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مظن

ةيروتسدلا ةمكحملا

....................................................................................................................................ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوقل دّدحملا ماظنلا

ةّيدرف ميسارم

 ينطولا دصرملا سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 81 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................يندملا عمتجملل
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.........................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب هتيبذاجو ميلقإلا ةئيهتل ةماعلا
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........................................................................................................................................................................................نيتيالو

 تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
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.............................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب بئارضلل
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 ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
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.....................................................................................................................................................اقباس - يئاملا نمألاو ةيئاملا

 سلجملاب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
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 تاساردلاب نيتفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
 .........................................................................................................ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا ةنامألاب ثحبلاو
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 ينطولا دصرملا سيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 81 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................... .يندملا عمتجملل

......نيتيالو يف نيترئاد يسيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم

 لئاسولاو ةرادإلا مسق ةسيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................ةلودلا سلجمب
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.............................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

 ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب مييقتلاو ةينازيملا حلاصمل

 بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

 حلاصملل ةماعلا ةيشتفملاب نييعتلا نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................ةيئابجلا

 ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف نييعتلا نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

 ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل

...............ةليسملا ةعماج ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم يسائر موسرم

 لاغشألا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو ةيمومعلا

.......ةحصلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةمكحملاب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةيروتسدلا

 تاقالعلاو نواعتلا ةريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب ةيلودلا

 حلاصملل يوهجلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................فلشلاب ةيئابجلا

 ضعب يف بئارضلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................تايالولا

 تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................اقباس - تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو

 ميظنتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب نواعتلاو تاعزانملاو
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا / تسغنماتب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا

...........................يركسع ٍضاق ماهم ءاهنإ نــــمضـتــي ،32٠2 ةــــنس يفناج 61 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع ةيناثلا ىدامج 32 يـف خّرؤــــم رارــق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 ةيبودنملل ايلعلا بصانملا ةمئاق دّدحي ،22٠2 ةنس ربمسيد 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 81 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...........................................اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا اذكو بصانملا هذهب نييعتلا طورشو قرطلا يف نمألل ةينطولا

.
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازو

 ةداعإو تقؤملا لوخدلا تايفيك دّدحي ،22٠2 ةنس ربمفون 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 12 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...................................................اهداريتسا ةداعإو تقؤملا اهريدصتو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا ريدصت
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5م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢٢

مظن

ةيروتسدلا ةمكحملا

.ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوقل دّدحملا ماظنلا

––––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 681و 581و 2٤1 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم 891و 791و 691 و 591و ٤91و 391و 291و 191و ٠91و

 ماــع بــجر 62 يف خّرؤــملا 1٠-12 مــقر رــمألا ىــضــتــقــمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 12٠2 ةنس سراــم ٠1 قــفاوــملا 2٤٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

 62 يف خّرؤملا 91-22 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 22٠2 ةنس ويلوي 52 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ
 ةمكحملا مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا تايفيكو تاءارجإ
،ةيروتسدلا

 5 يف خّرؤملا 39–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 قــلــعــتــملاو 22٠2 ةــنــس سراــم 8 قــفاوــملا 3٤٤1 ماــع ناــبــعــش
،ةيروتسدلا ةمكحملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

 3٤٤1 ماـــــــــــع ناضمر ٠1 يف خّرؤملا رّرـــــقملا ىضتــــــقمبو –
 يلخادلا ميظنتلا دّدحي يذلا 22٠2 ةــنــس لــيرــبأ 11 قــفاوــملا
،اهتزهجأو ةيروتسدلا ةمكحملا لكايهل

 اهلمع دعاوقل ددحملا ماظنلا ىلع قداصت ،ةلوادملا دعبو –
: هصن يتآلا

ةيديهمت ماكحأ

 ،ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوقب دصقي : ىلوألا ةداملا
 لاح ةمكحملا بناج نم قيبطتلا ةبجاولا ماكحألا عومجم

 ةــيــنوــناــقــلاو ةــيروــتــسدــلا تاــصاــصــتــخالا لــك اــهــتــسراــمم
.اهعون ناك اّيأ اهب ةطونملا

 اهــلــمــع دــعاوــق ةــيروــتــسدــلا ةــمــكــحملا دــمــتــســت : ٢ ةداملا
 ددــحــي يذــلا يوــضــعــلا نوــناــقــلا نــمو روــتــسدــلا نــم اــساــسأ
 ةمكحملا مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا تايفيكو تاءارجإ
 ددحملا ماظنلا اذه نمو ،ةصاخلا نيناوقلا نمو ،ةيروتسدلا
.اهلمع دعاوقل

لّوألا بابلا

ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوق

ةيروتسّدلا ةباقر لاجم يف 

روتسدلل ةقباطملا ةباقرو 

لّوألا لصفلا

 تاقافتالاو تادهاعملا ةيروتسد ةباقر

 تاميظنتلاو رماوألاو نيناوقلاو تايقافتالاو

تادهاعملا عم قفاوتلاو

 تاهجلا لبق نم ةيروتسدلا ةمكحملا رطخت : ٣ ةداملا
 نأشب ،ةلاحلا بسح ،روتسدلا نم 391 ةداملا يف ةددحملا
 نيناوقلاو تايقافتالاو تاــقاـــفـــتالاو تادـــهاـــعـــملا ةـــيروـــتـــسد
.تادهاعملا عم قفاوتلاو تاميظنتلاو رماوألاو

 نـــم 891و )٤ ةرقفلا( ٠91و 2٤1 داوـــمـــلــل اـــقـــــبـــــط : ٤ ةداملا
 ةيروتسد مدعب ةيروتسدلا ةمكحملا تلصف اذإ ،روتسدلا

 وأ ميظنت وأ رمأ وأ نوناق وأ ةيقافتا وأ قافتا وأ ةدهاعم
 نم 891 ةداملا ماكحأ قبطت اهنإف ،يميظنت وأ يعيرشت مكح
.روتسدلا

 اذإ ،روتسدلا نم )٤ ةرقفلا( ٠91 ةداملل اقبط : ٥ ةداملا
 عــم نيــناوــقــلا قــفاوــت مدــعــب ةــيروــتــسدــلا ةــمــكــحملا تلــصــف
.اهرادصإ متي الف تادهاعملا

 تاميظنتلا قفاوت مدعب ةيروتسدلا ةمكحملا تلصف اذإ
 دقفت اهنإف ،اهرشن خيرات نم رهش لالخ تادهاعملا عم
.ةيروتسدلا ةمكحملا رارق رودص موي نم ءادتبا اهرثأ

 91–22 مقر يوضعلا نوناقلا نم ٤ ةداملل اقبط : ٦ ةداملا
 ةنس ويلوي 52 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 62 يف خّرؤملا

 مكحل ةيروتسدلا ةمكحملا ةباقر دنع ،هالعأ روكذملاو 22٠2
 ىدصتت نأ نود هب ةرطخملا صنلاب دّيقتت اهنإف ماكحأ وأ

 كانه ناك ولو ىتح ،هنأشب رطخت مل صن يف ىرخأ ماكحأل
 .امهنيب رشابم طابترا

 هتيروتسد مدعب يضق يذلا مكحلا ناك اذإ ام ةلاح يفو
 نأشب ةرطخملا صنلا ماكحأ يقاب نع لصفلل لباق ريغ
 داعي ينعملا مكحلا هنمض درو يذلا صنلا نإف ،هتيروتسد
 .ةرطخملا ةهجلا ىلإ



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤٠٩٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢٢ 6

يناثلا لصفلا
 لكل يلخادلا ماظنلاو ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم ةباقر

روتسدلل ناملربلا يتفرغ نم

 اهتباقر دنع ةيروتسدلا ةمكحملا تررق اذإ : ٧ ةداملا
 يوضعلا نوناقلا نأ روتسدلل ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم ىدم
 ةقباطم ريغ ماكحأ ةدع وأ امكح نمضتي اهيلع ضورعملا
 نوناقلا اذه ماــكــحأ يــقاــب نــع اهــلــصــف نــكــمــي الو روــتــسدــلل
.ةرطخملا ةهجلا ىلإ صنلا داعي ،يوضعلا

 نوناقلا نأ ةــيروــتــسدــــلا ةــمـــكــــحملا تررــــق اذإ ،هــــنأ رــــيـــــغ
 ريغ ماكحأ ةدع وأ اًمكح نمضتي اهيلع ضورعملا يوضعلا

 اذه ماكحأ يقاب نع اهلصف نكمي هنأو روتسدلل ةقباطم
 اذه ردصي نأ ةيروهمجلا سيئر نكمي ،يوضعلا نوناقلا
.روتسدلل ةفلاخملا ماكحألا وأ مكحلا ءانثتساب يوضعلا نوناقلا

 يف اهلصف دنع ةيروتسدلا ةمكحملا تررق اذإ : ٨ ةداملا
 روتسدلل ناملربلا يتفرغ نم لكل يلخادلا ماظنلا ةقباطم
 رــيــغ ماــكــحأ ةدــع وأ اــًمــكــح نــمضتــي يلخادــلا ماــظــنــلا اذـــه نأ

 ،ماظنلا اذه ماكحأ يقاب نع اهلصف نكمي ال ،روتسدلل ةقباطم
.ةرطخملا ةهجلا ىلإ صنلا داعي

 ناملربلا يتفرغ نم لكل يلخادلا ماظنلل ليدعتّ لك ضرـــعُي
.روتسدلل هتقباطم ةبقارمل ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع

ثلاثلا لـصفلا
ةباقرو ةيروتسدلا ةباقر تاءارجإ

روتسدلل ةقباطملا

 ةــباقر راــطإ يف ةــيروتسدـلا ةـــمكـحملا رـــَطخت : ٩ ةداملا
 نيناوـقـلاو تاـقاـفـتالاو تاـيـقاـفـتالاو تادـهاـعملا ةـيروـتسد
 ةقباطم ةباقرو تادهاعملا عم قفاوتلاو تاميظنتلاو رماوألاو
 ،ناملربلا يتفرغ نم لكل يلخادلا ماظنلاو ةيوضعلا نيناوقلا
 ةقفرم اهسيئر ىلإ هجوت راطخإ ةلاسر بجومب ،روتسدلل
.راطخإلا عوضوم صنلاب

 ةنامأ ىدل اهدورو خيرات بسح راطخإلا ةلاسر لجست
.تاراطخإلا لجس يف ةيروتسدلا ةمكحملا طبض

 لكش ،رّرقم بجومب ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ددحي
.تاراطخإلا لجس نومضمو

 لــبــق نــم ةــيروــتــسدــلا ةــمــكــحملا ترــــِطــخُأ اذإ : ٠١ ةداملا
 اقبط ةمألا سلجم ءاضعأ وأ ينطولا يبعشلا سلجملا باون
 ةلاسر قفرت نأ بجي ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا( 391 ةداملل
 وأ قاــفــتالا وأ ةــيــقاــفــتالا وأ ةدــهاــعملا نــم ةــخسنــب راــطـــخإلا
.راطخإلا عوضوم ماظنلا وأ نوناقلا

 ءاــمسأ ةــمــئاــقــب كلذــك راــطــخإلا ةــلاسر قــفرــت نأ بجــيو
 ءاضعأ وأ ينطولا يبعشلا سلجملا باون تاعيقوتو باقلأو
 بئانلا ةقاطب نم ةخسنو ،راطخإلا باحصأ ،ةمألا سلجم
.ةمألا سلجم وضع وأ

 ،راطخإلا باحصأ بودنم لبق نم راطخإلا ةلاسر عدوت
 .مالتسا لصو لباقم ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةنامأ ىدل

 ةيروهمجلا سيئر ةيروتسدلا ةمكحملا مِلعُت : ١١ ةداملا
 .اروف راطخإلاب

 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر مَلعُي امك
 ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولاو ،ينطولا

 وأ ينطولا يبعشلا سلجملا باون لبق نم عدوملا راطخإلاب
.ةمألا سلجم ءاضعأ

 ةينعملا تاهجلا نم بلطت نأ ةيروتسدلا ةمكحملا نكمي
 ،راطخإلا عوـضوم نأـشب ةقيثو يأ ،هالعأ 2 ةرقفلا يف ةروكذملا
.تاهجلا هذه نع نيلثمم ىلإ عامتسالا وأ

 سيئر ىلإ ةيروتسدلا ةمكحملا تارارق غّلبت : ٢١ ةداملا
 يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
 ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولاو ،ينطولا

 .ةرطخملا ةهجلا ىلإو

 يناثلا بابلا

 تافالخلا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوق
 ةيروتسدلا ماكحألا ريسفتو ةيروتسدلا تاطلسلا نيب

 391 ةداملاو )ىلوألا ةرقفلا( 291 ةداملل اقبط : ٣١ ةداملا
 ةيروتسدلا ةمكحملا رطخت ،روتسدلا نم )2و ىلوألا نيترقفلا(
 ،ةيروتسدلا تاطلسلا نيب ثدحت دق يتلا تافالخلا نأشب
 سيئر وأ ،ةمألا سلجم سيئر وأ ،ةّيروهمجلا سيئر نم
 ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا وأ ،ينطولا يبعشلا سلجملا

.ةلاحلا بسح

 )٠٤( نيعبرأ نم ةيروتسدلا ةمكحملا راطخإ نكمي امك
.ةمألا سلجم نم اوضع )52( نيرشعو ةسمخ وأ اًبئان

 ةنامأ ىدل عدوت ةلّلعم ةلاسر بجومب راطخإلا نوكيو
.ةيروتسدلا ةمكحملا طبض

 تافالخلا نأشب ةيروتسدلا ةمكحملا ترطخأ اذإ : ٤١ ةداملا
 291 ةداملل اقبط ةيروتسدلا تاطلسلا نيب ثدحت دق يتلا
 دــعــب ،رارــق بجومب ،لصفــت ،روــتسدــلا نـــم )ىلوألا ةرـــقـــفـــلا(
 نم اًموي )٠3( نوثالث هاصقأ لجأ يف فالخلا يف قيقحتلا

.اهراطخإ خيرات

 ريسفت لوح ةيروتسدلا ةمكحملا ترطخأ اذإ : ٥١ ةداملا
 نم )2 ةرقفلا( 291 ةداملل اقبط ،ةيروتسد ماكحأ ةدع وأ مكح
 اهئاضعأ روضحب ةقلغم ةسلج يف لوادتت اهنإف ،روتسدلا

 خــيراــت نــم اــًموــي )٠3( نيثالــــث لــــجأ يف اــــًيأر ردصتو ،طــــقــــف
.اهراطخإ

 ةمكحملا نم بلطي نأ ةّيروهمجلا سيئر نكمي : ٦١ ةداملا
 تافالخلا نأشب ،هالعأ روكذملا لجألا ضيفخت ةيروتسدلا
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 ىلإ ،ةيروتسدلا ماكحألا ريسفتو ةيروتسدلا تاطلسلا نيب
 ةداملا ماكحأل اقبط ،ئراط دوجو ةلاح يف مايأ )٠1( ةرشع
.روتسدلا نم ٤91

 ذــخــتــتو اهءارآ ةــيروــتــسدــلا ةــمــكــحملا يدــبــت : ٧١ ةداملا
 ماكحأب ساسملا نود نيرضاحلا اهئاضعأ ةيبلغأب اهتارارق
.روتسدلا نم )2 ةرقفلا( 791و )ىلوألا ةرقفلا( ٤9 نيتداملا

 سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو 
 .احّجرم

ثلاثلا بابلا
لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوق

ةيروتسدلا مدعب عفدلا

لوألا لصفلا
ةيروتسدلا مدعب عفدلا تاءارجإ

 رداصلا ةيئاقلتلا وأ ةيداعلا ةلاحإلا رارق لجسي : ٨١ ةداملا
 قلعتملاو ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا نع
 ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لجس يف ،ةيروتسدلا مدعب عفدلاب
.ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةنامأ ىدل كوسمملا

 لكش ،رّرقم بجومب ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ددحي
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا لجس نومضمو

 دـنـعو ،فارـطألا تارـكذــمو ضئارــعــب ةــلاــحإلا رارــق قــفرــي
.ةمعدملا قئاثولاب ،ءاضتقالا

.فلملا ميعدتل ةيرورضلا قئاثولا بلطي نأ رّرقملا نكمي

 ةّيروهمجلا سيئر ةيروتسدلا ةمكحملا ملعُت : ٩١ ةداملا
.هب اهلّصوت روف ةيروتسدلا مدعب  عفدلاب ةلاحإلا رارقب

 سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر راعشإ ىلوتت امك
 بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا
 تاركذمو ضئارعب اقفرم ةلاحإلا رارقب ،اروف ،فارطألاو ،ةلاحلا
.ةمعدملا قئاثولاب ،ءاضتقالا دنعو ،فارطألا

 مــهــتاــظــحالــم لاــسرإ فارــطألاو تاــطــلــســلا ىلــع : ٠٢ ةداملا
.اهراعشإ خيرات نم اموي )٠2( نيرشع لالخ ةبوتكملا

 اهنكمي يتلاو فارطألا ىلإو تاطلسلا ىلإ ،تاظحالملا ّغلبت
.اهغيلبت خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع لالخ ايباتك اهيلع درلا

 ءانب لـــجألا اذه ديدــــمت ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نــكمُـي
.فارطألا وأ ةينعملا تاطلـــّسلا بلط ىلع

 عـيـمـجـب قـئاـثوـلاو تاـظـحالملاو تاراـعشإلا غـيـلـبـت مـتــي
.لاصتالا لئاسو

.ًاحيحص اًغيلبت ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع غيلبتلا ّدعي

 اهيلع صوصنملا تاظحالملا ىلع ماكحألا هذه يرــست ال
.هاندأ 12 ةداملا يف

 يتلا ةقفرملا قئاثوــلاو تاظحالملا دعبتسـُـت : ١٢ ةداملا
.اهميدقتل ددحملا لجألا ءاضقنا دعب لسرت

 سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا لصف مدع ةلاح يف : ٢٢ ةداملا
 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا يف ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا

 ةجحلا يذ 62 يف خّرؤملا 91-22 مقر يوضعلا نوناقلا نم ٠3
 لاحي ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي 52 قفاوملا 3٤٤1 ماع
.ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ايئاقلت ةيروتسدلا مدعب عفدلا

 ســلــجــم وأ اــيــلــعــلا ةــمــكــحملا ضــفر ةــلاــح يف : ٣٢ ةداملا
 ىلع ةــيروــتسدــلا مدــعــب عــفدــلا ةــلاــحإ ،ةــلاحلا بسح ،ةــلودــلا
 ةلاحإلا ضفر رارق نم ةخسن لسرت ،ةيروتسدلا ةمكحملا
 رارـقـلا لــجسيو ،ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا سيــئر ىلإ ،لــلــعملا

 ىدل كوسمملا ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ ضفر لجسب
.ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةنامأ

 لكش ،رّرقم بجومب ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر دّدحي
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ ضفر لجس نومضمو

 عفدلا ةلاحإ ضفر رارقب ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ ملعي
.هنم ةخسن مهل مّلستو ،ةيروتسدلا مدعب

 ءارــجإ يف لــخدــتــي نأ ةــحــلــصــم يذ لــك نــكــمــي : ٤٢ ةداملا
 سيئرل ةللعمو ةبوتكم ةركذم ميدقتب ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا
.ةلوادملا يف عفدلا عضو لبق كلذو ،ةيروتسدلا ةمكحملا

 سفـنـل لــخدــتملا فرــّـطــلا عضخــي ،هــبــلــط لوـبــق ةــلاــح يف
.فارطألا اهل عضخت يتلا تاءارجإلا

 نأ ةــيروــتــسدلا ةــمــكــحملا ءاــضــعأ دــحأ نــكــمــي : ٥٢ ةداملا
 يف هتكراشم نأ رّدـــَق اذإ نّـيعم عفد فلم نم يحنتلا بلطي
 .هدايحب ّسمت نأ اهنأش نم فلملا اذه يف لصفلا

 ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ىلإ ّللعملا يحنتلا بلط هـجوي
.هيف لصفلل ةمكحملا ةئيه ىلع هضرعل

 روضح نود يحنتلا بلط يف ةيروتسدلا ةمكحملا لـــصفت
.ينعملا وضعلا

 نأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا فارطأ دحأ نكمي : ٦٢ ةداملا
 ،ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ نم وضع درل ًالّلعم اًبلط مدقي
.ةيروتسدلا ةمكحملا دايحب سمت دق ةيدج بابسأل

.ةلوادملا يف عفدلا عضو لبق درلا بلط مدقي نأ بجي

 وضعلا ىلع ّدرلا بلط ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ضرــعَي
.هيأر ءادبإل ،ينعملا

 روضح نود درلا بلط يف ةيروتسدلا ةمكحملا لـــصفت
.ينعملا وضعلا

 سيئر رــمأي ،فــلــملا ةــسارد نــم ءاــهــتــنالا دــعــب : ٧٢ ةداملا
 ددحيو ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلودجب ةيروتسدلا ةمكحملا

.ةسلجلا خيرات
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 ،هاندأ 63 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا يفو
 ةقحّاللا عوفدلا ةلودجب ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر رـــمأي
.لوألا عفدلا يف رــــظنلل ةددحملا اهتاذ ةسلجلاب

 يف ةروكذملا فارطألاو تاطلسلا ىلإ ةسلجلا خيرات غّلبي
.ماظنلا اذه نم 91 ةداملا

 يف رـــشنُيو ،تاسلجلا ةعاق لخدمب لودجلا قـــيلعتّ متي
.ةيروتسدلا ةمكحملل ينورتكلإلا عقوملا

 اًيئاقلت ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئرل زوجي : ٨٢ ةداملا
 تــناــك اذإ ،ةــيّرس ةـــســـلـــج دــقــع ،فارـــطألا دـــحأ نــم بــلـــطــب وأ
.ةماعلا بادآلاو ماعلا ماظنلاب سمت ةينلعلا

 طــبــض ةــيروــتــسدلا ةــمــكــحملا ســيــئر ىلوــتــي : ٩٢ ةداملا
 طبض يف ةلماكلا ةطلسلا كلذ يف هلو ،شاقنلا ةرادإو ةسلجلا

 ةئيهل بجاولا راقولاو مارتحالا ضرفو ةسلجلا ريس نسح
 .ابسانم هاري ءارجإ يأ ذاختاو ،ةمكحملا

 ،ةسلجلا ةيروتسدلا ةــمــكــحملا ســيـئر حــتــتــفــي : ٠٣ ةداملا
 ،ةــــموكحلا لثممو فارطألا ىلع يدانيل طبضلا نيمأ وعديو
 راد ام لـــك نـــيودــتو ،فارــطألا يــماــحــم روــضــح نـــــم دــكأــتــلاو
.تاسلجلا لجس يف ةسلجلاب

 لكش ،رّرقم بجومب ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ددحي
.تاسلجلا لجس نومضمو

 ةوالتل ررــقملا وضعلا ةيروــتسدــلا ةــمــكــحملا ســيــئر وـــــعدــي
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوـــح هريرقت

 نم وأ فارطألا نم ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر بلطي
 حــنمي مث ،ةيوفشلا مهتاظحالم ءادبإ ،اودجو نإ ،مهيماحم
.هتاظحالم ميدقتل ةموكحلا لثممل ةملكلا

 ةغللاب ةسلجلا ءانثأ ةيوفشلا تاظحالملا مدقت نأ بجي
.ةقيقد )51( ةرشع سمخ دودح يفو ةيبرعلا

  دعب تاسلجلا لجس طبضلا نيمأو ةسلجلا سيئر عّقوي
.ةلوادملا يف عفدلا فلم عضو

 ،عفدلا فلم ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر عضي : ١٣ ةداملا
.رارقلاب قطنلا خيرات ددحيو ،ةلوادملا يف ةسلجلا ةياهن دنع

 اذــه نــم 8٤ ىلإ 6٤ نــم داوــملا ماـكحأ يرــــســت : ٢٣ ةداملا
.تالوادملا تاسلج ىلع ماظنلا

 اورضح نيذلا ءاضعألاّ الإ ةلوادملا يف كراشي ال : ٣٣ ةداملا
.ةسلجلا

 روضحلا ميظنتو تاسلجلا ريس طبض متي : ٤٣ ةداملا
 ةيمالعإلا ةيطغتلاو يرصبلا يعمسلا ثبلاو ليجستلا طبضو
.ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نم ررقم بجومب ،تاسلجلل

 ماعلا نوناقلا مئارج نم ةميرج تبكترا اذإ : ٥٣ ةداملا
 نيمأ ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر رمأي ،ةسلجلا ريس ءانثأ
 ىلإ اروف هلاسرإو ،لاحلا يف اهنع رضحم ريرحتب طبضلا
.تاءارجإلا عيمج ذاختا دعب ،ايميلقإ صتخملا ماعلا بئانلا

يناثلا لصفلا
عفدلا لوح ةيروتسدلا ةمكحملا تارارق

ةيروتسدلا مدعب

 رارق نم رثكأ ةيروتسدلا ةمكحملا تلجس اذإ : ٦٣ ةداملا
 سفن يف يميظنتلا وأ يعيرشتلا مكحلا سفن لوح ةلاحإ
 اهنأشب اًدحاو اًرارق ردصتو ،اهّمضب رمأت نأ نكمي ،ةسلجلا

.اًعيمج

 يعيرشتلا مكحلا تاذ نأشب اقحال ةراثملا عوفدلا يف لصفتو
.عفدلا يف لصفلا قبسب تارارق بجومب ،يميظنتلا وأ

 مــكــح ةــــيروـــتــسد مدــعــب حــيرــصـــتــلا ةــلاــح يف : ٧٣ ةداملا
 خيرات ةيروــتــسدــلا ةــمــكــحملا ددــحت ،يــمــيــظــنــت وأ يــعــيرــشــت
 ةداملل اقبط هرــثأل يميظنتلا وأ يعيرشتلا مكحلا اذه نادــقف
.روــتسدلا نم )٤ ةرــقفلا( 891

 لوــح ةـيروــتــسدــلا ةــمــكــحملا رارــــق نـــمــضــتــي : ٨٣ ةداملا
 تاريشأتو ،مهيلثممو فارطألا ءامسأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا
 ةمدقملا تاظحالملاو ،ةمكحملا اهيلإ تدنتسا يتلا صوصنلا
 ،عفدلا عوضوم ،يميظــنــتــلا وأ يعيرــشــتلا مــكــحلا لوــح اــهــيــلإ

.قوطنملاو ،رارقلا بيبستو

 ةمكحملا ءاضعأ تاعيقوتو باقلأو ءاـمسأ نــمضتي امك
 وضعلا بقلو مسا اذكو ،ةلوادملا يف نيرضاحلا ةيروتسدلا
.رّرقملا

 هقوطنمب حيرصتلا ىلع رارقلاب قطنلا رصتقي : ٩٣ ةداملا
 نيذلا ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ روضحب ةينلع ةسلج يف

.ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف اولوادت

 مدعــب عــفدــلا لوــح ةــيروــتــسدــلا ةــمــكــحملا رارــق لــجــســي
 كوسمملا ةيروتسدلا مدعب عفدلا تارارق سرهف يف ةيروتسدلا
.ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةنامأ ىدل

 لكش ،رّرقم بجومب ،ةيروــتــسدــلا ةــمــكــحملا ســيــئر ددــحــي
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا تارارق سرهف نومضمو

 ،ةيروهمجلا سيئر ،اروف ،ةيروتسدلا ةمكحملا مــلعت : ٠٤ ةداملا
 بسح ،ةلودلا سلجم سيئر وأ ،ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلاو
.رارقلا قوطنمب ،ةلاحلا

 ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا سيئر نم لك غّلبي
 سيئر وأ لوألا ريزولاو ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو
 لوـح ةـيروــتسدــلا ةــمــكحملا رارــقــب ،ةــلاحلا بسح ،ةــموــكحلا
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا
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 وأ ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ رارـــقلا غّلبي امك
 ةينامث هاصقأ لجأ يف ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا سلجم سيئر
.مايأ )8(

 مدعب عفدلاب قـلــعــتــملا رارــقــلا رــشــن يف ىــعارــي : ١٤ ةداملا
 ةّيرئازـجلا ةّيروهــمــجــلـل ةــّيـــمــسرــلا ةدــيرــجلا يف ةــيروــتــسدلا
 ءامسأو باقلأ نم ىلوألا فرحألا ةباتك ،ةّـيبعّشلا ّةيطارـقميّدلا
.فارطألا

 ءاطخألا حيحصت ةيروتسدلا ةمكحملا نكمي : ٢٤ ةداملا
 ىلع ءانب وأ اًيئاقلت اّمإ ،اهتارارق بوشت دق يتلا ةيداملا

 اذه نم 91 ةداملا يف ةروكذملا فارطألا وأ تاطلسلا نم بلط
.ماظنلا

عبارلا بابلا

 ةقباطملاو ةيروتسدلا ةباقرل ةكرتشم ماكحأ
 مدعب عفدلاو تادهاعملا عم قفاوتلاو روتسدلل
 تاطلسلا نيب تافالخلا لاجم يفو ةيروتسدلا

ةيروتسدلا ماكحألا ريسفتو ةيروتسدلا

 ةلاحإلا رارق وأ راطخإلا ليجست خيرات لّكشي : ٣٤ ةداملا
 يف ةددحملا لاجآلا نايرس ةيادب كلذل صصخملا لجسلا يف

 21 نيتداملاو ،روتسّدلا نم )2 ةرقفلا( 591و ٤91 نيتداملا
 يذ 62 يــف خّرؤـــــملا 91-22 مــقر يوـضــــعـــــلا نوــــناـــقـــلا نــــم 31و
 روــكذــملاو 22٠2 ةــنــس وــيــلوــي 52 قــفاوــملا 3٤٤1 ماــع ةــجــحلا
 .هالعأ

 نيب نم ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نـــّيعي : ٤٤ ةداملا
 وأ راطخإلا فلم ةساردل رثكأ وأ اررقم ،ةمكحملا ءاضعأ
 ،ةلاحلا بسح ،يأر وأ رارق عورشمو ريرقت دادعإو ،ةلاحإلا

 .هنأشب

  تامولعملاو قئاثولا لك عمج ررـــقملل لّوخي : ٥٤ ةداملا
 ،هنكمي امك ،هيلإ لكوملا ةلاحإلا وأ راطخإلا فلمب ةقلعتملا

 يأب ةناعتسالا ،ةــيروــتسدــلا ةــمــكــحملا ســيــئر ةــقــفاوــم دــعــب
.عوضوملا يف ريبخ

 ءاعدتسا ىلع ءانب ةيروتسدلا ةمكحملا عمتجت : ٦٤ ةداملا
.اهسيئر نم

 نأ ،هبايغ ةلاح يف ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نكمي
.ةسلجلا ةسائرل ءاضعألا دحأ ضّوفي

 وضعلا ةسلجلا سأري ،سيئرلل عنام لوصح ةلاح يفو
.اّنس ربكألا

 روضحبّ الإ ةيروتسدلا ةمكحملا تالوادم حصت ال : ٧٤ ةداملا
.لقألا ىلع اهئاضعأ نم )9( ةعست

 ةقلغم ةسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا لوادتت : ٨٤ ةداملا
.طقف اهئاضعأ روضحب

 ،نيرضاحلا اهئاضعأ ةيبلغأب اهءارآ يدبتو اهتارارق ذـــختتو
 ،ةيوضعلا نيناوقلا صوصخب اهئاضعأل ةقلطملا ةيبلغألابو
.روتسدلا نم ٤9 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأب ساسملا نود

 ســيــئرــلا توــص نوــكــي ،تاوــصألا ددــع يواـــســت ةــلاــح يفو
.احّجرم

 تاعامتجا رضاحم ريرحت ماعلا نيمألا ىلوتي : ٩٤ ةداملا
.ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةمكحملا سيئر مامأ ةينوناقلا نيميلا ماعلا نيمألا يدؤي
: ةيتآلا ةغيصلا بسح ،ةيروتسدلا

 ،ةهازنب يتفيظو سرامأ نأ ميظعلا يلعلا هللاب مـــسقأ“
 ،ةيروتسدلا ةمكحملا تاعامتجا ةيّرس ىلع ظفاحأ نأو
 ةمكحملا ءارآو تارارقو ،تاسلجلا رضاحم ظفحأ نأو
.“دــيهش لوقأ ام ىلع هللاو ،ةيروتسدلا

 نيميلا ،ةيروتسدلا ةمكحملا طبض نيمأ يدؤي : ٠٥ ةداملا
 لالخ ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر مامأ هماهم ةرشابم لبق
: ةيتآلا ةغيصلا بسح ،ةينلع ةسلج

 ةنامأب يماهمب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هللاب مسقأ“
 ،ينهملا ّرسلا ىلع ظفاحأ نأو ،صالخإو ةيانعو قدصو
 لاوـــحألا لـــك يف يـــعارأ نأو ،ةـــنهملا فرـــشب مزـــتلأو
 هللاو ،يماهم ّيـلع اهضرفت يتلا تابجاولا فورظلاو
.”ديهش لوقأ ام ىلع

 ةــســلــجلا بــتاــكو نورــضاــحلا ءاــضــعألا عــّقوــي : ١٥ ةداملا
 ّالإ اهيلع علّطي الو ،ةيروتسدلا ةمكحملا تاسلج رضاحم
.ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ

 نورضاحلا ءاضعألاو ةمكحملا سيئر عّقوي : ٢٥ ةداملا
.ةيروتسدلا ةمكحملا ءارآو تارارق لصأ

 ،ةيروتسدلا ةمكحملا ءارآو تارارق ماعلا نيمألا لجسي
 عــيرـشــتــلل اــقــبــط فــيــشرألا يف اــهــجاردإو اــهـــــظــفــح ىلوــتــيو
.امهب لومعملا ميظنتلاو

 ،ةـــيروــتــسدلا ةــمــكــحملا ءارآو تارارــق لــّلــعــت : ٣٥ ةداملا
 ٤91 نيتداملا يف ةددحملا لاجآلا لالخ ةيبرعلا ةغّللاب ردصتو
 21 نيتداملاو ،ةلاحلا بسح ،روتسّدلا نم )2 ةرقفلا( 591و
 ةجحلا يذ 62 يف خّرؤملا 91-22 مقر يوضعلا نوناقلا نم 31و
.هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي 52 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 ىلإ ةيروتسدلا ةمكحملا ءارآو تارارق لسرت : ٤٥ ةداملا
 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف اهرشنل ةموكحلل ماعلا نيمألا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
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سماخلا بابلا

 تاباختنالا لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوق
ةيئاهنلا جئاتنلا نالعإو ءاتفتسالاو

لّوألا لصفلا

ةّيروهمجلا سيئر باختنا لاجم يف

 ةطلسلا تارارق ةيروتسدلا ةمــكــحملا مــلــتــســت : ٥٥ ةداملا
 ،تاــحــيــشرــتــلاــب ةــقــلــعــتــملا تاــباــخــتــنالل ةــلــقــتــســملا ةــيــنــطوــلا

 )٤2( نــيرــشــعو عــبرأ لالــخ كــلذو ،حــشرــتــلا تاــفــلــمب ةــقــفرــم
 ةــمــكــحــمــلل ةــماــعــلا ةــناــمألا ىدــل عدوــتو ،اــهرودــص نــم ةــعاــس

.مالتسا لصو لباقم ،ةيروتسدلا

 ،انوناق لهؤملا هلثممل وأ حشرتم لكل قحي : ٦٥ ةداملا
 ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا لبق نم هحّـشرت ضفر ةلاح يف

 ةنامأ ىدل ةبـبسم ةضيرع عاديإب انعط مدقي نأ ،تاباختنالل
 نوعبرأو نامث هاصقأ لجأ يف ةيروتسدلا ةمكحملا طبض

 .هغيلبت نم ةعاس )8٤(

 نأ انوناق لهؤملا هلثمم وأ حشرتم لكل قحي : ٧٥ ةداملا
 يف هجاجتحا جاردإــب تــيوــصــتــلا تاــيــلــمــع ةــحــص يف نــعــطــي
 .تيوصتلا بتكم يف دوجوملا زرفلا رضحم

 ،ةمكحملا ءاضعأ نيب نم ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ّنيعي
 عــيراشــمو رــيراــقــت ميدــقــتو نوــعــطــلا ةساردــل رــثــكأ وأ اًررــقــم
.اهنأشب تارارق

 بجومب نوعطلا يف ةيروتسدلا ةمكحملا لصفت : ٨٥ ةداملا
.نـــينعاّـطلا ىلإ اًروــف غّلبت تارارــق

 حشرتملا ةيروتسدلا ةمكحملا لجست ،نعطلا لوبق ةلاح يف
 سيئر باختنال نيحشرتملل ةيئاهنلا ةمئاقلا يف نعاطلا
.ةيروهمجلا

 نــمــضــتــي اًرارــق ةــيروــتــسدــلا ةــمــكــحملا ردــصــت : ٩٥ ةداملا
 ســيــئر باــخــتــنال نيــحــشرــتـمــلل ةــيــئاهــنــلا ةــمــئاــقــلا داــمــتــعا
 )7( ةعبس هاصقأ لجأ يف نوعطلا يف لصفلا دعب ةيروهمجلا
 ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل رارق رخآ لاسرإ خيرات نم مايأ
 نــيبّترم ،روتسدلا نم 59 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،تاباختنالل

.مهباقلأل ةيئاجهلا فورحلا بسح

 نيمألا ىلإ ةيروتسدلا ةمكحملا تارارق لسرت : ٠٦ ةداملا
 ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف اهرــشــنل ةــموــكــحــلل ماــعــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقمّيدلا ةّيرئازجلا

 ةــتــقؤــملا جــئاــتــنــلاــب ةــقــلــعــتــملا نوــعــطــلا عدوــت : ١٦ ةداملا
 ةــمــكــحملا طــبــض ةــناــمأ ىدــل ةــيروــهــمــجلا ســيــئر باــخــتــنال
 يلت يتلا ةعاس )8٤( نيعبرألاو ينامثلا لجأ يف ةيروتسدلا
.ةتقؤملا جئاتنلا نالعإ

 نيب نم ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نّيـعي : ٢٦ ةداملا
 ميدقتو ،نعط لك ةساردل رثكأ وأ اررقم ،ةمكحملا ءاضعأ
 ءاضعأل امهنم ةخسن مّلست ،هنأشب رارق عورشمو ريرقت
.ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةــمــكــحملا ىلــع رارــقــلا عورــشــمو هرــيرــقــت ررــقــملا ضرــعــي
 مقر رمألا نم ٠62 ةداملا ماكحأل اقبط هيف لصفلل ةيروتسدلا

 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 62 يف خّرؤملا 12-1٠
 ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو 12٠2
.مّمتملاو لّدعملا

 تابثإ وأ ةافولا يتلاحب قلعتملا رارــقلا غَّلبُي : ٣٦ ةداملا
 تاباختنالا يف يناثلا رودلل نيحشرتملا دحأل يعرشلا عناملا
 ةيباختنالا تايلمعلا لك ءارجإ بوجو رارـــق اذكو ،ةيسائرلا

 ةداملا يف اهيلع صوصنملا اهميظنت لاجآ ديدمتو ،ديدج نم
 ةيروهمجلا ســيــئر ىلإ ،روــتــسدــلا نــم )3و ىلوألا نيــترــقــفــلا( 59
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئرو

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف نارارقلا رشنُيو
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ليومت ةبقارم ةنجل تارارق يف نعطلا نكمي : ٤٦ ةداملا
 رهش لجأ يف ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ ةيباختنالا ةلمحلا

.اهغيلبت خيرات نم

 نيب نم ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نّيـعي : ٥٦ ةداملا
 ةنجل رارق يف نعطلا ةساردل رثكأ وأ اررقم ،ةمكحملا ءاضعأ

.ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم

 يف نعطلا يف ،رارق بجومب ،ةيروتسدلا ةمكحملا لصفت
.ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم ةنجل رارق

يناثلا لصفلا

ناملربلا ءاضعأ باختنا

 1٠-12 مقر رمألا نم 572و 172و 112 داوملل اقبط : ٦٦ ةداملا
 12٠2 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 62 يف خّرؤملا

 ،تاـباـخـتـنالا ماـظـنـب قـلـعـتملا يوضعـلا نوـناـقــلا نــمضتملاو
 ةـطـلسلا نـم ةـيروـتسدـلا ةـمـكحملا ىــقـلــتــت ،مــّمــتملاو لّدــعملا
 رضاحمو ةتقؤملا جئاتنلا ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

 ينـطوـلا يبـعشلا سلـجملا ءاضعأ باــخــتــنا جئاــتــن زــيــكرــت
 نم ةدعملا كلتو ةيئالولا ةيباختنالا ناجّللا فرط نم ةدعملا

 .جراخلاب نيميقملا نينطاوملل ةيباختنالا ةنجّللا فرط

 ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا نم ىـقلتت امك
 جئاتنلا زيكرتو زرفلا رضاحمو ةتقؤملا جئاتنلا ،لجأ نود
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 اقفو ةمألا سلجم ءاضعأ )2/3( يثلث تاباختناب ةصاخلا
 بجر 62 يف خّرؤملا 1٠–12 مقر رمألا نم  832 ةداملا ماكحأل
 نوناقلا نمضتملاو 12٠2 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع
.مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

 ةتقؤملا جئاتنلا يف نعاطلا نوكي نأ بجي : ٧٦ ةداملا
 وأ ،نيحشرتم ةمئاق وأ ،اًحشرتم ةيعيرشتلا تاباختنالل

 ةيباختنالا ةرئادلا يف تاباختنالا يف اكراشم ايسايس ابزح
.نعطلا عاديإل مهلثمي نم نينعاطلا فيلكت ةلاح يف ،ةينعملا

 نأ ،ًالكش نعطلا ضفرب حيرصتلا ةلئاط تحت ،طرتشي
 يف نعطلا مدقي نأو ،ضرغلا اذهل الهؤم نعطلا عدوم نوكي

 يف ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةنامأ ىدل عدوت ةضيرع لكش
 مقر رمألا نم ٠٤2و 9٠2 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا

 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 62 يف خّرؤملا 12-1٠
 ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو 12٠2
.مّمتملاو لّدعملا

 تاباختنال ةبسنلاب تاضارتعا ميدقت ةلاح يف : ٨٦ ةداملا
 تحت ،بجي هنإف ،نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ )2/3( يثلث

 رضحم يف نودت نأ ،ًالكش نعطلا ضفرب حيرصتلا ةلئاط
 يف هيلع صوصنملاو تيوصتلا بتكم يف دوجوملا زرفلا
 بجر 62 يف خّرؤملا 1٠–12 مقر رمألا نم 732و 632 نيتداملا

 نوناقلا نمضتملاو 12٠2 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع
.مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

 صوصنملا نعطلا ةضيرع نمضتت نأ بجي : ٩٦ ةداملا
 يف خّرؤملا 1٠–12 مقر رمألا نم ٠٤2و 9٠2 نيتداملا يف اهيلع
 نمضتملاو 12٠2 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 62
 ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا
: ةيتآلا تانايبلا

،هعيقوتو هناونعو هتنهمو هبقلو نعاطلا مسا – 1

 يمتني يذلا يئالولا وأ يدلبلا يبعشلا سلجملا ركذ – 2
،ةمألا سلجم ءاضعأ باختنال ةبسنلاب نعاطلا هيلإ

 : نيحشرتم ةمئاق وأ يسايس بزحب رمألا قـّلعت اذإ – 3
 نعطلا عدوم ةفصو ،رقملا ناونعو ،ةمئاقلا وأ بزحلا ةيمست
،هل ةحونمملا ةلاكولا وأ ضيوفتلا تبثي نأ بجي يذلا

،ججحو هجوأ لكش يف هسيسأتو نعطلا عوضوم ضرع – ٤

،هل ةمعدملا قئاثولاو لئاسولاب اقفرم نعطلا نوكي نأ – 5

.ةيبرعلا ةغللاب ةرّرحم نعطلا ةضيرع نوكت نأ بجي – 6

 نـــيب نم ،ةيروتسدلا ةـمــكــحملا ســيــئر ّنيــعــي : ٠٧ ةداملا
 .نعّطلا ةساردل رثكأ وأ اًررـقم ،ةمكحملا ءاضعأ

 ّغلبي ،ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنال ةبسنلاب
 ىلع ضرتعملا ةمئاقلا ىلإ ةينوناقلا لئاسولا عيمجب نعطلا

 ةرــكذــم ميدــقــتــل هزوــف ىلع ضرــتــعملا حشرــتملا وأ اـــهزوـــف

 62 يف خّرؤملا 1٠–12 رمألا نم 9٠2 ةداملا ماكحأل اقفو ةيباتك
 نمضتملاو 12٠2 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر
.مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

 يف نوعطلا لوح ةيروتسدلا ةمكحملا لوادتت : ١٧ ةداملا
 يثلثو ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ تاباختنا جئاتن
 اقبط ،ةـقلغم ةسلج يف نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ )2/3(
 خّرؤملا 1٠–12 مقر رمألا ماكحأ يف ةددحملا لاجآلاو طورشلل

 نمضتملاو 12٠2 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 62 يف
.مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

 ،لـّلعم رارق بجومب نلـعُت ،سسؤم نعطلا نأ تربتعا اذإو
 اّمإو ،ديدج عارتقا ءارجإو هيف عزانتملا باختنالا ءاغلإ اّمإ
 حشرتملا زوف نـلعتو ،دعملا جئاتنلا رضحم ةغايص ةداعإ
 يف خّرؤملا 1٠–12 مقر رمألل اقبط ،اًيئاهن اًنوناق بختنملا

 نمضتملاو 12٠2 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 62
.مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

 ســيــئر ىلإ ،ةــلاــحلا بــســح ،باــخــتــنالا ءاــغــلإ رارــق غَّلــبــُي
 ىلإو ،ةمألا سلجم سيئر ىلإ وأ ينطولا يبعشلا سلجملا

 فارطألا ىلإو تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر
.ةينعملا

 ةغايص ةداعإ وأ باختــنالا ءاــغــلإــب قــلــعــتــملا رارـــــقــلا رــشــنــي
 ةّيرئازـجلا ةّيروهـمجلل ّةيـمسرلا ةديرجلا يف جئاتنلا رضحم
.ةّـيبعّشلا ةّيطارـقميّدلا

 يف لصــفــلا دــعــب ،ةــيروــتــسدــلا ةــمــكــحملا نلــعُت : ٢٧ ةداملا
 يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنال ةيئاهنلا جئاـتنلا ،نوعطلا
.نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ وأ ينطولا

 ةّيـــمــسرلا ةدــيرــجلا يف ةــيــئاهــنلا جئاــتــنلا نالــعإ رـــــشــنــي
.ةّـيبعّشلا ةّيطارـقميّدلا ةّيرئازـجلا ةّيروهـمجلل

 ةلــمــحلا لــيوــمت ةــبــقارــم ةــنــجل تارارــق نوــكت : ٣٧ ةداملا
 اقـبـط ةـيروـتسدـلا ةـمـكحملا ماـمأ نـعـطـلـل ةـلـباـق ةـيـباـخـتـنالا

 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 62 يف خّرؤملا 1٠–12 مقر رمألا ماكحأل
 قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو 12٠2 ةنس سرام ٠1
.مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب

 ةــمــئاــق وأ اــحشرــتــم نــعاــطلا نوــكــي نأ بــجــي : ٤٧ ةداملا
 يف تاباختنالا يف اكراشم ايسايس ابزح وأ نيحشرتم
 .ةينعملا ةيباختنالا ةرئادلا

.انوناق ةددحملا تاءارجإلاو طورشلل اقفو نعطلا مدقي

 نأ ،ًالكش نعطلا ضفرب حيرصتلا ةلئاط تحت ،طرتشي
.ضرغلا اذهل ًالهؤم نعطلا عدوم نوكي

 نيب نم ،ةيروتــسدلا ةــمــكــحملا ســيــئر نــّيــعــي : ٥٧ ةداملا
 تارارق يف نوعطلا ةساردل رثكأ وأ اررقم ،ةمكحملا ءاضعأ

.ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم ةنجل
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 يف ةلصافلا ةيروتسدلا ةمكحملا تارارق غّلبت : ٦٧ ةداملا
 ،ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم ةنجل تارارق يف نوعطلا
 ،ةمألا سلجم سيئر وأ ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإ

 ةـلـقــتسملا ةــيــنــطوــلا ةــطــلسلا سيــئر ىلإو ،ةــلاحلا بسح
 .ةينعملا فارطألا ىلإو ،تاباختنالل

 ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر غيلبت متي امدنع : ٧٧ ةداملا
 ،ينطولا يبعشلا سلجملاب بئان دعقم روغشب حيرصتلاب

 62 يف خّرؤملا 1٠-12 مقر رمألا نم 612 ةداملا ماكحأل اقبط
 نمضتملاو 12٠2 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر
 ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

 قيقحتلا ىلوتي اررقم ،ةمكحملا ءاضعأ نيب نم ،نّيعي هنإف
.هنأشب رارق عورشمو ريرقت دادعإو فالختسالا عوضوم يف

 يف ،رارق بجومب ،ةيروتسدلا ةمكحملا لصفت : ٨٧ ةداملا
 نم 512 ةداملل اقبط ،هدعقم رغش يذلا بئانلا فالختسا
 ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 62 يف خّرؤملا 1٠-12 مقر رمألا

 قـلـعـتملا يوضعــلا نوــناــقــلا نــمضتملاو 12٠2 ةـــنس سراـــم
 ارارق نأشلا اذهب ردصتو ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب
 ةطلسلا سيئرو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإ غلبي
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

 ةّيروــــــهـمجلل ةّيــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذــــه رـــــشني 
 .ةّـيبعّشلا ةّيطارـقميّدلا ةّيرئازـجلا

 ،رارـــــق بـــجومب ،ةــــيروتسدلا ةـــــمكحملا نـــــلعت : ٩٧ ةداملا
 يف وأ ينطولا يبعشلا سلجملا يف بختنملا دعقم روغش
 اقبط ،ةيباختنالا هتدهع نم هديرجت لاح يف ةمألا سلجم
 نم ةللعم ةلاسرب راطخإ ىلع ءانب ،روتسدلا نم ٠21 ةداملل
.ةينعملا ةفرغلا سيئر

 ةينعملا ةفرغلا سيئر ىلإ ةيروتسدلا ةمكحملا رارق غّلبي
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر ىلإو

 ةــّيروــهـــمــجــلــل ةــّيــمــسرــلا ةدــيرــجلا يف رارــقــلا اذــه رــشــنــي
.ةّـيبعّشلا ةّيطارـقميّدلا ةّيرئازـجلا

ثلاثلا لصفلا
ءاتفتسالا قيرط نع ةينوناقلا ةراشتسالا لاجم يف

 يتلا نوعطلا يف ةيروتسدلا ةمكحملا لصفت : ٠٨ ةداملا
 قـيرـط نـع ةـيـباـخـتـنالا ةراشتسالا جئاـتـن لوـح اـهاــقــلــتــت
.ةيئاهنلا جئاتنلا نلعتو ،ءاتفتسالا

 رــضاـحـم ،اروـف ،ةــيروـتـسدـلا ةـمـكـحملا ىـقـلـتـت : ١٨ ةداملا
 نم ةدعملا كلتو ،ةيئالولا ةيباختنالا ناجللا جئاتن زيكرت

 862 داوملل اقفو جراخلاب نيميقملل ةيباختنالا ةنجللا فرط
 بجر 62 يف خّرؤملا 1٠-12 مقر رمألا نم 572و ٤72و 272و
 نوناقلا نمضتملاو 12٠2 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 .مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

 تاــيــلــمــع ةــحــص يف نــعــطــلا بــخاــن لــكــل قــحــي : ٢٨ ةداملا
 زرف رضحم يف لجسي جاجتحا ميدقت قيرط نع تيوصتلا
 .تيوصتلا بتكم ىوتسم ىلع دوجوملا تاوصألا

 بخانلا اهعدوي ةضيرع لكش يف نعطلا مدقي : ٣٨ ةداملا
 ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةنامأ ىدل اًنوناق لهؤملا هلثمم وأ

 جئاتنلا نالعإ يلت يتلا ةعاس )8٤( نيعبرألاو نامثلا لجأ يف
 .ةتقؤملا

.ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةنامأ ىدل نوعطلا لجست

 ةغللاب ةررحم نعطلا ةضيرع نوكت نأ بجي : ٤٨ ةداملا
 هناونعو همساو هبقلو نعاطلا ةفص نمضتت نأ بجيو ،ةيبرعلا

 خـيراـتو ناـكـمو هـتـيوـه ةـقاـطـب مــقرو بخاــنــلا ةــقاــطــب مــقرو
.ةرربملا لئاسولاو عئاقولا ضرع عم هعيقوت اذكو اهرادصإ

 لاــجآلاو لاــكــشألا قــفو نــعــطــلا مالــتسا درــجــمب : ٥٨ ةداملا
 62 يف خّرؤملا 1٠-12 مقر رمألا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا

 نمضتملاو 12٠2 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر
 ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

 هتساردل رثكأ وأ اررقم ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نّيعي
.هنأشب رارق عورشمو ريرقت دادعإو

 ةنـجـّلـلا ىلإ ةـيـنوـناـقـلا لـئاسوـلا عـيـمـجـب نـعـطـلا غـّلـبـي
 يف نيميقملل ةيباختنالا ةنجّللا ىلإ وأ ةيئالولا ةيباختنالا
 لالخ ةيباتك تاركذم ميدقتل اهجئاتن يف نوعطملا جراخلا
.غيلبتلا خيرات نم ءادتبا ،ةعاس )27( نيعبسو نيتنثا لجأ

 لالخ نوعطلا يف ةيروتسدلا ةمكحملا لصفت : ٦٨ ةداملا
 ةمكحملا طبض ةنامأ ىدل اهليجست خيرات نم مايأ )3( ةثالث
.ةيروتسدلا

 ةيئاهنـلا جـئاـتـنـلا ةـيروـتـسدـلا ةـمـكـحملا نـلـعـت : ٧٨ ةداملا
 خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع اهاصقأ ةدم يف ءاتفتسالل
 ةنجللاو ةيئالولا ةيباختنالا ناجللا نم رضاحملا اهمالتسا
.جراخلا يف نيميقملل ةيباختنالا

عبارلا لصفلا

تاباختنالا لاجم يف ةكرتشم ماكحأ

ةيئاتفتسالا تاراشتسالاو

 ةــطــلــســلا نــم ةــيروــتــسدــلا ةــمــكحملا ملـــتــســت : ٨٨ ةداملا
 ةخسن ،باختنا لك ةبسانمب ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

 زكارملل ةيباختنالا ةمئاقلاو ةيدلبلا ةيباختنالا ةمئاقلا نم
 1٠-12 مقر رمألل اقبط جراخلا يف ةيلـصنـقلاو ةــيــساــموــلــبّدلا
 12٠2 ةنس سرام ٠1 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 62 يف خّرؤملا

 ،تاباختنالا ماـظـنـب قــلــعــتــملا يوــضــعــلا نوــناــقــلا نــمــضــتــملاو
.مّمتملاو لّدعملا
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 ةاضقب ةناعتسالا ةيروتسدلا ةمكحملا نكمي : ٩٨ ةداملا
 نــع اــهاوــس نود نــلــعــتو ،نوــعــطــلــل اــهــتــسارد لالــخ ،ءارــبخو
 باختناو ةيئاتفتسالا تاراشتسالاب ةقلعتملا ةيئاهنلا جئاتنلا

 .ةيعيرشتلا تاباختنالاو ةيروهمجلا سيئر

 ةسارد تضتقا اذإ ،ةيروتسدلا ةمكحملا نكمي : ٠٩ ةداملا
 اهـــتاــفاوــم ةــصــتــخــملا تاــهــجلا نــم بــلــطــت نأ ،كــلذ نوــعــطــلا

 دكأتلا ضرغب تاباختنالا يف نيحشرتملا تافلمب وأ قئاثوب
.ةينوناقلا طورشلا اهئافيتسا نم

 يأل عمتست نأ ةيروتسدلا ةمكحملا نكمي : ١٩ ةداملا
 ققحتلل ةيرورضلا قئاثولا لك ،ةجاحلا دنع ،بلطت نأو ،صخش
 ءاـتـفـتسالا جئاـتـن زـيــكرــت رضاــحــم يف ةــنّودملا جئاــتــنــلا نــم
.ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنالاو

 ةـمـكحملا طــبض ةــناــمأ ىدــل قــئاــثوــلا هذــه عادــيإ مــتــيو
.ةيروتسدلا

سداسلا بابلا

 ةصاخلا تالاحلا يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوق

 تارقفلا( روتسّدلا نم ٤9 ةداملا ماكحأل اقبط : ٢٩ ةداملا
 نع تيبثتلل ،ةيروتسدلا ةمكحملا عمتجت ،)7و ٤و ىلوألا

 ،ةلاحلا بسح ،رارق وأ يأرو ريرقت دادعإو عناملا ةقيقح
 صخش يأ ىلإ عمتست نأ راطإلا اذه يف اهـنكميو ،هنأشب
.ةينعم ةطلس يأ ىلإو لهؤم

 تبثت ،روتسدلا نم 59 ةداملا ماكحأل اقبط : ٣٩ ةداملا
 هل ضرعتي يذلا ريطخلا عناملا انوناق ةيروتسدلا ةمكحملا
.ةيسائرلا تاباختنالل حشرتملا

 نيحشرتملا دحأ ةافو ةلاح يف ،ةيروتسدلا ةمكحملا نلعت 
 لك ءارجإ بوجو ،ينوناق عنامل هضّرعت وأ يناثلا رودلل
 لاجآ ،ةلاحلا هذه يف دّدمتو ،ديدج نم ةيباختنالا تايلمعلا

 )٠6( نوتس اهاصقأ ةدمل ةديدج ةيسائر تاباختنا ميظنت
.اًموي

 ةمكحملا يأر ةيروهمجلا سيئر سمتلي امدنع : ٤٩ ةداملا
 ةندهـلا تاـيـقاـفـتاـب ةـقـلـعـتملا تاـيـقاـفـتالا نأشب ةـيروـتسدـلا

 نـــم 2٠1 ةداملا يف اــمــهــيــلــع صوصنملا مــلسلا تادــهاـــعـــمو
 .اهيأر يدبتو ةمكحملا عمتجت ،روتسدلا

 نم )5و ٤ نيترقفلا( 221 ةداملا ماكحأل اقبط : ٥٩ ةداملا
 اهتراشتسا دنع ،اهيأر ةيروتسدلا ةمكحملا يدبت روتسدلا

 يتلا ادج ةريطخلا فورظلا يف ناملربلا ةدهع ديدمت ةلاح يف
.ةيداع تاباختنا ءارجإب حمست ال

عباسلا بابلا

لاجم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوق

ةيناملربلا ةناصحلا عفر

 ةـــلّلعم ةـــلاسرب ةـــيروتسدلا ةــــمكحملا رــــطخت : ٦٩ ةداملا
 نـــــم ٠31 ةداـــملا يف اــــهيلع صوـــصنملا راـــطخإلا تاــــهج نـــم
 اذإ ،اهمدع نم ناملربلا وضع ةناصح عفر نأشب ،روتسدلا

 رـيـغ لاـمـعألا نـع ةــيــئاضق ةــعــباــتــم لــحــم وضعــلا اذــه ناــك
 .هتناصح نع لزانتي ملو ةيناملربلا هماهمب ةطبترملا

 بلطب ،ابوجو ،ةيروتسدلا ةمكحملا عمتجت : ٧٩ ةداملا
.لاجآلا برقأ يف اهسيئر نم

 ةئيه ءاضعأ نيب نم ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نّيعي 
 ةناصحلا عفر عوضوم يف قيقحتلل رثكأ وأ اررقم ،ةمكحملا

.هنأشب رارق عورشمو ريرقت دادعإو
 ةــمــكــحملا ســيــئر نــكــمــي ،قــيــقــحــتــلا نــم ءاــهــتــنالا دــعــبو

 عــضوــتو ،يــنــعــملا وضعلا عاــمــســل ةــســلــج دــيدــحت ةــيروــتــسدــلا
.اهيف لصفلل ةلوادملا يف ،ذئدعب ،ةيضقلا

 ةناصح عفر نأشب ةيروتسدلا ةمكحملا لصفت : ٨٩ ةداملا
 ،نـيرضاحلا اـهـئاضعأ ةـيـبـلــغأب ،اــهــمدــع نــم ناملرــبــلا وضع
.ةلاحلا بسح ةرطخملا ةهجلا ىلإ غّلبي ارارق كلذب ردصتو

 ةّيروــهـــمــجــلــل ّةيـــمــسرــلا ةدــيرــجلا يف رارــقــلا اذــه رــشــنــيو
 .ةّـيبعّشلا ةّيطارـقميّدلا ةّيرئازـجلا

ةــــيماـــتخ ماـــكحأ

 لــمــع دــعاوــقــل ددــحملا ماــظــنــلا لــيدــعــت نــكــمــي : ٩٩ ةداملا
 وأ ةمكحملا سيئر نم حارتقا ىلع ءانب ةيروتسدلا ةمكحملا

.اهئاضعأ ةيبلغأ نم
 ةــّيـــمــسرــلا ةدــيرــجلا يف ماــظنــلا اذــه رــشــنــي : ٠٠١ ةداملا

.ةّـيبعّشلا ةّيطارـقميّدلا ةّيرئازـجلا ةّيروهـمجلل
 ربمتبس 5 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 9 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس
ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع
،اوضع ،يوالسع ىليل –
،اوضع ،هلـلا دعس يرحب –
،اوضع ،سانم حابصم –
،اوضع ،يدوليم يلاليج –

،اوضع ،وبع نب ةحيتف –
،اوضع ،فيرخ باهولا دبع –
،اوضع ،رامع سابع –
،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع –
،اوضع ،فايضوب رامع –
 .اوضع ،سافرطوب دـمحم –
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ةّيدرف ميسارم
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٨١ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ١١ قفاوملا
 .يندملا عمتجملل ينطولا دصرملا سيئر

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـّيــســلا ماـهـم ىـهـنـت ،32٠2 ةـنـس يفـناـج 11 قـفاوـملا ٤٤٤1
 ينطولا دصرملل اــسـيــئر هــتــفــصــب ،يوازــمــح ناــمــحرــلا دــبــع
 .يندملا عمتجملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا
 ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب اكيرمأل ماعلا ريدملا

.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب اكيرمأل اماع اريدم هتفصب ،حارب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا
 مـيـلـقإلا ةـئيـهـتـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا يف رــيدــم ةــبــئاــن
 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب هتيبذاجو
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 لامآ ةدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
 شاـعـنإو مـيـلـقإلا ةـيـقرـتـل رـيدـم ةـبــئاــن اــهــتــفصب ،رــهاــط نــب
 هـتـيـبذاـجو مـيـلــقإلا ةــئيــهــتــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا يف تاءاضفــلا

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا

.نيتيالو يف نيترئاد يسيئر

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نــيدّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،32٠2 ةــنــس يــفــناــج 9 قــفاوــملا ٤٤٤1
 نيتيالولا يف نيترئادل نيسيئر امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا

: ةيدملا ةيالو

.ناميلس ينب ةرئادب ،جوعم لالب –

: جيريرعوب جرب ةيالو

.ريدغلا جرب ةرئادب ،يقارف ميحرلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا

.لدعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
 لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،دياقلا نب
 ،لدعلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا

.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا

.ايلعلا ةمكحملاب ةحلصم ةسيئر

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةاجن ةدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
 ،نيوكتلاو نيفظوـملا ةــحــلــصــمل ةــســيــئر اــهــتــفــصــب ،شرــطــل
 ةفيظوب اهفيلكتل ،ايلعلا ةمكحملاب لئاسولاو ةرادإلا مسقب
.ىرخأ



٤٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٩٢
15م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢٢

 ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
 ءاهنإ نانمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا ٤٤٤١
 ةرازوـــب بـــئارـــضـــلــل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدـــملا يف ماـــهـــم
.ةيلاملا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةدّيــسلا ماــهــم ىــهــنــت ،32٠2 ةــنــس يــفــناــج 9 قــفاوــملا ٤٤٤1
 بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف ،مهؤامسأ ةيتآلا نيدّيسلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

 تامولعملا ةرادإل اريدم هتفصب ،فساي بارعأ مساقلب –
،ةيئابجلا تاقيقحتلاو

 دراوــمــلــل رــيدــم بــئاــن هــتــفــصــب ،رــكــبوــب يـناــغــلا دــبــع –
،ةيلحملا ةيئابجلا

 ةيئابجلا تاساردلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يحبار ةيناغ –
.ةيلودلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
: ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف ،امهامسا

 ءادتبا ،تاقيقدتلاو ثاحبألل اريدم هتفصب ،ونغ دـمحم –
،ةافولا ببسب ،12٠2 ةنس ويلوي 22 نم

 تاروــشــنــملل رــيدــم بــئاــنهـــتـــفـــصـــب ،قـــيـــقـــنـــع مـــيـــكـــح –
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيئابجلا تادنتسملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا

 ةـــيدـــعاـــقـــلا تآــشـــنـــملاو لــئاــسوــلاو ةــيــلاــملا رــيدــم
.ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولاو ةيلاملل اريدم هتفصب ،راطخ
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا
 ةــيــنازــيــملل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا يف نــيرــيدــم باوــن
.ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1

 ةـماــعــلا ةــيرــيدــملا يف نــيرــيدــم باوــن مــهــتــفــصــب ،مــهؤاــمــسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل

 جــمارــبــلا تاــيــنازــيــمل رــيدــم بــئاــن ،يــطــش يراوــهــلا –
،نماضتلاو نيدهاجملل

 تاعاطقل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،رباص روشاع –
،ىرخألا ةدايسلا

 ةقاطلل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،روصق نامقل –
 ةــــطـــشـــنألاو ةددـــجـــتـــملا تاـــقاـــطـــلاو يوـــقاـــطــلا لاــقــتــنالاو
.ةيجارختسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٠١ قفاوملا
.اقباس - ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ماعلا نيمألا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ميلس ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا ٤٤٤1
 ،اقباس - ةيمومعلا لاغشألا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،لالعج
.لكيهلا ءاغلإ ببسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٠١ قفاوملا
 - يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ماعلا نيمألا

.اقباس

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 هط دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا ٤٤٤1
 نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،لابرد
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - يئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا

 يداصتــقالا يــنــطوــلا ســلــجــملاــب تاــسارد ســيــئر
.يئيبلاو يعامتجالاو

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ماسح دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
 ينطولا سلجملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،فولخم يلع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤٠٩٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا

 ةماـعــلا ةــناــمألاــب ثــحــبــلاو تاــساردــلاب نيــتــفــّلــكــم
 .ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
 ثحبلاو تاساردلاب نيتفّلكــم اــمــهــتــفــصــب ،اــمــهاــمــسا يــتآلا

: ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا ةنامألاب

،يراتخم ةليلد –

.جوعل ةاجن –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٨١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيــيــعــت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس يــفــناــج ١١ قــفاوــملا

 .يندملا عمتجملل ينطولا دصرملا سيئر

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نيدلا رون دـّيسـلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 11 قفاوملا ٤٤٤1
 .يندملا عمتجملل ينطولا دصرملل اسيئر ،مهارب نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 يسيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا
.نيتيالو يف نيترئاد

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نيترئادل نيسيئر ،امهامسا

: ةيدملا ةيالو

.ناميلس ينب ةرئادب ،يقارف ميحرلا دبع –

: جيريرعوب جرب ةيالو

.ريدغلا جرب ةرئادب ،جوعم لالب –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةسيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا

.ةلودلا سلجمب لئاسولاو ةرادإلا مسق

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةاــجــن ةدــّيسلا نــّيــعــت ،32٠2 ةــــنس يفــــناــــج 9 قــــــــفاوملا ٤٤٤1
.ةلودلا سلجمب لئاسولاو ةرادإلا مسقل ةسيئر ،شرطل

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 يف نييعتلا نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
: ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف ،امهامسا

،تاساردلل اريدم ،رباص روشاع –

 لمعلل جماربلا تاينازيمل ريدم بئان ،روصق نامقل –
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيــيــعــت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس يــفــناــج ٩ قــفاوــملا

 ةـيــنازــيــملا حــلاــصــمل ةــماــعــلا ةــيــشــتــفــملاــب شــتــفــم
.ةيلاملا ةرازوب مييقتلاو

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يراوهلا دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1

 ةــيــنازــيــملا حــلاــصــمل ةــماــعــلا ةــيــشــتــفــملاــب اشــتــفــم ،يــطــش
.ةيلاملا ةرازوب مييقتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 يف نييعتلا نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
 ةرازوـــب بـــئارـــضــلل ةـــماـــعــلا ةــيرــيدــملا يف ،مــهؤاــمــسأ ةــيــتآلا
: ةيلاملا

 رـــيـــيـــســـتـــلا مـــســـقـــل اـــســـيـــئر ،فـــساـــي بارـــعأ مـــساـــقـــلـــب –
،ةينهملا تاموظنملا ةنرصعو يئابجلا ليصحتلاو

،ةيلودلا ةيئابجلا تاقالعلل ةريدم ،يحبار ةيناغ –

 تاقيقحتلاو تامولعملا ةرادإل ارــيدــم ،يــمــساــقــلــب حــبار –
،ةيئابجلا

،ةيئابجلا ةباقرلل اريدم ،نيز نب نيدلا رون –

،نيوكتلاو نيمدختسملل اريدم ،يريمق نيدلا رون –

 تادنتسملاو تاروشنملل ريدم ةبئان ،لاطش ةيزوف –
.ةيئابجلا



٤٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٩٢
17م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢٢

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نييـعـتــلا نــمضتــي ،٣٢٠٢ ةــــنس يفــــناـــــج ٩ قــــفاوملا
.ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةــيــتآلا ةداسلا نــّيـــعـــي ،32٠2 ةــــنس يفــــناــــج 9 قــــــــفاوملا ٤٤٤1
: ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملاب ،مهؤامسأ

،اشتفم ،يجابصق نامثع –

،شيتفتلاب افّلكم ،ركبوب يناغلا دبع –

.شيتفتلاب افّلكم ،مكاح رهاط –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 يف نييعتلا نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
: ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ،امهامــسا يــتآلا

 جهانملاب ةفـّلــكــم تاــساردــلل ةــســيــئر ،نيــعــلا سار ةــنــمآ –
،سييقتلاو

.شيتفتلاب افّلكم ،طالكش قحلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 بئان نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا

 ةيداصتقالا تاـقالــعــلل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا يف رــيدــم
.ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يلع ماسح دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
 ةــيــلاــملا تاــسسؤــملا عــم تاــقالــعــلل رــيدــم بــئاــن ،فوــلــخــم
 ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا يف ةيميلقإلا
.ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيــيــعــت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس يــفــناــج ٠١ قــفاوــملا

.ةليسملا ةعماج ريدم

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 راــمــع دّيــسلا نّيــعــي ،32٠2 ةــنــس يــفــناــج ٠1 قــفاوــملا ٤٤٤1
.ةليسملا ةعماجل اريدم ،ةعالدوب

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيــيــعــت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس يــفــناــج ٠١ قــفاوــملا
 يرــلاو ةــيــموــمــعــلا لاــغــشألا ةرازوــل ماــعــلا نيــمألا

.ةيدعاقلا تآشنملاو

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،لابرد هط دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا ٤٤٤1
 تآشــنــملاو يرــلاو ةــيــموــمــعــلا لاــغــشألا ةرازوــل اــماــع اــنــيــمأ
.ةيدعاقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيــيــعــت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس يــفــناــج ٠١ قــفاوــملا
.ةحصلا ةرازول ماعلا نيمألا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـــمــحــم دّيــسلا نّيــعــي ،32٠2 ةــنــس يــفــناــج ٠1 قــفاوــملا ٤٤٤1
.ةحصلا ةرازول اماع انيمأ ،يحلاط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 سيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا
.ةيروتسدلا ةمكحملاب تاسارد

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـــمــحــم دّيــسلا نّيــعــي ،32٠2 ةــنــس يــفــناــج 9 قــفاوــملا ٤٤٤1
.ةيروتسدلا ةمكحملاب تاساردلل اسيئر ،تاشيشك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا
 ينطولا سلــجــملاــب ةــيــلودــلا تاــقالــعــلاو نواــعــتــلا
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةسيام ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
 ينطولا سلجملاب ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلل ةريدم ،قفوم
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤٠٩٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢٢ 18

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا
.فلشلاب ةيئابجلا حلاصملل يوهجلا شتفملا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نامثع دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
 ،فلشلاب ةيئابجلا حلاصملل ايوهج اشتفم هتفصب ،يجابصق
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا

.تايالولا ضعب يف بئارضلل نيريدم

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 9 قفاوملا ٤٤٤1
 ،ةيتآلا تايالولا يف بئارضلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ةركسب ةيالو يف ،يريمق نيدلا رون –

،ةريوبلا ةيالو يف ،مكاح رهاط –

.)رئازجلا ةيالو( برغ - رئازجلا يف ،نيز نب نيدلا رون –

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٧١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٠١ قفاوملا

 ةحصـلا ةرازوــب صــيــخــلــتــلاو تاــساردــلاــب فــّلــكــم
.اقباس - تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا ٤٤٤1
 ةرازوــب صــيــخــلــتــلاو تاــساردــلاــب افــّلــكــم هــتــفــصــب ،يــحلاــط

 هفيلكتل ،اقباس - تايفشــتــســملا حالــصإو ناــكــســلاو ةــحــصــلا
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٦١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩ قفاوملا

 ةرازوب نواعتلاو تاــعزاــنــملاو مــيــظــنــتــلا ةرــيدــم
.ةينالديصلا ةعانصلا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدــّيــســلا ماــهــم ىــهــنــت ،32٠2 ةــنــس يــفــناــج 9 قــفاوــملا ٤٤٤1
 تاــعزاــنــملاو مــيــظــنــتــلــل ةرــيدــم اــهــتــفــصــب ،قــفوــم ةــســياــم
 ةفيظوب اهفيلكتل ،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب نواعتلاو
.ىرخأ

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

 ماع ةيناثلا ىدامج ٧١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ديدجت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٠١ قفاوملا ٤٤٤١
 هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا

 ةيحانلا / تسغنماتب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر
.ةسداسلا ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 دّيسلا بادتنا دّدجي ،32٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع

 هـــــــــتفصب ،يـــــنطولا عاـــــفدلا ةرازو ىدـــــــل ،هـللا لـــــضف قداـــــص

 ةــــــــيحاــــنلا / تـــــــســـغنماــــتب ةــــــــيرـــــــكسعلا ةـــــــمـــــكحملل اــــــسيئر
 61 نـــــم ءادـــــــتبا ،)1( ةدـــــحاو ةـــــنس ةدـــــمل ،ةــسداسلا ةـــيركسعلا

.32٠2 ةنس سرام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 قـــفاوـــملا ٤٤٤١ ماـــع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يـف خّرؤــــم رارــق

 ٍٍٍضاق ماهم ءاهنإ نــــمضـتــي ،٣٢٠٢ ةــــنس يفناج ٦١
.يركسع

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم رارق بجوـمب

 ،22٠2 ةنس ربمفون ٠3 نم ءادتبا ىهنت ،32٠2 ةـــــنس يفناج 61
 ةـــــــفرغل اـــيركسع اـــيضاق هــــتفصب ،ةدـــــيوب فــــسوي دــــيسلا ماـــهم
 ةيحانلا / ةــلقروب يرــــكسعلا فاــــنئتسالا ســــلجم ىدـــــل ماــــهتالا
.ةعبارلا ةيركسعلا



٤٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٩٢
19م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢٢

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ماع ىلوألا ىدامج ٨١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةمئاق دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٢١ قفاوملا ٤٤٤١
 يف نمألل ةينطوــلا ةــيــبودــنــمــلل اــيــلــعــلا بــصاــنــملا
 اذــكو بــصاــنــملا هذــهــب نيــيــعــتــلا طورــشو قرــطــلا
.اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خّرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي 51 قفاوملا 72٤1 ماع
 ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 يف خّرؤملا 7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك دّدحي
،لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

 يف خّرؤملا 711-12 مقر  يسائرلاموسرـملا ىــضــتــقــمبو –
 ممتي يذلا 12٠2 ةنس سرام 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع نابعش 8
 قفاوملا ٤٠٤1 ماع بجر لوأ يف خّرؤملا 97-٤8 مقر موسرملا

،اهراقمو تايالولا ءامسأ دّدحي يذلا ٤891 ةنس ليربأ 3

 91 يف خّرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
 ،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 51 يف خّرؤملا ٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 11 يف خّرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم
 كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

 71 يف خّرؤملا 823-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 11٠2 ةنس ربمتبس 51 قفاوملا 23٤1 ماع لاوش

 كالـــسألــــل نيـــمـــتـــنـــملا نيـــفـــظوـــملاـــب صاـــخلا يـــساـــسألا نوـــناـــقـــلا
،لقنلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

 5 يف خّرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 53٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خّرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةيلحملا تاعامـجلاو ةــيــلــخادــلا رــيزو تاــيــحالــص دّدــحــي يذـلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 3٠3-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 91٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا 1٤٤1 ماع لوألا عيبر 31
 اهماهمو قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ةعيبط دّدحي
،اهريسو اهميظنتو

 يذ 62 يف خّرؤملا كرتـشـملا يرازوــلا رارـقـلا ىـضـتـقــــمبو –
 دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا
،قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملل يلخادلا ميظنتلا

 ٠2 يف خّرؤــملا كرــتــشــملا يرازوــلا رارــقــلا ىــضــتــقــمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويام 2 قفاوملا 2٤٤1 ماع ناضمر
،قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملل عورف ءاشنإ

: يتأي ام نورّرقي

 بصانملا ةمئاق ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 نييعتلا طورشو قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملل ايلعلا

.اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا اذكو ،بصانملا هذهب

 ةينطولا ةيبودنملل ايلعلا بصانملا ةمئاق دّدحت : ٢ ةداملا
: يتأي امك ،قرطلا يف نمألل

،قرطلا يف نمألل يئالو بودنم –

،قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملاب بتكم سيئر –

.قرطلا يف نمألل ةيئالولا ةيبودنملاب بتكم سيئر –

: نيب نم قرطلا يف نمألل يئالولا بودنملا نّيعي : ٣ ةداملا

 ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا –
 ةـــصــخرــل نيـــشــتــفــملا ســـيـئر وأ يــــســـيـــئر فرـــصـــتــم ةـــبــتر
 نــيذــلا ،اــمــهــل ةــلداــعــم ةــبــتر وأ قرــطــلا يف نــمألاو ةــقاــيــسلا

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ نوتبثي

 فرصتم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا –
 تاونس )6( تس نوتبثي نيذلا ،اهل ةلداعم ةبتر وأ للحم
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم



ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤٠٩٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢٢ 20

ايلعلا بصانملا
ةيلالدتسالا ةدايزلا

يلالدتسالا مقرلاىوتسملا

قرطلا يف نمألل يئالو بودنم


قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملاب بتكم سيئر


قرطلا يف نمألل ةيئالولا ةيبودنملاب بتكم سيئر

10 
 
 
 
8 
 
 
 
7 

345 
 
 
 

215 
 
 
 

165 

 ةيبودنملل ايــلــعــلا بــصاــنــملا يف نيــيــعــتــلا مــتــي : ٧ ةداملا
 ،رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ،قرطلا يف نمألل ةينطولا

.قرطلا يف نمألل ينطولا بودنملا نم ررقم بجومب

 نولــغــشــي نــيذــلا نوــفــظوــملا يــمــتــنــي نأ بــجــي : ٨ ةداملا
 تاـيـحالصل ةـقـفاوـم اـهـماـهــم نوــكــت بتر ىلإ اــيــلــع بصاــنــم
.ةينعملا لكايهلا

 ءادتبا تاونس )3( ثالث ةدملو ايئانثتسا ،نكمي : ٩ ةداملا
 بودنملا نييعت ،ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشن نم
 نوميميت تايالو ىوتسم ىلع قرطلا يف نمألل يئالولا

 نإو حلاص نإو سابع ينبو لالج دالوأو راتخم يجاب جربو
 نيفظوملا نيب نم ،ةعينملاو ريغملاو تناجو ترقوتو مازق
 وأ فرصتم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمسرملا

 نيذلا ،قرطلا يف نمألاو ةقايسلا ةصخرل يسيئر شتفم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ نوتبثي

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دارم ميهاربا

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو 

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

يلاسك لامج ميهاربا

 فرصتم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا –
 ةبتر وأ قرطلا يف نمألاو ةقايسلا ةصخرل يسيئر شتفم وأ

 ةمدخلا نم تاونس )7( عبس نوتبثي نيذلا ،امهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

 نمألل ةينطولا ةيبودنملاب بتكم سيئر نّيعي : ٤ ةداملا
: نيب نم قرطلا يف

 ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا –
 نمألاو ةقايسلا ةصخرل نيشتفملا سيئر وأ ،يسيئر فرصتم

 )3( ثالــث نوــتــبــثــي نــيذــلا ،اــمــهــل ةــلداــعــم ةـــبـــتر وأ ،قرـــطـــلا يف
،فظوم ةفصب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

 فرصتم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا –
 وأ ،قرطلا يف نــمألاو ةــقاــيــســلا ةصــخرــل يــســـيئر شــتــفــم وأ

 ،للحم فرصتم وأ ،يلآلا مالعإلا يف 2 ىوتسمسدنهم دعاسم
 نيذلا ،اهل ةلداعم ةبتر وأ ،يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم وأ
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ نوتبثي

 نمألل ةيئالولا ةيبودنملاب بتكم سيئر نّيعي : ٥ ةداملا
: نيب نم قرطلا يف

 ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا –
 ةقايسلا ةصخرل نيشتفملا سيئر وأ ،يسيئر فرصتم ةبتر
،امهل ةلداعم ةبتر وأ ،قرطلا يف نمألاو

 ،فرصتم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا –
 وأ ،قرطلا يف نــمألاو ةــقاــيــســلا ةــصـخرل يــســيـئر شـتــفــم وأ

 )3( ثالث نوتبثي نيذلا ،اهل ةلداعم ةبتر وأ ،للحم فرصتم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

 بصانملاب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت : ٦ ةداملا
: هاندأ لودجلل اقفو ،هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا ايلعلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٠١ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 81 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد



٤٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٩٢
21م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢٢

تالصاوملاوديربلا ةرازو

ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ماع يناثلا عيبر ١٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تايفيك دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٦١ قفاوملا ٤٤٤١
 تازــيــهــجــتــلا رــيدــصــت ةداــعإو تــقؤــملا لوــخدــلا
 ةــيــكــلــسالــلاو ةــيــكــلــسلا تالــصاوــمــلــل ةــساــســحلا

.اهداريتسا ةداعإو تقؤملا اهريدصتو

––––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

،لقنلا ريزوو

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزوو

 ماع نابعش 62 يف خّرؤملا 7٠-97 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ،كرامجلا نوناق نمضتملاو 9791 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 9931
،مّمتملاو لّدعملا

 لوألا عيبر 81 يف خّرؤملا 81-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 51٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 73٤1 ماع
،ةمّمتملاو ةلّدعملا ،هنم ٤٤ ةداملا اميس ال ،61٠2 ةنسل ةيلاملا

 ٤1 يف خّرؤملا 3٠-89 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8991 ةنس رياني 21 قفاوملا 81٤1 ماع ناضمر
 ةمربملا ،تقؤملا لاخدإلاب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع ةقداصملا

،٠991 ةنس وينوي 62 خيراتب لوبنطسا يف

 يف خّرؤملا 383-11 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 23٤1 ماع ةّجحلا يذ 72
 تازيهجتلاو داتعلا ريدصت مكحت يتلا تاءارجإلاو دعاوقلا دّدحي
،ةساسحلا تاجوتنملاو

 ٤1 يف خّرؤملا 59-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس ليربأ 8 قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش
 لّدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم
،مّمتملاو

 11 يف خّرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 51 يف خّرؤملا ٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 9٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع ةجحلا يذ 32
 ىلع ةّبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا نمألا دعاوق دّدحي
،مّمتملاو لّدعملا ،ةساسحلا تازيهجتلا

 يف خّرؤملا ٠52-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 51٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ 51
 ىلع ةدعاسملا تازيهجتلا ءانتقا تايفيكو طورش دّدحي
 يينهم فرط نم ،اهنع لزانتلاو اهلامعتساو يرحبلا ديصلا
،يرحبلا ديصلا

 يف خّرؤملا 353-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 71٠2 ةـــنس رـــبــــمسيد 7 قــــــفاوملا 93٤1 ماــــع لوألا عــــيـــــبر 81
 هجوملا تقؤملا لوبقلا راطإ يف دروتسملا داتعلاب قلعتملاو
 اذكو ةيلخاد لقن تايلمعب مايقلا وأ لاغشأ زاجنإ وأ جاتنإلل

 ةقبطملا موسرلاو قوقحلل يرهشلا ديحولا لّدعملا ديدحت
،هيلع

 يف خّرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خّرؤملا 871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ويلوي 6 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1
 ةـــيــكــلــسلا تالـــصاوــملاو دـــيرــبــلا رـــيزو تاـــيــحالــص دّدـــحــي
،ةيكلساللاو

 يف خّرؤملا 663-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2
،لقنلا ريزو تايحالص دّدحي

 يذ 51 يف خّرؤملا كرـتـشـملا يرازوـلا رارـقـلا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 11٠2 ةنس ربوتكأ 31 قفاوملا 23٤1 ماع ةدعقلا

 اهــتزاـيــحو ةــساــســحلا تازــيــهــجــتــلا ءاــنــتــقا تاــيــفــيــكو طورــش
،مّمتملاو لّدعملا ،اهنع لزانتلاو اهلامعتساو اهلالغتساو

: يتأي ام نورّرقي

لوألا لصفلا

عوضوملا

 71و 1رركم 71 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 32 يف خّرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2 رركم
 روكذملاو 9٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع ةجحلا يذ
 تقؤملا لوخدلا تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ

 تازيهجتلا داريتسا ةداعإو تقؤملا ريدصتلاو ريدصتلا ةداعإو
 مسقلا يف ةفنصملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا
 موسرملاب لوألا قحلملا نم 5و 3و 2و 1 ةيعرفلا ماسقألا ،”أ“
.هالعأ روكذملا يذيفنتلا
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يناثلا لصفلا

 تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل تقؤملا لوخدلا
اهريدصت ةداعإو ةيكلساللاو ةيكلسلا

لوألا مسقلا

 تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل تقؤملا لوخدلا
ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ةساسحلا تازيهجتلل تقؤملا لوخدلا عضخي : ٢ ةداملا
 حلاصم اهدعت ةصخر ىلإ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل
 ذخألا دعب ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفّلكملا ةرازولا

 ةرازوــلاو يــنــطوــلا عاــفدــلا ةرازو حــلاــصــمل قــبــســملا يأرــلاــب
 موــسرــملا نــم ٤1 ةداــملا ماــكــحأل اــقــبــط ،ةــيــلــخادــلاــب ةــفــّلــكــملا
 ٠3٤1 ماع ةجحلا يذ 32 يف خّرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو 9٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا

 )٠6( نوتس هاصقأ لجأ لالخ ءارآلا هذه لسرُت نأ بجي
.بلطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اًموي

 ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا لالخ تقؤملا لوخدلا ةصخر دعت
.ءارآلا مالتسال

 ةساسحلا تازيهجتلل تقؤملا لوخدلا ةصخر ّملسُت : ٣ ةداملا
: اصوصخ ةهجوملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

،ينهم وأ يدقاعت راطإ يف لامعتسالل –

،ضورعلا وأ ضراعملا يف ضرعلل –

.براجتلاو تارابتخالا لجأ نم لامعتسالل –

 تقؤملا لوخدلا ةصخر بلط نمضتي نأ بجي : ٤ ةداملا
 دعملا ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل
 سفن ،رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف نيبملا جذومنلل اقفو
 ةيكـلسالـلاو ةـيـكـلسلا تالصاوـمـلـل ةساسحلا تازـيـهـجـتـلا
.ةساسحلا تازيهجتلا لالغتسا ةصخر يف ةروكذملا

 ةفلكملا ةرازولا ىدل هبحاص فرط نم بلطلا ميدقت متي
: ةيتآلا قئاثولاب اقفرم ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب

 جذومنلل اقفو بلطلا بحاصب ةصاخ تامولعم ةرامتسا –
،رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف نيبملا

 تازــيــهــجــتــلا وأ زــيــهــجــتــلا لالــغــتــسا ةــصــخر نــم ةــخــســن –
 ،ةساسحلا

.بلطلا عوضوم تازيهجتلل ةينقتلا تاقاطبلا –

 ةساسحلا تازيهجتلل تقؤملا لوخدلا ةصخر دعُت : ٥ ةداملا
 ةرازولا حلاصم فرط نم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل
 جذومنلل اقــفو ةــيــكــلــسالـلاو ةــيــكــلــسلا تالــصاوــملاب ةــفــلــكــملا
 ينعملا ىلإ اهغيلبت متيو ،رارقلا اذهب ثلاثلا قحلملا يف نيبملا
.لجأ نود

 تازــيــهــجــتــلــل تــقؤــملا لوــخدــلا ةــصــخر نــع ةــخــســن لــسرــت
 ةرازو حلاصم ىلإ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا
 ةماعلا ةيريدملاو ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولاو ينطولا عافدلا
.كرامجلل

 بسح ينعملا ىلإ ،اًنوناق ببسملا ،بلطلا ضفر غّلبي
.اهسفن لاكشألا

 تازــيــهـجـتــلل تــقؤــملا لوــخدــلا ةــصــخر رــشؤــت : ٦ ةداملا
 حلاصم فرط نم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا
 تمت دق تقؤملا لوخدلا ةيلمع نأب تبثُت يتلا كرامجلا

 .اهيف ةنيبملا تازيهجتلا ةكرمج اهيلع بّترتو

 ىوتسم ىلع تقؤملا لوخدلا ةصخر نع ةخسن ظفح متي
.ةينعملا كرامجلا ةحلصم

.اهبحاصل ةيلصألا تقؤملا لوخدلا ةصخر ةداعإ متي

 ةــساــســحلا تازــيــهــجــتــلا رــيدــصــت ةداــعإ بــجــي : ٧ ةداملا
 لبق اتقؤم اهلاخدإ مت يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل
.تقؤملا لوخدلا ةصخر يف اهب حومسملا ةدملا ةياهن

 بلط ىلع ءانب ،تقؤملا لوخدلا ةصخر ةدم ديدمت نكمي
.اهب ةقلعتملا لالغتسالا ةصخر ةيحالص ةدم دودح يف ،للعم

 ةفــصــب ةدروــتــســملا تازــيــهــجــتــلا لالــغــتــسا مــتــي : ٨ ةداملا
 روكذم وه امك هب حومسملا لامعتسالا ضرغل طقف ةتقؤم

.ةصخرلا يف

يناثلا مسقلا

 تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا ريدصت ةداعإ
ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ةــساــسحلا تازــيــهــجــتــلا رــيدــصــت ةداــعإ عــضــخــت : ٩ ةداملا
 دعي قبسـم حــيرــصــت ىلإ ةــيــكــلساللاو ةــيــكــلــسلا تالــصاوــمــلل
 عدويو ،رارقلا اذهب عبارلا قحلملا يف نّيبملا جذومنلل اقفو
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىدل

 ةداعإ خيرات لبق ،لقألا ىلع ،لمع مايأ )3( ةثالث لجأ يف
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا ريدصت

: ةيتآلا قئاثولاب ريدصتلا ةداعإ حيرصت قفري نأ بجي

 صيصخــت ىواــتأ عــفد دــق دــيــفــتسملا نأب نيبــت ةــقـــيـــثو –
 زيهجتلل تابذبذلا صيصخت مت اذإ ام ةلاح يف ،تابذبذلا
،ساسحلا

 تازيهجتلل تقؤملا لوخدلا ةصخرل ةيلصألا ةخسنلا –
 نم اهيلع اًرشؤم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا

.ةصتخملا كرامجلا حلاصم فرط

 ،فــلـملا ةــقــباــطــم نــم قــقــحــتــلاو ةــساردــلا دــعــب : ٠١ ةداملا
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم عضت
 لوـخدـلا ةـصـخر لـصأ ىلـع ”رـيدـصـتـلا ةداـعإ ةرـيـشأــت “ ةراــبــع
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 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل تقؤملا
 ةداعإ دنع كرامجلا حلاصمل اهميلستب اهبحاص موقي يتلا

.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا ريدصت

 تالــصاوــمــلل ةــساــســحلا تازــيــهــجــتــلا رــيدــصــت ةداــعإ مــتــت
.ةدحاو ةيلمع يف ةيكلساللاو ةيكلسلا

 تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا نوكت نأ بجي : ١١ ةداملا
 ةيلمع عوضوم اتقؤم اهلوخد مت يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا
.ريدصت ةداعإ

 فرط نم لباقم نود لزانتلاب صيخرتلا نكمي ،هنأ ريغ
 مارتحا عم ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا
 لماعتم ةدئافل ،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا

 ذخألا دعب ،هل صخرم يونعم وأ يعيبط صخش وأ دمتعم
 ةرازوــلاو يـنــطوــلا عاــفدــلا ةرازو حــلاــصــمل قــبــســملا يأرــلاــب
.ةيلخادلاب ةفلكملا

 نم فرصلا بلـط عوــضوــم نوــكــت نأ نــكــمــي ال : ٢١ ةداملا
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا ،ةمدخلا
 امـهــم ،يــنــطوــلا بارـتــلا ىلإ ةــتــقؤــم ةــفــصــب اهــلاــخدإ مت يــتــلا

.اهتلاح تناك

 نع اًيــلــصــف اًرــيرــقــت كراــمــجلا حــلاــصـم لسرت : ٣١ ةداملا
 ةــيــكــلــسلا تالــصاوــمــلل ةــساــســحلا تازــيــهــجــتــلا ةــكرــح ةــلاــح
 ديعأو ينطولا بارتلا ىلإ اتقؤم اهلاخدإ مت يتلا ةيكلساللاو
 ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا حلاصمل ،اهريدصت
 ينطولا عافدلا ةرازو حلاصم اهرودب ملعت يتلا ةيكلساللاو
.ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولاو

 ةيلمع لكل ةبسنلاب ،هالعأ ةروكذملا ةلاحلا نّيبت نأ بجي
 تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل ريدصت ةداعإو تقؤم لوخد
: يتأي ام ،ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع ةيكلساللاو ةيكلسلا

 اهمقرو اهجذومنو اهتمالعو اهعونو تازيهجتلا ةيمك –
،يلسلستلا

 حــلاــصــم نــع ةرداــصــلا تــقؤــملا لوــخدــلا ةــصــخر عــجرــم –
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا

 تالــصاوــملاــب ةــفلــكــملا ةرازوــلا حــلاــصــم غـّلبــت : ٤١ ةداملا
 ةيهتنم تقؤم لوخد ةصخر يأ نع ةيكلساللاو ةيكلسلا
 ىلع ريدصتلا ةداعإل حيرصت عوضوم نوكت نأ نود ةدملا

 ةرازولاو ينطولا عافدلا ةرازو حلاصم ىلإ ،اهحلاصم ىوتسم
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاو ةيلخادلاب ةفلكملا

 عاــفدــلا ةرازو حــلاــصــم كراــمــجــلل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا غــّلبت
 ةــفــلــكــملا ةرازوــلاو ةــيلــخادــلاب ةــفــلــكملا ةرازوــلاو يــنــطوــلا

 ةصخر نم ديفتسم لك نع ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب
 ةداعإ ةيلمعب مايقلا نود ةيحالصلا ةيهتنم تقؤملا لوخدلا
.ريدصتلا

ثلاثلا لصفلا

 تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل تقؤملا ريدصتلا
اهداريتسا ةداعإو ةيكلساللاو ةيكلسلا

 دارــيــتــسالا ةداــعإو تــقؤــملا رــيدــصــتــلا عــضــخــي : ٥١ ةداملا
 ىلإ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل
 ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم اهدعت ةصخر
 عافدلا ةرازو حلاصمل قبسملا يأرلاب ذخألا دعب ،ةيكلساللاو
 ةداملا ماــكــحأل اـقـبط ،ةــيـلـخادـــلاــب ةـــفـــــّـلــكـملا ةرازوــلاو يــنــطوـلا

 ةجحلا يذ 32 يف خّرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نـم ٤1
.هالعأ روكذملاو 9٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع

 )٠6( نوتس هاصقأ لجأ لالخ ءارآلا هذه لسرُت نأ بجي
.بلطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اًموي

 لالخ داريتسالا ةداعإو تقؤملا ريدصتلا ةصخر ملسُت
.ءارآلا مالتسال ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا

 داريتسا ةداعإو تقؤملا ريدصتلا ةصخر ّملسُت : ٦١ ةداملا
: ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا

،ةنايصلا وأ ينقتلا حيلصتلل ةهجوملا –

،)ليدبتلا( بلطلل ةقباطملا ريغ وأ نامضلا تحتو ةبيعملا –

 ماهم وأ يدقاعت عورشم راطإ يف لامعتسالل ةهجوملا –
،نواعت

.جراخلا يف ضورعلا وأ ضراعملا يف ضرعلل ةهجوملا –

 ةداــعإو تــقؤــملا رــيدــصــتــلا ةــصــخر بــلــط دــعــُي : ٧١ ةداملا
 ةــيــكــلــسلا تالــصاوــمــلل ةــساــســحلا تازــيــهــجـتــلـل دارـيــتــسالا

 قحلملا يف نيبملا جذومنلل اقفو ،هالعأ روكذملا ،ةيكلساللاو
.رارقلا اذهب سماخلا

 داريتسالا ةداعإو تقؤملا ريدصتلا ةصخر بلط عدوي
 نم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل

 تالــصاوــملاــب ةــفــلــكــملا ةرازوــلا حــلاــصــم ىدــل هــبــحاــص فرــط
: ةيتآلا قئاثولاب اقفرم ،ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ةــقــباـطــم بــلــطــلا بــحاــصــب ةــصاــخ تاــموــلــعــم ةراــمــتــسا –
،رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف نيبملا جذومنلل

 ةــساــســحلا تازــيــهــجــتــلا ءاــنـتــقا ةــصــخر نــع ةــخــســن –
 لاــمــعــتــسا ةــصــخر وأ ةــيــكــلــسالــلاو ةــيــكــلــســلا تالــصاوــملل
 ةطحم صيخرت وأ يرحبلا ديصلا ىلع ةدعاسملا تازيهجتلا

،ةرئاط ةطحم صيخرت وأ ةنيفس

 سداسلا قحلملا يف نيبملا جذومنلل قباطم بوتكم دهعت –
،رارقلا اذهب

 ةساسحلا تازيهجتلا يدّروم عم معدلا دقع نم ةخسن –
،ءاضتقالا دنع ،ءارشلا رمأ وأ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل
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،دجو نإ ،جراخلاب ةمدخلا عورشم دقع نع ةخسن –
 نأ هلالخ نم رـقــُي بــلـطــلا بــحاــص فرــط نــم دــعــُم رارــقإ –

 لحم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا
،ةبيعم بلطلا

.عّنصُملا وأ دّروملل ةقبسملا ةقفاوملا –
 داريتسالا ةداعإو تقؤملا ريدصتلا ةصخر دعُت : ٨١ ةداملا

 نم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم فرط
 متيو ،رارقلا اذهب عباسلا قحلملا يف نيبملا جذومنلل اقفو
 هذـه ةــيــحالص ةدــم ددــحــُتو .لــجأ نود ينــعملا ىلإ اــهــغــيــلــبــت
.اهغيلبت خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتسب ةصخرلا

 ىلإ ،اــًنوــناــق بــبــســملا بــلــطــلا ضــفر غــلــبــي : ٩١ ةداملا
 .اهسفن لاكشألا بسحو لجأ نود ينعملا

 عوضوم ساسح زيهجت يأ ضرعتي نأ نكمي ال : ٠٢ ةداملا
 ىوتسم ىلع رييغت يأل داريتسا ةداعإو تقؤم ريدصت ةيلمع
 .ليدبتلا ةلاح يف ّالإ ةيلسلستلا هماقرأ

 تازيهجتلا وأ زيهجتلا عضخي ّالأ بجي ،ليدبتلا ةلاح يف
 نم لاح يأ يف ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا
 ةينقتلا اـهــصــئاــصــخو اــهــتاــفــصاوــم يف تارــيــيــغــت ىلإ ،لاوــحألا

 وأ ةساسحلا تازيهجتلا لالغتسا ةصخر يف ةددحم يه امك
 .عّنصملل ةينقتلا تارامتسالا  يف

 داريتسا ةداعإو تقؤملا ريدصتلا ةصخر رشؤت : ١٢ ةداملا
 نم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا

 تقؤملا ريدصتلا ةيلمع نأب تبثت يتلا كرامجلا حلاصم لبق
 .تمت دق

 تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل تقؤملا ريدصتلا متي
.ةدحاو ةيلمع يف ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاب ساسملا نود : ٢٢ ةداملا
 جراخلا نم اقالطنا يــئاــهــنــلا رــيدــصــتــلا عــنــمــي ،اــهــب لوــمــعــملا
 يتلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل
.تقؤم ريدصت عوضوم تناك

 ةساسحلا تازيهجتلا داريتسا ةداعإ عضخت : ٣٢ ةداملا
 حلاصم اهعضت ةريشأت ىلإ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل
 تقؤــملا رــيدــصــتــلا ةــصــخرــل ةــيــلــصألا ةــخــســنــلا ىلــع كراــمــجلا

 تازيهجتلا داريتسا ةداعإ ةيلمع نأ ىلإ تبثت داريتسالا ةداعإو
.تمت دق ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا

 ةساسحلا تازيهجتلا داريتسا ةداعإ ةيلمع متت نأ نكمي
.تايلمع ةدع يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

 رــيدــصــتــلا ةــصــخرــل ةــيــلــصألا ةــخــســنــلا مــّلــســت : ٤٢ ةداملا
 تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل داريتسالا ةداعإو تقؤملا
 كرامجلا حلاصم ىلإ ينعملا فرط نم ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ةساسحلا تازيهجتلا داريتسا ةداعإ ةيلمع نم ءاهتنالا دنع
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

 تقؤملا ريدصتلا ةصخر نع ةخسن كرامجلا حلاصم ّملسُت
.ينعملا ىلإ داريتسالا ةداعإو

 تازيهجتلا داريتسا ةداعإ ةيلمع متت نأ بجي : ٥٢ ةداملا
 هاــصقأ لــجأ يف ةــيكلساللاو ةيــكــلــسلا تالــصاوــمــلل ةــساــســحلا

 تقؤملا ريدصتلا ةصخر غيلبت خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس
 ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا داريتسا ةداعإو
.للعم بلط ىلع ءانب لجألا اذه ديدمت نكميو .ةيكلساللاو

 ةيلمع نم ءاهتنالا دنع ،ةصخرلا بحاص ىلع : ٦٢ ةداملا
 تقؤملا ريدصتلا ةصخر نع ةخسن عاديإ ،داريتسالا ةداعإ

 ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل داريتسالا ةداعإو
 ةــفــلــكــملا ةرازوــلا ىدــل ،اــهــتــيوــســت تــمت يــتــلا ةــيــكــلــساللاو
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب

 ةداعإو تقؤملا ريدصتلا ةصخر نم ةخسن لاسرإ متي
 ةـيـكـلسلا تالصاوـمـلـل ةساسحلا تازـيـهـجـتـلـل دارــيــتسالا

 ةفلكملا ةرازولاو ينطولا عافدلا ةرازو حلاصم ىلإ ةيكلساللاو
.ةيلخادلاب

 نع ايلصف ارــيرــقــت كراــمــجلا حــلاــصــم لــسرــت : ٧٢ ةداملا
 تازيهجتلل داريتسالا ةداعإو تقؤملا ريدصتلا ةكرح ةلاح
 بارــتــلا ىلــع ةــيــكــلــساللاو ةــيــكــلــســلا تالــصاوــمــلل ةــساــســحلا
 ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا ىلإ ،ينطولا

 ةرازولاو ينطولا عافدلا ةرازو حلاصم اهرودب ملعُت يتلاو
.ةيلخادلاب ةفلكملا

 ريدصت ةيلمع لكل هالعأ ةروكذملا ةلاحلا نيبت نأ بجيو
 تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل داريتسالا ةداعإو تقؤم
: يتأي ام ،ةيكلساللاو ةيكلسلا

 اهمقرو اهجذومنو اهتمالعو اهعونو تازيهجتلا ةيمك –
،يلسلستلا

 تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا نع ةرداصلا ةصخرلا عجرم –
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٨٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 12 يف ،رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمفون

ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

حلاصلا دـمحم ءاوللا
ةشيب نب

 ةيلخادلا ريزو
 ةيلحملا تاعامجلاو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

دارم ميهاربا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو
يكيرت يبيب ميرك

لقنلا ريزو
دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو
يلاسك لامج ميهاربا
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لوألا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل تقؤملا لوخدلا ةصخر بلط

،هلفسأ يضمملا انأ

............................................................................................................................................................ : )1( بلطلا بحاص ةيوه

................................................................................................................................................................................. :  ةيسنجلا

................................................................................................................................................................................. : )2( ناونعلا

..................................................................................................................................................................................... :  ةنهملا

ينهم وأ يدقاعت راطإ يف لامعتسالل – :  )3(تازيهجتلا لامعتسا نم ضرغلا

ضورعلا وأ ضراعملا يف ضرعلل –

براجتلاو تارابتخالا يف لامعتسالل –

............................................................................................................................................................................ : طاشنلا عون

................................................................................................................................................................. يراجتلا لجسلا مقر

.................................................................................................................................................... )FIN( يئابجلا فيرعتلا مقر

.................................................................................................................................................... : لامعتسالاو نيزختلا ناكم

.......................................................................................................................................... : نمأم يف تازيهجتلا ظفح طورش

: هاندأ ةروكذملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل تقؤم لوخد ةصخر سمتلن

تازيهجتلا نييعت
تازيهجتلا ةعيبط

جذومنلاةمالعلاعونلا
 مقرلا

يلسلستلا

مسقلا
 مسقلا
يعرفلا

 دنبلا
يفيرعتلا

ةيمكلا

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

 )عيقوتلا(





................................................................................................................................................................ تقؤملا لوخدلا ةدم –
.............................................................................................................................................................. تازيهجتلا أشنم دلب –
............................................................................................................................................................ تازيهجتلا ردصم دلب –
........................................................................................................................................................ تازيهجتلا لقن تايفيك –


.بلطلا بحاصل يعامتجالا ضرغلا وأ مسالاو بقللا ركذأ – )1(

.بلطلا بحاصل يعامتجالا رقملا ناونع وأ يصخشلا ناونعلا ركذأ – )2(

.تازيهجتلا لامعتسا نم ضرغلا ةناخ ىلع ةمالع عض – )3(
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يناثلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

 : ةصخر بلاطب ةصاخ تامولعم ةرامتسا

)1( ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل تقؤملا لوخدلا –

)1( ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا داريتسا ةداعإو تقؤملا ريدصتلا –

،هلفسأ يضمملا انأ

.............................................................................................................................................................. )2( بلطلا بحاص ةيوه

............................................................................................................................................................................. : ـب )ة( دولوم

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

................................ خيراتب ................................... نع ةرداصلا.............................................. ةينطولا فيرعتلا ةقاطب مقر

.....................ةيحالصلا ةدم ءاهتنا خيرات ....................رادصإلا خيرات ......................نع رداصلا ................... رفسلا زاوج مقر

................................................................................................................................................................................... ةيسنجلا

..................................................................................................................................................................................... يتفصب

.................................................................................................................. : )نيدمتعملا نيلماعتملل ةبسنلاب( دامتعالا عجرم

....................................................................................................................................................................................... : رقملا

...............................................ينورتكلإلا ديربلا.............................................سكاف.............................................فتاهلا مقر



)1( ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل تقؤم لوخد – : ةصخر سمتلن

)1( ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا داريتسا ةداعإو تقؤم ريدصت –  



 .ةحيحص ةرامتسالا هذه يف ةروكذملا تامولعملا ّنأ هفرشب هلفسأ يضمملا دهعتي

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

 )عيقوتلا(







.نيريدملاو نيمهاسملاو نيرّيسملا لكل تامولعم ةرامتسا ميدقت متي ،يونعم صخش فرط نم بلطلا عاديإ مت اذإ ام ةلاح يف : ةيكاردتسا ةظحالم

،اهنع ىنغتسملا ةرابعلا بطشأ – )1(

،ةصخرلا بلاطل يعامتجالا ضرغلا وأ مسالاو بقللا ركذأ – )2(

.ةصخرلا بلاطل يعامتجالا رقملا ناونع وأ يصخشلا ناونعلا ددح – )3(



٤٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٩٢
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ثلاثلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

............................. عجرملا
 تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل تقؤملا لوخدلاب صيخرتلا نمضتي ....................................... يف خّرؤم رارق

.ةيكلساللاو ةيكلسلا
––––––––––––

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ
 دّدحي يذلا 9٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع ةجحلا يذ 32 يف خرؤملا ٠1٤–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب –

،مّمتملاو لّدعملا ،ةساسحلا تازيهجتلا ىلع ةّبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا نمألا دعاوق
 دّدحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 12 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –

 ةداعإو تقؤملا اهريدصتو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا ريدصت ةداعإو تقؤملا لوخدلا تايفيك
،اهداريتسا

 ............................ نع ةرداصلا ............................... عجرملا مقرل ةلماحلا ةساسحلا تازيهجتلا لالغتسا ةصخر ىلع ءانبو –
 .............................. خيراتب

،ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصمو ينطولا عافدلا ةرازو حلاصم ةقفاوم دعبو –
 : رّرقي
.......................................................................................... )ديفتسملا نييعت( : ـل تقؤملا لوخدلا ةصخر حنمت : ىلوألا ةداملا
.بلطلا بحاصل اهغيلبت خيرات نم ءادتبا ....................................................... ةدمل ةحلاص تقؤملا لوخدلا ةصخر : ٢ ةداملا
..................................................................................................... ـل ةهجوم ةصخرلا عوضوم ةساسحلا تازيهجتلا : ٣ ةداملا
 .اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا نيناوقلا عيمجب مزتلي نأ ةصخرلا نم ديفتسملا ىلع : ٤ ةداملا


)نيدمتعملا نيلماعتملل ةبسنلاب( دامتعالا عجرم

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

تازيهجتلا نييعت
تازيهجتلا ةعيبط

يلسلستلا مقرلاجذومنلاةمالعلاعونلا
ةيمكلامسقلا  مسقلا

يعرفلا
 دنبلا

يفيرعتلا

.............................. يف تغّلب
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو عيقوت

........................... يف .................. ـب ررح
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو عيقوت

ريدصتلا ةداعإل صصخم مسق
...................................................... خيراتب

ريدصتلا ةداعإل ةريشأت
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

تابذبذ لامعتسال ةصخرم
معن

ال

..................... ىلإ .................... نم ديدمت
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

كرامجلا حلاصمل صصخم مسق

تقؤم لوخد
)كرامجلا(

ريدصت ةداعإ
)كرامجلا(

: ةيكاردتسا ةظحالم
،ةيصخش ةصخرلا –
.اتقؤم اهلوخدب حومسملا ةيمكلا ميسقت نكمي ال–
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عبارلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو



........................................خيراتب..................................... يف




حيرصت : عوضوملا






 ............................................................... )2(  ـب )ة(دولوملا .................................................. )1( )ة(ديسلا هلفسأ )ة(يضمملا انأ
   ............................................................................................. )٤( ةماقإلا ناكمو ................................................................... )3( يف

 .................................................................................................................................................................................. )5( يتفصب


 ةصخر يف ةجردملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا ريدصت ةداعإ تاءارجإب مايقلا يف يتبغرب حرصأ
  خيراتلا لبق كلذو ....................................... .خيراتب ةرداصلا ..................................... عجرملا مقرل ةلماحلا تقؤملا لوخدلا
  ...................................................  ـب دّدحملا



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

)ينعملا عيقوت(













 



،حرصملا مساو بقل ركذأ – )1(

،داليملا خيرات – )2(

،دلبلا ددح جراخلا يف دلو اذإ ةلاح يف ،داليملا ةيدلب – )3(

 ،حرصملا ناونع ركذأ – )٤(

.حرصملا ةنهم ددح – )5(



٤٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٩٢
29م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢٢

سماخلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا داريتسا ةداعإو تقؤملا ريدصتلا ةصخر بلط



،هلفسأ يضمملا انأ

.............................................................................................................................................................. )1( بلطلا بحاص ةيوه

................................................................................................................................................................................. : ةيسنجلا

................................................................................................................................................................................ : )2( ناونعلا

...................................................................................................................................................................................... : ةنهملا

............................................................................................................................................................................ : طاشنلا عون

ةنايصلا وأ ينقتلا حيلصتلل ةهجوم–  : )3( بلطلا نم ضرغلا

)ليدبتلا( بلطلل ةقباطم ريغ وأ نامضلا تحتو ةبيعم –

نواعت ماهم وأ يدقاعت عورشم راطإ يف لامعتسالل ةهجوم –

جراخلا يف ضورعلا وأ ضراعملا يف ضرعلل ةهجوم –

.............................................................................................................................................................................. : دقعلا عجرم

......................................................................................................................................... : ضرعلا وأ حيلصتلا نكامأ وأ ناكم

..........................................................................................................................................................  تازيهجتلا لقن تايفيك



 ةيكلساللاو ةــيــكلــسلا تالــصاوــمــلــل ةــساــســحلا تازــيــهــجــتــلا دارــيــتسا ةداــعإو تــقؤــملا رــيدــصــتــلا ةــصــخر سـمتـلن
: هاندأ ةروكذملا

 نييعت
تازيهجتلا

تازيهجتلا ةعيبط

جذومنلاةمالعلاعونلا
 مقرلا

يلسلستلا

ةيمكلامسقلا
 مسقلا
يعرفلا

 دنبلا
يفيرعتلا

)٤( تاظحالملا

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

 )عيقوتلا(





،بلطلا بحاصل يعامتجالا ضرغلا وأ مسالاو بقللا ركذأ – )1(

،بلطلا بحاصل يعامتجالا رقملا ناونع وأ يصخشلا ناونعلا ددح – )2(

،بلطلا نم ضرغلا ىلع ةمالع عض – )3(

.ليدبت عوضوم نوكتس يتلا تازيهجتلا تاظحالملا ةناخ يف ركذأ – )٤(
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سداسلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو





........................................ خيراتب ..................................... يف





داريتسا ةداعإب دهـعت : عوضوملا





 ........................................................ )2( ـــــــب )ة(دولوملا ....................................................... )1( )ة(ديسلا هلفسأ )ة(يـــضمملا انأ
   ........................................................................................................ )٤( ةماقإلا ناكمو ............................................................ )3( يف

..................................................................................................................................................................................... )5( يتفصب



 ةـــــــساسحلا تازــــيهجتلا دارـــيتسا ةداــــعإو تــــقؤملا رـــــيدصتلا ةــــصخر عوـــضوم تازــــيهجتلا عــــيمج دارــــيتسا ةداــــعإب دـــــهعتأ
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل





........................................... يف .................................... .ـــــب ررح

)ينعملا عيقوت(



















،دهعتملا مساو بقل ركذأ – )1(
،داليملا خيرات – )2(
 ،دلبلا ددح جراخلا يف دلو اذإ ةلاح يف ،داليملا ةيدلب – )3(
،دهعتملا ناونع ركذأ – )٤(
.دهعتملا ةنهم ددح – )5(



٤٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٩٢
31م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢٢

 نييعت
تازيهجتلا

تازيهجتلا ةعيبط
ةيمكلامسقلايلسلستلا مقرلاجذومنلاةمالعلاعونلا

 مسقلا
يعرفلا

 دنبلا
يفيرعتلا

)1( تاظحالملا

عباسلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

........................ عجرملا

 ةساسحلا تازيهجتلا داريتسا ةداعإو تقؤملا ريدصتلاب صيخرتلا نمضتي ....................................... يف خرؤم رارق
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

––––––––––––
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ
 دّدحي يذلا 9٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع ةجحلا يذ 32 يف خرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب –

،مّمتملاو لّدعملا ،ةساسحلا تازيهجتلا ىلع ةّبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا نمألا دعاوق
 دّدحي يذلا 22٠2 ةنس ربمفون 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 12 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –

 ةداعإو تقؤملا اهريدصتو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا ريدصت ةداعإو تقؤملا لوخدلا تايفيك
،اهداريتسا

 / ............................. عجرملا مقرل ةلماحلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا ءانتقا ةصخر ىلع ءانبو –
،........................................خيراتب ................................ /ل.س.م.ب.و

،ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصمو ينطولا عافدلا ةرازو حلاصم ةقفاوم دعبو –
: رّرقي
............................................................. )ديفتسملا نييعت( : ـل داريتسا ةداعإو تقؤملا ريدصتلا ةصخر حنمت : ىلوألا ةداملا
..................................................................................................... ــل ةهجوم ةصخرلا عوضوم ةساسحلا تازيهجتلا : ٢ ةداملا
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا نيناوقلا عيمجب مزتلي نأ ةصخرلا نم ديفتسملا ىلع : ٣ ةداملا 

)نيدمتعملا نيلماعتملل ةبسنلاب( دامتعالا عجرم
.......................................................................                                                      

: ةيكاردتسا ةظحالم
،ةيصخش ةصخرلا  –
،رهشأ )6( ةتس ةدمل ةحلاص داريتسالا ةداعإو تقؤملا ريدصتلا ةصخر –
 ةداعإو تقؤملا ريدصتلا ةصخر غيلبت خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس هاصقأ لجأ يف داريتسالا ةداعإ ةيلمع متت نأ بجي –

.داريتسالا


،ليدبت عوضوم نوكتس يتلا تازيهجتلا تاظحالملا ةناخ يف ركذأ – )1(

،تايلمع ةدع يف داريتسالا ةداعإ ةيلمع متت نأ نكمي – )2(

.رهشأ )3( ةثالث ةدمل داريتسالا ةداعإ لجأ ديدمت نكمي – )3(

.............................. يف تغّلب
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو عيقوت

........................... يف .................. ـب ررح
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو عيقوت

..................... ىلإ .................... )3( نم ديدمت
)ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو(

داريتسالا ةداعإ ةيلمعكرامجلا حلاصمل صصخم مسق

تقؤملا ريدصتلا
)كرامجلا(

)2( داريتسالا ةداعإ

)كرامجلا(

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


