ةياقولاب ّقلعتي يرادإ وأ ينوناق وأ ينـــقت وأ يـــبط
،اهتحفاكمو ةلقتنملا ريغ

 راــــطإلا زــــيزعت ىلإ فدـــــهت يــــتلا رــــــيبادتلا لــــــك حارـــــتقا –
 ريغ ضارمألل رطخلا لماوع ةحفاكمل يميظنتلاو ينوناقلا
،ةلقتنملا

 ططخملا ذيفنت تاطاشن ليوــمتل رــــيبادتلا لـــــك حارــــتقا  –
،اهتحفاكمو ةلقتنملا ريغ ضارمألا نم ةياقولل يتايلمعلا

 يعامتجالا لاصتالاو سيسحتلاو مالعإلا لامعأب ةردابملا –
 ةــــلقتنملا رــــيغ ضارــــمألا رــــطخ لـــــماوع نــــم ةــــياقولاب ةـــــّقلعتملا

،اهتحفاكمو
 .اهماهمب ةلص يذ ثحب طاشن لكب ةردابملا –

 ططخملا نييحتب ةحصلاب ّفلكملا ريزولا موقي :٣ ةّداملا
 رــــــــيغ ضارــــــمألا ةــــــحفاــــكمو ةــــــياـــــقوـــلل يــــــجــــيتارتسالا يـــــنطولا
.تاونس )٧( عبس لك هيلع ةقداصملاو ةلقتنملا

 تاــعاطقلا ةددـــــعتملا ةـــــينطولا ةـــــنجّللا لــكشتت :٤ ةّداملا
: نم هلثمم وأ ةحصلاب فّلكملا ريزولا اهسأري يتلا

: تارازولا ناونعب - ١

 تاعاطقلاب نيفّلكملا ءارزولا نم رــيزو لــــك نــــع لــــثمم  *
: ةيتآلا

،ينطولا عافدلا –

،ةحصلا –

،ةيلاملا –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا –

،ةينطولا ةيبرتلا –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا –

،ةضايرلاو بابشلا –

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا –

،ةعانصلا –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا –

،لاصتالا –

،لقنلا –

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا –

،ةئيبلا –

.ةينالديصلا ةعانصلا –

: ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب - ٢

 ةـــــياقولاب ةـــينعملا ةـسسؤملاو ةئيهلا نم لك نـــع لثمم  *
: ةيتآلا اهتحفاكمو ةلقتنملا ريغ ضارمألا نــــم

،ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملا –

،ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا –

.يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا –

: تايعمجلاو تامظنملا ناونعب - ٣

،نيكلهتسملا ةيامح تايعمج نع لثمم –

 ةينعملا ضارمألا يف ةطشان ىضرملل ةيعمج لك نع لثمم –
 ضارمأو ةنمزملا ةيسفنتلا ضارمألاو يركسلا ءادو ناطرسلا(
،)ةيعوألاو بلقلا

 لماوع ةحفاكم لاجم يف ةطشانلا تايعمجلا نع لثمم –
.)يندبلا طاشنلاب مايقلا مدعو ةيذغتلا ءوسو نيخدتلا( رطخلا

: تايصخشلا ناونعب - ٤

 لاجم يف اهتاءافكب اهل فرتعم تايصخش )8( نامث –
 لماوـعو اهــتــحفاــكــمو ةــلــقــتــنــملا رـــيـــغ ضارــمألا نــم ةــياــقولا

.ةحصلاب فّلكملا ريزولا مهنّيعي ،اهرطخ
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 نيعــتــســت نأ تاـعاـطـقلا ةددـعـتـملا ةـيـنـطوـلا ةـنـجـلـلا نـكـمـي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنكمي ةءافك يذ صخش لكب

 تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنّجللا ءاضعأ نيعي :٥ ةّداملا
 رارق بجومب ،ديدجتلل ةلباق تاوــنس )٥( ســـمخ اــــهتدم ةدــــــهعل
 تاــــــطلسلا حارــــــتقا ىلــــــع ءاـــــنب ةـــــــــحصلاب ّفلــــــكملا رــــــيزوــــلا نـــــــم
.اهنوعبتي يتلا تامظنملاو

 ةددعتملا ةينطولا ةنّجللا نم وضع ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا يقابل اهسفن لاكشألا بسح هفالختسا متي ،تاعاطقلا

 يف تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا عمتجت :٦ ةّداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب رهشأ )٦( ةتس لك ةيداع ةرود

 ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ تارود يف عمتجت نأ اهنكميو
.اهئاضعأ )2/٣( يثلث نم بلطب وأ اهسيئر نم

 هلسريو تاعامتجالا لامعأ لودج سيئرلا دعي :٧ ةّداملا
 لـجأ لـبـق تاـعاـطـقـلا ةددـعـتملا ةـيــنــطوــلا ةــنــجــلــلا ءاضعأ ىلإ

 نكميو .عامتجالا خيرات نم لقألا ىلع اموي )٥١( رشع ةسمخ
 نع لقي نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذه صيلقت
.مايأ )8( ةينامث

 تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا تالوادم حصت :٨ ةّداملا
 ،باــــصنلا لاـــمتكا مدـــع ةــــلاح يفو .اـــــهئاضعأ فــــصن روــــضحب
 يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا نوضغ يف ديدج عامتجا جمربي
 ددع نكي امهم ذئنيح ةنجللا لوادتتو ،لجؤملا عامتجالا خيرات
.نيرضاحلا ءاضعألا

 تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا تالوادم ذختت :٩ ةّداملا
 ددــع يواـــست ةـــلاح يفو .نـــيرضاحلا ءاـــضعألا تاوــــصأ ةـــــيبلغأب
.احجرم سيئرلا توص نوكي تاوصألا

 مقرم صاخ لجس يف ررحتو رضاحم يف تالوادملا نّـودت
    .سيئرلا نم هيلع رشؤمو

 نأ تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا نكمي :٠١ ةّداملا
 اهماهمو اهريسو اهميظنت ددحي ةيتاعوضوم اناجل ئشنت

.يلخادلا ماظنلا يف
 تاـــعاطقلا ةددـــعتملا ةـــينطولا ةـــنجللا عـــمتجت :١١ ةّداملا

.ةحصلاب ةفّلكملا ةرازولا ىوتسم ىلع
 اهماظن تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا دعت :٢١ ةّداملا

.هيلع قداصتو يلخادلا
 دادعإ اهيلع بــجاولا ةـــيرازولا رــــئاودلا ئــــشنت :٣١ ةّداملا

 ةينطولا ةنجللا اهددحت يتلاو لاجملا يف يــعاطق ططــــخم
 ىلــــــع ضرــــــغلا اذــــــهل ةــــيعاطق ةـــــنجل ،تاــــــعاطقلا ةددـــــــعتملا

.اهاوتسم
 تاعاــطـــقلا ةددـــعــتملا ةــيــنــطوــلا ةــنــجــلــلا دوزـت :٤١ ةّداملا

.ةحصلاب ةفّلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا اهالوتت ةنامأب
 اريرقت تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا دعت :٥١ ةّداملا

 نم ةياقولا لاجم يف اهتاطاشن نع ةليصح نمضتي ايونس
 ىلإ رــــيرقتلا اذـــه عـــفريو .اـــهتحفاكمو ةـــــلقتنملا رــــيغ ضارــــمألا
.لوألا ريزولا

 ةـــينطولا ةــــنجللا رـــــييست فـــــيراصم لــــــجست :٦١ ةّداملا
 ةــــفّلكملا ةرازوــــلا رــــييست ةـــــينازيم يف تاـــــعاطقلا ةددـــــعتملا

.ةحصلاب
 يف ،تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةــنــجــلــلا رــفوــتــت :٧١ ةّداملا

 ةــلــقــتــنــملا ريغ ضارمألا نم ةياقولل ةيلحم عورف ىلع ،ةيالو لك
."ةيئالولا ةـــنــجــلـــلا" صـــنـــلا بـــلــــص يف ىعدــت ،اــهــتــحــفاـــكـــمو

يناثلا لصفلا

ةياقولل ةيئالولا ناجّللا

اهتحفاكمو ةلقتنملا ريغ ضارمألا نم

 ةـــنــجــلــلا ماــهــم راــطإ يف ،ةــيــئالوــلا ةــنــجــلــلا فـــلـــكـــت :٨١ ةّداملا
 قيسنتب ،اهتايصوتو اهتاهيجوتو تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا

 ريغ ضارمألا نم ةياقولا تاطاشن عومجم مييقتو ةعباتمو
.ةيالولا ىوتسم ىلع اهتحفاكمو ةلقتنملا

 وأ يلاولا اهسأري يتلا ةيئالولا ةنجللا لكشتت :٩١ ةّداملا
 : نم هلثمم

: ةيالولا ىوتسم ىلع تاعاطقلاو تايريدملا ناونعب - ١

 ىلع نوـــفلكملا ،مــهولثمم وأ نوـــــلوؤــــسملاو نورـــــيدــــــملا  *
: ةيتآلا تاعاطقلاب يلاوتلا

،ةحصلا –
،ةيلاملا –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا –
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا –
،ةينطولا ةيبرتلا –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا –
،ةضايرلاو بابشلا –
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا –
،ةعانصلا –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا –
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا –
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا –
،لاصتالا –
،لقنلا –
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا –
.ةئيبلا –
: تايعمجلاو تامظنملا ناونعب - ٢

 ،ةيالولا ىوتسم ىلع ،نيكلهتسملا تايعمج نع لثمم –
.ةيالولا ىوتسم ىلع ،ىضرملا تايعمج نع لثمم –

 ءفك صخــش يأــب نيــعــتــســت نأ ةــيــئالوــلا ةــنــجــلــلا نــكــمــي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنكمي
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 اهتدـم ةدــهــعــل ةـيــئالوــلا ةـنــجــلــلا ءاــضــعأ نّيــعــي :٠٢ ةّداملا
 ،يلاولا نم رارق بـــجومب دــــيدجتلل ةــــلباق تاوــــنس )٥( ســــمخ
.اهنوعبتي يتلا تامظنملاو تاطلسلا حارتقا ىلع ءانب

 متي ،ةيئالولا ةنجــلــلا نــم وــضــع ةدـــهــع عاــطــقــنا ةــلاـــح يفو
.ةدهعلا يقابل اهسفن لاكشألا بسح هفالختسا

 لـــك ةــيداــع ةرود يف ةــيــئالوــلا ةــنــجــلــلا عمتـــجت :١٢ ةّداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب رهشأ )٣( ةثالث

 ىلع ءاـــنــب ةــيداــع رــيــغ تارود يف عــمــتــجت نأ اهــنــكــمــيو
.اهئاضعأ )2/٣( يثلث نم بلطب وأ اهسيئر نم ءاعدتسا

 هلسريو تاعامتجالا لامعأ لودج سيئرلا دعي :٢٢ ةّداملا
 ىلع ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لجأ لبق ةيئالولا ةنجللا ءاضعأ ىلإ
 تارودلا يف لجألا اذه صيلقت نكميو .عامتجالا خيرات نم ،لقألا

 .مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود ةيداعلا ريغ

 فصن روضحب ةيئالولا ةنجللا تالوادم حصت :٣٢ ةّداملا
 ديدج عامتجا جمربي ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو ،اهئاضعأ

 ،لجؤملا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا نوضغ يف
 ءاـــــــضعألا ددــــــع نــــــكي اـــــمهم ،ذـــــئنيح ،ةــــــيئالوـــــلا ةـــــنجــــللا لوادـــــتتو
.نيرضاحلا

 تاوصأ ةيبلغأب ةيئالولا ةنجللا تالوادم ذختت :٤٢ ةّداملا
 نوـــكي ،تاوـــصألا ددــــع يواـــست ةــــلاح يفو .نــــيرضاحلا ءاــــضعألا

.اّحجرم سيئرلا توص

 مقرم صاخ لجس يف لّجست رضاحم يف تالوادملا نّودت
.سيئرلا نم هيلع رشؤمو

 ةنجللا سيئرو يلاولا ىلإ تاعامتجالا رضاحم لسرتو
 نم ماـيأ )8( ةـيـناــمــث لــجأ يف تاــعاــطــقــلا ةددــعــتــملا ةــيــنــطولا

.عامتجالا خيرات

 قداصتو يلخادلا اهماظن ةيئالولا ةنجللا دعت :٥٢ ةّداملا
 .هيلع

 اناجل وأ ةنجل ئشنت نأ ةيئالولا ةنجللا نكمي :٦٢ ةّداملا
.ةصصختم ةيلحم ةيعرف

 حلاصملا اهالوتت ةنامأب ةيئالولا ةنجللا دوزت :٧٢ ةّداملا
.ةيالولل ناكسلاو ةحصلا ةيريدمل ةصتخملا

 نمضتي ايونس اريرقت ةيئالولا ةنجللا ّدعت :٨٢ ةّداملا
 رــيــغ ضارــمألا نــم ةــياــقوــلا لاــجــم يف اــهــتاــطاــشــن ةــلــيــصــح
.اهتحفاكمو ةلقتنملا

 ةينطولا ةنجللا سيئر ىلإو يلاولا ىلإ ريرقتلا اذه لسريو
.تاعاطقلا ةددعتملا

 2٧-٥١ مــــــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا ماـــــكحأ ىـــــغلت :٩٢ ةّداملا
 ةنس رياربف ١١ قفاوملا ٦٣٤١ ماع يناثلا عيبر ١2 يف خرؤملا

 تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو ٥١٠2
 اهماهم ديدحتو ،اهتحفاكمو ةلقتنملا ريغ ضارمألا نم ةياقولل
.اهريسو اهميظنتو

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني : ٠٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 2١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف رـــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف خّرؤم ٢١٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ةـــــليكشت ددــــحي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــــبمتبس ٢١ قــــفاوملا
          هـماهمو ةحصلا مولع تايقالخأل ينطولا سلجملا

.هريسو هميظنتو
––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةحصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 8١ يف خّرؤملا ١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو 8١٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا ٩٣٤١
،هنم 2٤٣ ةداملا اميس ال ،ممتملاو

 ٩١ يف خّرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

 ١١ يف خّرؤملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــّمـــضتملاو 22٠2 ةـــنس رـــــبمتبس 8 قــــفاوــــملا ٤٤٤١ ماــــــــع رـــــفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
 8١ يف خّرؤملا 22١-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 نّمضتملاو ٦٩٩١ ةنس ليربأ ٦ قفاوملا ٦١٤١ ماع ةدعقلا يذ
 هميظنتو ّةحصلا مولع تّايقالخأل ينطولا سلجملا لــــــيكشت
،ممتملاو لدعملا ،هلمعو

 ٥2 يف خّرؤملا ٩٧٣-١١ مقر يذـيـفنـتـلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ١١٠2 ةنــس ربمفون ١2 قفاوملا  2٣٤١ ماـع ةجحلا يذ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

 مـــقر نوــــناقلا نــــم 2٤٣ ةّداــــملا ماكحأل اـــــقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ةــــنس وــيلوي 2 قــــفاوملا  ٩٣٤١ ماــــع لاوــــش 8١ يف خّرؤـــــملا ١١-8١
 ةليكشت ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،ةحصلاب ّقلعتملاو 8١٠2
 هميظنتو هماهمو ّةحصلا مولع تّايقالخأل ينطولا سلجملا

."سلجملا " صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،هريسو

 ةـــساردلاب ةـــــفّلكم ةـــــيراشتسا ةـــــئيه ســــــلجملا :٢ ةّداملا
 ةّيـــــــقالـــخألا لئاــــسملا يف ءارآلا ءادــــــبإو تاــــيصوتلا رادــــصإو
 اهحرطت يتلا ةحصلا مولع تايقالخأب  ةلصلا تاذ لئاسملاو
 ءايحألا ملـــع تالاــــجم يف ةــــيجولونكتلاو ةيـــملعلا تاروــــطتلا

 .ةّحصلا مولعو يرشبلا ّبطلاو تايقالخأ ويبلاو



٢٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٢
15م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ١٢

: يتأي اميف ،اصوصخ ،هتمهم لثمتت ،ةفصلا هذهبو
 دعاوق مارتحا نامض ىلإ فدهت يتلا ريبادتلا ّلك حارتقا –

،ةيبطلا تاّيقالخألا
 ةـــيــــقالـــخألا بـــناوـــجلا يف تاـــيـــصوـــت رادــــصإو ءارآ ءادــــبإ –

 ةيرشبـلا اـــيالـــخلا وأ ةــجــســنألا وأ ءاـــضـــعألا عزــنــب ةــقـــلـــعــتـــملا
 ىلع ةــيــبــطــلا ةدــعاسملاو ةــيداــيــعــلا تاساردــلا يفو اـــهـــعرزو
 ريوطتلل ةبولطملا ةيجالعلا جهانملاو بيرجتلاو باجنإلا
  ةايح مارتحا ىلع رهّسلا عم ،يملعلا ثحبلاو يبطلا ينقتلا

 عم ،ةيسفنلاو ةـــيدسجلا هـــتمالس ةـــيامحو صــــخّشلا ةــــماركو
 وأ هب مايقلا بجاولا يبّطلا لمعلا ةمءالم رابتعالا نيعب ذخألا
،بيرجتلا وأ ةساردلا عورشمل ةّيملعلا ةميقلا

 ةقّلعتم لـئاـــســـم يف تاـــهـــيـــجوـــت رادـــــصإ وأ /و ءارآ ءادــــبإ –
 تاذ اهرابتعاب مهماهم ةسرامم يف ةحصلا يّينهم تابجاوب
،ةيقالخألا ةيحانلا نم ةّيساسأ ةّيمهأ

 تايقالخألاب ةلصلا تاذ لئاسملا ةسارد ةداعإ وأ ةجلاعم –
 ناجل نم بلطب ،ئدابملا ديعص ىلع ةّصاخلا ةيساسحلا تاذ
.ةيدايعلا تاساردلل ةيبطلا تايقالخألا

 : مهركذ يتآلا ءاضعألا نم سلجملا نوكتي :٣ ةّداملا
: ةّيزكرملا تارادإلا ناونعب -١
،ينطولا عافّدلا ريزو نع لّثمم –
،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع لّثمم –
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نع لّثمم –
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نع لّثمم –
 ثــــــحبلاو يلاــــعلا مــــيلعتلاب فــــلكملا رــــيزولا نـــــع لّثـــــمم –

،يملعلا
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا نع لّثمم –
 نامضلاو ليغشتلاو لمعلاب فلكملا ريزولا نع لّثمم –

،يعامتجالا
،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لّثمم –
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لّثمم –
: تاّيصخشلا ناونعب -٢
 مهنّيعي ،نيــيــعــماــج نيـــيــئاــفــشــتـــسا ةذـــتاـــسأ )٩( ةـــعـــســت –

،ةحصلاب فلكملا ريزولا
 ريزولا مهنّيعي ،ةحصلا يف نييبط نيسرامم )٥( ةسمخ –

.ةحصلاب فلكملا
: تايعمجلاو تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب -٣
 ينعملا ،ةيبطلا تاـيبدألل يـــنطولا ســــلجملا نــــع لّثـــــمم –

 ،سلجملا لاغشأب
،ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولا نع لّثمم –
،ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملا نع لّثمم –
،مدلل ةينطولا ةلاكولا نع لّثمم –
،رئازجلاب روتساب دهعم نع لّثمم –

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع لّثمم –
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نع لّثمم –
،ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحم نع لّثمم –
،ىلعألا يمالسإلا سلجملا نع لّثمم –
.ىضرملا تاّيعمج نع لّثمم –
 يونعم وأ يعيبط صخش لكب ةناعتسالا سلجملا نكمي

 .هلاغشأ يف هتدعاسم هنأش نم
 بجومب سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت :٤ ةّداملا

 نــــم حارـــتقا ىلـــع ءاـــنب ةــــحصلاب فّلــــكملا رــــــيزولا نــــم رارـــــق
.اهنوعبتي يتلا تامظنملاو تاطلسلا

 ةّدـــمل ،هـــنمض نم ،بـــختني وـــــضع ســــلجملا سأرــــي :٥ ةّداملا
.ةدحاو ةّرم ديدجتلل ةلباق تاونس )٤( عبرأ

 تاوـــــــنس )٤( عـــــــبرأ ةّدـــــــمل ســـــــلجملا ءاــــــضعأ ّنيـــــــــــعي  :٦ ةّداملا
.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق

 هفالختساّ متي ،سلجملا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
 .ةدهعلا نم  ّةيقبتملا ةّدملل اهسفن لاكشألا بسح

 ةيداع ةرود يف ةنسلا يف نيتّرم سلجملا عمتجي :٧ ةّداملا
 .هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب

 نم اّمإ بلطب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو
 )2/٣( يثلث نم وأ ةّحصلاب فّلكملا ريزولا نم اّمإو هسيئر
.هئاضعأ

 ،تارودـلا لاـــمعأ لودـــج ســـلجملا ســيئر دّدـــــحي :٨ ةّداملا
 ،هب ةقلعتملا قئاثولاب اقفرم سلجملا ءاضعأ ىلإ هلسريو
 .عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لبق
 رــيــغ تارودـــلا يف ماــّيأ )8( ةــيــناــمــث ىلإ لـــجألا اذـــه صـّـلــقــيو
.ةيداعلا

 .هئاضعأ ةيبلغأب سلجملا تايصوتو ءارآ ذخؤت :٩ ةّداملا
 .اّحجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو

 لجس يف لّجستو رــضاحم يف ســـلجملا تاـــعامتجا نّودـــت
 .سلجملا سيئر نم هيلع رّشؤمو مّقرم

 ةّيبلغأ روضحب ّالإ سلجملا تالوادم حصت ال :٠١ ةّداملا
 ســـلـــجــملا ىــعدــتــســي ،باـــصــّنــلا لــمــتــكــي مــــل اذإو .هــئاـــضـــــعأ
 عامتجالا خيراتل ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا لالخ عامتجالل
 ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئـنيح ،سلجملا لوادـتيو ،لّجؤملا
 .نيرضاحلا

 حلاصم اهّالوتت ةّينقت ةنامأب سلجملا دّوزي :١١ ةّداملا
 .ةحصلاب ةّفلكملا ةرازولا

 ةصّصختم ناـجلب دّوزـــتي نأ ســــلجملا نــــكمي :٢١ ةّداملا
 .هعوضومب ةقّلعتملا تالاجملا يف

 ينطولا دهعملا ىوتسم ىلع سلجملا عمتجي :٣١ ةّداملا
.ةيمومعلا ةحصلل

 يعيبط صخشّ لك  نم سلجملا رطخي نأ نكمي :٤١ ةّداملا
.هماهم راطإ يف لخدت ةلأسمّ لك نأشب يونعم وأ
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 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو ١2٠2 ةــنس وـــينوي ٠٣ قــــفاوملا 2٤٤١ ماــــع ةدـــــعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤـملا ٥٠٣-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٤ يف خرؤملا ٩٥١-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 لدــــعي يذـــلا ٥٩٩١ ةــــنس وــــينوي ٣ قــــفاوملا ٦١٤١ ماـــــع مرــــحم
،لدعملا ،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا

 ٤ يف خرؤملا ٠٦١-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو ٥٩٩١ ةـــنس وــــينوي ٣ قــــفاوملا ٦١٤١ ماــــع مرــــحم
،ممتملاو لدعملا ،هلمعو ءاصحإلل ينطولا سلجملا ميظنت

 يف خرؤملا ١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8١٠2 ةــنس رـــبمسيد 22 قـــفاوملا ٠٤٤١ ماــــع يــــناثلا عــــيبر ٤١
 ةيلحـملا تاعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددــــحي يذـــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 يف خرؤملا ٣٦٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد ٥ قفاوملا 2٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٩١
،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا ٦٦٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 2٤٤١ ماع يناثلا عيبر 22
 ىلع ةياصولا ةطلس تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو ىلإ دنسي
،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا

 يف خرؤـملا ٥٦٤-١2 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 ١2٠2 ةـــنس رــــبمفون ١2 قــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر ٦١
 سداسلا ماعلا ءاصحإلل ماعلا يميظنتلا لكيهلا نمضتملاو
،ناكسإلاو ناكسلل

: يتأي ام مسري
 يف خرؤملا ٩٠-٦8 مقر نوناقلا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا

 روكذملاو ٦8٩١ ةنس ويلوي ٩2 قفاوملا ٦٠٤١ ماع ةدعقلا يذ 22
 ربع ناـــكسإلاو ناـــــكسلل سداــــــسلا ماــــــعلا ءاـــــصحإلا ىرـــــجي ،هالــــــعأ

 يف ةددـــــــحـملا تاـــــــيفـــيكلا بــــــسح ،يـــــنطوـــــلا بارـــــتلا عوـــــــــمجم
.موسرملا اذـــــــه

 ناكسلل سداسلا ماعلا ءاصحإلا ءارجإ ةرتف ددحت : ٢ ةّداملا
.22٠2 ةنس ربوتكأ ٩ ىلإ ربمتبس ٥2 نم ناكسإلاو

 ةيلمع يف رابتعالا نيعب ذخؤي يذلا يعجرملا خيراتلا ددحي
 .ليللا فصتنم دنع 22٠2 ةنس ربمتبس ٤2 مويب ،ءاصحإلا

 ناكسإلاو ناكسلل سداسلا ماعلا ءاصحإلا ذـــــفنت : ٣ ةّداملا
 تاــسسؤملاو تارادإلا ةـــمهاسمب ،ةـــيناديملا ةــــينقتلا ةــــنجللا

 ةـــــيعيرــشتلا ماــــــكحألل اـــــقبط ةـــــينعملا ةـــــــيلحـملا تاـــــعامجلاو
 ةنجللا فارشإ تـــحت ،لاـــجملا اذـــه يف ةــــقبطملا ةـــيميظنتلاو
 عم قيسنتلاب ،ناــــكسإلاو ناـــــكسلل ماـــــعلا ءاــــصحإلل ةــــينطولا
. ءاصحإلل ةيدلبلاو ةيئالولا ناجللا

 سداسلا ماــــعلا ءاـــــصحإلا ناوــــــنعب ،ءاـــــصحإ مـــــتي : ٤ ةّداملا
 : ناكسإلاو ناكسلل

 هيلع قداـصيو يلــــخاّدلا هــــماظن ســـــلجملا ّدــــــعي : ٥١ ةّداملا
 فّلكملا ريزولا ىلإ هنم ةخسن لسريو ،لوألا هعامتجا لالخ
.ةّحصلاب

 ةــــليصح نّمضتي ارـــيرقت ،اّيونس ،ســـلجملا دـــــعي : ٦١ ةّداملا
.ّةحصلاب ّفلكملا ريزولا ىلإ ريرقتلا اذه لسريو .هتاطاشن

 ناوـــــنعب ســــــــلجملا رييــــــست تاــــــقفـــــن لّجـــــست : ٧١ ةّداملا
 .ةحصلاب ةفّلكملا ةرازولا رييست ةينازيم

 22١-٦٩ مقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ماــــكحأ ىــــغلت : ٨١ ةّداملا
 ةـــنس لــــيربأ ٦ قـــفاوملا ٦١٤١ ماـــــع ةدــــــعقلا يذ 8١ يف خّرؤـــــملا

 مولع تايقالخأل ينطولا سلجملا ليكشت نمضتملاو ٦٩٩١
.هلمعو هميظنتو ةحصلا

 ةّيمسرــلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــي : ٩١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 2١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٥١ يف رـــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص ٣٢ يف خّرؤم ٣٢٣-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ذــيفنت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمتبس ٠٢ قــــــفاوملا
 .ناكسإلاو ناكسلل سداسلا ماعلا ءاصحإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا
 ١٤١و ٥-2١١ ناــتداملا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ةدعقلا يذ 22 يف خرؤملا ٩٠-٦8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 ءاصحإلاب قلعتملاو ٦8٩١ ةــنس وـــيلوي ٩2 قـــفاوملا ٦٠٤١ ماـــع
،ناكسإلاو ناكسلل ماعلا

 يف خرؤـملا ١٠-٤٩ مـــقر يعيرـــشتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 قـــلعتملاو ٤٩٩١ ةنــس رـــياني ٥١ قـــفاوملا ٤١٤١ ماـــع ناـبعش ٣
،ةيئاصحإلا ةموظنملاب

 ةيناثلا ىدامج ١2 يف خرؤملا ١١-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لوخد طورشب قلعتملاو 8٠٠2 ةنس وينوي ٥2 قفاوملا ٩2٤١ ماع
،اهيف مهلقنتو اهب مهتماقإو رئازجلا ىلإ بناجألا

 ماــــع بــــجر ٠2 يف خرؤــــملا ٠١-١١ مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 لدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو ١١٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 2٣٤١
،ممتملاو

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا ٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 2١٠2 ةنس رياربف ١2 قفاوملا ٣٣٤١ ماع

 ناـــــــــضمر ٥2 يف خرؤـــــــملا ٧٠-8١ مـــــــقر نوـــــــناــــقلا ىــــــــضتقمبو –
 ةــــــيامحب قـــــلعتملاو 8١٠2 ةـــــنس وـــــينوي ٠١ قـــــفاوملا ٩٣٤١ ماـــــع
 عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا



٢٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٢
17م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ١٢

 ءانثأ ينطولا بارتلاب نيميقملا نييعيبطلا صاخشألا لك –
 بـــــــناجألا صاــــــخشألا ءاـــــنثتساب ،ءاــــــصحإلل يــــــعجرملا خــــــيراتلا
،ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا ةناصحلاب نيعتمتملا

 ادع ام ناكس وأ/و تانكس ىلع يوتحت يتلا تايانبلا لك –
.يلصنقلا وأ يسامولبدلا عباطلا يستكت يتلا كلت

 : كلذك ءاصحإلا ةيلمع يف لخدي : ٥ ةّداملا
،اههباش امو قدانفلا يف نوميقملا صاخشألاو رسألا –
 نوكي ال يتلا تاسسؤملا يف نوميقملا صاخشألاو رسألا –

،ةماقإلا يسيئرلا اهعباط
.لحرلا رسألا –
 يف نيينعملا نييعيبطلا صاخشألا ءاصحإ متي : ٦ ةّداملا

 اهنع نيبئاغ وأ نيرضاح اوناك اذإ ةيسيئرلا مهتماقإ نكامأ
.رهشأ )٦( ةتس نم لقأ ذنم اتقؤم

 ةتس نم رثكأ ةيسيئرلا مهتماقإ نع مهبايغ ناك اذإ ،هّنأ ريغ
 نأ طرــــــش ،دـــيدجلا مــــهانكس رـــــقم يف مـــــهؤاصحإ مـــــتي ،رـــــهشأ )٦(
.رئازجلا يف نيميقم اونوكي

 ىصحت ،هالعأ ٦ ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب : ٧ ةّداملا
 : اهب نودجاوتي يتلا ةيدلبلا يف ،هاندأ ةروكذملا تائفلا

،ةيباقعلا تاسسؤملا يف نودجاوتملا نوسوبحـملا –
،ةيعامتجالا ةيامحلا تاسسؤم مهيوأت نيذلا صاخشألا –
.تباث ىوأم نودب صاخشألا –
 ،اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلل اقبط ،ّرخسي : ٨ ةّداملا

 ءاـــــــــصحإلا ذـــــــيفنت ناوــــــــــعأ نـــــــيوــــــكتب نوـــــــــــّفلكملا نوـــــــمدـــــــختسملا

 نيب نم ،مهؤاقتنا متي نيذلا ناكسإلاو ناكسلل سداسلا ماعلا
 ةيمومعلا تاــــسسؤملاو تارادإلا فـــــلتخمل نيــــــعباتلا نيــــــفظوملا

 ،يـــــنهملا نـــــيوــــــكتلا زـــــــكارمو دـــــــهاعمو يلــــــحـملا ىوــــــتسملا ىلـــــــع
 )٣( ثالــث دــــئاز ايرولاكبلا ةداـهش ىلــــع نيـــــلصاحلا نييـــــعماجلاو

 جاـــمدإلا ىلــــع ةدــــعاسملا زاــــهج ناوــــــعأ اذــــكو ،لـــــقألا ىلـــــع ،تاوـــــنس
.ينهملا

 نيب نم اساسأ ،ءاصحإلا ناوعأو نوبقارملا رّخسي امك
 )٣( ثالث دئاز ايرولاكبلا ةداهش ىلع نيلصاحلا نييعماجلا

 زاهج ناوعأ نيب نم ،ءاضتقالا دنعو ،لقألا ىلع تاونس
 .ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا

 نـــــــيذـــــــلا نـــــــيرـــــــــــخسملا صاـــــــــــخشألا لــــــــــــــك ضرـــــــــــــعتي : ٩ ةّداملا
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط تابوقعل ،ريخستلل نوبيجتسي ال

 ذـــــيفنتل ةــــيرورضلا لقــــنلا لئاــــسو ةــــئبعت نـــــكمي : ٠١ ةّداملا
 تاطلسلا نم ريخستلا ىلإ ءوجللاب ،ةجاحلا دنع ،ماعلا ءاصحإلا
 تاءارــــــــجإلل اــــــقبطو اــــــهتّايحالص دودــــــــح يف ،ةــــــــلهؤملا ةــــــــيلحـملا
.اهب لومعملا ةينوناقلا

 ةينازيملا نمض ةئبعتلا هذهب ةقلعتملا فيراصملا جردت
 .ناكسإلاو ناكسلل سداسلا ماعلا ءاصحإلل ةصصخملا

 ةّيــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رــــــشني : ١١ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس ٠2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٣2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ٤١ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع رـــــفص ٧١ يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
 رـــــــــيدم ماـــــهم ءاــــــهنإ نــــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــــــبمتبس
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،يــــنابيش رـــيمس ّديــــسلا ماــــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رــــــبمتبس ٤١
 ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل اريدم هتفصب
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم

 نيـمألا ماــــهـم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رــــــبمتبس
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمل ماعلا

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماــع رـــــفص ٦١ يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرـــم بـــــجومب

 ديــجم دّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس رــــبمتبس ٣١ قــــفاوملا
 ،ةّيروــــــهمجلا طــيسو حــــلاصمل اــــماع اـــنيمأ هــــتفصب ،روــــمع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

 ٤٤٤١ ماـــــــع رــــــفص ٧١ يف ناــــــخّرؤم ناـــــيسائر ناـــــموسرم
 ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــبمتبس ٤١ قـــــفاوملا

.ةالو ماهم
––––––––––––

 ٤٤٤١ ماـــــع رـــــفص ٧١ يف خّرؤــــــم يـــــسائر موــــسرم بـــــجومب
 ةـــــيتآلا ةداــــسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــنس رـــــبمتبس ٤١ قـــــفاوملا
 مــــــهفيلكتل ،ةـــــيتآلا تاـــــيالوـــــلا يف ةالو مـــــــــــهتفصب ،مـــــهؤاــــمسأ
: ىرخأ فئاظوب

،فلشلا ةيالو يف ،سادس رضخل  –

،ةركسب ةيالو يف ،راون يبأ هلـلا دبع –

،ةديلبلا ةيالو يف ،رصيون لامك –

،ةريوبلا ةيالو يف ،طايع لحكل مالسلا دبع –

،تسغنمات ةيالو يف ،شيرق ىفطصم –

،ترايت ةيالو يف ،يشمارد نيمأ دـمحم –

،رئازجلا ةيالو يف ،دبعم دمحأ –

ةّيدرف ميسارم
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،ركسعم ةيالو يف ،ةدويص قلاخلا دبع –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،كلام نب دـمحم –

.نازيلغ ةيالو يف ،يتالوم هلـلا اطع –

–––––––––––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةــــــيتآلا ةداــــسلاو ةّديـــــسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس ٤١
: ةيتآلا تايالولا يف ةالو مهتفصب ،مهؤامسأ

،طاوغألا ةيالو يف ،يعدارب رداقلا دبع –

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،نيتروبيت نيدلا نيز –

،ةنتاب ةيالو يف ،دوهزم قيفوت –

 ،ةسبت ةيالو يف ،جاحد ةكربلا دـمحم –

،لجيج ةيالو يف ،لاكلك رداقلا دبع –

،فيطس ةيالو يف ،ةلبع لامك –

،ةديعس ةيالو يف ،يداوج زيزعلا دبع –

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يناميل ىفطصم –

،ةملاق ةيالو يف ،زانيو ةبيبل –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يراج دوعسم –

،تليسمسيت ةيالو يف ،يوادب سابع –

،يداولا ةيالو يف ،عقار رداقلا دبع –

،ةليم ةيالو يف ،يالوم باهولا دبع –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،رابلا كرابم –

،ةيادرغ ةيالو يف ،ينارمع مالعوب –

.ةعينملا ةيالو يف ،يراصنل ركبوب –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةالو ماــــــــهم ءاــــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــــبمتبس
.رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماـــــع رــــــفص ٧١ يف خّرؤـــــــم يــــــسائر موــــــسرم بــــــجوـمب
 نيّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١ قـــفاوملا
 ةــــــيالو يلاو ىدـــــل نيـــــبدتنم ةالو مــــــهتفصب ،مـــــهؤامسأ ةـــــيتآلا
: رئازجلا

،يداولا بابب ،ةفيلخ ناوضر –

،ةدلارزب ،بيسن ةيجن –

.هلـلا دبع يديسب ،دواد نب سينأ –

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤــم يــسائر موــسرم
 ٍلاو ماــــــــهم ءاـــــهنإ نـــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رــــــبمتبس
 ةـــــيالو يف ناـــنيعوبب ةـــيرادإلا ةعـــطاقملاب بدــــتنم
.ةديلبلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،كلام نــب راـــتخم ّديــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس رـــــبــمتبس ٤١
 ةيالو يف ناـنيعوبب ةـــيرادإلا ةــــعطاقملاب اــــبدتنم اــــيلاو هـــــتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةديلبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ٍلاو ماــــــــهم ءاــــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس رـــــــبمتبس
 ةيالو يف يلجنم يلعب ةيرادإلا ةعطاقملاب بدتنم
.ةنيطنسق

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يدـــــــلاخ نــــسحأ ّديـــــسلا ماــــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــــــنس رـــــــبمتبس ٤١
 ةيالو يف يلجنم يلعـب ةيرادإلا ةعطاقملاب ابدتنم ايلاو هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيطنسق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع رــــفص ٧١ يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم
 ّنيماع بّاتك ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.تايالولا ضعب يف

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو نيتّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١
 مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف ّنيماع ابّاتك مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب

،راردأ ةيالو يف ،ةليحن جرعل –

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،نوقع ةيروح –

،ةياجب ةيالو يف ،ودح نب نمؤملا دبع لامج –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،فورخأ ديعس –

،سادرموب ةيالو يف ،عاردوب دـمحم –

،سارهأ قوس ةيالو يف ،ليلخ ديعس –

،يزيليإ ةيالو يف ،يفيود ليضوف –

،ةليم ةيالو يف ،يفيص ةجيدخ –

.نوميميت ةيالو يف ،يرومعل ميركلا دبع –
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 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 يسيئر ماهم ءاــهنإ نــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمتبس
.ةزابيت ةيالو يف نيترئاد

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماــــع رـــفص ٧١ يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب
 نــــــيدّيسلا ماــــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــنس رــــبمتبس ٤١ قــــــفاوملا
 ةـــــيالو يف نيـــــترــــئاد يــــــسيئر اــــمهتفصب ،اـــــمهامسا يـــــتآلا

: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،ةزابيت

،ةعيلقلا ةرئادب ،يانيز ميركلا دبع –

.ةكوف ةرئادب ،يعبر ديشر –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماــع رــــــفص ١٢ يف خرؤـــــم يـــــسائر موــــسرم
 ماــــــــــهم ءاــــــهنإ نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــــبمـــــتبس ٨١
 ةماعلا ةيريدملا يف فارشتسالاو تاساردلا ريدم
.كرامجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يـــجار لــــيعامس دــــيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةـــــنس رــــــبمتبس 8١
 ةـــــــماعلا ةــــيريدملا يف فارــــــشتسالاو تاـــــساردلل ارـــــيدم هـــــتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،كرامجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يـــسائر موـــسرم
.ةالو نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١
: ةيتآلا تايالولا يف ةالو

،طاوغألا ةيالو يف ،يفيود ليضوف –

،فلشلا ةيالو يف ،يتالوم هلـلا اطع –

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ةلفن ريمس –

،ةنتاب ةيالو يف ،كلام نب دـمحم –

،ةركسب ةيالو يف ،سادس رضخل –

،ةديلبلا ةيالو يف ،دبعم دمحأ –

،ةريوبلا ةيالو يف ،يرومعل ميركلا دبع –

،تسغنمات ةيالو يف ، عاردوب دـمحم –

،ةسبت ةيالو يف ،ليلخ ديعس –

،ترايت ةيالو يف ،هرقوب يلع –

،رئازجلا ةيالو يف ،يحبار رونلا دبع دـمحم  –

،لجيج ةيالو يف ،يتالقم دمحأ –

،فيطس ةيالو يف ،يشمارد نيمأ دـمحم –

،ةديعس ةيالو يف ،حودوب دمحأ –

،سابعلب يديس ةيالو يف ،ينابيش ريمس –

،ةملاق ةيالو يف ،نوقع ةيروح –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،ةدويص قلاخلا دبع –

،ركسعم ةيالو يف ،يحباور رامع –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،رصيون لامك –

،تليسمسيت ةيالو يف ،ةليحن جرعل –

،يداولا ةيالو يف ،فورخأ ديعس –

،ةليم ةيالو يف ،شيرق ىفطصم –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،يلاليف يناغلا دبع –

،ةيادرغ ةيالو يف ،راون يبأ هلـلا  دبع –

،نازيلغ ةيالو يف ،طايع لحكل مالسلا دبع –

.ةعينملا ةيالو يف ،كلام نب راتخم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يـــسائر موـــسرم
 نيبدتنم ةالو نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس

.رئازجلا ةيالو يلاو ىدل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةالو ،مــــهؤامسأ ةــــيتآلا ةداـــسلا ّنيـــــعي ،22٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس ٤١
:رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم

،يداولا بابب ،يانيز ميركلا  دبع –

،ةدلارزب ،يدلاخ نسحأ –

.هلـلا دبع يديسب ،ودح نب نمؤملا دبع لامج –



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٢٦٤٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ١٢ 20

 ناــمضلا قودـــنص لـــثمم ،دـــيمحلا دــــبع دــــيعسلاوأ دـــــنحم –
،ءارجألا ريغل يعامتجالا

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،موسيم دعاس –
 يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا لثمم ،ليبن شيوع –

،تايئاملا ةيبرتو
 ةيديلقتلا تاعانصلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،دـمحم يفونش –

،فرحلاو
 ضورقلل كرتشملا نامضلا قودنص ةلثمم ،ايسأ يبوهوم –

،ةرغصملا
،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ةيعمج لثمم ،مالعوب ناشوربا –
 عافدلل ةينطولا ةيعمجلا لثمم ،ميركلا دبع ةخيلكوب –

،لغشلا ةيقرتو قح نع
 ةيمنتلاو ةأرملل ةينطولا ةيعمجلا ةلثمم ،اينوص شالب –

،ةيفيرلا
.فرحلا ريوطت ةيعمج لثمم ،نيدلا رون ميدخ –

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ٣٤٤١ ماـــــع ةــــــجحلا يذ ٧ يف خّرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
 يرازوــــلا رارـــقلا لّدـــعي ،٢٢٠٢ ةـــنـــــس وـــيلوي ٦ قــــفاوـــملا
 ٤٣٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج ٩١ يف خرؤـــــملا كرــــتشملا
 بصانملا ددع ددحي يذلا ٣١٠٢ ةنس سرام ١٣ قفاوملا
 ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا
.ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا

–––––––––––

،لّوألا ريزو ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يـــسائر موـــسرم
 بدتنم ٍلاو نييـــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمتبس
.ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبب ةيرادإلا ةعطاقملاب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ابدتنم ايــــلاو ،يعبر ديشر ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١
.ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبب ةيرادإلا ةعطاقملاب

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةبدتنم ةيلاو نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس
.ةنيطنسق ةيالو يف يلجنم يلعب ةيرادإلا ةعطاقملاب

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماــــــع رـــــــــفص ٧١ يف خّرؤـــــم يـــــسائر موــــسرم بــــــجومب
 ،يفيص ةجيدخ ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤١ قـــفاوملا

 ةـــــــيالو يف يلــــــجنم يلــــــعب ةــــــيرادإلا ةــــــــعطاقملاب ةــــــبدــــتنم ةــــــيلاو
.ةنيطنسق

لوألا ريزولا حلاصم


 ويلوي ٩١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٠٢ يف خرؤم رارــق
 هيجوتلا سلجم ءاـضعأ نييـــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس

.رغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولل

–––––––––––

 ٩١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خرؤم رارق بجومب
 اــقيبطت ،مــهؤامسأ ةــيتآلا ءاــضعألا نيـــعي ،22٠2 ةـــنس وـــيلوي
 يف خرؤملا ٤١-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٩ ةداملا ماكحأل
 نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس رياني 22 قفاوملا ٤2٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩2
 دـــيدحتو رـــغصملا ضرــــقلا رــــييستل ةـــينطولا ةــــلاكولا ءاـــــشنإ
 ةــــينطولا ةــــلاكولل هـــيجوتلا ســـــلجم يف ،يـــــساسألا اــــهنوناق
 ةــــــــلباق تاوــــنس )٣( ثالــــــث ةدـــــمل ،رــــــــغصملا ضرـــــقلا رييــــــستل
: ديدجتلل

 تاـــسسؤملاب فــلكملا رـــيزولا ةـــلثمم ،يــــنامت يـــــشيشرف –
،ةسيئر ،ةرغصملا

 تاـــسسؤملاب فــلكملا رــيزولا لـــثمم ،رــــصان دــــيس يدادـــــع –
،ةرغصملا

 تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ءامسأ يجحالب –
،ةيلحملا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،روشاع رباص –

،ليغشتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،سواط ميركلا دبع تيأ –

،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو لثمم ،نايفس رونلا دبع –

 ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا لثمم ،ريمس عبصوب –
،ةيتالواقملا

 نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا ةلثمم ،ةميلس نسحلوم –
،ةلاطبلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



٢٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٤٢
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ١٢

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا ٩٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ماع بجر 82 يف خرؤملا ٦8١-28 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ةسردملا ثادحإ نمضتملاو 28٩١ ةنس ويام 22 قفاوملا 2٠٤١
،اهريسو اهميظنتو تالصاوملل ةينطولا

 ٧١ يف خرؤــملا ٧٠٣-٧٠ مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
 ددحي يذلا ٧٠٠2 ةنس ربمتبس ٩2 قفاوملا 82٤١ ماع ناـــــضمر
 يف اــــيلعلا بــــصانملا يلغاشل ةـــيلالدتسالا ةداـــيزلا حنـــم تاـــيفيك
،لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

 ٩١ يف خّرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنـس وينوي ٠٣ قــــفاوــــملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 ٦2 يف خّرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضـــــتملاو ١2٠2 ةنــــس ويلوي ٧ قـــــفاوـــملا 2٤٤١ ماـــع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥١ يف خّرؤملا ٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدــــحي يذلا ٥٩٩١ ةنـــس رياربــــف ٥١ قفاوــملا ٥١٤١ ماع ناضمر

 ،ةيلاملا ريزو تايحالص

 ٤2 يف خرؤملا ٥٩-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ميظنت نمضتملاو ٥٩٩١ ةنس سرام ٥2 قفاوملا ٥١٤١ ماع لاوش

 لّدعملا ،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا
،مّمتملاو

 يف خرؤملا ٦٥2-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١١٠2 ةنس ويلوي ٠٣ قفاوملا 2٣٤١ ماع نابعش 82
 كالـــــسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــخلا يــــساسألا نوـــــناقلا
 ةـــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالــــصاوملاب ةــــفلكملا ةرادإلاب ةـــــصاخلا
،ةينطولا

 ٥ يف خّرؤملا ٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددــــحي يذلا ٤١٠2 ةنـــس وـــيلوـــي ٣ قــــفاوــــملا ٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خّرؤملا ١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8١٠2 ةنــــس ربــــمـــسيد 22 قــــفاوـــملا ٠٤٤١ ماــع يناثلا عيبر ٤١
 ةيلـحملا تاـــعاـــمـــجلاو ةـــيلــــخادلا رــــيزو تاــــيــــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ىدامج ٩١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىـــضتقمبو –
 ددـــع ددــحي يذــلا ٣١٠2 ةـــنس سراــــم ١٣ قـــــفاوملا ٤٣٤١ ماــــع ىلوألا
 ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا
،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا

: يتأي ام نورّرـــقي

 يرازوـــــلا رارــــقلا نـــم 2 ةداــــــملا ماـــــــكحأ لّدــــــعت : ىلوألا ةداملا
 ١٣ قفاوملا ٤٣٤١ ماع ىلوألا ىداــمج ٩١ يف خرؤــــملا كرـــتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو ٣١٠2 ةنس سرام

 ،يفيظولا عباطلا تاذ ايلعلا بصانملا ددع ددحي : 2 ةداملا“
 ةزــــــكرـــمملا رـــــيـــغ حـــلاصملاو ةــــيزـــكرملا حــــلاصملا ناوـــــنــــعــــب
 ةـــــيكـلسالـلاو ةـــــــــيـكـلسلا تالــــصاوـمـلـل ةــــــــماـعـلا ةــــــيرـيدـمـلـل
 تالــــــصاوــــــمــلــل ةــــــيــنــطوـــــــلا ةـــــــسردـــــــملا اذــــــكو ،ةــــــيــنـــطوـــــلا
: يـــــتآلاك ،ةــــــــيكــــلـساللاو ةـــــيكلـــسلا

 تالصاوملل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا حلاصملا ناونعب –
: ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا

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

 ةــــيكلسلا تالــــصاوــــملل ةــــــينطوـــــلا ةــــــــسردملا ناوـــــــنعب –
: ةيكلساللاو

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

ةيالولا

 بصانملا
 ةعومجملا سيئرايلعلا

ةينقتلا
 ةمظنأو تاكبش لوؤسم
لوألا ىوتسملا نم مالعإلا

 ةمظنأو تاكبش لوؤسمةقرف سيئر
يناثلا ىوتسملا نم مالعإلا

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2

راردأ


فلشلا


طاوغألا


يقاوبلا مأ


ةنتاب


ةياجب

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3

10 
 

17 
 

14 
 

16 
 

26 
 

23

6 
 

13 
 

10 
 

12 
 

22 
 

19

: ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملل ةزكرمملا ريغ حلاصملا ناونعب -
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ةركسب


راشب


ةديلبلا


ةريوبلا


تسغنمات


ةسبت


ناسملت


ترايت


وزو يزيت


رئازجلا


ةفلجلا


لجيج


فيطس

ةديعس


ةدكيكس


سابعلب يديس


ةبانع


ةملاق


ةنيطنسق


ةيدملا


مناغتسم


ةليسملا


ركسعم


ةلقرو


نارهو


ضيبلا


يزيليإ


جيريرعوب جرب


سادرموب

ةيالولا

 بصانملا
 ةعومجملا سيئرايلعلا

ةينقتلا
 ةمظنأو تاكبش لوؤسم
لوألا ىوتسملا نم مالعإلا

 ةمظنأو تاكبش لوؤسمةقرف سيئر
يناثلا ىوتسملا نم مالعإلا

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3

14 
 

10 
 

14 
 

16 
 
7 
 

16 
 

24 
 

18 
 

25 
 

17 
 

16 
 

15 
 

24 
 

10 
 

17 
 

19 
 

10 
 

14 
 

10 
 

23 
 

14 
 

19 
 

20 
 

10 
 

13 
 

12 
 
6 
 

14 
 

13

10 
 
6 
 

10 
 

12 
 
3 
 

12 
 

20 
 

14 
 

21 
 

13 
 

12 
 

11 
 

20 
 
6 
 

13 
 

15 
 
6 
 

10 
 
6 
 

19 
 

10 
 

15 
 

16 
 
6 
 
9 
 
8 
 
2 
 

10 
 
9
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فراطلا


فودنت


تليسمسيت


يداولا


ةلشنخ


سارهأ قوس


ةزابيت

ةليم


ىلفدلا نيع


ةماعنلا


تنشومت نيع


ةيادرغ


نازيلغ


نوميميت


راتخم يجاب جرب


لالج دالوأ


سابع ينب


حلاص نإ


مازق نإ


ترقوت


تناج


ريغملا


ةعينملا

عومجملا

ةيالولا

 بصانملا
 ةعومجملا سيئرايلعلا

ةينقتلا
 ةمظنأو تاكبش لوؤسم
لوألا ىوتسملا نم مالعإلا

 ةمظنأو تاكبش لوؤسمةقرف سيئر
يناثلا ىوتسملا نم مالعإلا

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
116

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
174

11 
 
5 
 

12 
 

14 
 

12 
 

14 
 

14 
 

17 
 

18 
 

11 
 

12 
 

11 
 

17 
 
8 
 
5 
 
6 
 

10 
 
6 
 
6 
 
8 
 
5 
 
6 
 
6 
 
780

7 
 
1 
 
8 
 

10 
 
8 
 

10 
 

10 
 

13 
 

14 
 
7 
 
8 
 
7 
 

13 
 
4 
 
1 
 
2 
 
6 
 
2 
 
2 
 
4 
 
1 
 
2 
 
2 
 
548

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرـلا ةديرجلا يف رارقلا اذــه رشني : ٢ ةّداملا
.22٠2 ةنس ويلوي ٦ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٧ يف رئازجلاب رّرح

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا


يلاسك لامج ميهاربا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

''
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ةيلاملا ةرازو

 ويلوي ٥٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماـع ةـجحلا يذ ٦٢ يف خّرؤــم رارـق
  ماع ةجحلا يذ ٩ يف خرؤملا رارــقلا مّمتي ،٢٢٠٢ ةـنس
 دامتعا نمضتملاو ٨٩٩١ ةنس ليربأ ٦ قفاوملا ٨١٤١
.”نيمأتلا ةداعإل ةيزكرملا ةكرشلا“

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

 ٥2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦2 يـف خّرؤـــم رارـــق بــــجوــمب
 8١٤١  ماع ةجحلا يذ ٩ يف خرؤملا رارقلا ممتي ،22٠2 ةنس ويلوي
 ةيزكرملا ةكرشلا“  دامتعا نمضتملاو 8٩٩١ ةنس ليربأ ٦ قفاوملا

: يتأي امك ،لدعملا ،”نيمأتلا ةداعإل

 تايلمع ةسرامم دصق ةكرشلا هذهل دامتعالا اذه حنمي“
 يلفاكتلا نيمأتلا ةداعإ تايلمع اذكو يديلقتلا نيمأتلا ةداعإ

: يتأي اميف ةلثمتملاو ،”ةذفان“ لكش يف

.”نيمأتلا ةداعإ-٧2
`````````````````````````H```````````````````````̀

 ويلوي ٥٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦٢ يف خّرؤم رارق
 يناثلا عيبر ٢١ يف خرؤـملا رارـــقلا مّمتي ،٢٢٠٢ ةــــنس
 نــــــمضتملاو ٨٩٩١ ةـــــنس تــــــشغ ٥ قـــــفاوملا ٩١٤١ ماـــــع
.”تانيمأتلل ةيرئازجلا “ نيمأتلا ةكرش دامتعا

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

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦2 يـف خّرؤـــم رارـــق بــــجوــمب
 يناثلا عيبر 2١ يف خرؤملا رارقلا ممتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٥2
 داــــمتعا نــــمضتملاو 8٩٩١ ةــــنس تـــــشغ ٥ قـــفاوملا ٩١٤١ ماـــع

 ،ممــــتملاو لدـــعملا ،”تاـــنـــيمأتلل ةــــيرـــئازـــجلا “ نيـــــمأتلا ةـــــكرش
: يتأي امك

 تايلمع ةسرامم دصق ةكرشلا هذهل دامتعالا اذه حنمي“
 يف ماــــعلا يلــفاكتلا نيـــمأتلا تاـــيلمع اذــــكو يدـــيلقتلا نيـــمأتلا

: يتأي اميف ةلثمتملاو ،”ةذفان“ لكش

،ثداوحلا -1

 ،ةيضيوعت تامدخ -2-١

،ضرملا -2

،ةيضيوعت تامدخ -2-2

 ربع ةلمعتسملا ريغ ىرخألا( ةيربلا تابرعلا ماسجأ -٣
،)ةيديدحلا ةكسلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ -٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ -٥

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ -٦

،ةلوقنملا عئاضبلا -٧

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا -8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ -٩

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا -٠١

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا -١١

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا -2١

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا -٣١

،ضورقلا -٤١

،ةلافكلا -٥١

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا -٦١

،ةينوناقلا ةيامحلا -٧١

.”)يلفاكتلا نيمأتلا ةداعإ( نيمأتلا ةداعإ-٧2
`````````````````````````H```````````````````````̀

 ويلوي ٥٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦٢ يف خّرؤم رارق
 رئازجلا" نيمأتلا ةكرش دامتعا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.مهسأ تاذ ةكرش ،"يلئاعلا لفاكتلل ةدحتملا
`````````````````````````

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦2 يـف خّرؤـــم رارـــق بــــجوــمب
 ةدحتملا رئازجلا" نيمأتلا ةكرش دمتعت ،22٠2 ةنس ويلوي ٥2
 مــــــــقر رــــــمألا ماـــــكحأب الـــــمع ،مـــــــهسأ تاذ ةـــــكرش ،"يلئاعلا لـــــفاكتلل
 ةنس رياني ٥2 قفاوملا ٥١٤١ ماع نابعش ٣2 يف خرؤملا ٧٠-٥٩
 موسرملا ماكحأو ،ممتملاو لدعملا ،تانيمأتلاب قلعتملاو ٥٩٩١
 ٧١٤١ ماــــــــع لوألا عـــــــيبر 8١ يف خرؤــــــملا ٧٦2-٦٩ مـــــقر يذــــــــيفــــنتلا
 تاـــكرش حــنم طورــــش ددـــحي يذـــــلا ٦٩٩١ ةـــنس تــــشغ ٣ قــــفاوملا
 لدـــــــعملا ،هـــــحنم تاــــيفيكو داــــمتعالا نيــــمأتلا ةداـــــعإ وأ/و نيــــمأتلا

 ١١ يف خرؤـــــملا ١8-١2 مــــقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأو ،ممتملاو
 ددـــــــحي يذـــــلا ١2٠2 ةـــــنس رــــيارــــبف ٣2 قـــفاوـــــملا 22٤١ ماـــــــع بــــــــجر

 ،ةـــسراـــمم دـــصـــــق ،يلفاكتلا نيمأتلا ةسرامم تايفيكو طورش
: ةيتآلا يلئاعلا يلفاكتلا نيمأتلا تاـــــيلمع ،ايرـــصح

،ثداوحلا -1

،ضرملا -2

 ،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا -81
،)مهتالقنت لالخ اميس ال
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،ةافولا – ةايحلا -02

،ةدالولا – جاوزلا -12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتملا تانيمأتلا -22

،ةلمسرلا -42

،ةيعامجلا لاومألا رييست -52

،يعامجلا طايتحالا -62

.)يلفاكتلا نيمأتلا ةداعإ( نيمأتلا ةداعإ-٧2

 بـــلط فـــلمل ةـــنّوكملا رــــصانعلا دــــحأل لــــيدعت لـــــك عـــــضخي
.تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ ،دامتعالا

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

 ويلوي ٥٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦٢ يف خّرؤم رارق
.نيمأتلل راسمس دامتعا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

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

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٦2 يـف خّرؤـــم رارـــق بــــجوــمب
 ةفصب ،نيدلا رصن جاعل ّديسلا دمتعي ،22٠2 ةنس ويلوي ٥2

 مـــــقر رـــــمألا ماـــــكحأب الـــــمع ،يـــــعيبط صـــــخش ،نيــــمأتلل اراـــــسمس
 ةنس رياني ٥2 قفاوملا ٥١٤١ ماع نابعش ٣2 يف خرؤملا ٧٠-٥٩
 موسرملا ماكحأو ،ممتملاو لدعملا ،تانيمأتلاب قلعتملاو ٥٩٩١
 ٦١٤١ ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج ٦ يف خرؤــــملا ٠٤٣-٥٩ مــــقر يذــــيفنتلا
 ءاطسو حـنم طورــــش ددـــحي يذـــــلا ٥٩٩١ ةــنس رــــبوتكأ ٠٣ قــــفاوملا
 مـــــهتأفاكمو ،مـــهنم هــــبحسو ةـــينهملا ةـــيلهألاو داــــمتعالا نيــــمأتلا

 تايلـــمع ةرســـــمس ةسراـــمم دـــصق ،ممــــتملاو لدــــعملا ،مهتبقارمو
:  ةيتآلا نيــــمأــتلا

،ثداوحلا -1

،ضرملا -2

 ربع ةلمعتسملا ريغ ىرخألا( ةيربلا تابرعلا ماسجأ -٣
،)ةيديدحلا ةكسلا

،ةيديدحلا ةكسلا تابرع ماسجأ -٤

،ةيوجلا تابرعلا ماسجأ -٥

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلا ماسجأ -٦

،ةلوقنملا عئاضبلا -٧

،ةيعيبطلا رصانعلاو راجفنالاو قيرحلا -8

،كالمألاب ةقحال ىرخأ رارضأ -٩

،ايتاذ ةكرحملا ةيربلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا -٠١

،ةيوجلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا -١١

،ةيريحُبلاو ةيرحبلا تابرعلل ةيندملا ةيلوؤسملا -2١

،ةماعلا ةيندملا ةيلوؤسملا -٣١

،ضورقلا -٤١

،ةلافكلا -٥١

،ةفلتخملا ةيلاملا رئاسخلا -٦١

،ةينوناقلا ةيامحلا -٧١

 ،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا -81
،)مهتالقنت لالخ اميس ال

،ةافولا – ةايحلا -02

،ةدالولا – جاوزلا -12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتملا تانيمأتلا -22

،ةلمسرلا -42

،ةيعامجلا لاومألا رييست -52

.يعامجلا طايتحالا -62

 ،دامتعالا بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا دحأل ليدعت لك عضخي
.تانيمأتلا ةباقر ةرادإل ةقبسملا ةقفاوملا ىلإ

 رــصنع لــك نــع ةـــباقرلا ةرادإ غــيلبت بـــجي كلذــــل ةــــفاضإ
 هاصقأ لجأ يف ةرـسمسلا بــتكمل يداــعلا رــيسلا ســـمي دـــيدج
.اموي )٥١( رشع ةسمخ

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماــع ةجحلا يذ ٤٢ يف خّرؤــــم كرتشم يرازو رارــــــــــــق
 ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةـنس ويلوي ٣٢ قفاوــــملا

 تاــــــقاطلا ةـــــــيمنت زــــــكرم ىدـــــل ثـــــــحبلل ةـــــــكرـــتشم
.ةددجتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 ماع نابعش ٤ يف خّرؤــــملا ٠٦-88 مـــقر موــسرملا ىـــضتقمب –
 زـــــكرم ءاــــشنإ نــــمضتملاو 88٩١ ةــــنس سراــــم 22 قـــــفاوملا 8٠٤١
،ممتملاو لّدعملا ،ةددجتملا تاقاطلا ةيمنت
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،راردأ ةعماج –

،ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا زكرم –

،ةروطتملا تايجولونكتلا ةيمنت زكرم –

 ةـــــيمنتلاو ثــــحبلا جــــئاتن نيــــمثتل ةـــــينطولا ةــــــــلاكولا –
.ةيجولونكتلا

 جذاــــمنلل ةـــيـــــجوــــــــلوــــنــكتلا ةــــــــيضرألا نوـــــــكتت : ٣ ةداملا
: عورف )٣( ةثالث نم حايرلا ةمظنأل ةيلوألا

: يتأي امب فّلكيو ،زاجنإلا عرف •

،حايرلا تانيبروت ءازجأ فلتخم داعبأو ميمصت ةسارد –

 نيـــبروتلا لــــكيهو تارــــجحو تارــــفشلا زاــــجنإو ةـــسارد –
 هيجوتلا تافدو سايقلاو حايرلا تانيبروت ةدمعأو يئاوهلا

.مكحتلاو هيجوتلا ةمظنأو

: يتأي امب فّلكيو ،رابتخالا عرف •

 تاــــنيبروت ءازــــجأ فـــــلتخمل ةـــــيكيناكيملا تاراـــــبتخالا –
،حايرلا

،حايرلا تانيبروت ليغشت رابتخا –

،تارفشلل ةلقرعلاو بعتلا رابتخا –

.حايرلا تانيبروت ليغشتل يتوصلا رابتخالا –

: يتأي امب فّلكيو ،ةبقارملاو مكحتلا عرف •

 حايرلا ةــقاط ةـــمظنأل مــــكحتلاو ةـــبقارملا ةزــــهجأ ةـــسارد –
،اهريوطتو

 حايرـــــــلا ةــــقاـــط ةــــــــمظنأل ةداـــيقلاو مـــــــــكحتلا ةزــــــــهجأ ذــــــــيفنت –
،اهرابتخاو

.اهعيمجتو ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا ءازجألا فلتخم زاجنإ –

 ةيروهمجلل ةّمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
   .ةيبعشلا ّةيطارقمّيلا ةيرئازجلا

 ٣2 قـــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ ٤2 يف رــــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس ويلوي

 يــف خّرؤــــملا ١82-١2 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو –
 ١2٠2 ةـــنـــس وـــيــــلوـــــي٧ قــــــفاوــــملا 2٤٤١ ماــــــــع ةدــــعـــــــقــلا يذ ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 ٥١ يف خّرؤـــــملا ٤٥-٥٩ مــــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –
 ددــــــحي يذــــــــلا ٥٩٩١ ةـــنس رــــياربف ٥١ قــــــفاوملا ٥١٤١ ماـــع ناــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 ٦ يف خرؤملا ٧٣١-8٩  مــــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8٩٩١ ةنس ويام ٣ قفاوملا ٩١٤١ ماع مّرحم
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

 ٤2 يف خّرؤـــــملا ٩٧2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٣٠٠2 ةــــنس تشغ ٣2 قــــــفاوملا ٤2٤١ ماـــــــع ةيناثلا ىدامج
 ،اـــــــهريسو اـــــــهميظنتب ةــــــصاخلا دـــــــــعاوــــقلاو ةــــــعماجلا ماــــــهم ددــــــحي
 ،مّمتملاو لّدعملا

 82 يف خرؤملا ٦٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ١١٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا 2٣٤١ ماع ةجحلا يذ
 عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،يجولونكتلاو يملعلا

 2 يف خرؤملا ٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ماهم ددحي يذلا 2١٠2 ةنس ويلوي ١2 قفاوملا ٣٣٤١ ماــع ناــضمر
 اــهميظنتو يـــجولونكتلاو يـــملعلا ثــــحبلل ةـــكرتشملا حــــلاصملا

،هنم 2١ ةداملا اميس ال ،اهريسو

 8١ يف خرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٣١٠2 ةنس رياني ٠٣ قفاوملا ٤٣٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام نارّرقي

 موـــــسرملا نـــــم 2١ ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا ٣٣٤١ ماع ناضمر 2 يف خرؤملا ٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا

 ةـــــــكرتشملا حــــــلاصملا ماـــــهم ددـــــحي يذــــــلا 2١٠2 ةـــــنس وـــــيلوي ١2
 أــــــــشنت ،اـــــهريسو اــــــهميظنتو يــــجوـــــلوــــنكتلاو يــــــملعلا ثـــــحبلل
 جذامنلل ةيجولونكت ةيضرأ لكش يف ثحبلل ةكرتشم ةحلصم
.ةددجتملا تاقاطلا ةيمنت زكرم ىدل حايرلا ةمظنأل ةيلوألا

 ةـــبسنلاب اــــفرط رــــبتعت يـــتلا تاــــسسؤملا ددـــــحت : ٢ ةداملا
 ةروكذملا حايرلا ةمظنأل ةيلوألا جذامنلل ةيجولونكتلا ةيضرألل

: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو



يلاسك لامج ميهاربا
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 ٩ يف خّرؤـــــملا ٦٧١-٦١ مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 ددــــــحي يذـــــلا ٦١٠2 ةـــــنس ويــنوي ٤١ قــــفاوملا ٧٣٤١ ماـــــع ناــــضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام نارّرقي

 موـــــسرملا نـــــم 2١ ةداـــــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا ٣٣٤١ ماع ناضمر 2 يف خرؤملا ٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا

 ةـــــــكرتشملا حــــــلاصملا ماـــــهم ددـــــحي يذـــــلا 2١٠2 ةـــــنس وـــــيلوي ١2
 أــــــشنت ،اــــــهريسو اــــــهميظنتو يـــــــجوــــــلوـــــنكتلاو يــــــملعلا ثــــحبلل
 ةـــــــــيجوــــــــلوــــنكت ةــــــيـــضرأ لـــــــكش يف ثــــــحبلل ةـــــــكرـــــــتشم ةــــــحلصم
.ةددجتملا تاقاطلا ةيمنت زكرم ىدل يئوضورهكلا رابتخالل

 ةــبسنلاب اــفرط رـــبتعت يتلا تاـــسسؤملا ددــــحت : ٢ ةداملا
 يف ةروكذملا يئوضورهكلا رابتخالل ةيجولونكتلا ةيضرألل
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا

،ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج –

،ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماج –

،راردأ ةعماج –

،رئازجلاب تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا –

،ةروطتملا تايجولونكتلا ةيمنت زكرم –

،سييقتلل يرئازجلا دهعملا –

 ةـــــيمنتلاو ثــــحبلا جــــئاتن نيــــمثتل ةـــــينطولا ةــــــــلاكولا –
.ةيجولونكتلا

 راــــــبتخالل ةـــيـــــجوـــــــلوـــنكتلا ةــــــــيضرألا نوـــــــكــــتت : ٣ ةداملا
: عورف )٣( ةثالث نم يئوضورهكلا

: يتأي امب فّلكيو ،ةيئوضورهكلا حاولألا عرف •

 ريياعملل اــقفو ةــيئوضورهكلا حاوـــــلألا راــــبتخاو داـــــمتعا –
،ةيلودلاو ةينطولا

 ةــــقفاوــــتملا رــــيياعملاو راــــبتخالا لوــــــكوــــــتورب رـــــيوــطت –
،ةيلحملا فورظلا عــم

 حاوــــــــــــلألا ةــــــناــــــــيصو ةرــــــــبــــخلا ميدــــــــــــقـــــتو صــــــــيــــخـــــشت –
،ةيئوضورهكلا

 ٣٤٤١ ماــع ةجحلا يذ ٤٢ يف خّرؤــــم كرتشم يرازو رارــــــــــــق
 ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةـنس ويلوي ٣٢ قفاوــــملا

 تاــــــقاطلا ةـــــــيمنت زــــــكرم ىدـــــل ثـــــــحبلل ةـــــــكرـــتشم
.ةددجتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 ماع نابعش ٤ يف خّرؤــــملا ٠٦-88 مـــقر موــسرملا ىـــضتقمب –
 زــــكرم ءاـــشنإ نـــمضتملاو 88٩١ ةــــنس سراــــم 22 قـــــفاوملا 8٠٤١
،ممتملاو لّدعملا ،ةددجتملا تاقاطلا ةيمنت

 يــف خّرؤــــملا ١82-١2 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو –
 ١2٠2 ةـــنـــس وـــيــــلوـــــي٧ قــــــفاوــــملا 2٤٤١ ماــــــــع ةدــــعـــــــقــلا يذ ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 ٥١ يف خّرؤـــــملا ٤٥-٥٩ مــــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –
 ددــــــحي يذــــــــلا ٥٩٩١ ةـــنس رــــياربف ٥١ قــــــفاوملا ٥١٤١ ماـــع ناــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 ٤2 يف خرؤملا ٩٦-8٩  مــــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8٩٩١ ةنس رياربف ١2 قفاوملا 8١٤١ ماع لاوش

 لّدعملا ،يساسألا هنوناق ددحيو سييقتلل يرئازجلا دهعملا
،مّمتملاو

 ٦ يف خرؤملا ٧٣١-8٩  مــــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8٩٩١ ةنس ويام ٣ قفاوملا ٩١٤١ ماع مّرحم
 ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

 ٤2 يف خّرؤـــــملا ٩٧2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٣٠٠2 ةــــنس تشغ ٣2 قــــــفاوملا ٤2٤١ ماـــــــع ةيناثلا ىدامج
 ،اـــــــهريسو اـــــــهميظنتب ةــــــصاخلا دـــــــــعاوــــقلاو ةــــــعماجلا ماــــــهم ددــــــحي
 ،مّمتملاو لّدعملا

 82 يف خرؤملا ٦٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ١١٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا 2٣٤١ ماع ةجحلا يذ
 عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،يجولونكتلاو يملعلا

 2 يف خرؤملا ٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ماهم ددحي يذلا 2١٠2 ةنس ويلوي ١2 قفاوملا ٣٣٤١ ماع ناضمر
 اـــهميظنتو يـــجولونكتلاو يـملعلا ثــــحبلل ةــــكرتشملا حـــــلاصملا

،هنم 2١ ةداملا اميس ال ،اهريسو

 8١ يف خرؤملا ٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٣١٠2 ةنس رياني ٠٣ قفاوملا ٤٣٤١ ماع لوألا عـيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص
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 ةــــــقفاوــــتملا رـــــيياعملاو راـــــبتخالا لوــــــكوــــتورـــب رـــــيوطت –
،ةيلحملا فورظلا عـــم

 نيزختلا تايراطب ةنايصو ةربخلا ميدقتو صيخشت –
،)SOB( ماظنلا نزاوت تادعمو

 ،)SOB( ماظنلا نزاوـت تادـــعمو نيزـــختلا تايراطب راــبتخا –
،ةيقيقحلا ليغشتلا فورظ يف

 تايراطب لوح ةينقتلا ةقفارملاو ةراشتسالاو نيوكتلا –
.)SOB( ماظنلا نزاوت تادعمو نيزختلا

 ةيروهمجلل ةّمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
   .ةيبعشلا ّةيطارقمّيلا ةيرئازجلا

 ٣2 قـــــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــــع ةــــــجحلا يذ ٤2 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس ويلوي

،ةيقيقح ليغشت فورظ يف ةيئوضورهكلا حاولألا رابتخا –

 حاوــلألا لوـــح ةـــينقتلا ةــــقفارملاو ةراــــشتسالاو نــــيوكتلا –
.ةيئوضورهكلا

: يتأي امب فّلكيو ،ةيئوضورهكلا تالوحملا عرف •

 رــيياعملل اــقفو ةـــيئوضورهكلا حاوــــلألا راـــبتخاو داــــمتعا –
،ةيلودلاو ةينطولا

 ةـــقفاوـتملا رـــيياــــعملاو راـــــــبتخالا لوــــكوــــــتورب رــــيوـــــطت –
،ةيلحملا فورظلا عم

 تالوـــــــحملا ةــــــــناــــيصو ةرــــــــبخلا مـــــــيدــــــــقتو صــــــــــيخشت –
،ةيئوضورهكلا

 ليــــــــغشت فورــــــظ يف ةـــــيئوـــــــضورـــــهكلا تالوـــــحملا راـــــبتخا –
،ةيقيقح

 تالوحملا لوح ةينقتلا ةقفارملاو ةراشتسالاو نيوكتلا –
.ةيئوضورهكلا

 ماـــظنلا نزاوــت تادـــعمو نـــيزختلا تاــــيراطب عرــــف •
)SOB(، يتأي امب فّلكيو :

 نزاوــــت تادـــــعمو نــــيزختلا تاــــيراطب راـــــبتخاو داــــمتعا –
،ةيلودلاو ةينطولا ريياعملل اقفو ماظنلا

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو



يلاسك لامج ميهاربا
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