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اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
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.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةيميظنت ميسارم

 يلخادلا ماظنلا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 3 يف خّرؤم 8٥-32 مقر يسائر موسرم    
................................................................................................................................................................بابشلل ىلعألا سلجملل

 خرؤملا 133-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا لدعي ،32٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤ يف خّرؤم 9٥-32 مقر يذيفنت موسرم
 اهداريتساو ةيغبتلا داوملا عنص تاطاشن ميظنت نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا ٥2٤1 ماع ناضمر ٤ يف

.........................................................................................................................................................................................اهعيزوتو
 خّرؤـــملا٠7-22 مقر يذيفنتلا موــسرملا لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤ يف خّرؤم ٠6-32 مقر يذيفنت موسرم

 اذكو اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو طورش ددحي يذلا 22٠2 ةنس رياربف ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر 9 يف
.................................................................................................................................................................اهنم نيديفتسملا تامازتلا

ةّيدرف ميسارم

 ثحبلاو تاساردلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا  دهعملاب

 ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

 قودنصل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................ةيمومعلا تاقفصلا نامض

 ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

 ةطلس سلجم سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلل طبضلا

 ةيكلسلا تالصاوملا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب ةيكلساللاو

 نامض قودنصل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيمومعلا تاقفصلا

 ميلعتلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا

 طبضلا ةطلس سلجم سيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةينورتـكـلإلا تالاصتالاو دـيرـبـلـل

 ريغ ديحولا كاّبشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................راردأ ةيالو يف اقباس - رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل يزكرملا

 ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................نازيلغ

 نوؤشلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................فاقوألاو ةيـنـيدـلا

 تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو

 ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا

 نماضتلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٥٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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 ةرازوب مسق ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................اقباس - مجانملاو ةعانصلا

 ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةعانصلا

 مجانملاو ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................تنشومت نيع ةيالو يف

 ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................ةديعس ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا

 نكسلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................اقباس - نوميميتب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا تازيهجتلاو نارمعلاو

 ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................اقباس - ةراجتلا

 ةراجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.......................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

 ةنرصعلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................لقنلا ةرازوب فيشرألاو ةيمقرلا تايجولونكتلاو

 ضعب يف لقنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
....................................................................................................................................................................................................تايالولا

 نيينطو نيدهعمل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................ةحايسلاو ةقدنفلل

 ةسسؤملل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................نارهول ةيعماجلا ةيئافشتسالا

 يمجنملا ريوطتلا ةريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................مجانملاو ةقاطلا ةرازوب

.......راشب ةعماجل ماعلا نيمألا  نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةعماجب بطلا ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................ناسملت
 نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو
 ميلعتلاو نيوكتلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................................ركسعم ةيالو يف نيينهملا
 ميلعتلاو نيوكتلا دهعم ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........................................................................................................................................................................فيطسب نيينهملا
 يدفم“ ةفاقثلا رصق ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....................................................................................................................................................................................................”ايركز
 ةيرشبلا دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ميظنتلاو نيوكتلاو
...ةعانصلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيالو يف ةعانصلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................ةزابيت
 ةيالو يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوــــــملا ٤٤٤1 ماـــع ةـــيناثلا ىدامــــج 12 يف خّرؤم يذيـــــفنت موـــــسرم

.......................................................................................................................................................................................لالج دالوأ
 نيينطو نيدهعمل نيريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........................................................................................................................................................................ةحايسلاو ةقدنفلل
 يف لقنلل نيريدم نييعت نانمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

.......................................................................................................................................................................................تايالولا ضعب
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

 ىلــع مــسرــلا قــيـبـطـت تايفيك ددحي،22٠2 ةنـــــس ربمسيد 12 قــــفاومــلا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................................................................نيهمتلا ىلع مسرلاو لـصاوــتـملا يـنـهـملا نــيوــكـتلا

 خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 81 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت دّدحي يذلا 11٠2 ةنس رياني 6 قفاوملا 23٤1 ماع رفص لّوأ يف

.......................................................يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ ىوتسم ىلع تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

 قفاوملا 1٤٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنــس رـــبوـــتكأ 91 قــــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــــع لوألا عـــيـــبر 32 يف خّرؤم رارق
 ةكرحلا يف ثحبلاو تاساردلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا 91٠2 ةنس ربمفون ٤
......................................................................................................................................٤٥91 ةنس ربمفون لّوأ ةروثو ةينطولا

 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤــملا رارــقلا لدــعــي ،22٠2 ةــنــس رــبمــفون ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 92 يف خّرؤم رارق
.......................................وزو يزيتل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو  ٠2٠2 ةنس ويلوي 31

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 خرؤـــملا كرـــتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 يمدختسم كالسأل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع ددحي يذلا 61٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 73٤1 ماع لاوش 12 يف

...يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا ،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا ناونعب ،ثحبلا معد

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يف خّرؤم رارق
...............................................................................................)تليسمسيت ةيالو( “ةرمت نب يديس“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا

 ةيروتسدلا ةمكحملا

 دراوملا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤم رّرقم
.................................................................................................................................................................ةيروتسدلا ةمكحملاب

)عبات( سرهف
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٥٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧
5م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢

 ٤٤٤١ ماع بجر ٣ يف خّرؤم ٨٥-٣٢ مقر يسائر موسرم    
 ةقفاوملا نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٥٢ قفاوملا

.بابشلل ىلعألا سلجملل يلخادلا ماظنلا ىلع

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم ٥12و ٤12و 7-19 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

 يف خرؤملا 61٤-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ربوتكأ 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع لّوألا عيبر ٠2
 همـيـظــنتو هــتلــيكــشتو باــبـــشلل ىلعألا سلــــجــملا ماـــهم ددـــــحي
 ،هريسو

 ةدقعنملا ةماعلا ةيعمجلا ةلوادم رضحم ىلع عالطالا دعبو –
 ىلع ةقداصملا نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 32و 22 يموي
،بابشلل ىلعألا سلجملل يلخادلا ماظنلا

: يتأي ام مسري

 موسرملا نم ٤٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 3٤٤1 ماع لوألا عيبر ٠2 يف خرؤملا 61٤-12 مقر يسائرلا
 سلــــجــملا ماــــهم ددـــحــي يذلا 12٠2 ةنس رـــبوــــتكأ 72 قـــفاوـــملا
 ىلع قفاوي ،هرــيــسو همــيــظــنتو هتــــلــيكـــشتو بابـــــشلل ىلعألا
.موسرملا اذهب قـــحــلملا بابشلل ىلعألا سلجملل يلخادلا ماـظنلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني : ٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 يفناج ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 3 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

 قحلملا

 بابشلل ىلعألا سلجملل يلخادلا ماظنلا

 ٣٢و ٢٢ يموي ةماعلا ةيعمجلا فرط نم هيلع قداصملا
 ٢٢٠٢ ةنس تشغ

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 61٤-12 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا
 ةنس ربوتكأ 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عــــيبر ٠2 يف خرؤــملا

 هتليكشتو بابشلل ىلعألا سلجملا ماهم دّدحُي يذلا 12٠2
 ماظنلا اذه فدهي ،هنم ٤٤ ةداملا اميس ال ،هريسو هميظنتو

 ىلعألا سلجملا ريس طبضت يتلا دعاوقلا ديدحت ىلإ يلخادلا
 ةصصخـتملا ناـجـلـلاو بتـكملا تاــيــحالصو ماــهــمو باــبشلــل
 مهقوقحو ،هئاضعأ ديدجتو فالختسا تايفيك اذكو ،سلجملل
 يف ىـعدـيو ،مـهـيـلـع ةـقـبـطملا طاـبضنالا دـعاوــقو مــهــتاــبــجاوو

.''سلجملا ''  صنلا بلص

 ىلوألا ةداملا يف روكذملا يلخادلا ماظنلا قّبطي : ٢ ةّداملا
.هتزهجأو سلجملا ءاضعأ ىلع ،هالعأ

 سيئر ىدل عضوت ةّيراشتسا ةئيه سلجملا : ٣ ةّداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتي ،ةيروهمجلا

 هتاعامتجا دقع هنكميو ،رئازجلا ةنيدمب سلجملا رقم ددحي
.ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ يف

يناثلا لصفلا

ماهملاو ةدهعلا

 )٤( عبرأ اهتدم ةدهع سلجملا ءاضعأ سرامي : ٤ ةّداملا
 مهماهمب اهبجومب نوعلطضي ،ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس
 ٠2 يف خرؤملا 61٤-12 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأل اقفو
 روكذملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر
.يلخادلا ماظنلا اذه ماكحأ اذكو ،هالعأ

 يسائرلا موـــسرــملا نم 3 ةداــــملا ماــكــحأل اقـــبــــط : ٥ ةّداملا
 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر ٠2 يف خرؤملا 61٤-12 مقر
 تايصوتو ءارآ سلجملا مدقي ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ

 هراهدزاو بابشلا تاجاحب ةقلعتملا لئاسملا لوح تاحارتقاو
 .ةيضايرلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالاجملا يف

 ينطولا ريمضلاو ةينطولا ميقلا ةيقرت يف مهاسي امك
.بابشلا طاسوأ يف يعامتجالا نماضتلاو يندملا سحلاو

 : يتأي امب ،اصوصخ سلجملا علطضي ،راطإلا اذه يفو
 تاـئيـهـلاو ةـيـموـمـعـلا تاـطـلسلا عـم تاـقالــعــلا طــيشنــت –

 ،ةبختنملا سلاجملاو
 بابشلا ةيامحل لامعألاو ريبادتلا دادعإ يف ةمهاسملا –

 هلالغتسا ىلإ فدهت يتلا تاططخملا فلتخم نم هنيصحتو
،ايفاقثو ايعامتجاو ايسايس نطولا رارقتساب ساسملل

 ةمهاسم عيجشتل ةمئالملا تايلآلاو تاءاضفلا حارتقا –
 ،ةينطولا ةيمنتلا دوهج يف جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا بابش
،مهتربخ نم ةدافتسالاو

 اميس الو ،ةحجانلا ةينابشلا جذامنلا زاربإو عيجشت –
 ،لامعألا ةداير يفو ةيوعمجلاو ةيسايسلا تالاجملا يف

ةيميظنت ميسارم
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 وأ/و تاحارتقالاو تايصوتلاو ءارآلا سلجملا سيئر غِّلبي
 ىلإ ،ءاضتقالا دنع ،اهب ةقّلعتملا قئاثولاب ةقفرم ،ريراقتلا

.راطخإلا ةطلس

 نم هنـم ةرداــــبمب سلــجــملا رـــطــــخي نأ نــــكــــــمي : ١١ ةّداملا
 : لبق

،سلجملا سيئر –

،سلجملا بتكم –

 ،ةصصختملا ناجللا ىدحإ –

 نم اوضع )8٥( نيسمخو ةينامث نم نوكتت ةعومجم –
.بابشلاب ةلص تاذ ةلأسم يأ لوح ،لقألا ىلع ،سلجملا

 ةصصختملا ناجللا نع رداصلا راطخإلا لسري نأ بجي
 ىلإ ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا ءاضعألا ةعومجم وأ

.بتكملا ىلع اروف هضرعي يذلا سلجملا سيئر

عبارلا لصفلا

هئاضعأ ديدجتو فالختسا تايفيكو سلجملا ةليكشت

 يسائرلا موسرملا نم 7 ةداملا ماكحأل اقبط : ٢١ ةّداملا
 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر ٠2 يف خرؤملا 61٤-12 مقر
 ةدايز ،سلجملا نّوكتي ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ

 ً،اوضع )8٤3( نيعبرأو ةينامثو ةئامثالث نم ،سيئرلا ىلع
: يتأي امك نيعزوم

 ليثمت ناونعب ً،اوـــضع )232( نوـــــثالثو ناــــنثاو ناتئاــــم –
 فرط نم نوبختني ،ةأرماو لجر ةفصانم ،تايالولا بابش
،تايالولاو تايدلبلا بابش تاودن

 تامظنملا يلثمم ناونعب ً،اوضع )٤3( نوثالثو ةعبرأ –
 ةيلحملا ،بابشلا هاجت ةطشانلا وأ ةينابشلا تايعمجلاو
 ّفلكـــملا رـــيزولا مهــــّنيعُي ،ةأرـــــماو لـــجر ةفــــصاـــنم ،ةـــيـــنــــطولاو
،بابشلاب

 ةـيلاجلا باـبش ليـــــثمت ناوـــــنعب ً،اوضع )61( رشع ةتــــس –
 مهـــّنيعُي ،ةأرــــماو لـــجر ةفـــصانم ،جراـــخلاب ةميــــقملا ةيـــنــــطولا
،ةيجراخلا نوؤشلاب فّلكملا ريزولا

 تامظنملاو ةبلطلا ليثمت ناونعب ً،اوضع )61( رشع ةتس –
 ّفلكــملا ريزولا مهــــّنيعُي ،ةأرـــماو لـــجر ةفـــصاــــنم ،ةــــيــــبالــــطلا

،يلاعلا ميلعتلاب

 نينهمتملاو نيّصبرتملا ليثمت ناونعب ،ءاضعأ )٠1( ةرشع –
 ريزولا مهّنيعُي ،ةأرماو لجر ةفصانم ،ينهملا نيوكتلا ذيمالتو
،ينهملا نيوكتلاب فّلكملا

 بابشلا تايعمج ليثمت ناونعب ،ءاضعأ )٠1( ةرشع –
 مـــهّنيـــعُي ،ةأرـــماو لـــجر ةـــفـــصاـــنــــم ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ
،ينطولا نماضتلاب فّلــــكـــملا ريزوـــلا

 ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا فلتخم عم نواعتلا ةيقرت –
 ،هتاطاشن نيدايمو سلجملا تايحالصب ةلصلا تاذ تالاجملا يف

 ءارآلا ةساردو عمج ىلإ يمرت تايلمع ميظنتو ةردابملا –
 ،بابشلا لاجمب ةقلعتملا لئاسملا لوح

.سلجملا ماهمب ةلص تاذ تاروشنمو تّالجم رشن –

ثلاثلا لصفلا
راطخإلا

 عوــــضوــم هــيـــقــــلـت روــف سلــــجـملا ســـيئر ضرـــــعي : ٦ ةّداملا
 وأ لّوألا رــيزولا وأ ةـــيروهمـــجلا ســـيئر نـــم دراوـــــلا راـــطــــخإلا

 ،بابشلاب فّلكملا ريزولا وأ ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر
.سلجملا بتكم ىلع

 دصق راطخإلا عوضوم ةسارد دعب ،سلجملا بتكم ىلوتي
 ريراقتلا وأ/و تاحارتقالاو تايصوتلاو ءارآلا عيراشم دادعإ
: ةبولطملا

،رثكأ وأ ةصصختم ةنجل ىلع راطخإلا ضرع اّمإ –

 جوف وأ ،رثكأ وأ ةّصاخ ةنجل ىلع راطخإلا ضرع اّمإو –
.ريبخب ةناعتسالا ةيناكمإ عم ةربخلاو ةراشتسالا

 ،راطخإلا ىلع درلا عورشم دادعإ لاجآ سلجملا بتكم ددحي
 .لاجعتسالا تالاح ةاعارم عم

 ةــــــنـــّجللا وأ ةـــصـــصـــخـــتـــملا ةـــنـــــّجللا تــــظـــــحال اذإ : ٧ ةّداملا
 راطخإلا عوضوم ّنأ ،ةربخلاو ةراشتسالا جوف وأ ةّصاخلا

 تاـــــيــصوـــتلاو ءارآلا عـــــيراــــشم دادـــــعإ لاــــــجآ دــــــيدــــمت يضـتقي
 جوفلا وأ ةنـــّجللا ســــيئر ّهجوُي ،رــــيراـــــقــتلا وأ/و تاحارــــتقالاو
 يفاضإلا لجألا هيف حضوي سلجملا بتكم ىلإ ًالّلعم ًابلط

.بولطملا

 جوف وأ ةنجّللا ىلإ هغّلبُيو ديدمتلا لجأ بتكملا دّدحيو
.هب مازتلالا هيلع نّيعتي يذلاو ينعملا ةربخلاو ةراشتسالا

 ةطلس لبق نم لاجعتسالا ىلع هيبنتلا ةلاح يف : ٨ ةّداملا
 دصق ،ةيرورضلا تاءارجإلا سلجملا سيئر ذختي ،راطخإلا

 وأ/و تاحارتقالاو تايصوتلاو ءارآلا عيراشم زاجنإ نامض
.بتكملا ةقداصم دعب كلذو ريراقتلا

 ةصاخلا ةنجللا وأ ةصصختملا ةنجللا لسرت : ٩ ةّداملا
 تايصوتلاو ءارآلا عيراشم ،ةربخلاو ةراشتسالا جوف وأ

 ىلإ اـهدادـعإ نـم ءاـهـتـنالا دــعــب ،رــيراــقــتــلا وأ/و تاــحارــتــقالاو
.اهيلع ةقداصملل سلجملا بتكم

 صصخملا درلاو راطخإلا عوضوم سلجملا بتكم ضرعي
.درلا خيراتل ةيلاوم ةماع ةيعمج لوأ ىلع هل

 ءارآلل ةيلصألا خسنلا سلجملا سيئر عّقوُي : ٠١ ةّداملا
 اهنم ةخسن ظفحتو ،ريراقتلا وأ/و تاحارتقالاو تايصوتلاو
.سلجملا فيشرأب
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 ساسأ ىلع ةيروهمجلا سيئر مهّنيعُي ،ءاضعأ )٠1( ةرشع –
،بابشلاب ةقّلعتملا تالاجملا يف مهتربخو مهتءافك

 ةيمومعلا تاسّسؤملاو ةموكحلا ناونعب ً،اوضع )٠2( نورشع –
.بابشلا نوؤشب ةفّلكملا

 سلــجملا ءاــضـــعأ دحأ ةدـــهع عاــــطـــقنا ةلاح يف : ٣١ ةّداملا
 جردملا حشرتملاب هفالختسا متي ،ناك ببس يأل ،بختنملا

 تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع لصحت يذلا نيفلختسملا ةمئاق يف
 ةينعملا ةيالولا بابش ةودن باختنا نع قثبنملا بيترتلا يف
.ةأرماو لجر ةفصانملا أدبم مارتحا لظ يف

 تاعاطقلا ىلإ تالسارم سلجملا سيئر هجوي : ٤١ ةّداملا
 ةروكذملا تائفلا يلثمم نييعتل ،ةينعملا تائيهلاو ةيرازولا

 ةيرازولا تاعاطقلا يلثمم اذكو ،)7 ىلإ 2 تاطملا( 7 ةداملا يف
 موسرملا نم ٠1 ةداملا يف ةروكذملا ةيمومعلا تاسسؤملاو
 3٤٤1 ماع لوألا عيبر ٠2 يف خرؤملا 61٤-12 مقر يسائرلا
.هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ 72 قفاوملا

 ،هالعأ ةرقفلا يف نيروكذملا سلجملا ءاضعأ فالختسا متيو
.مهنييعت لاكشأ سفن بسح

 لساري ،ةدهعلا ةياهن نم رهشأ )3( ةثالث لبق : ٥١ ةّداملا
 ةيرازولا تاعاطقلاو ةيروهمجلا ةسائر حلاصم سلجملا سيئر
 تاءارجإلا ذاختال بابشلا نوؤشب ةفلكملا ةيمومعلا تاسسؤملاو
.سلجملا ءاضعأ ديدجتل ةيميظنتلا

 تايالولا بابش يلثمم باختنا ةيلمع ءاهتنا دعب : ٦١ ةّداملا
 سيئر ذختي ،هالعأ 21 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا نييعتو
 ةمئاقلا ديدحتل ةيرادإلاو ةينوناقلا تاءارجإلا لك سلجملا
 ةيمسرلا ةرشنلا يف اهرشنب مايقلاو سلجملا ءاضعأل ةيمسالا
.سلجملل

 موقي ،سلجملا ءاضعأ دحأ فالختسا ةلاح يف : ٧١ ةّداملا
 عوضوم نوكت يتلا ءاضعألل ةيمسالا ةمئاقلا نييحتب سيئرلا

.سلجملل ةيمسرلا ةرشنلا يف رشن

 يسائرلا موسرملا نم 9 ةداملا ماكحأل اقبط : ٨١ ةّداملا
 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر ٠2 يف خرؤملا 61٤-12 مقر
 وضع ةــفــــص ىفاـــنـــتـــت ،هالـــعأ روـــــكذـــملاو 12٠2 ةـــــنــــس ربوـــــتكأ
 ةئيه يف ةيليثمت وأ ةيباختنا ةدهع ةسرامم عم سلجملا
 وأ ،ةيلحم وأ ةينطو ةبختنم وأ/و ةيليثمت وأ ةيراشتسا

 بزح تائيه وأ/و ةزهجأ ىوتسم ىلع ةيباختنا ةيلوؤسم
.يسايس

 هحنمو وضعلا راذعإ متي ،يفانتلا ةلاح تابثإ ةلاح يف
 ةيوستل راذعإلا خيرات نم اموي )٠3( نوثالث اهاصقأ ةلهم
 هتفص ينعملا دقفي ،راذعإلل لاثتمالا مدع ةلاح يفو .هتيعضو
.سلجملا يف وضعك

 يف سلجملا يف ةيوــضـــعلا ةـــفــــص اــضــــيأ دـــقــــــفت : ٩١ ةّداملا
: ةيتآلا تالاحلا

،ةافولا –

،ايباتك ةررحملا ةلاقتسالا –

،ماهملا ةسرامم ةيناكمإ نود لوحي عنام ثودح –

،فرشلاب ةلخم ةبوقعب ةنادإلا –

 211 ةداملا ماكحأ قفو سلجملا نم ةيوضعلا بحس –
.هاندأ

 بجومب سلجملا يف ةيوضعلا ةفص نادقف تبثي : ٠٢ ةّداملا
 .سلجملا سيئر نم ررقم

 سماخلا لصفلا

مهتابجاوو سلجملا ءاضعأ قوقح

 61٤-12 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ راطإ يف : ١٢ ةّداملا
 ةنس ربوتكأ 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر ٠2 يف خرؤملا

 قوـــقــحلاب سلـــجملا ءاــــضـــــــعأ عـــتــــمـــتي ،هالــــعأ روــكذـــــملاو 12٠2
.يلخادلا ماظنلا اذه يف ةروكذملا تابجاولاب نومزتليو

لوألا مسقلا

قوقحلا

 ماهملا ةيدأت ءانثأ ،سلـــجملا ءاـــضـــعأ عــــتـــمـــتـــي : ٢٢ ةّداملا
: ةيتآلا قوقحلاب ،مهتدهعب ةطبترملا

 فـلـتـخـم تاـعاـمــتــجا لالــخ ،ةــيرــح لــكــب مــهــئارآب ءالدإلا –
 ءارآلا ببسب مهتعباتم نكمي الو ،هتارودو سلجملا ةزهجأ
،ةزهجألا هذه لخاد تاشقانملا لالخ اهنع نورّبعي يتلا

 ةدنسملا ماهملا ةيدأتل ةمزّاللا قئاثولا ىلع لوصحلا –
 يتلا كلت ادع ام ،سلجملا نع ةرداصلا تاروشنملا اذكو ،مهل
،اهرشن عنمي

 اهب نيفلكملا ماهملا ءادأل تاليهستلا لك نم ةدافتسالا –
 ،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا راطإ يف

 مهتالخدت ةبسانمب سلجملا يف ةيوضعلا ةفص راهظتسا –
 سيئر مالعإ دعب ةينهملاو ةيملعلا مهتاروشنم وأ ةيمالعإلا
.اقبسم سلجملا

 ةقاطب ،هتيوضع ةرتف لالخ وضع لك زوحـي : ٣٢ ةّداملا
 اهحنم ةيفيكو ةينقتلا اهتافصاوم ددحت سلجملا يف وضع
 .سلجملا سيئر نم ررقم بجومب

 لك نـــم سلــجـــملا ءاـــضـــعأو ســـيئر دـــيـــفـــتـــــسي : ٤٢ ةّداملا
 ةيلالقتسا لكب مهماهم ةـسراـــمم نم مهـــنـــكـــمت يتلا تاــــناــــمضلا

.دايحو ةهازنو
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يناثلا مسقلا

تابجاولا

 تاسلج يف ةكراشملا سلجملا ءاضعأ ىلع ّنيعتي : ٢٣ ةّداملا
 يتلا لاغشألاو ماهملا لك يف اذكو ،سلجملا ةزهجأ تاعامتجاو
 .سلجملا سيئر اهب مهفلكي

 أدـــــبــم مارـــتـــحا سلـــجملا ءاـــضعأ ىلع نّيـــعـــتي : ٣٣ ةّداملا
 اهّنأ ىلع ةفنصم عئاقو وأ/و ةمولعم يأ ءاشفإ مدعو ،ةيرسلا

 صوصنملا ةيئازجلاو ةيبيدأتلا تابوقعلا ةلئاط تحت ،ةموتكم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

 بــــجاو مارــتــحا سلـــجــملا ءاــــضـــعأ ىلع ّنيعـــــــتي : ٤٣ ةّداملا
 .سلجملاب سمي  حيرصت وأ كولس يأ نع عانتمالاو ظفحتلا

 وـــضــعك هـــتـفــص لالغــتــسا وــضـــع يأ ىلع عـــــنمي : ٥٣ ةّداملا
.هتيوضع ةسراممب قلعتت يتلا كلت ريغ ضارغأل

 اهبحاص ،سلجملا بتكم اهنياع زواجت ةلاح لك ضّرعُت
 اذه يف اهـــــيــلع صوــــصنملا ةيـــبـــيدأتـــلا تاءارجإلا قيبــطت ىلإ
.يلخادلا ماظنلا

 وأ لثـــــمـــي نأ سلـــجــملا يف وــــضــع يأ نـــكــــمي ال : ٦٣ ةّداملا
 ةينطولا تاسسؤملاو تائيهلا مامأ سلــجملا مساب فرــصتي
.ايمسر هفيلكت متي مل اذإ ،ةيلودلا وأ

 يأب ءالدإلا مدــــع سلـــجــملا ءاـــضــــعأ ىلع اـــضيأ نّيعــــتي امـــــك
.هسيئر نم صيخرتب ّالإ سلجملا مساب حيرصت

 لك نع عانتمالا سلــــجــملا ءاـــضـــعأ ىلع بــــجي : ٧٣ ةّداملا
 ةيوهجلاو ةيـــهارـــكلا تاـــــباطــخو زـــيــيـــمــتلا لاـــكــشأ نـــم لكـــش
.سلجملا ماهمو ىفانتت تاحيرصت وأ ،فرطتلاو

 مراـــــصلا مازــتلالا سلــــجملا ءاـــضــــعأ ىلع ّنيعــــــتي : ٨٣ ةّداملا
.يلخادلا ماظنلا اذه ماكحأب

سداسلا لصفلا

اهريسو سلجملا ةزهجأ ميظنت

: ةيتآلا ةزهجألا نم سلجملا لّكشتي : ٩٣ ةّداملا

،ةماعلا ةيعمجلا –

،سيئرلا –

،بتكملا –

.ةصصختملا ناجّللا –

.ءاضتقالا دنع ،ةصاخ ناجل ثادحإ سلجملا نكمي

 ةماعلا ةيعمجلا تارود ءاعدتسا يف لمعتسي : ٠٤ ةّداملا
 ،ةصاخلا ناجللاو ةصصختملا ناجللاو بتكملا تاعامتجاو
 تاصنملا وأ/و ينهملا ينورتكلإلا ديربلا وأ/و نمآلا ديربلا
.سلجملا فرط نم ةدمتعملا ةيمسرلا

 متش وأ ةناهإ وأ ديدهت لك دض وضعلا ةيامح ةلودلا نمضت
 ضرعتي نأ نكمي يتلا ،تناك ةعيبط يأ نم ،ءادتعا وأ فذق وأ
.هماهم ةسرامم ةبسانمب وأ ءانثأ اهل

 ناـــك يذلا وـــضــعلا قـــح يف سلـــــجملا ســسأـــــتي : ٥٢ ةّداملا
 يندم فرطك ،هالعأ ٤2 ةداملا يف ةروــــكذـــملا لاعـــفألا ةيــــحـــض

 ضيوعتلا ىلع لوصحلل ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ
.هب قحاللا ررضلا نع

 نوكي نأو بختني نأ سلجملا وضعل قحي : ٦٢ ةّداملا
.سلجملا ةزهجأ تاباختنا يف احشرتم

 تارود نـــم ةدافــــتــسالا سلـــجملا وـــضــــعل قــــحي : ٧٢ ةّداملا
.سلجملا ماهمب ةلص تاذ ةينيوكت

 نم )٤و 3 نيـــتــطــملا( 3 ةداـــملا ماـــكــــحأل اقــــبط : ٨٢ ةّداملا
 ماع لوألا عيبر ٠2 يف خرؤملا 61٤-12 مقر يسائرلا موسرملا

 رهسي ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ 72 قفاوملا 3٤٤1
 قيسنتلاب ،ةمزاللا ريبادتلا ةفاك ذاختا ىلع سلجملا سيئر
 تايفيك ديدحتل ،ةيلحملاو ةيزكرملا ةيمومعلا تاطلسلا عم
 ةيبعشلا سلاجملا تالوادم روضح نم سلجملا ءاضعأ نيكمت

 ماكحأل اقفو ةيئالولا ةيذيفنتلا سلاجملاو ةيئالولاو ةيدلبلا
 لـك يف مـهـكارشإ اذـكو ،اـمـهـب لوـمــعملا مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا
 تاذ ةيرازولا لمعلا تارايزو ةينطولاو ةينيدلا تارهاظتلا
.سلجملا ماهمب ةلصلا

 تاجايتحالا فلتخمب سلجملا لفكتي نأ بجي : ٩٢ ةّداملا
 نم مهنكمت يتلا ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ هئاضعأل ةصاخلا
.ةيحيرأب سلجملا ىوتسم ىلع مهماهم ءادأ

 لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط : ٠٣ ةّداملا
 ةبسانمب مهبايغ رربت ةقيثو نم سلجملا ءاضعأ ديفتسي ،اهب
 مهـــقوــقـــحب ساســـملا نود سلــــجــملا لاغــــشأ عيـــمــج مـــهروـــضــــح
 مهنيوكت وأ مهتسارد وأ مهلغش بصانمب وأ مهفئاظوب ةطبترملا

 ذيمالتو نينهمتملاو نيصبرتملاو نييعماجلا ةبلطلل ةبسنلاب
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

 اـباـهذ لـقـنـتـلــل ةــيرورضلا ماــيألا لــك باــيــغــلا ةدــم لــمشت
 .ابايإو

 يف نيلماعلا سلجملا ءاضعأ ىلع ةداملا هذه ماكحأ قبطت
.صاخلاو ماعلا نيعاطقلا

 تاقفنب لّفكتلا نم سلجملا ءاضعأ ديفتسي : ١٣ ةّداملا
 سلـــــجــملا تاــــسلــــجو تارود لالـــخ لــــقــنلاو ماــــعــطإلاو ءاوـــيإلا

 ءادأ ةبسانمبو لمعلا تاسلج وأ ناّجللاو بتكملا تاعامتجاو
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط مهماهم
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 نع يئرملا رضاحتلا ةينقت لامعتسا نكمي : ١٤ ةّداملا
 ،كلذ ةرورضلا تضتقا اّملك سلجملا ةزهجأ تاعامتجا يف دعب
.سلجملا سيئر نم صيخرتب

 يئرملا رضاحتلا ةينقت قيرط نع دقعنملا عامتجالا لداعي
.يروضحلا عامتجالا دعب نع

 يئرملا رضاحتلا ةينقت قيرط نع عامتجالا ليجست بجي
.سلجملا فيشرأ يف هنم ةخسنب ظافتحالا عم ،دعب نع

لوألا مسقلا

ةماعلا ةيعمجلا

  )2( نيتّرم ةماع ةيعمج يف سلجملا عمتجي : ٢٤ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةيداع ةرود يف ،ةنسلا يف

 تضتقا امّلك ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،كلذ ةرورضلا

 لامعألا لودجب ةقفرم تاءاعدتسالا لسرت : ٣٤ ةّداملا
 ،اموي )12( نـيرــشعو دـــحاو لــبــق ،سلـــجملا يف وـــــضـــــع لك ىلإ
.ةماعلا ةيعمجلا داقعنا خيرات نم ،لقألا ىلع

 ريغ تارودلل ةبسنلاب ،هالعأ روكذملا لجألا صيلقت نكمي
.اموي )٥1( رشع ةسمخ نع لقي نأ نود ةيداعلا

 ّالإ سلجملل ةماعلا ةيعمجلا تالوادم حصت ال : ٤٤ ةّداملا
 ،باصنلا لمتكي مل اذإو .لقألا ىلع هئاضعأ )1/2( فصن روضحب
 لالخ ٍناث ءاعدتسا دعب ةــماــع ةيـــعـــمــج يف سلـــــجـملا عمــــتـــجي
 ،ّلجؤملا عامتـــجالا خيراـــت يلت يتـلا اموي )٥1( رــــشــع ةســـمـــخلا

.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،هتالوادم حصتو

 تاوـــصأل ةــطـــيــســبلا ةــــيـــبـــلــغألاـــب سلـــجـــملا تالوادم ذّختُت
 نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاــح يفو .نيرــــضاحلا ءاـــــــضــــعألا

.ًاحّجرم سيئرلا توص

 رئازجلا مزلُت يتلا ةماعلا ةيعمجلا تالوادم ىظحت نأ بجي
 ةيروهمجلا سيئرل ةقبسملا ةقفاوملاب يلوّدلا ىوتسملا ىلع
.ذيفنتلا زيح اهلوخد لبق

 سيئرلا اهعّقوي رضاحم يف ةماعلا ةيعمجلا تالوادم نّودت
.سلجملا سيئر هيلع رشؤيو همقري لجس يف لجستو

 ةيحاتتفا ةملكب ةماعلا ةيعمجلا لاغشأ أدبت : ٥٤ ةّداملا
 نآرقلا نم تانيب تايآ ةوالت دعب ،ةسلجلا سيئر فرط نم
.ينطولا ديشنلا ّمث ،ميركلا

 عيقوتب ةماعلا ةيعمجلا لاغشأ روضح تابثإ متي : ٦٤ ةّداملا
 ةادانـملابو ،روــضـــحلا ةـــقرو ىلع نيرــــضاـــحلا سلـــجملا ءاــــــضعأ

.هئاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ىلع

 رارقإل نيبئاغلاو نيرضاحلا ددعب ةينالع حيرصتلا متي
.ةلوادملل يرورضلا باصنلا

 ةماعلا ةيعمجلل ةرود لك لاغشأ ةيادب يف متي : ٧٤ ةّداملا
.هيلع ةقداصملل ةقباسلا ةرودلا تالوادم رضحم ةوالت

 سيئرل ةقبسملا ةقفاوملا ةلوادملا عوضوم ىضتقا اذإ هنأ ريغ
 ةقداصملا متت ،لاجعتسالا يضتقت ةلأسمب قلعت وأ ةيروهمجلا

 .ةرودلا هذه لاغشأ ةياهن يف ةلوادملا رضحم ىلع

ً اريرقت ةيداعلا ةرودلا ءانثأ سلجملا سيئر مدقي : ٨٤ ةّداملا
.ةقباسلا ةماعلا ةيعمجلا تايصوتو تارارق ذيفنت لوح

 ،ةينلع تاسلج يف ةماعلا ةيعمجلا لاغشأ دقعنت : ٩٤ ةّداملا
 نــيرـــضاــحلا اــهئاــضـــعأ ةــيــبـــــلــــــغأ وأ ةـــســـلـــجلا ســـيئر ررــــــق اذإّ الإ

.كلذ فالخ

 ةــيــعــمــجلا لاـــغــشأ ةــــناـــمأ ماــعلا نيـــمألا ىلوـــتــــــي : ٠٥ ةّداملا
.ةماعلا

 ،اــهـــلاــغــشأ ةـــيادــب يف ،ةـــماـــعلا ةـــيــعــمــجلا قداــــصت : ١٥ ةّداملا
.نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأب ةرودلا لامعأ لودج ىلع

 يف اهليجست متي مل يتلا ةحرتقملا طاقنلا ليجأت نكمي
.اهب كسمتلا ةلاح يف ىرخأ ةرود ىلإ لامعألا لودج

 ءاضعأل ةملــكلا حـــنم ةســــلــجلا ســيئر ىلوــــتـــي : ٢٥ ةّداملا
 ىدل ةعدوملا نيلّخدتملا ةمئاق يف نيلجسملا ةماعلا ةيعمجلا
.سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألا

 دّدــحــُي ،نيلــخدــتملا ةــمــئاــق يف نيلــجسملا ددــع ةاــعارــم عــم
 داقعنا لاجآ مارتحا لظ يف لّخدت لك ةدم ةسلجلا سيئر
.ةرودلا

 بحس وأ ميدقت ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ نكمي : ٣٥ ةّداملا
 كلذو ،لامعألا لودج يف ةلجسم ةطقن لك لوح ايباتك مهتالخدت
.اهءانثأ وأ ةينعملا ةماعلا ةيعمجلا لاغشأ ةيادب لبق

 ةيعمجلا سأري ،سيئرلل عنام لوصح ةلاح يف : ٤٥ ةّداملا
 يفو .سلجملا سيئر نم فيلكتب سيئرلا باون دحأ ةماعلا

 ربكألا سيئرلا بئان لاغشألا سأري ،فيلكت دوجو مدع ةلاح
.انس

 ةوالـــتب ةماـــعلا ةيعـــمــجلا ةرود لاــــغــشأ مــتـــتـــخُت : ٥٥ ةّداملا
.ةرودلا تالوادم رضاحم

يناثلا مسقلا

سيئرلا 

 يف اهيلـع صوــــصــنــملا تاـــيـــحالـــصلا راــــطإ يف : ٦٥ ةّداملا
 ٠2 يف خرؤملا 61٤-12 مقر يسائرلا موسرملا نم 32 ةداملا



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٥٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢ 10

 ،سلجملا بتكم لّكشتي ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ
 ءاسؤرو )٤( ةعبرألا سيئرلا باون نم ،سيئرلا ىلع ةدايز
.ةصصختملا ناجللا

 ريغ )1( ةدحاو ةنس اهتدُم ةدهع بتكملا ءاضعأ سرامي
.سلجملا ةدهع ةليط ديدجتلل ةلباق

 ةفصانم )٤( ةعبرألا سيئرلا باون باختنا متي : ٩٥ ةّداملا
 .سلجملل ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ فرط نم ،ةأرماو لجر

 نــيذلا ءاـــضـــعألا بـــتــكــملا ةيوــــضــــعل حــشرـــتي : ٠٦ ةّداملا
.ةرمتسمو ةمئاد ةفصب بتكملا ماهمل غرفتلاب نومزتلي

 تاباختنا ىلع فارشإلاو ريضحتلا ةنجل لكشت : ١٦ ةّداملا
 ،سلــجــملا ســـيئر فرــط نم نعــــطلا ةـــنــجلو بــتـــكملا ءاــضــــعأ

 نوحرصي نيذلا سلجملا ءاضعأ نيب نم ،ةأرماو لجر ةفصانم
.بتكملا وضع ةدهعل حشرتلا مدعب ايباتك

 ررقمو سيئر نّيعيو ءاضعألا ددع سلجملا سيئر ددحي
.ررقم بجومب ةنجل لك

 ءاضعأ تاباختنا ىلع فارشإلاو ريضحتلا ةنجل رشنت
 ةدمتعملا ةيمسرلا  ةيمقرلا ةصنملا ربع حشرتلا نالعإ بتكملا

 ةدهع ةياهن نم ،لقألا ىلع ،اموي )٠3( نيثالث لبق سلجملا نم
.بتكملا

.حشرتلا عاديإ تايفيك نالعإلا اذه ددحيو

 ءادتبا ،مايأ )٥( ةسمخ ةدمل تاحيشرتلا عاديإ ةرتف حتتفت
.حشرتلا نالعإ رشن خيرات نم

 لجأ يف ةنجللا رشنت ،هالعأ ةددحملا لاجآلا ءاضقنا دعبو
 ةيمقرلا ةصنملا ربع نيحشرتملا ةمئاق مايأ )3( ةثالث هاصقأ
.سلجملا نم ةدمتعملا ةيمسرلا

 ةــيــعــمــجلا ءاــــضـــعأ سلـــجــملا ســـــيئر يـــعدــتــــسي : ٢٦ ةّداملا
 ةيعمجلا ءاعدتسا تايفيك قفو سيئرلا باون باختنال ةماعلا
 اذــه نـــم 6٤ ىلإ 2٤ نــــم داوـــملا يف اهـــيلـــع صوـــصـــنملا ةـــماــــعلا
 .يلخادلا ماظنلا

 تيوـصتلا ةـــقرول ةيـــنــقــتلا تافـــصاوملا ددــــحت : ٣٦ ةّداملا
 نم ررقم بجومب ةيباختنالا ةيلمعلا ةيادب يف ةاغلملا قاروألاو
 فارشإلاو ريضحتلا ةنجل نم حارتقا ىلع ءانب سلجملا سيئر
 .بتكملا ءاضعأ تاباختنا ىلع

 راتخيو ،ًايــصــخشو ًايّرـــس تيوــصــتلا نوــــكي : ٤٦ ةّداملا
 ،ةفصانم نيحشرتم )٤( ةعبرأ ةماعلا ةيعمجلا يف وضع لك
.ةأرماو لجر

 روكذملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،سلجملا سيئر فلكي ،هالعأ

 ةصاخلا ناجللا وأ ةصصختملا ناجّللا ءاضعأ ءاعدتسا –
،تاعامتجالل ةربخلاو ةراشتسالا جاوفأو

 بيصنت تارّرقُم اميس ال ،ةيلخادلا تارّرقملا ءاضمإ –
،مهباختنا دعب ةصصختملا ناجللا ءاسؤرو سيئرلا باون

 ةراشتسالا جاوفأو ةصاخلا ناجللا ءاشنإ تاررقم ءاضمإ –
،ةربخلاو

 يف نمألاو ماظنلا نامضل ةيرورضلا تاءارجإلا ذاختا –
،ءاضتقالا دنع ،هطيحمو هتاقحلمو سلجملا رقم

 ةينطو تامهمب هيمدختسم وأ سلجملا ءاضعأ فيلكت –
   ،سلجملا طاشنب ةلص تاذ ةيلود وأ

،نعطلا ةنجلو طابضنالا ةنجل تارارق ذيفنت –

،يلودلا ىوتسملا ىلع سلجملا ليثمت –

 ريزولا وأ ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ راطخإلا جئاتن غيلبت –
 فلكملا ريزولا ىلإ وأ ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا

 ،بابشلاب

 ءادأ نم سلجملا ءاضعأ نيكمتل ةمزاللا طورشلا ريفوت –
،فورظلا نسحأ يف مهماهم

 ةددعتملاو ةّيئانثلا نواعتلا تايقافتاو تاقافتا ماربإ –
 تائيهلاو تامظنملا فلتخمو ةينطولا تائيهلا عم فارطألا
،ةلثامم فادهأ اهل يتلا ةيلودلا

 سلجملا ءاضعأ ضرتعت يتلا لكاشملاو ىواكشلا ةسارد –
،اهتبسانمب وأ/و مهماهم ءادأ ءانثأ

 ماـظـنـلا ذـيـفـنــتــب ةــقــلــعــتملا تاررــقملا دادــعإ ىلع رــهسلا –
.سلجملا بتكم عم نواعتلاب همارتحاو يلخادلا

.سلجملل يمسرلا قطانلا وهو

 ةــــلاـــح يف ،ةـــباــيـــنلاب سلــجـملا ةـــسائر ىلوـــتـــي : ٧٥ ةّداملا
 سيئر نم فيلكتب سيئرلا باون دحأ ،سيئرلل عنام لوصح
 بئان سلجملا سأري ،فيلكت دوجو مدع ةلاح يفو .سلجملا
.اَّنس ربكألا سيئرلا

ثلاثلا مسقلا

بتكملا

 يسائرلا موسرملا نم ٥2 ةداملا ماكحأل اقبط : ٨٥ ةّداملا
 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر ٠2 يف خرؤملا 61٤-12 مقر



٥٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧
11م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢

 ءاضعأ مامأ ًانلع تيوـــصــتلا قاروأ زرــــف مــــتي : ٥٦ ةّداملا
 نيذلا )٤( ةعبرألا نيحشرتملا زوف نلعُيو .ةماعلا ةيعمجلا

.ةأرماو لجر ةفصانم ،تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع اولصحت

 رغصألا حشرتملاً ازئاف نلعُي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
.اَّنس

 ةمئاق دادعإ ةيباختنالا ةيلمعلا ةياهن يف متي : ٦٦ ةّداملا
 اولصحت نيذلا )٤( ةعبرألا نيحشرتملا مضت نيفلختسملل
 بسح ،ةأرماو لجر ةفصانم ،تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع
 .تاوصألا زرف جئاتن نع قثبنملا بيترتلا

 تاباختنا ىلع فارشإلاو ريضحتلا ةنجل نّودت : ٧٦ ةّداملا
 نمضتي رضحم يف تيوصتلل ةيلوألا جئاتنلا بتكملا ءاضعأ

 ءاضعأو سيئر هعّقوُي اهجئاتنو ةيباختنالا ةيلمعلا ريس فورظ
.ةنجّللا

 تيوصتلا جئاتن يف نعط عاديإ حشرتملا نكمي : ٨٦ ةّداملا
 ،تيوصتلل ةيلوألا جئاتنلا نالعإ نايلت نيتللا )2( نيتعاسلا لالخ
 .نعطلا ةنجل ىدل ةببسم ةضيرع عاديإب

 جئاتـنلا نلــعتو ،اــهـــب رــطــخت يتلا نوــــعـــطلا ةنـــجللا سردــــت
.اهلاغشأ ةياهن روف باختنالل ةيئاهنلا

 لامكتسال سيئرلا باون دحأل عنام عوقو لاح يف : ٩٦ ةّداملا
 ،نيفلختسملا ةمئاق يف لوألا حشرتملاب هفالختسا متي ،هتدهع
.ةأرماو لجر ةفصانملا أدبم ةاعارم عم

 ســــيئر ددـــحي ،بـــتـــكــملا ءاـــضـــعأ باـــخـــتـــنا دـــــعب : ٠٧ ةّداملا
 ةرشنلا يف رشني ررقم بجومب بتكملا ءاضعأ ةمئاق سلجملا
.سلجملل ةيمسرلا

 ،رهشلا يف )1( ةدحاو ةرم سلجملا بتكم عمتجي : ١٧ ةّداملا
 نأ هنكميو ،هسيئر نم ءاعدـــتسا ىلع ءاـــنـــب ،ةـــيداــــع ةرود يف

 هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةيداع ريغ تارود يف عمتجي
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب وأ

 نم بتكملا ءاضـــعأ ىلإ تاءاــــعدـــتـــسالا لــــسرت : ٢٧ ةّداملا
 نم ،لقألا ىلع ،مايأ )٥( ةســـمـــخ لـــبــق سلـــجـــملا ســــيـئر لـــبـــق
 ةحرتقملا قئاثولاو لاـــمعألا لودـــجب ةقـــفرـــم ،عامــــتجالا خــــيرات
 نم لاجآلا ددحت ،ةيداعلا رــيغ تارودلل ةــــبـــســـنلابو .ةــــساردلل

 .سيئرلا فرط

 دحأ وأ سلجملا سيئر بتكملا لاغشأ سأري : ٣٧ ةّداملا
 مدع ةلاح يفو ،سلجملا سيئر نم فيلكتب سيئرلا باون
.ًاّنس ربكألا سيئرلا بئان لاغشألا سأري ،فيلكت دوجو

 تاوــصأ ةــيـــبلـــغأب بـــتـــكــملا تالوادــــم ىلع ةـــقداــــصــــملاّ مـــــتـــت
 نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاــح يفو .نـــيرــضاـــحلا ءاـــضــــعألا

.ًاحّجرُم سيئرلا توص

 ءاضعأو سيئرلا اهعقوي رضاحم يف بتكملا تالواُدم نّودُت
 سيئر لبق نم هيلع رّشؤُيو مّقرُي لجس يف ّلجسُتو ،بتكملا
   .سلجملا

.بتكملا لاغشأ ةنامأ ماعلا نيمألا ىلوتي : ٤٧ ةّداملا

 موسرملا نم 82 ةداملا يف ةدّدحملا ماهملا راطإ يف : ٥٧ ةّداملا
 3٤٤1 ماــع لوألا عــــيـــبر ٠2 يف خرؤــــملا 61٤-12 مـــــقر يــــسائرلا
 بتكملا فلكي ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ 72 قفاوملا

: ةيتآلا تايحالصلاب

 جاوـــــفأ وأ رــــثـــكأ وأ ةّصاــــخ ةــنــجل ثادــــحإ ىلع ةــــقـــفاوــــملا –
،ةربخو ةراشتسا

 وأ/و تاــحارـــتـــقالاو تاــــيــــصوــــتلاو ءارآلا عــــيراــــشم يقلت –
 ،ةربخلاو ةراشـــتــسالا جاوــفأ وأ ةــصاـــخلا ناـــجللا نـــم ريراــــــقــــتلا

،ةقداصملاو ةساردلل ،ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف اهتجمربو

 ينوناقلا راطإلا نيســـحتب ةقلعتم ءارآو تاحرتــــقم ميدقت –
،هئاضعأو سلجملاب صاخلا

 ءادأ يف هتدعاســـمل ءارــبــخ ءاــعدــتــساو تاراـــشــتـــسا بلط –
،سلجملا سيئر ةقفاوم دعب هماهم

،هيلع ةضورعملا تاليدعتلاو لئاسملاو تافلملا يف تبلا –

 قئاثولا لكب ناجللاو سلجملا ءاضعأ ديوزت ىلع رهسلا –
،مهماهم ءادأل ةيرورضلا تامولعملاو

 مارتحا عم ،سلجملا صاصتخاب قلعتت ةلأسم لك ةسارد –
،ىرخألا ةزهجألا تايحالصو تاصاصتخا

،سلجملل يلخادلا ماظنلا قيبطت نسح ىلع رهسلا –

 لكايه ديوزت ىلع ،سلجملا سيئر عم قيسنتلاب ،رهسلا –
 ةمزاللا ةينقتلاو ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولاب سلجملا ةزهجأو

،اهلاغشأ ريس نسحل

،ةيمالعإ تايرشن دادعإ ىلع فارشإلا –

 صخت يتلا طابضنالاب ةصاخلا تافلملاو ريراقتلا ضرع –
.طابضنالا ةنجل ىلع سلجملا ءاضعأ

 ةسراممل ماتلا غرفتلا بتكملا ءاضعأ ىلع بجي : ٦٧ ةّداملا
 عيرشتلل ًاقبط بادتنالا يف قحلا نم كلذب نوديفتسيو ،مهماهم
.امهب لومعملا ميظنتلاو

عبارلا مسقلا

ةصصختملا ناجّللا

 موــسرــملا نــم ٠3و 92 نيـــتداـــملا ماـــكـــحأل ًاقـــبــــط : ٧٧ ةّداملا
 3٤٤1 ماـــع لوألا عـــيـــبر ٠2 يف خرؤــــملا 61٤-12 مــــــقر يـــسائرلا
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 هتدهع لاوط هتنجلل ًاعبات ةنجللا وضع ىقبي : ٢٨ ةّداملا
.ةنجللا رييغت هنكمي الو ،سلجملاب

 ةنجل يأل ءامــــتنالا )٤( ةـــعـــبرألا ســـيئرلا باوـــــن نـــكــــمي ال
.سلجملا بتكم يف مهتدهع ةسرامم لالخ ةصصختم

 ،بتكملا يف )٤( ةعبرألا ســيئرلا باون ةدــــهــع ءاـــضـــقنا دعب
.ةصصختملا ناجللا ىلع مهعيزوت سلجملا سيئر ديعي

 موسرملا نم 13 ةداملا يف ةددحملا ماهملا راطإ يف : ٣٨ ةّداملا
 3٤٤1 ماع لوألا عــــيــبر ٠2 يف خرؤـــملا 61٤-12 مــــقر يـــــسائرلا
 لك سرامت ،هالعأ روكذــملاو 12٠2 ةنـــس رـــبوـــتكأ 72 قـــفاوــــملا

: ةيتآلا تايحالصلا ةنجل

 ىوتسم ىلع بابشلا تالاغشنال ةيناديملا ةنياعملا –
،تايالولا

 تاذ لئاسملا يف مهتقفارمو بابشلا تالاغشنال ءاغصإلا –
،ةنجللا ماهمب ةلصلا

 ططخملا ذيفنت مييقتو ةعباتمو ميمصت يف ةكراشملا –
 ،اهصاصتخا لاجم يف بابشلل ينطولا

 وأ/و تاـحارـــتـــقالاو تاـــيـــصوــــتلاو ءارآلا عيراــــشم ميدـــقــت –
 ةيميظنتلاو ةيــعــيرــشــتلا صوـــصــنلا عـــيراــــشم لوـــح رـــيراـــقــــتلا
 ةموظنملا نيسحتب ةليفكلا ريبادتلا حارتقاو ،بابشلاب ةقلعتملا
،اهماهمب ةلصلا تاذ ةينوناقلا

 تايدتنملاو ةيساردلا مايألاو تارمتؤملاو تاودنلا ميظنت –
،اهصاصتخاب ةلصلا تاذ عيضاوملا يف تاءاقللاو

 ىلع هضرعو يونسلا فصنو يونسلا اهريرقت دادعإ –
 يف كراشت امك ،ةماعلا ةيعمجلا ىلع وأ/و سلجملا بتكم

.سلجملل يونسلا ريرقتلا زاجنإو ريضحت

 يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةنجل ىلوتت : ٤٨ ةّداملا
 ماهــملا ىلع ةداـــيز ،باــبــشلا تاردـــق زيزـــعتو يملـــعلا ثـــحبلاو
 عيراشم دادــعإ يف ةـــمهاـــسملا ،هالعأ 38 ةداـــملا يف ةروـــكذــــملا
 ،صوصخلا ىلعو ،ريراقتلا وأ/و تاحارتقالاو تايصوتلاو ءارآلا

: يتأي ام لوح

 نيوكتلا اذكو يلاعلا ميلعتلا ىوتسم ىلع نيوكتلا جمارب –
 تابلطتمو ًايشامت ،تاصصختلاو بعشلا فلتخم يف ينهملا
،دالبلل يداصتقالاو يعامتجالا عقاولا

 نـيوـكـتـلاو مـيـلـعـتـلاو ةـيـبرـتـلا ةـيـعوـن نيسحتو رـيوـطــت –
،بابشلا ةدئافل يعماجلاو ينهملا

.بابشلا لوح يملعلا ثحبلا ريوطت –

 رـــفوــــتـــي ،هالـــعأ روـــكذــــملاو 12٠2 ةـــنــــس رـــبوـــتكأ 72 قـــفاوــــملا
 نوكتت ةصصختم ناجل ىلع ،هفادهأ قيقحت دــصق ،ســـلجملا

ً.اوضع )3٤( نيعبرأو ةثالث ىلإ )٠3( نيثالث نم اهنم ةدحاو لك

 ،ةــــصــــــصــــــخــــتم ناـــــجل )8( يناـــــمـــث نـــم ســـلـــجـــملا نّوـــكـــتـــي
: يتأي امك

 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةنجل –
،بابشلا تاردق زيزعتو

،ةفرعملا داصتقاو راكتبالاو ةيتالواقملاو ليغشتلا ةنجل –

 ةكراشمو ةيوعمجلا ةايحلاو عوطتلاو ةنطاوملا ةنجل –
،ةماعلا ةايحلا يف بابشلا

 ةيكرحو ةــحاــيــسلاو هيــفرـــتلاو ةــضاــيرلاو ةـــفاــقــثلا ةـــنــــجل –
،بابشلا

،لاصتالاو مالعإلا ةنجل –

،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةنجل –

 تافآلا نم بابشلا ةياقوو نماضتلاو ةيعامتجالا ةنجللا –
،مهتيامحو ةيعامتجالا

.ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلا ةنجل –

 سيئر اهسأريو اهنّوكي ةصاخ ةنجل لفكتت : ٨٧ ةّداملا
.ةصصختملا ناجللا ىلع سلجملا ءاضعأ عيزوتب سلجملا

 ةصصخــتملا ناــجــلــلا ىلع ءاضعألا عــيزوــت رــيــياــعــم ددحت
: يتآلا وحنلا ىلع اساسأ

،هيلع لصحتملا نيوكتلا وأ ميلعتلا –

.ىرخأ نيدايم يف وأ/و ينهملا لاجملا يف ةربخلا –

 ةيمومعلا تاسسؤملاو ةموكحلا يلثمم عيزوت متي ،هنأ ريغ
 بـــساــنــتــت يــتلا ناـــجـــللا ىلع ةرـــــشاـــبــم باـــبـــشلاـــب ةـــفـــلـــكــملا

 .ليثمتلا عاطق تايحالصو

 ،اهئاضعأ نيب نم ،ةصصختم ةنجل لك بختنت : ٩٧ ةّداملا
 )1( ةدحاو ةنس اهتدُم ةدهعل ،اررقمو سيئرلل ابئانو ًاسيئر
.ديدجتلل ةلباق ريغ

 يررقمو ءاسؤر باونو ءاسؤر باختنا متي : ٠٨ ةّداملا
 داوملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا قفو ةصصختملا ناجللا

 ةيلمع متت نأ ىلع ،يلخادلا ماظنلا اذه نم 86 ىلإ ٠6 نم
.ةفيظو لك بسح باختنالا

 ناــجللا ءاــضـــعأ مئاوـــق سلــــجــملا ســــيـئر ددــــحي : ١٨ ةّداملا
 بجومب اهيررقمو مهباونو اهئاسؤر مئاوق اذكو ،ةصصختملا

.سلجملل ةيمسرلا ةرشنلا يف رشنت تاررقم
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 راكتبالاو ةيــتالواـقملاو ليغـــشــتلا ةنـــجل ىلوــــتت : ٥٨ ةّداملا
 38 ةداملا يف ةروكذملا ماهملا ىلع ةداــــيز ،ةـــفرعـــملا داــصــتقاو
 تاحارتقالاو تايصوتلاو ءارآلا عيراشم دادعإ يف ةمهاسملا ،هالعأ

: يتأي ام لوح ،صوصخلا ىلعو ،ريراقتلا وأ/و

.بابشلا ىدل راكتبالاو ةيتالواقملاو ليغشتلا ةيقرت –

 ةاــيــحلاو عوـــطــتلاو ةـــنــــطاوــملا ةــنـــجل ىلوـــتــــت : ٦٨ ةّداملا
 ىلع ةدايز ،ةماعلا ةايحلا يف بابشـلا ةـكراـــشـــمو ةـــيوـــعــمـــجلا
 دادــــعإ يف ةــــمــــهاـــســـملا ،هالــعأ 38 ةداـــــملا يف ةروــــكذـــملا ماـــهــــملا

 ىلعو ،ريراقتلا وأ/و تاحارتقالاو تايصوتلاو ءارآلا عيراشم
: يتأي ام لوح ،صوصخلا

 هاجت بابشلا مازتلاو عوطتلاو ةنطاوملا حور ةيقرت –
،عمتجملا

 زـــيزــــعتو بابـــشلا ىدل ةيــطارـــقــمــيدلا ةـــفاـــقــثلا خـــيـــسرت –
 تارارقلا ذاـختا يف ةـــكراشــملاو تاـــيلوؤـــسملا ّدلقـــتل مهـــتاردـــق
،ةيمومعلا

 ةينابشلا ةيوعمجلا ةكرحلا ةيمنت تّايفيكو تايلآ ةيقرت –
،اهتاردق زيزعتو

 اهعضت يتلا لئاــسولا لامــــعتسا ميـــيـــقت يف ةكراـــــشملا –
.ةينابشلا ةيوعمجلا ةكرحلا فّرصت تحت ةيمومعلا تاطلسلا

 ةحايسلاو هيفرتلاو ةضايرلاو ةفاقثلا ةنجل ىلوتت : ٧٨ ةّداملا
 ،هالعأ 38 ةداملا يف ةروكذملا ماهملا ىلع ةدايز ،بابشلا ةيكرحو
 تاحارتقالاو تايـــصوتلاو ءارآلا عـــيراـــشم دادـــعإ يف ةمــــهاـــــسملا

: يتأي ام لوح ،صوصخلا ىلعو ،ريراقتلا وأ/و

 ةضاـيرـلاو ةـفاـقـثـلـل مـهـجوـلوو باـبشلا ةـيـكرـح ةــيــقرــت –
،ةحايسلاو هيفرتلاو

 نيب تالدابتلا قلخ ىلإ ةيمارلا تاططخملاو جماربلا –
،نطولا بابش

 ديجمت يفو دالبلل يفاقثلا عاعشإلا يف بابشلا ةمهاسم –
.قيرعلا اهخيرات

 ماهملا ىلع ةدايز ،لاصتالاو مالعإلا ةنجل ىلوتت : ٨٨ ةّداملا
 ءارآلا عيراشم دادعإ يف ةمهاسملا ،هالعأ 38 ةداملا يف ةروكذملا

 ،صوصخلا ىلعو ،رـيراـــقـــتلا وأ/و تاـــحارــتـــقالاو تاـــيـــصوــــتلاو
: يتأي ام لوح

 زــيزــعــت اذـــكو باـــبشلا هاجت مالـــعإلاو لاصتالا رـــيوـــطـــت –
،ةيمالعإلا تاسسؤملا جمارب يف مهتكراشم

.لاصتالاو مالعإلا عاطقل بابشلا ةئف جولو ليهست –

 ،ةـــمادـــتــســملا ةــيــمــنـــتلاو ةئــــيــبلا ةـــنـــجل ىلوـــتــــت : ٩٨ ةّداملا
 يف ةمهاسملا ،هالعأ 38 ةداملا يف ةروكذملا ماهـــملا ىلع ةداـــيز
 ،ريراقتلا وأ/و تاحارتقالاو تاـــيصوـــتلاو ءارآلا عـــيراـــشم دادـــــعإ

: يتأي ام لوح ،صوصخلا ىلعو

 لالخ نم بابشلا ىدل ةئيبلا ىلع ةظفاحملا ةفاقث رشن –
  ،ةئيبلاب نيمتهملا تايعمجلاو نيلعافلا فلتخم

 ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامح يف بابشلا ةمهاسم تايفيك –
،ةمادتسملا

 ريغتلاو يئـــيـــبلا روـــهدــــتلا تادـــيدـــــهــتو رـــطاـــخــــم مـــيـــيــــقـــت –
،يخانملا

 يف ةمادتسم ةيمنت غولب اهب متي يتلا لئاسولاو قرطلا –
،ةئيبلا ىلع ةظفاحملا راطإ

 طاسوألاو ةئيبلا ىلع ظافحلا لجأ نم جمارب دامتعا –
 ،يجولويبلا عوــنـــتلا ةــــياــمـــحو ،ةيئــــيـــبلا مــظــنلاو ةيـــعــــيـــبــــطلا

 رخزت يتلا ةيعيبطلا تاكلتمملا زيزعتو ،ّرحصتلا ةبراحمو
،اهنيمثتو رئازجلا اهب

 ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم –
 نيسحتب ةليفكلا ريبادتلا حارتقاو ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاب
،ةلصلا تاذ ةينوناقلا ةموظنملا

 ةـيـمـنـتـلاـب ةـقـلـعـتملا تاساــيسلا رــيوــطــت يف ةــكراشملا –
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاو ةمادتسملا

.ةيريودتلا تاعانصلا ىلإ بابشلا جولو –

 ةياقوو نماضتلاو ةيـــعامــتجالا ةنــــّجللا ىلوــــتـــت : ٠٩ ةّداملا
 ماهملا ىلع ةدايز ،مهتيامحو ةيعامتجالا تافآلا نم بابشلا
 عيراشم دادعإ يف ةمهاسملا ،هالعأ 38 ةداملا يف ةروكذملا
 ،صوصخلا ىلعو ،ريراقتلا وأ/و تاحارتقالاو تايصوتلاو ءارآلا

: يتأي ام لوح

،ةيعامتجالا بابشلا لكاشمل لولح ميدقتو صيخشت –

 ةيهاركلا تاباطخو زييمتلا لاكشأ لك ةحفاكمو ةياقولا –
.بابشلا طاسوأ يف ةيعامتجالا تافآلاو فّرطتلاو ةيوهجلاو

 ةدايز ،ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلا ةنجل ىلوتت : ١٩ ةّداملا
 دادعإ يف ةمهاسملا ،هالعأ 38 ةداملا يف ةروكذملا ماهملا ىلع
 ىلعو ،ريراقتلا وأ/و تاحارتقالاو تايصوتلاو ءارآلا عـيراــــشم
: يتأي ام لوح ،صوصخلا

،جراخلا يفو نطولا لخاد ميقملا بابشلا نيب تالدابتلا –

 عم ةنسحلا تاسرامملا لدابتو نواعتلا لاـــمعأ ةيــــقرـــت –
 فادـــهأ اــهل يتلا ةــيـــلوّدلاو ةــيــبــنـــجألا تائـــيـــهلاو تاـــمـــظــــنـــملا

،ةلثامم



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٥٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢ 14

 ةصصختملا ناجللا تاعامتجا رضاحم ررحت : ٧٩ ةّداملا
 ،سلجملا سيئر فرط نم اهيلع رشؤمو ةمقرم تالجس يف

.سلجملا سيئر ىلإ اهنم تاجرختسم مّلستو

 ناجللا رضاحم ىلع ةئيه وأ صخش يأ عالطإ نكمي ال
.سلجملا سيئر نم يباتك صيخرتب ّالإ ،اهلامعأو

 لالخ ،ةصصــختم ةنـــجل لك لفــــكـــتت نأ بــــجـــي : ٨٩ ةّداملا
 تاجايتحالا يوذ صاخشألاب ةصاخلا تاجايتحالاب ،اهتاطاشن
.ةصاخلا

سماخلا مسقلا

ةلاكولا

 يف ،سلجملا ءاضعأ نم وضع لك ىلع نّيعتي : ٩٩ ةّداملا
 ةزهجأ لاغشأ فلتخمل يصخشلا روضحلا ،هماهم ءادأ راطإ
.سلجملا

 نكمي ،هروضح نود لاح عنام لوصح ةلاح يف هنأ ريغ
 هرايتخا نم سلجملا ءاضعأ دحأ لكوي نأ ينعملا وضعلا
 اهصئاصخ ددحي ةيمسا ةلاكو بجومب ،هناكم يف تيوصتلل
.سلجملا بتكم اهتاءارجإو

 لكل ةدحاو ةلاكو نم رــــثـــكأ لوـــــبـــق نـــكـــمـــــي ال : ٠٠١ ةّداملا
 يف نيتلاكو دودح يف ،سلــجــملا ةزـــهــجأ لاـــغـــشأ لالـــخ وـــضــــع
.ةنسلا

.ايئاقلت ةلاكولا ىغلت ،لكوملا وضعلا روضح ةلاح يفو

عباسلا لصفلا

ةربخلاو ةراشتسالا جاوفأو ةصاخلا ناجللا

 ناجل ثادحتسا ،ةجاحلا دنع ،سلجملا نكمي : ١٠١ ةّداملا
 لئاسملا صخي اميف ةربخلاو ةراشتسالل جاوفأو ةصاخ
 ماكحأل ًاقبـط ،بابــــشلاب ةقلـــعـــتملا ةـــيـــنـــطولا ةـــحـــلـــصــــملا تاذ
 ٠2 يف خرؤملا 61٤-12 مقر يسائرلا موسرملا نم ٤3 ةداملا

 روكذملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر
.هالعأ

 ةراــشــتــسالا جاوــــفأو ةــــصاــخلا ناـــجللا أشـــنــــت : ٢٠١ ةّداملا
 اهتليكشت ددحي يذلا سلجملا سيئر نم ررقم بجومب ةربخلاو
.اهميظنتو اهماهمو

 ةربخلاو ةراشتسالا جاوفأو ةصاخلا ناجللا ّدعُت : ٣٠١ ةّداملا
.سلجملا سيئر ىلإ مّلست اهلاغشأ نع ةلصفُم ريراقت

 ةوقب ةربخلاو ةراشـتـــسالا جاوــــفأو ةـــصاــــخلا ناــــجــــللا لـــــحت
.اهماهم ءادأ دعب ةرشابم نوناقلا

 ميقملا يرئازجلا بابشلا نيب ةفلتخملا طباورلا زيزعت –
 مهعيجشت لجأ نم لبسلا عجنأ نع ثحبلاو ،مهنطوو جراخلاب
 ،تالاجملا فلتخم يف ةينطولا ةيمنتلا دوهج يف ةمهاسملل
.مهتربخ نم ةدافتسالاو

 ةيداع ةرود يف ةصصختملا ناجللا عمتجت : ٢٩ ةّداملا
 نم ءاعدتسا ىلع ءانب رهشأ )3( ةثالث لك )1( ةدحاو ةرم
 ريغ تارود يف عمتجت نأ اضيأ اهنكميو ،سلجملا سيئر
.اهئاسؤر نم حارتقا ىلع ءانب ةيداع

 لبق ةصصختملا ناجّللا ءاضعأ ىلإ تاءاعدتسالا لسرُت
 لودجب ةقفرم ،عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )7( ةعبس

.ةلصلا تاذ تافلملا نم ةخسنو لامعألا

.اهئاضعأ ةيبلغأ روضحب ّالإ ناجّللا تالوادُم حصت ال

 ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأب ناّجللا تالوادم ىلع ةقداصملا متت
 توــص نوــكي ،تاوـــصألا ددع يواـــست ةــلاــــح يفو .نـــيرـــضاــــحلا

.ًاحّجرم ةنجّللا سيئر

 ةلاح يفو .اهسيئر ةصصختملا ةنجللا سأري : ٣٩ ةّداملا
.اهررقم وأ سيئرلا بئان اهسأري ،هبايغ

 ىلوتي ،هتدهع لامكتسا ةنجللا سيئر ىلع رذعت لاح يف
 ،ةلاحلا هذه يفو .ةدهعلا ةياهن ةياغ ىلإ ةنجللا ةسائر هبئان
 هذهب رهشأ )6( ةتس نم رثكأ ةنجللا سيئر بئان ىضق اذإ
 ماظنلا اذه نم 97 ةداملا ماكحأ قيبطت ىلإ عضخي ،ةفصلا
.يلخادلا

 ةعبرألا هباون دحأ وأ سلجملا سيئر نكمي : ٤٩ ةّداملا
 ةصصختملا ناجّللا لاغشأ يف ةكراشملا ،هنم فيلكتب )٤(
.يلوادت توص نودب

 يأ ةوعد ،اهتاصاصتخا ةسراـمم راـــطإ يف ةــــنـــجّللا نـــكــــمي
 يف اهتدعاسم مهنأش نم ةسسؤــم وأ/و رـــيــبـــخ وأ/و صـــخــــش

.سلجملا سيئر ةقفاوم دعب ،اهلاغشأ

 نيــــتـــنـــجل نيـــب صاـــــصـــتـــخالا عزاــــنـــت ةــــلاــــح يف : ٥٩ ةّداملا
 ةراشتسا دعب سلجملا سيئر فلكي ،رثكأ وأ نيتصصختم
 ناجللا وأ ةنجللا ىلإ ةلأسملا ةلاحإو عازنلا ةيوستب ،بتكملا
.ةصصختملا

 ،بتكملا ةراشتسا دعب سلجملا سيئر نكمي : ٦٩ ةّداملا
 دوـــعي يتلا لئاــــسـملا ةـــساردب فلـــكت ةـــصاــــخ ةـــنـــجل ليـــكــــشت
.ةصصختم ناجل ةدع ىلإ اهصاصتخا

 ةصاخلا ةنجللا يف ءاضعأ ةصصختملا ناجللا ءاسؤر ّنيعي
.ةصصختم ةنجل لكل ءاضعأ )3( ةثالث دودح يف
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نماثلا لصفلا

طابضنالا دعاوق

 تاءارجإلل سلجملا يف وضع لك ضّرعتي : ٤٠١ ةّداملا
 ةمظنألاو نيناوقلا ماكحأل ةفِلاخُم ًالاعفأ بكترا اذإ ،ةيبيدأتلا
.يلخادلا ماظنلا اذه ماكحأو اهب لومعملا

 لالخ ،سلجملا يف وضع يأ دض ذاختا نكمي : ٥٠١ ةّداملا
 : ةيتآلا ةيبيدأتلا تابوقعلا ،ةماعلا ةيعمجلا لاغشأ

،ماظنلاب ريكذتلا –

،ةملكلا بحس –

.ةملكلا لوانت نم عنملا –

 لالخ اضيأ ،هالعأ ةروكذـملا ةيــــبـــيدأــتلا تاـــبوـــقــــعلا قـــبــــطت
 ناجللاو ةصصختملا ناجللاو بــتـــكملا لاغـــشأو تاــــعاـــمــتـــــجا
.ةصاخلا

 تايحالص نم تاسلجلا يف ماظنلاب ريكذتلا : ٦٠١ ةّداملا
.ةسلجلا سيئر

 ،تاشقانملا وفص ريكعت يف ببست سلجملا يف وضع لك
.ماظنلاب رّكذُي

 ىلإ ينــعملا وضعــلا نــم ةـــمـــلـــكـــلا بحست نأ اضيأ نـــكـــمـــي
 ةملكلا ذخأ ام ةلاح يف ةساردلا لحم ةلأسملا ةشقانم ةياهن
.ماظنلاب هريكذت دعب مالكلا ىلع ّرصأو ،نذإ ريغ نم

 يف ةملكلا لواـنت نم سلــــجملا وــــضــع عــنـــمــــي : ٧٠١ ةّداملا
: ةيتآلا تالاحلا ىدحإ

 ةعاق لخاد ءودــهلاو ماظــــنلا وفــــص ريـــكـــعت يف بـــبـــست اذإ –
،تاسلجلا

 ءاـــنـــثأ سلـــجملا يف وــــضع دـــيدـــهت وأ زازــــفـــتــــساب ماـــــق اذإ –
.ةسلجلا

 ةمتاش ًاظافلأ لمعتسي نأ لخدتملا ىلع عنمي : ٨٠١ ةّداملا
 هسيئر وأ سلجملا ةبيهب ساسم اهيف وأ ،ةقئال ريغ تارابع وأ
 تائيهلا ةعمسبو صاخـشألا ةـــمارـــكب وأ ،سلـــجــملا ءاـــضــــعأ وأ

 بادآلاب وأ/و ماعلا ماظنلاب ساسملا وأ ،ةيمومعلا تاسسؤملاو
.ةماعلا

 ةلصاوــم نم لــخدتـــملا ةســــلـــجلا ســـيئر عـــنـــمـــي : ٩٠١ ةّداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف ،هلخدت

،ةسلجلا سيئر نم نذإ نود لّخدت اذإ –

،سلجملا ءاضعأ دحأ قح يف ةمتاش تارابعب هّوفت اذإ –

.ريغلل ةصاخلا ةايحلاب ساسملا ةلاح يف –

 نع داح اذإ لخدتملا رظن تفلي نأ هدحو ةسلجلا سيئرل
.شاقنلا بادآب ّلخأ وأ عوضوملا

 لخدتملا ةعطاقم دحأل نكمي ال ،ةسلــــجلا ســيئر ءانثـــتـــساب
.همالك لوح تاظحالم ءادبإ وأ

 فنعلا سلجملا ءاضعأ نم وضع لمعتسا اذإ ام ةلاح يف
 ةزهجأ لاغشأو تاعامتجاو تاسلج ءانثأ يدسجلا وأ يظفللا
 راظتنا يف ةعاقلا ةرداغمب ينعملا ةسلجلا سيئر رمأي ،سلجملا
.طابضنالا ةنجل ىلع هتلاحإ

 رشع ةثالث نم نوكتت طابضنالل ةنجل أشنُت : ٠١١ ةّداملا
: يتآلاك ً،اوضع )31(

 ءاضعأ نيب نم سلجملا سيئر مهنيعي ،ءاضعأ )٥( ةسمخ –
،سلجملا

 صوصنملا ةصصختملا ناجللا يلثمم ،ءاضعأ )8( ةينامث –
 ناجللا ءاضعأ نيب نم نوبخـتني ،هالـــــعأ 77 ةداــــــملا يف اهـــيــــلع
.ةأرماو لجر ةفصانم ةصصختملا

 يف نيروكذملا ءاضعألا فالختساو باختنا ةيفيك ددحت
 .سلجملا سيئر نم ررقم بجومب ،هالعأ ةيناثلا ةطملا

.اهئاضعأ نيب نم طابضنالا ةنجل سيئر بختني

 ةنجل تاعامتجا هلثمم وأ سلجملل ماعلا نيمألا رضحي
.اهتنامأ ىلوتيو ،طابضنالا

 ءاعدتسا ىلع ءانب ،طابضنالا ةنجل عمتجت : ١١١ ةّداملا
 بتكملا نم اهيلإ ةعوفرملا ريراقتلا يف رظنلل ،اهسيئر نم

.سلجملا ءاضعأ نم وضع يأ دض

 تابوقعلا يف تبلاب طابضنالا ةنجل صتخت : ٢١١ ةّداملا
: يتأي امك ،سلجملا ءاضعأ ىلع اهقيبطت ررقملا

: ةيتآلا تالاحلا يف قبطيو ،راذنإلا –

.)2( نيترمل ماظنلاب ريكذتلا *

 ايهفش نوكي نأ نكميو ،ايقابتسا ءارجإ راذنإلا لثمي
.سلجملا ةزهجأ لاغشأو ةينلعلا ةسلجلا ءانثأ ايباتك وأ

 نود ،ناجّللا تاعاــمــتــجا نع تاّرــــم )٤( عـــبرأ بايــــغلا *
،رربُم

 سلجملل ةماعلا ةيعمـــجلل )1( ةدــــحاو ةرود نع بايغلا *
،رربم نود

 سلجملا مساب ،مالعإلا لئاسول اميس ال ،تاحيرصتلا *
،هسيئر نم قبسُم صيخرت نود

 لخاد ةيبزحلا ةياـــعدلل سلــجــملا وــضع ةفص لامعتسا *
 ايازم ىلع لوصــحلل وأ ،هـــتاــطاـــشن لالـــخو ســـلجــــملا ةزــــهـــجأ

،ةّصاخ
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 طابضنالا ةنجل تارارق ذيفنت سلجملا سيئر نمضي
 تاءارجإلل اقبط ينعملا وضعلل هغيلبت متي ررقم بجومب

.سلجملا يف اهب لومعملا

 ةنجل رارق يف نعطلا ينــعــملا وــضـــعلل قـــحـــي : ٤١١ ةّداملا
 خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث هاصقأ لجأ يف طابضنالا

.رارقلا غيلبت

 ،هتساردل ةمزاللا قئاثولا فلتخمب امعدم نعطلا هّجوي
 ةنجل ىلع هرودب هضرعي يذلا سلجملا سيئر ىلإ ةرشابم
 خيرات نم اموي )٠3( نيثالث لجأ لالخ هيف تبلل نعطلا
.هعاديإ

 )7( ةعبس نم نوكتت نعطلل ةنجل سسؤت : ٥١١ ةّداملا
 )3( ةثالث مهنيب نم ،سيئرلا مهنيعي سلجملا نم ءاضعأ
.ةنجللا سيئر مهيف نمب نوناقلا لاجم يف نيصتخم ءاضعأ

 توصب نعطلا ةنجل لاغشأ سلجملل ماعلا نيمألا رضحي
.اهتنامأ نمضيو ،يراشتسا

 تاوصأ ةيبلغأب اهتارارق نعطلا ةنجل ذخّتت : ٦١١ ةّداملا
 نوكي ،تاوصألا ددع يواست لاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا

.ًاحجرُم سيئرلا توص

 فرط نم ةرشابم ذفنتو ،ةيئاهن نعطلا ةنجل تارارق دعت
.سلجملا سيئر

 فالختسال ةيرورضلا ريبادتلا لك سلجملا سيئر ذختي
 صوصنملا فالختسالا تاءارجإ قفو ةبوقعلاب ينعملا وضعلا

 .يلخادلا ماظنلا اذه يف اهيلع

عساتلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

 ءانب يلخادلا ماظنلا اذه ماكحأ ليدعت نكمي : ٧١١ ةّداملا
 )2/3( يثلث وأ بتكملا وأ سلجملا سيئر نم حارتقا ىلع
 اهسفن لاكشألا قفو تاليدعتلا ىلع قداصُيو ،سلجملا ءاضعأ
.يلخادلا ماظنلا اذه ىلع ةقداصملا اهب تمت يتلا

 قداصملا ،يلخادلا ماظنلا اذه نم ةخسُن لسرُت : ٨١١ ةّداملا
 لئاسولا ربع سلجملا ءاضعأ ىلإ ،سلجملا فرط نم هيلع
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن دعب ةينورتكلإلا

 نم دــعـــملا ،يلـــخادلا ماـــظـــنلا اذـــه ىلـــع قدوــــص : ٩١١ ةّداملا
 لاغشأ لالخ ،سلجـــملا ســـيئر ةــــسائرب ةـــــصاـــخ ةـــنـــجل فرــــط

.22٠2 ةنس تشغ 32و 22 يموي ةدقعنملا ةماعلا ةيعمجلا

 تشغ 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 مدع وأ ،وضعلا ماهم نمض لخدـــت يتلا لامـــعألا ضــــفر *
،اهزاجنإ

 ةيوهجلاو ةيهاركلا تاباطخو زييمتلا لاكشأ لامعتسا *
،فرطتلاو

 سلـــجــملا ءاـــضـــعأ دــض يـــظـــفللا فـــنــعلا لامـــعــــتسا *
.هيمدختسم وأ

 بلط ،راذنإ ةبوقع لــحــم ناك يذلا سلــــجــملا وـــضع نــــكمي
 ةفلاخملا ىلإ دوعلا مدع ةلاح يف )2( نيتنس لجأ دعب راذنإلا بحس

 .ةبوقعلا هذه قيبطت تررب يتلا

 ةزهجأل ةيباختنالا تايلوؤسملا لكل : حشرتلا نم عنملا –
: ةيتآلا ةلاحلا يف قبطيو ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل سلجملا

.نييلاتتم )2( نيراذنإ يقلت *

 ،سيئرلا باون ىلع قبطتو : بختنملا ةفص بحس –
 نيتلاحلا يف ،اهيررقمو مهباونو ةصصختملا ناجللا ءاسؤرو
 : نيتيتآلا

 ناجللاو بتكملا تاعامتجا نع رربم نودب بايغلا *
،نيتيلاتتم )2( نيترم ةصصختملا

.نييلاتتم )2( نيراذنإ يقلت *

 يف قبطيو : سلجملا وضع نم ةيوضعلا بحس –
: ةيتآلا تالاحلا

 ،تاّرم )٥( سمخ ناجّللا فلتخم لاغشأ نع بايغلا *
،رربُم نود

 تارود )3( ثالث وأ نيتيلاتتم )2( نيترود نع بايغلا *
،رربُم نود ،سلجملل ةماعلا ةيعمجلل ةلصفنم

،تاراذنإ )3( ثالث ىلع لوصحلا *

 ةيعمجلا ءاضعأ دحأ دض يدسجلا فنعلا لامعتسا *
،هيمدختسُم وأ ،سلجملل ةماعلا

 تامولعملا نمض ةفنصُم تامولعم وأ عئاقو ءاشفإ *
،ةيرسلا

.ظّفحتلا بجاو مارتحا مدع *

 ىلإ سلجملا لاغشأ يف اتقؤم ينعملا ةكراشم قيلعت متي
.يئاهن رارق رودص ةياغ

 ،هالعأ 3و 2و 1 طاقنلا يف ةروكذـملا تالاـــحلا يف هـــــنأ رـــــيــــغ
 يف وضعلا ةفصل رشاــبـــمو يئاــــــقـــلـــت نادـــقــف اهـــيـــلـــع بّترـــتــــي
.سلجملا

 ةيــبلـــغأب اهتارارـــق طاـــبــضـــنالا ةـــنـــجل ذــــخّتـــت : ٣١١ ةّداملا
 سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست لاح يفو .تاوصألا

.ًاحجرُم
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17م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢

 ٤٤٤١ ماع بجر ٤ يف خّرؤم ٩٥-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 يذيفنتلا موسرملا لدعي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦٢ قفاوملا

 قفاوملا ٥٢٤١ ماع ناضمر ٤ يف خرؤملا ١٣٣-٤٠ مقر
 تاطاشن ميظنت نمضتملاو ٤٠٠٢ ةنس ربوتكأ ٨١

.اهعيزوتو اهداريتساو ةيغبتلا داوملا عنص
–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ماع ةجحلا يذ 71 يف خرؤملا ٤٠1-67 مقر رمألا ىضتقمبو –

 بئارضلا نوناق نمضتملاو 6791 ةنس ربمسيد 9 قفاوملا 6931
،هنم 892 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،ةرشابملا ريغ

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

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٤ يف خرؤملا 133-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا ٥2٤1 ماع ناضمر
 ،اهعيزوتو اهداريتساو ةيغبتلا داوملا عنص تاطاشن ميظنت
 ،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام مسري

 مقر يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداـــملا لدعت: ىلوألا ةّداملا
 ربوتكأ 81 قفاوملا ٥2٤1 ماع ناضمر ٤ يف خرؤملا 133-٤٠

 ةيغبتلا داوملا عنص تاطاشن ميظنت نمضتملاو٤٠٠2 ةنس
: يتأي امك ررحتو ،ممتملاو لدعملا ،اهعيزوتو اهداريتساو

 داوملل ةجتنملا ةكرشلا لامسأر نوكي نأ بجي : 3 ةداملا“
 بئارضلا نوناق نم 892 ةداملا ماكحأ بجومبً اكولمم ةيغبتلا

: ةرشابملا ريغ
 ةبسنلاب نيميقملا نييرئازجلا فرط نم ةّيلك ةفصب ّامإ –

،غضملاو قشنلا وأ/و نيخدتلل هجوملا غبتلا ةعانصل
 يف نيميقم ريغ نيمهاسم عم ةكارشلا راطإ يف اّمإو –

 ةعانصل ةبسنلاب ةكرشلا لامسأر نم ،رثكألا ىلع ،%9٤ دودح
.غضملا وأ/و قشنلاو نيخدتلل هجوملا غبتلا

 قشنلل هجوــملا غـبتلل ةــيرــصحلا ةعاـنصلا صخي اميف
 ةــبسنــلاــب اـــبوـــلـــطـــم سيـــل ةـــكارشلا طرش نإف ،غضملا وأ/و
 .”يبنجألا كيرشلل

 ةّيـــــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشـــــني : ٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يفناج 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤ يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ٤٤٤١ ماع بجر ٤ يف خّرؤــــم ٠٦-٣٢ مـــقر يذيفــــنت موــسرم
 موــسرملا لّدعي ،٣٢٠٢ ةنــس يــفناــج ٦٢ قـــفاوـــملا
 ٣٤٤١ ماع بجر ٩ يف خّرؤــــملا٠٧-٢٢ مقر يذيــــفــنـــتلا
 طورش ددحي يذلا ٢٢٠٢ ةنس رياربف ٠١ قفاوملا

 اهــــــغلبمو ةـــلاــطــبلا ةــحـنم نـــم ةدافــتــسالا تايـــفــيـــكو
.اهنم نيديفتسملا تامازتلا اذكو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ
 ناـــمـــضلاو ليـــغــشـــتلاو لـــــمــعلا رـــيزو رـــيرـــقت ىلع ءاــــنـــــــب –

،يعامتجالا
 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ىداـمـج ٥2 يف خرؤملا 61-12 مـقر نوـناـقـلا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا
،هنم ٠91 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 9 يف خّرؤملا ٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 22٠2 ةنس رياربف ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر

 اذكو اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو طورش
،ممتملاو لدعملا ،اهنم نيديفتسملا تامازتلا

: يتأي ام مسري

 ةداملا ماكحأ ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
 ماع بجر 9يف خّرؤملا ٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 7
 طورش ددـــحـــي يذــــلا 22٠2 ةــنس رــيارـــبـــف ٠1 قــــــفاوملا 3٤٤1
 تامازتلا اذكو اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو
: يتأي امك ،ممتملاو لدعملا ،اهنم نيديفتسملا

 هاـــضاقـــتي يذلا ةــــلاــطــبلا ةـــحــنم غـــلـــبم ددـــــحي : 7 ةداملا ''
.جد ٠٠٠.٥1 ــب ديفتسملا

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

 لّوأ نــم ءادـــــتبا موــــسرـــــملا اذـــه ماـــــكـــحأ يرــــــســـت : ٢ ةّداملا
.32٠2 ةنس يفناج

 ةّيمـــسّرلا ةدـيرـــــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رــــشــــني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يفناج 62 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤ يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 
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 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا

 تاساردلل ينطولا دهعملاب ثحبلاو تاساردلا ريدم
 .ةلماشلا ةيجيتارتسالا

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ديلو دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1
 ينطولا  دهعملاب ثحبلاو تاساردلل اريدم هتفصب ،يرصان
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا
 ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان
.جراخلاب ةينطولا

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1
 نيمدختسملا رييستل ريدم بئان هتفصب ،ةيرهق ليئاربج
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا
.ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنصل ماعلا ريدملا

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 رمعوأ دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1
 تاقفصلا نامض قودنصل اماع اريدم هتفصب ،يبرعلا تيآ
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا
 ثــحــبلاو يلاـــعلا مــيلــعــتلا ةرازوـــل ماـــعلا شـــتــــفملا
.يملعلا

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1
 يلاعلا ميلعتلا ةرازول اماع اشتفم هتفصب ،ةباص فيرشلا

.يملعلا ثحبلاو

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا

 تالاــــصــتالاو دـــيرــبلل طـــبــضلا ةـــطلـــس سلـــجم ســـيئر
.ةينورتكلإلا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دــّيــســلا ماــهــم ىــهــنــت ،32٠2 ةــنــس يــفــناــج 61 قــفاوـملا ٤٤٤1
 طبضلا ةطلس سلجمل اسيئر هتفصب ،راطعلب نيدلا نيز
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا
 ةـــساــئرــــــــب ةــــيـــــكــلـــــسالـــلاو ةـــيــــكــــلـــسلا تالــــصاوــــملا
.ةّيروهمجلا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 قيفر دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةــنــس يفــناــج 61 قـــفاوـــملا ٤٤٤1
 ةـــسائرــب ةيكلـــساللاو ةيـــكلـــسلا تالــصاوملل ارــــيدم ،جاـــحلب
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ريدملا نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا
.ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنصل ماعلا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـيـلو دــّيسلا نــّيــعــي ،32٠2 ةـــنس يفـــناــــج 61 قــــــفاوملا ٤٤٤1
.ةيمومعلا تاقفصلا نامض قودنصل اماع اريدم ،يرصان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 نيــــيــعت نــمــضـــتي ،٣٢٠٢ ةـــنـــس يفــناــج ٦١ قـــفاوـملا
 ثــحــبلاو يلاـــعلا ميـــلعــتلا ةرازول ماــــعلا شــــتــــــفـــملا
.يملعلا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نيسح دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول اماع اشتفم ،يرازوف

ةّيدرف ميسارم



٥٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧
19م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 سيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا

.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلل طبضلا ةطلس سلجم
––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يداهلا دـمحم ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1
 تالاصتالاو ديربلل طبــضلا ةطلس سلـــجمل اســـــيئر ،يشانح
.ةينورتكلإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
 ةينطولا ةلاكولل يزكرملا ريغ ديحولا كّابشلا ريدم
.راردأ ةيالو يف اقباس - رامثتسالا ريوطتل

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،32٠2 ةـنـس يفــناــج ٤1 قـفاوـملا ٤٤٤1
 ريغ ديحولا كاّبشلل اريدم هتفصب ،هـللا دبع نامحرلا دبع
 يف ،اقباس - رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل يزكرملا

.راردأ ةيالو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا

.نازيلغ ةيالو يف ةقاطلا ريدم
––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ديعلب دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 ىلع هتلاحإل ،نازيلغ ةيالو يف ةقاطلل اريدم هتفصب ،روركأ
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا

 .فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب شتفم
––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دنحم دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،نانشم ريدإوأ

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا

 باـــبـــشلا ةرازوـــــب صيــــخلـــتلاو تاـــساردلاب ةـــــّفلــــكم
.ةضايرلاو

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةدـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،32٠2 ةـــنس يفـــناــــج ٤1 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم اهتفصب ،ينيوق ةيضار
.ةضايرلاو بابشلا

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 نيسي دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 يعامتجالا طاشنلاو ةيرشـبلا دراوملل ريدم بئان هتفصب ،ينادم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٢ قفاوملا
 اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب شتفم
.ةأرملا

––––––––––––
 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،22٠2 ةـنـس ربمسيد 12 قـفاوـملا ٤٤٤1
 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،دارم ءايركز
.ةأرملا اياضقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
.اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب مسق ةسيئر

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةدـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،32٠2 ةـــنس يفـــناــــج ٤1 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 دراوملاو ايجولويجلا مسقل ةسيئر اهتفصب ،نانروب ةبيجن
 ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس - مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةيندعملا
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
.ةعانصلا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 لامج دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيمومعلا تاسسؤملا ةمكوحل ريدم بئان هتفصب ،ريدغ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةعانصلا ةرازوب  ةيداصتقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
.تنشومت نيع ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا ريدم

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 مساقلب ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 ،تنشومت نيع ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم هتفصب ،ةيمسق
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا

 فيشرألاو ةيمقرلا تايجولونكتلاو ةنرصعلا ريدم
.لقنلا ةرازوب

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 نيمأ دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيمقرـلا تاـيـجوـلوـنـكـتـلاو ةـنرصعـلـل ارـيدـم هـتـفصب ،حالـفـم
.هبلط ىلع ءانب ،لقنلا ةرازوب فيشرألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

 ماهم ءاهنإ نمضتت ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
.تايالولا ضعب يف لقنلل نيريدم

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةداسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،32٠2 ةـنـس يـفــناــج ٤1 قــفاوــملا ٤٤٤1
 ،ةيتآلا تايالولا يف لقنلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،راردأ ةيالو يف ،تيمز نب دمحأ –
،ةديلبلا ةيالو يف ،فيرش ناضمر ريديإ –
.ةماعنلا ةيالو يف ،ريشبلب دوادوب –

–––––––––––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب 

 سانولا ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 ىلع هتلاحإل ،ةياجب ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب ،يرشم
.دعاقتلا

–––––––––––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب 

 ىسيع ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 هفيلكتل ،تنشومت نيع ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب ،يرامقن
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
.ةحايسلاو ةقدنفلل نيينطو نيدهعمل نيريدم

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 ةقدنفلل نيينطولا نيدهعملل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا

: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نييتآلا ةحايسلاو
،وزو يزيتب ،يسوبلم ةميسن –
.ةداعسوبب ،ىلعلب يقوش –

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
 يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا

.ةديعس ةيالو يف

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب ،يميلح

.ةديعس ةيالو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا

 ةيمومعلا تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل بدتنم ريدم
.اقباس – نوميميتب ةيرادإلا ةعطاقملاب

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 جاحلب دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل ابدتنم اريدم هتفصب ،ديعلب
 هفيلكتل ،اقباس – نوميميتب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا

.ىرخأ ةفيظوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
.اقباس - ةراجتلا ةرازوب ريدم ةبئان

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،32٠2 ةـــنس يفـــناــــج ٤1 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 تامدخلا سييقتل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةسافوب ةريصن
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس - ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةيناثلا ىدامج ١٢ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

 نانمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
.نيتيالو يف ةراجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،32٠2 ةـنـس يـفــناــج ٤1 قــفاوــملا ٤٤٤1
 ةيالو يف ةراجتلل اريدم هتفصب ،ىسوم تيأ رصانلا دبع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةليسملا

–––––––––––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يرـكزوــب دـّيـسـلا ماـهـم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قــفاوملا ٤٤٤1

 يجاب جرب ةــيالو يــف ةراـجـتـلـل ارــيدـــم هـتـــفـصـب ،يـبـيــعــش
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،راتخم
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 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
 ةيعماجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةماعلا ةريدملا
.نارهول

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةدـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،32٠2 ةـــنس يفـــناــــج ٤1 قــــــفاوملا ٤٤٤1
 ةيئافشتسالا ةسسؤملل ةماع ةريدم اهتفصب ،بيعشوب ةميعن
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،نارهول ةيعماجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب يمجنملا ريوطتلا

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةبيجن ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب يمجنملا ريوطتلل ةريدم ،نانروب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نيمألا  نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا
.راشب ةعماجل ماعلا

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 نامحرلا دبع ّديسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1
.راشب ةعماجل اماع انيمأ ،مورك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ديمع نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا
.ناسملت ةعماجب بطلا ةيلك

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 دـمحم دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1
.ناسملت ةعماجب بطلا ةيلكل اديمع ،دايع يبأ بيكش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 بئان نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ديمحلا دبع ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1
 ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ةبساحملل ريدم بئان ،نيدموب
.نيينهملا

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا
.ركسعم ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 رداقلا دبع دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1
.ركسعم ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدم ،يتباث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٦١ قفاوملا
.فيطسب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهعم

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 قيفوت دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا ٤٤٤1
.فيطسب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهعمل اريدم ،هنداعس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
.”ايركز يدفم“ ةفاقثلا رصق

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ةديغ نسحأ ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
.”ايركز يدفم“ ةفاقثلا رصقل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
 بابشلا ةرازوب ميظنتلاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا

.ةضايرلاو
––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ينادم نيسي ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 بابشلا ةرازوب ميظنتلاو نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل اريدم
.ةضايرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 بئان نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
.ةعانصلا ةرازوب ريدم

––––––––––––
 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ريدغ لامج ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
 ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةمكوحل ريدم بئان
.ةعانصلا ةرازوب
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 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
.ةزابيت ةيالو يف ةعانصلا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 مساقلب دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
.ةزابيت ةيالو يف ةعانصلل اريدم ،ةيمسق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا
.لالج دالوأ ةيالو يف نكسلا

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 جاحلب دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
.لالج دالوأ ةيالو يف نكسلل اريدم ،ديعلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نييـعـت نــمضتــي ،٣٢٠٢ ةـــنس يفـــناــــج ٤١ قـــفاوملا
.ةحايسلاو ةقدنفلل نيينطو نيدهعمل نيريدم

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1

 ةحايسلاو ةقدنفلل نيينطولا نيدهعملل نيريدم ،امهامسا يتآلا
: نييتآلا

،ةداعسوبب ،يسوبلم ةميسن –

.وزو يزيتب ،ىلعلب يقوش –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيناثلا ىدامج ١٢ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نانمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع
.تايالولا ضعب يف لقنلل نيريدم نييعت

––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
: ةيتآلا تايالولا يف لقنلل نيريدم ،مهؤامسأ

،راردأ ةيالو يف ،ريشبلب دوادوب –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،فيرش ناضمر ريديإ –

.يزيليإ ةيالو يف ،تيمز نب دمحأ –

–––––––––––––––––––––

 ماع ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب 
 ىسيع دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج ٤1 قفاوملا ٤٤٤1
.ترايت ةيالو يف لقنلل اريدم ،يرامقن

ةيلاملا ةرازو
 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧٢ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق

 تايفيك ددحي،٢٢٠٢ ةنـــــس ربمسيد ١٢ قــــفاومــلا
 لـصاوــتـملا يـنـهـملا نــيوــكـتلا ىلــع مــسرــلا قــيـبـطـت
.نيهمتلا ىلع مسرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيلاملا ريزو ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو
 ةجحلا يذ 71 يف خرؤملا 1٠1–67 مقر رــمألا ىضـتـقــمـب–

 نوناق نمضتملاو 6791 ةنس ربمسيد 9 قفاوملا 6931 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،ةـلــثاــمـملا موــسرــلاو ةرــشاـبـملا بــئارـضــلا

،هنم 6 رركم 691  ىلإ رركم 691 داوملا اميس ال
 رــفـص 61 يـف خرؤــملا 7٠–8٠ مــقر نوــناــقــلا ىــضــتقــمـبو–

 نوناقلا نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا 92٤1 ماع
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

 93٤1 ماع ناضمر ٥2 خرؤملا ٠1–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
 يف ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذلا 81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا

،نيهمتلا لاجم
 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤملا 61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،هنم 6٥ ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 يف خرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥1 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
 ٠3 يف خرؤملا 78–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

 ددحي يذلا 3٠٠2 ةنس سرام 3 قفاوملا 32٤1 ماع ةجحلا يذ
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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: يتأي ام ناررقي

 نم 6 رركم 691 ةدامـلا ماـــكـحأل اــقـــيـــبـــطـت : ىلوألا ةداملا
 رارقلا اذه فدهي ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق
 ينـــــهملا نـــيوــــكتلا ىلع مـــسرلا قـــيــبطت تاـــيــــفـــيك دــــيدـــحت ىلإ
.نيهمتلا ىلع مسرلاو لصاوتملا

 لصاوتملا ينهملا نيوكتلا ىلع مسرلل عضخي : ٢ ةداملا
 نونّطوملا وأ نوميقملا نومِدختسملا ،نيهمتلا ىلع مسرلاو

 اقفو ،ةيمومعلا تارادإلاو تائيهلا ءانثتساب ،رئازجلا يف
 ةرــشاـبملا بـــئارــضــلا نوــناــق نــم ررــكــم 691 ةداــملا ماــكـحأل
 .ةلثامملا موسرلاو

 يف نينّطوم وأ نيـــمـيقم نيـــمِدخــتســمك ربـــتــــعي : ٣ ةداملا
: لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقفو ،رئازجلا

،يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا ةيونعملا صاخشألا–

 وأ ةأشنم اهيدل يتلا ةيونعملاو ةيعيبطلا صاخشألا–
،رئازجلا يف نطوم

 ،رئازجلا يف ةميقملا ريغ ةيونعملاو ةيعيبطلا صاخشألا–
 يف ررقم وه امك ،ةمئاد ةأشنم راطإ يف طاشنل ةسرامملا
.ةيئابجلا تايقافتالا ماكحأ

 باسحل ساسأك ةدمتعملا روجألا ةلتك نوكتت : ٤ ةداملا
 ،نيهمتلا ىلع مسرلاو لصاوتملا ينهملا نيوكتلا ىلع مسرلا

 مصخ لبق نيمدختسملل ةعوفدملا روجألا ماخ يلامجإ نم
 لــــخدلا ىلع ةــــبــيرــضلاو دـــعاـــقــتلاو ةـــيــعاـــمـــتجالا تاــــمــهاــســـملا
.روجأ / يلامجإلا

 تاضيوعتلاو تابترملا ،ةعوفدملا روجألا ماخب دصقي
 76 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا روجألا اذكو باعتألاو
 .ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم

 لصاوتملا ينهملا نيوكتلا ىلع مسرلا قبطي : ٥ ةداملا
 2 ةداملا يف نيروكذملا نيِمدختسملا ىلع نيهمتلا ىلع مسرلاو
 تاطاشن راطإ يف ةعوفدملا غلابملا لصت ال امدنع ،هالعأ
 ،%1 ةبسنب ددحملا ىندألا دـــحلا نيهمـتلاو لصاوتملا نيوكتلا

 ةرـشاــبـملا بــئارـضـلا نوــناــق نــم 2 ررــكـم 691 ةداــمـلل اــقـبط
.ةلثامملا موـسرــلاو

 يف خرؤملا ٠1–81 مقر نوناقلا ماكحأ ةاعارم عم : ٦ ةداملا
 روكذملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر ٥2
 %1 ةبسن غولب مدع ةلاح يف  ،هنم 73 ةداملا اميس ال ،هالعأ

  2 رركم 691 ةداملا يف ةروكذملا روجألل ةيونسلا ةلتكلا نم
 بجاوــلا ،ةــلــثاــمملا موسرــلاو ةرشاــبملا بئارضلا نوــناـــق نـــم
 ،انوناق ةتبــثم باـــبــسأل نيـــهــمتلا تامـــهاـــسمل اهــصـــيــــصخت
 نــيوــكتلا تاـــــمـــهاـــسم يف ققــــــحملا قراــــفلا صــــيــصـــخت نــــكـــمي
 سفن نم 3 رركم 691 ةداملل اقبط كلذو لصاوتملا ينهملا
.نوناقلا

 نأ مِدختسملا ىلع بجي ،ةداملا هذه ماكحأ نم ةدافتساللو
 ،هالعأ ةروكذملا % 1 ةبسن غولب يف زجعلا تبثت ةداهش مدقي

 ةصتخملا ينهملا نيوكتلا ةيريدم حلاصم ةريشأت لمحت
.ايميلقإ

 ةروكذملا ةداهشلا ميدقت نيِمدختسملا ىلع نـّيعتي :٧ ةداملا
 جذومن بسح صاخ حيرصت باتتكاو ،هالعأ 6 ةداملا يف

 هاصقأ لجأ يف ،رارقلا اذهب لوألا قحلملاب قفرملا ةرامتسالا
 اهبجومب يتلا ةنسلل ةيلاوملا ةنسلا نم رياربف )٠2( نورشعلا
.عفدلا ةقحتسم موسرلا تحبصأ

 بئارضلا ةضابق ىدل ،هالعأ روكذملا حيرصتلا باتتكا بجي
   : اهل عباتلا

 صاخشألل ةبسنلاب يسيئرلا رقملا وأ يعامتجالا رقملا –
،ةيونعملا

.ةيعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب طاشنلا ناكم –

 مـــهــحيرـــصت قاـــفرإ نيِمدــــخــتـــسملا ىلع نـّيعــــــتي : ٨ ةداملا
 ينهملا نيوكتلا راطإ يف ةعوفدملا تاقفنلا لمشي فشكب
 اذهــب يناثلا قحلملاب قــــفرــــملا جذوـــمــنلا بـــســـح ،لـــصاوـــتــــملا
.رارقلا

: هالعأ روكذملا فشكلا نوكي نأ بجي

،انوناق ةدعم ريتاوفب امعدم–

 لاجم يف ةعوفدملا تاقفنلا ،ةلصفنم ةفصب انمضتم–
 ةيجوغاديبلا فيراصملا اذكو نيمأتلاو ماعطإلاو ءاويإلاو لقنلا
.مِدختسملا فرط نم ةلمحتملا

 قافرإ ،نيهمتلا راطإ يف ،كلذك نيمدختسملا ىلع نـّيعتيو
: يتأي امـب حيرصتلا

 بسح ،نيهمتلاب ةطبترملا تاقفنلا لمشي لصفم لودج–
،رارقلا اذهب ثلاثلا قحلملاب قفرملا جذومنلا

 ارشؤم ،نيهمتلا لاجم يف لوذبملا دهجلا تبثت ةداهش–
 ،ايميلقإ ةصتخملا ينهملا نيوكتلا حلاصم فرط نم اهيلع
.رارقلا اذهب عبارلا قحلملاب قفرملا جذومنلا بسح

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشنــي :٩ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

 ميلعتلاو نيوكتلا ريزو
نيينهملا

 يبارم نيساي
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لوألا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ERIALUPOP TE EUQITARCOMED ENNEIREGLA EUQILBUPER

نيهمتلا ىلع مسرلاو لصاوتملا ينهملا نيوكتلا ىلع مسرلاب قلعتي عفدلاب راعشإ عم حيرصت 

 6 رركم 691 ىلإ رركم 691 داوملل ةئشنملا ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نم 6٥ ةداملا(

)ةلثامملا موسرلا و ةرشابملا بئارضلا نوناق نم

ةيلاملا ةرازو

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا 

.............................................ةيريدم

.............................................ةئيهلا

SECNANIF SED ERETSINIM

stôpmi sed elarénég noitceriD

..….….....…………………………..noitceriD

…………………….…………… erutcurtS

......................................................................................................... : ةكرشلل ةيعامتجالا ةيمستلا وأ مسالا ،بقللا 

.............................................................................................................……...............:يعامتجالا رقملا وأ ناونعلا –

................................................................................................................................................ : طاشنلا ةيادب خيرات–

.................................................................................................................................................... : سرامملا طاشنلا –

........................................................................................................................................... : يئابجلا فيرعتلا مقر –

................................................................................................................................................... : عاضخإلا ةدام مقر –

................................................................................................. : دامتعالا وأ يفرحلا ةقاطب وأ يراجتلا لجسلا مقر –

....................................................................................................... : يراجلا ديربلا باسح وأ يكنبلا باسحلا مقر –

Ⅱ- روجألا ةلتكب قلعتت تامولعم

Ⅰ - ةبيرضلاب فلكملا نع تامولعم

نييعتلا

:ءارجألا ددع –

: روجألل ةيلامجإلا ةلتكلا  –

غلبملا

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

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

 ناكمو ةيونعملا صاخشألل ةبسنلاب يسيئرلا رقملا وأ يعامتجالا رقملا اهل عباتلا بئارضلا ةضابق ىدل هعاديإ متي
 ىلع مسرلا قاقحتسا ةنسل ةيلاوملا ةنسلا نم رياربف ٠2 هاصقأ لجأ يف ةيعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب طاشنلا

.نيهمتلا ىلع مسرلاو لصاوتملا ينهملا نيوكتلا
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)عبات( لوألا قحلملا

Ⅲ - اهب مزتلملا تاقفنلا

:ةيجوغاديبلا فيراصملا –

:ءاويإلا فيراصم –

:ماعطإلا فيراصم –

:نيمأتلا فيراصم–

:لقنلا فيراصم –

 ينهملا نـيوكـتـلاــب ةــطـبترـملا فــيراــصـملل يـلاــمـجإلا غـــلـبملا
: ) Ⅱ قحلملا عومجم( لصاوتملا

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

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

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

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

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

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

غلبملانييعتلا

لصاوتملا ينهملا نيوكتلا ناونعب

نيهمتلا ناونعب

:ةيجوغاديبلا فيراصملا –

: نيهمتلا يملعمل ةمدقملا حنملا–

:نينهمتملل ةعوفدملا بتاورلا هبش –

:ةلمعتسملا تاودألاو ةينهملا سبالملا ،مزاوللا فيلاكت –

: نيهمتلاب ةطبترم ىرخأ فيراصم –

 نيهمتلاب ةطبترملا فيراصملل يلامجإلا غلبملا –
: )Ⅲ قحلملا عومجم(

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

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

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

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

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

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

Ⅳ - قبطملا لدعملا ديدحت

نييعتلا

نيهمتلا ناونعب

لدعملا

لصاوتملا ينهملا نيوكتلا ناونعب

 نيوكتلاب ةطبترملا تاقفنلل يلامجإلا غلبملا( لصاوتملا ينهملا نيوكتلا يف لوذبملا دهجلا طسق –
)l( )روجألا ةلتك / لصاوتملا ينهملا

:))I( - %1( قبطملا لدعملا

 .... %

 .... %

: )II( )روجألا ةلتك / نيهمتلاب ةطبترملا تاقفنلل يلامجإلا غلبملا( نيهمتلا يف لوذبملا دهجلا طسق 

: ))II( - %1( قبطملا لدعملا

 .... %

 .... %

 يف نيوكتلا تامهاسمل اهصيصخت بجاولا روجألل ةيونسلا ةلتكلا نم % 1 ةبسن غولب متي ال امدنع

لصاوتملا ينهملا نيوكتلا تامهاسمل ههيجوت نكمي يفاضإلا قرافلا نإف ،انوناق ةتبثم بابسأل ،نيهمتلا

 يف نيوكتلا تامهاسمل اهصيصخت بجاولا روجألل ةيونسلا ةلتكلا نم % 1 ةبسن غولب متي ال امدنع : ةظحالم

.لصاوتملا ينهملا نيوكتلا تامهاسمل ههيجوت نكمي يفاضإلا قرافلا نإف ،انوناق ةتبثم بابسأل ،نيهمتلا

–
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Ⅴ -ةقحتسملا قوقحلا ديدحت

غلبملانييعتلا

لصاوتملا ينهملا نيوكتلا ناونعب

..........................................................................................)III( قبطملا لدعملاX روجألا ةلتك–

نيهمتلا ناونعب

)VI( قبطملا لدعملاX روجألا ةلتك–

: )III + VI( ةقحتسملا قوقحلل يلامجإلا غلبملا–

حيرصتلا اذه ىلع ةنّودملا تامولعملا ةحصب حرصأ

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

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

ةبيرضلاب فلكملا ءاضمإو متخ..................................... يف ................. ـب

بئارضلا ةضابقل صصخم راطإ

..................................... يف ................. ـب

............................... يف ةخرؤم ................ مقر ةصلاخم

قودنصلا نيمأ ءاضمإو متخ

 هذه ديدست قاقحتسا دوجو مدع ةلاح يف ىتح ،حيرصتلا اذه باتتكا نيينعملا ةبيرضلاب نيفلكملا ىلع بجي–
.ةينوناقلا ةيحانلا نم موسرلا

.حيرصتلا اذهب ةقفرملا تانايبلا يف نيهمتلاو لصاوتملا ينهملا نيوكتلا راطإ يف ةعوفدملا تاقفنلا ليصفت بجي –

)عبات( لوألا قحلملا
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يناثلا قحلملا

................... ةنس  ناونعب لصاوتملا ينهملا نيوكتلاب ةقلعتملا تاقفنلا فشك



......................................................................................................................... : ةكرشلل ةيعامتجالا ةيمستلا وأ مسالا ،بقللا

............................................................................................................................................................ : يئابجلا فيرعتلا مقر

 ةروتافلا غلبم
 باستحا عم
 موسرلا عيمج

)**( ةقحتسملا

 ةعيبط
)*( تاقفنلا

 مقر
 خـــيراـــتو
ةروتافلا

 ةعيبط
 نيوكتلا

مدقملا

 مقر
 فيرعتلا
 يئابجلا

)FIN(

 مقر
ةداملا

 لجسلا مقر
 يراجتلا

 مقرو
دامتعالا

 ةسسؤملا
 تّلوت يتلا

نيوكتلا

 مقرلا
يلسلستلا

عومجملا

 فيراصملا اذكو نيمأتلاو ماعطإلاو ءاويإلاو لقنلا ناونعب ةعوفدملا تاقفنلا نيب ،صوصخلا هجو ىلع ،زييمتلا بجي )*( 
.مدختسملا اهلمحتي يتلا ةيجوغاديبلا

: نع ةرداص ريتاوفب لصاوتملا ينهملا نيوكتلا راطإ يف ةعوفدملا تاقفنلا رربت نأ بجي )**(

،ةيمومعلا تارادإلا وأ تائيهلل ةعباتلا نيوكتلا تاسسؤم •

،ةيمومعلا تاسسؤملل ةعباتلا نيوكتلا زكارم •

.ينهملا نيوكتلا عاطق فرط نم ةدمتعملا ةصاخلا نيوكتلا زكارم •





....................... يف.....................................ـب

 مدختسملا عيقوتو متخ
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ثلاثلا قحلملا

................... ةنسلل نيهمتلا راطإ يف ةعوفدملا تاقفنلا فشك



......................................................................................................................... : ةكرشلل ةيعامتجالا ةيمستلا وأ مسالا ،بقللا

............................................................................................................................................................ : يئابجلا فيرعتلا مقر

قرفلا
 لدعم

زاجنإلا
 عومجم
تاقفنلا

% ١ ةبسن
 نم ةلتكلا
 ةيونسلا

روجألل



....................... يف.....................................ـب

 مدختسملا عيقوتو متخ

نيهمتلا راطإ يف ةيلعفلا تاقفنلا

 بتاور هبش
 ةعوفدملا نينهمتملا

ةنسلا لالخ

 نيهمتلا يّملعم ةحنم
 اهنوضاقتي يتلا

 مهتفيظو ىلإ ةفاضإ
ةيساسألا

 ىرخأ فيراصم
اهديدحـت بجاو

 ةلتكلا
 ةيونسلا

روجألل
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عبارلا قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا



 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

..............................ةيالول نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةيريدم



نيهمتلا لاجم يف لوذبملا دهجلا تبثت ةداهش





22٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 72 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم 8 ةداملا ماكحأب المع –
 ،نيهمتلا ىلع مسرلاو لصاوتملا ينهملا نيوكتلا ىلع مسرلا قيبطت تايفيك ددحي يذلا

،...................................................... ةنسل نيهمتلا راطإ يف ةسسؤملا فرط نم ةعوفدملا تاقــفنلا فشك نم ققحتلا دعبو –

......................................................................................................... : ةسسؤملا نأ نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم دهشي –

................................................................................................................................... : ةيعامتجالا ةيمستلا وأ مسالا ،بقللا –

......................................................................................................................................................... : يئابجلا فيرعتلا مقر–

.......................................................................................... : )ماقرألاو فرحألاب( ـب هلدعم ردقي نيهمتلا لاجم يف ادهج تلذب –

.............................................................................................: )ماقرألاو فرحألاب( غلبمـب قحتسملا نيهمتلا ىلع مسرلا ردقي



........................................ يف...............................ـب



ءاضمإو متخ

 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاريدم
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 ماع ةيناثلا ىدامج ٨١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 رارقلا مّمتيو لّدعي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ١١ قفاوملا ٤٤٤١
 ٢٣٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
 بصانم دادعت دّدحي يذلا ١١٠٢ ةنس رياني ٦ قفاوملا
 ناوــــعألاب صاـــــخلا دـــقـــــعلا ةدـــمو اهـــفـيــنــصتو لـــغــــشلا
 تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ ىوتسم ىلع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
 71 يف خّرؤملا 8٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فــيــظوت تايـــــفـــيك
 اذـكو مـهرـيـيـسـتب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم 8 ةداملا اميس ال،لّدعملا ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا

 يف خّرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةـــنس وـــيــــنوــــي ٠3 قــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ةدــــعـــــقـــــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قـفاوملا ٤٤٤1 ماـع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 ٥ يف خّرؤملا 391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خّرؤملا 63–22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 22٠2 ةنس يفناج ٤ قـفاوملا 3٤٤1 ماـــع ةيــــناثلا ىدامـــج لّوأ
 اهمــيــظــنتو يلاـــملا مالعـــتسالا ةجلاعم ةيلخ ماهم دّدــــحـــي يذلا

،اهريسو

 لّوأ يف خّرؤــــــــملا كرــــتــشـــملا يرازولا رارـــــقلا ىضـــــتقمبو –
 دادعت دّدحي يذلا 11٠2 ةنـــــس رياــــني 6 قفاوملا 23٤1 ماع رفص
 ناوــــــــعألاب صاــــخلا دــــقـــــعلا ةدــــمو اهفيــــنـــــصتو لـــغـــشلا بـــصاـــنم
 ىلع تامدخلا وأ ةنايـــصلا وأ ظــــفــحلا تاـــطاــشن يف نيــــلماــــعلا

،يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ ىوتسم

 : يتأيام نارّرقي

 لودجلا ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 كرتشملا يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا
 11٠2 ةنس رياني 6 قفاوملا 23٤1 ماع رفص لّوأ يف خّرؤملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو

“

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

فنصلا
 مقرلا

يلالدتسالا

 ةدملا دّدحم ريغ دقع
)١(

ةدملا دّدحم دقع
)٢(

دادعتلا
)٢( + )١(

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع
لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع
سراح
لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع
يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

 عومجملا

1
1
1
2
3
٥
7

٠٥2
٠٥2
٠٥2
962
٠92
833
893

“

2
1
6
٤
2
2
1
٨١

2
1
6
٤
2
2
1
٨١

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
  .32٠2 ةنس يفناج 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 81 يف رئازجلاب رّرح

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 يرازولا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٩١ قفاوملا
 قفاوملا ٧٣٤١ ماع لاوش ١٢ يف خرؤـــملا كرـــتشملا
 ايلعلا بصانملا ددع ددحي يذلا ٦١٠٢ ةنس ويلوي ٦٢
 ،ثحبلا معد يمدختسم كالسأل نيمتنملا نيفظوملل
 يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا ناونعب
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا ،يجولونكتلاو
.يملعلا

––––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو
 71 يف خرؤملا 7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

 ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

،لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمــــــتبس 8 قــفاوـــملا ٤٤٤1 ماـــع رفـــص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنــس رــيارــــبـــف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
 لوأ يف خرؤملا 3٤٤-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 11٠2 ةنس ربـــمـــسيد 62 قفاوـملا 33٤1 ماع رفص
 كالــــسأل نيـــمــتــنــملا نيـــفـــظوـــملاب صاــــخلا يـــساـــسألا نوناقلا

،ثحبلا معد يمدختسم
 81 يف خرؤملا 77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

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

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
 لاوش 12 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –

 ددــع ددــحـــي يذـــلا 61٠2 ةــنس وــيـــلوـــي 62 قــــــفاوملا 73٤1 ماـــع
 معد يمدختسم كالسأل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا
 يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا ناونعب ،ثحبلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةعباتلا يجولونكتلاو
: يتأي ام نورّرقي
 يرازولا رارقلاب قحلملا لودجلا لّدعي : ىلوألا ةداملا

 ويلوي 62 قفاوملا 73٤1 ماع لاوش 12 يف خرؤملا كرتشملا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو 61٠2 ةنس

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو
 ٩١ قـــــفاوـــملا ٤٤٤١ ماـــع لوألا عـــيـــبر ٣٢ يف خّرؤـــم رارق

 عيبر ٧ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ
 يذلا ٩١٠٢ ةنس ربمفون ٤ قفاوملا ١٤٤١ ماع لوألا
 زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي
 ةينطولا ةكرحلا يف ثحبلاو تاساردلل ينطولا

.٤٥٩١ ةنس ربمفون لّوأ ةروثو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 32 يف خّرؤم رارق بجومب
 لوألا عيبر 7 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 91
 ةمئاقلا دّدحي يذلا 91٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 1٤٤1 ماع
 تاساردلل ينــطولا زـــكرـــملا ةرادإ سلــــجم ءاــضـــعأل ةيــمــــسالا

 ،٤٥91 ةنس ربمفون لّوأ ةروثو ةينطولا ةكرحلا يف ثحبلاو
: يتأي امك

 ينطولا زاهجلا )ىتح رييغت نودب( .............................. “
،يملعلا ثحبلل مئاد ريدم

،زكرملا ريدم ،نيدلا رون دسلا –

،زكرملل يملعلا سلجملا سيئر ،زيزعلا دبع ةنكوب –

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٩٢ يف خّرؤم رارق
 ١٢ يف خّرؤــملا رارــقلا لدــعــي ،٢٢٠٢ ةــنــس رــبمــفون
  ٠٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا ١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
 فحتملا ةرادإ سلـجم ءاــضــعأ نيـيـــعت نمــــضـــتملاو
.وزو يزيتل دهاجملل يوهجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 92 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمفون ٤2
 نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 1٤٤1 ماع
 ،وزو يزيتل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ
: يتأي امك

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا( )ىتح رييغت نودب( .........."
،)ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملا ريزو ةلثمم ،ةيزاف يحباصم –

 ةــيــنــيدــلا نوؤشلا رــيزو لـــثمم ،بياص رـــيدـــيوأ دـــنـــحـــم –
،فاقوألاو

.".............................. )رييغت نودب يقابلا( ......................



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٥٠٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢ 32

تلا
جولونكتلا ريوط

ي
لا

ةبعش

ا
نمل

ص
اعلا ب

يل

حبلا زكرم
 ث

ايجولونكتلا يف
 ت

لا
ةيعانص

حبلا زكرم
 ث

ايجولونكتويبلا يف
حبلا زكرم

 ث
تقالا يف

ا داص
 قبطمل

ةيمنتلا لجأ نم
حبلا زكرم

 ينقتلاو يملعلا ث
 يف

نإلا ملع
اقثلاو يعامتجالا ناس

يف
حبلا زكرم

 ث
ن ايجولونكت يف

ص
 ف

ةيوقاطلل لقاونلا
حبلا زكرم

 ينقتلاو يملعلا ث
 يف

ةيئايميكلا ةيئايزيفلا ليلاحتلا
حبلا زكرم

 ينقتلاو يملعلا ث
ةيبرعلا ةغللا ريوطتل

حبلا زكرم
 لوح ينقتلاو يملعلا ث

ا
ةلحاقلا قطانمل

ايجولونكتلا ةيمنت زكرم
 ت

ا
ةروطتمل

حبلا زكرم
 ث

 يملعلا مالعإلا يف
ينقتلاو

اقاطلا ةيمنت زكرم
ا ت

ةددجتمل
حبلا زكرم

 ث
إلا مولعلا يف

 ةيمالس
او

حل
ةراض

ا
مل

عومج

م
م لوؤس

 عورش
تلا

جولونكتلا ريوط
ي

دنهلا
ةس

م
 لوؤس

 جمارب
دنهلا

ةس

ملعلا مالعإلا
 ي

جولونكتلاو
ي

م
 جمارب لوؤس

 مالعإلا
تالاو

لاص

بلا ةرادإ
ح

ث

لكم
 ف

الاب
 لابقتس

هيجوتلاو

لكم
 ف

اردلاب
اس

ت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لا
او ةنايص

ةمدخل

يئر
 س

م
معط

يئر
 س

م
نزخ

يئر
 س

ح
ةريظ

م
ا لوؤس

 ةمدخل
ةيلخادلا

–
2

–
1

2
1

1
1

1

–
8

1
٤

٤
2

1
1

1

٤
٥٥

١١
٨٢

٦٢
٨

٢١
٢١

٢١



٥٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧
33م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ربمسيد

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

يرادب لامك

ةيلاملا ريزو



يلاسك لامج ميهاربا

،لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

٥ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢١ يف خّرؤم رارق
 طـــطــخم دادـــعإ رـــيرــقت نمـــضتـــي ،٣٢٠٢ ةنـــس يــفــناــــج
 عــقوــملاو عـــسوتــلا ةقـــطنــمل ةيـــحاـــيــسلا ةئيـــهـــتلا
.)تليسمسيت ةيالو( “ةرمت نب يديس“ يحايسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

 11 يف خّرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص
 عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم 6و ٥ ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

 92 يف خّرؤملا ٥٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠1 قفاوملا 73٤1 ماع لوألا عيبر

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 122–22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1

 اهب حيرصتلاو ةيحايسلا عقاوملاو عـــسوــتلا قطاـــنم ديدـــحت
،اهفينصتو

 دنع ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو –
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت

: يتأي ام رّرقي

 موسرملا نم 6و ٥ نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا

 دادعإ رّرقُي ،هالـــعأ روــــكذـــملاو لّدـــــعملا ،7٠٠2 ةـــنـــس سراــــم 11
 يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
 ،تليسمسيت ةيالو ،تليسمسيت ةيدلبب “ةرمت نب يديس“

ً.اراتكه 6٤ اهردق ةحاسمب

 تازــيــهــجت ةمئاـــقو ةئـــيـــهــتلا تاهــــجوـــت دّدــــــحت : ٢ ةداملا
 ططخم لكــش اذكو ةــــيدــعاــقلا تآــشــنـــملاو ةـــماـــعلا ةـــحلـــصـــملا
 عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هعوضومو ةيحايسلا ةئيهتلا

 ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا يحايسلا عقوملاو
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

 هيلع نّيعــتي يذلا يلاولا ىلإ رارـــــقلا اذــــه لـــسرُي : ٣ ةداملا
 سلجملا سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم
.ةيدلبلا رقمب )1( دحاو رهش ةدمل هقيلعت لجأ نم يدلبلا يبعشلا

 ةطلس تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع ّنيعتي : ٤ ةداملا
 ططخم دادعإب ًانوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا
 ةحايسلاب ّفلـــكملا رـــيزولا مالــــعإب موـــقيو ،ةيـــحايـــسلا ةئيــــهتلا

.كلذب يلاولاو

 ريغ حلاصــملاو ةيـــموــمـــعلا تارادإلا ىلع ةداـــــــيز : ٥ ةداملا
 صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

 خّرؤملا 68–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا يف اهيلع
 لّدعملا ،7٠٠2 ةنس سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف

 تاـــمـــظــنــملاو فرـــغلاو تايـــعـــمجلا راــشـــتست ،هالـــعأ روــــكذــــملاو
 ةيالولا ىوتـــسم ىلع ةـــحاــيــسلا نادــــيم يف ةطـــشاــــنلا ةيـــنهــــملا
.ةّينعملا

 يذيفنتلا موسرملا نم 71 ةداملا ماكحأل اقبط : ٦ ةداملا
 سرام 11 قفاوملا 82٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا 68–7٠ مقر

 ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،7٠٠2 ةنس
 )3( ثالث يف يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

: ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف كلذو لحارم

 ،ةئيهتلا عاونأ فلتخم دادعإو صيخشت : ىلوألا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةّدم

 يف ،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ : ةيناثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ ةدم

 تاونقلا تاكبــش ذيـــفــنت فـــلم دادــــعإ : ةثـــلاــثلا ةلــحرـــملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ ةدم يف ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يف رئازجلاب رّرح
  .32٠2 ةنس يفناج

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

 ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف خّرؤم رّرقم
.ةيروتسدلا ةمكحملاب دراوملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ّنإ

 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 11يف خّرؤملا 3٥٤-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نييعت

 دعاوقلاب قلعتملاو 22٠2 ةنس سرام 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش ٥ يف خّرؤملا 39-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،ةيروتسدلا ةمكحملا ميظنتب ةصاخلا

 دّيسلا نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربوتكأ 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 72 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،ةيروتسدلا ةمكحملاب دراوملا ةرادإل اريدم ،شرط يئاطلا متاح

: يتأي ام رّرقي

 سيئر مساب ،هتايحالص دودح يف ءاــــضمإلا ،دراوــــملا ةرادإ رـــيدم ،شرـــط يئاــطلا متاح دـّيــــسـلا ىلإ ضّوـــــــــفي : ىلوألا ةداملا
 ءانثتساب ،ةيروتسدلا ةمكحملل يبساحملاو يلاملاو يرادإلا رييستلاب ةقلعتملا قئاثولا عيمج ىلع ،ةيروتسدلا ةمكحملا
.تارّرقملاو تارارقلا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف رّرقملا اذه رشني : ٢ ةداملا

.22٠2 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤ يف رئازجلاب رّرح

جاحلب رمع


