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ةيميظنت ميسارم

 ناونعب دامتعا ليوحـت نـــمضــتــي ،32٠2 ةنس سراــم ٤1 قــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع ناـــبعش 12 يف خّرؤــــم ٥11-32 مـــــقر يــــسائر موـــسرم
......................................................................................................................................................................................................ةلودلا ةينازيم

 ةينازيم ناونعب دامتعا ليوحت نـــمضــتــي ،32٠2 ةنس سرام ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 12 يف خّرؤم611-32 مقر يسائر موسرم
...............................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر فرصت تحتعضوي ،ةلودلا

 ةينازيم ناونعب دامتعا  ليوحت نـــمضــتــي ،32٠2 ةنس سرام ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 12 يف خّرؤم 711-32 مقر يسائر موسرم
......................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ريزو فرصت تحت عضوي ،ةلودلا

 ةينازيم ناونعب دامتعا  ليوحت نـــمضــتــي ،32٠2 ةنس سرام ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 12 يف خّرؤم 811-32مقر يسائر موسرم
......................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو فرصت تحت عضوي ،ةلودلا

 ةيلحتل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٤1 يف خّرؤم 3٠1-32 مقر يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو هايملا

6٥2-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا لّدـــعي ،32٠2 ةنس سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٤1 يف خّرؤم ٤٠1-32 مقر يذيفنت موسرم
 تاساردلل ةــينطولا ةلاكولا ءاــشنإ نمضتملاو ٥٠٠2 ةــنس ويلوي ٠2 قـــفاوملا 62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 31 يف خّرؤملا

.........................................................................................................................ةيديدحلا ككسلا يف تارامثتسالا زاجنإ ةعباتمو

 مقر يذيفنتلا موسرملا مــــمـتـيو لدـــــعـي ،32٠2 ةنس سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٤1 يف خّرؤم ٥٠1-32 مــقر يذــيــفــنــت موــسرــم
 ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا ماهم نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر 6 يف خرؤـملا ٠2-623
.........................................................................................................................اهريسو اهميظنتو اهليكشتو ةيودألل ةكرتشملا

 ةفرعملا داصتقا ريزو تايحالص ددحي،32٠2 ةنس سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٤1 يف خّرؤم 7٠1-32 مقر يذيفنت موسرم
............................................................................................................................ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو

 ةرازوــل ةيزـكرـمـلا ةرادإلا ميظنت نمضتي،32٠2 ةنس سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٤1 يف خّرؤم 8٠1-32 مقر يذيفنت موسرم
..........................................................................................................ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانـلا تاسسؤــملاو ةـفرــعـــملا داصتقا

ةّيدرف ميسارم

 ةلودلا كالمأل نييوهج نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................يراقعلا ظفحلاو

.ةسبت ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......نيتيالو يف يراقعلا ظفحلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةعباتمو ةجمربل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................نيتيالو يف ةينازيملا

....رئازجلا ةيالو يف ليغشتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......ةينطولا كالمألل نييوهج نيريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....نيتيالو يف ةلودلا كالمأل نيريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ظفحلاو يضارألا حسمل نيريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف يراقعلا

ـه ٤٤٤١ ماع نابعش 6١22 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 3202 ةنس سرام ٥١ 2
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...ةيدملا ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................فراطلا ةيالو يف ءانبلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 تشغ 22 قفاوـملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،32٠2 ةنس رياربف لوأ قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع بجر ٠1 يف خّرؤـم رارق
.................................ةنـيدــملا يــسدـنـهمل ةـــينـطوــلا ةــسردــملا ةرادإ ســلـجــمءاـــضــعأل ةـــيـمـسالا ةـــمئاقلا دّدـــحي يذلا 22٠2 ةنس

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

............................ريدم يبئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نانمضتي ،32٠2 ةنس رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف ناخرؤم نارارق

6١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش 22
3م 3202 ةنس سرام ٥١
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ـه ٤٤٤١ ماع نابعش 6١22 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 3202 ةنس سرام ٥١ 4

 ماع نابعش ١2 يف خّرؤم ٥١١-32 مقر يسائر موسرم
 ليوحـت نـــمضــتــي ،3202 ةنس سرام ٤١ قفاوملا ٤٤٤١
.ةلودلا ةينازيم ناونعب دامتعا

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
 تآشنملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو ةينطولا ةيبرتلا
،ةيدعاقلا

 1٤1و 7-19 ناــــتداـــمـلا اــمــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلــع ءاـــنــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 22 يف خرؤملا ٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

 ىدامج لوأ يف خرؤمـلا ٤2-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمسيد ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا

،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 9 يف خرؤملا 21-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةـــنس يفـــناــــج 2 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،ةيلاملا ريزو فرصت تحت ةعوضوملا

 9 يف خرؤملا 61-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةـــنس يفـــناــــج 2 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوـــناق بجوـــمب ،ةلودلا ةيــنازـــيم ناونــــــعب
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو فرصت تحت ةعوضوملا

 9 يف خرؤملا 92-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةـــنس يفـــناــــج 2 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2 ةنــسل ةيلاـــملا نوــــناق بجوـــــمب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
 يرــــلاو ةـــيــموــمــعلا لاـــغــشألا رـــيزو فرـــصت تـــحت ةعوـــضوــــملا

،ةيدعاقلا تآشنملاو

: يتأي ام مسري

 بجومب ةحوتفملا تادامتعالا نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 رـــيــيالــم ةســــمــخ هردــــق غــــلــبــم ،32٠2 ةـــنـــسل ةـــيلاـــملا نوـــناــــق
 رانيد فلأ ةئامعبسو انويلم نوسمخو ةثالثو ةئامسمخو
 صيـــــــصختلا يف ةدّيقم مازتـــلا ةصــخرك ،)جد ٠٠٠.٠٠7.3٥٥.٥(
 ريغ تاــقــفن '' عـــباـــسلا باــــبلا يفو ''صـــصـــخم رـــيغ غلـــبم ''

.ةيلاملا ريزو فرط نم رّيسملا ،''ةعّقوتم

 ةسمخ هردق غلبم ،32٠2 ةنس ةينازيم يف حتفي : 2 ةّداملا
 فلأ ةئامعبسو انويلم نوسمخو ةثالثو ةئامسمخو رييالم
 ظفاحم يف ةديقم ،مازتلا ةصخرك ،)جد ٠٠٠.٠٠7.3٥٥.٥( رانيد
 اذــــهـــب قــحلـــملا لودجلل اقـــبط ةعزوــــملاو تارازوـــلل جــمارــبلا
.موسرملا

 ّةيــــمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــمــــلا اذـــه رــــشــــنــــــي : 3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 12 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

     نوبت ديجملا دبع 

ةيميظنت ميسارم

قحلملا لودجلا
ةحوتفملا تادامتعالا

''رامثتسالا تاقفن'' 3 بابلا

)جد : ةدحولا(

ةينطولا ةيبرتلا ةرازول جمانربلا ةظفحم

يدعاقلا ميلعتلا جمانرب

ةيئادتبالاو ةيريضحتلا ةيبرتلا : يعرفلا جمانربلا

مازتلالا ةصخر ةيعرفلا جماربلاو جماربلاو جماربلا ةظفحم ناونع

300.000.000 

267.506.933 

249.006.360



6١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش 22
5م 3202 ةنس سرام ٥١

 22 يف خرؤملا ٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

 ىدامج لوأ يف خرؤمـلا ٤2-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمسيد ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا

،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 9 يف خرؤملا 1٠-32 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةـــنس يفـــناــــج 2 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،ةيروهمجلا ةسائر فرصت تحت ةعوضوملا

 ماع نابعش ١2 يف خّرؤم6١١-32 مقر يسائر موسرم
 ليوحـت نـــمضــتــي ،3202 ةنس سرام ٤١ قفاوملا ٤٤٤١
 تـــــحـتعــضوــي ،ةــــلودـلا ةــيــنازــيــم ناوــنــعــب داــمــتــعا
.ةيروهمجلا ةسائر فرصت

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ةرقفلا( 1٤1و 7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا

)جد : ةدحولا(

صصختملاو يداعلا طسوتملا ميلعتلا : يعرفلا جمانربلا



يوناثلا ميلعتلا جمانرب



صصختملاو يداعلا يوناثلا ميلعتلا : يعرفلا جمانربلا



ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول جمانربلا ةظفحم



ةرايسلا قرطلاو قرطلل ةيساسألا تآشنملا جمانرب



قرطلا ةنايص : يعرفلا جمانربلا



ةيعيبطلا ةئيبلا ةيامحو ريهطتلا جمانرب



تاناضيفلا نم ندملا ةيامح : يعرفلا جمانربلا



ةحوتفملا تادامتعالا عومجم

مازتلالا ةصخر ةيعرفلا جماربلاو جماربلاو جماربلا ةظفحم ناونع

18.500.573 

 

32.493.067 

 

32.493.067 

 

5.253.700.000 

 

4.443.700.000 

 

4.443.700.000 

 

810.000.000 

 

810.000.000 

 

5.553.700.000 

)عبات( قحلملا لودجلا



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش 6١22 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 3202 ةنس سرام ٥١ 6

 9 يف خرؤملا 21-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةـــنس يفـــناــــج 2 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،ةيلاملا ريزو فرصت تحت ةعوضوملا

: يتأي ام مسري

 بجومب ةحوتفملا تادامتعالا نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 نويلم نورشعو ةئام هردق غلبم ،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ،عفد تاداــمــتــعاو مازــتــلا ةــصـــخرـــك ،)جد ٠٠٠.٠٠٠.٠21( راــنــيد
 يف دّيقم ،''صصخم ريغ غلبم'' صيصختلا ىلع ةقبطملا
 ريزو فرط نم ّريسملا ،''ةعّقوتم ريغ تاقفن'' عباسلا بابلا
.ةيلاملا

 نورشعو ةئام هردق غلبم ،32٠2 ةنس يف حتفي : 2 ةّداملا
 تادامتعاو مازتلا ةصخرك ،)جد ٠٠٠.٠٠٠.٠21( رانيد نويلم
 عزويو ،ةيروهمجلا ةسائرل جماربلا ةظفحم يف ةديقم ،عفد

.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلل اقبط

 ةّيــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موــــسرــمـلا اذـــه رــــشـــنـــــي : 3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 12 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

     نوبت ديجملا دبع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع نابـــعـــش ١2 يف خّرؤــــم ٧١١-32 مـــقر يسائر موسرم
 نـــــــمــضـــــتــــي ،3202 ةــــنـــس سراـــــم ٤١ قــــفاوــــــملا ٤٤٤١
 عــــضوــــي ،ةلودلا ةينازيم ناونعب داـمـــتـعا  لـــيوـحـت
 ةيلاجلاو ةيـــجراخلا نوؤـشلا ريزو فرــــصـــت تـــحـت
.جراخلاب ةينطولا

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناـــــتداـــمـلا اـــمـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 22 يف خرؤملا ٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

 ىدامج لوأ يف خرؤمـلا ٤2-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمسيد ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا

،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 9 يف خرؤملا 2٠-32 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةنــس يفـــناـــج 2 قـــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع ةـــيناـــثلا ىداــــمــــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
 ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا
،جراخلاب ةينطولا

 9 يف خرؤملا 21-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةــــنس يفـــــناـــــج 2 قـــــــــفاوملا ٤٤٤1 ماــع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،ةيلاملا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا

: يتأي ام مسري

 ناونعب ةحوــتــفــملا تاداــمــتــعالا نــم ىغــلــي : ىلوألا ةّداملا
 غلبم ،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناــق بـــجوــمب ،ةــــلودلا ةــــيـــنازـــيـــم
 انوــيــلــم نوــعــســتو ةـــعــبــسو ةئاــمــتــسو رــيــيالــم ةــتــس هردــق
 مازتلا ةصخرك ،)جد ٠٠٠.٠٠8.796.6( رانيد فلأ ةئامنامثو
 رــيــغ غــلــبــم '' صــيــصــخــتــلا ىلــع ةــقــبــطــملا ،عــفد تاداــمــتــعاو
 ،''ةعّقوتم ريغ تاقفن'' عباسلا بابلا يف دّيقم ''صصخم
.ةيلاملا ريزو فرط نم رّيسملا

 رييالم ةتس هردق غلبم ،32٠2 ةنس يف حتفي : 2 ةّداملا
 راــنيد فــلأ ةــئامنامثو انويلم نوــعستو ةــعبسو ةـــئامتسو
 ةدّيقم ،عفد تادامتعاو مازتلا ةصخرك ،)جد ٠٠٠.٠٠8.796.6(

 ةــيــلاجلاو ةــيــجراخلا نوؤشلا ةرازوــل جمارـــبـــلا ةـــظـــفـــحـــم يف
 اذــهــب قــحــلــملا لودــجــلل اــقــبــط عزوــيو ،جراــخلاب ةــيــنــطوــلا
.موسرملا

 ةيجراخلا نوؤشلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : 3 ةّداملا
 اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
 ةــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 سرام ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 12 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

     نوبت ديجملا دبع 
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قحلملا لودجلا7

يعرفلا جمانربلاو جمانربلا ناونع

عومجملاليوحتلا تاقفن : ٤ ناونعلارامثتسالا تاقفن : 3 ناونعلا

يلصنقلاو يسامولبدلا طاشنلا




ةيجراخلا تاقالعلاو ةيسامولبدلا 




 ةينطولا ةيلاجلاو ةيلصنقلا نوؤشلا
جراخلاب





ةماعلا ةرادإلا




يرادإلا معدلا




عومجم
تادامتعالا
ةحوتفملا 

 صخر
مازتلالا

عفدلا تادامتعامازتلالا صخرعفدلا تادامتعامازتلالا صخرعفدلا تادامتعا
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ـه ٤٤٤١ ماع نابعش 6١22 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 3202 ةنس سرام ٥١ 8

 ماع نابعش ١2 يف خّرؤم ٨١١-32مقر يسائر موسرم
  ليوحـت نـــمضــتــي ،3202 ةنس سرام ٤١ قفاوملا ٤٤٤١
 تــــــحت عـــضوــــي ،ةــــــــلودلا ةينازـــــيم ناوـــنعب دامــــــتـــعا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو فرصت

    –––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

 1٤1و 7-19 ناـــتداـــمـلا امـــيــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 22 يف خرؤملا ٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 قلعتملا و 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملا و لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

 ىدامج لوأ يف خرؤمـلا ٤2-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمسيد ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا

،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 9 يف خرؤملا 21-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةـــنس يفـــناــــج 2 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،ةيلاملا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا

 9 يف خرؤملا 62-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةـــنس يفـــناــــج 2 قــــــفاوملا ٤٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا

: يتأي ام مسري

 بجومب ةحوتفملا تادامتعالا نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةئامنامثو رييالم ةعبرأ هردق غلبم ،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ةصخرك ،)جد ٠٠٠.٠٠٠.٥٤8.٤( رانيد نويلم نوعبرأو ةسمخو
 ريغ غلبم '' صـــيــصـــخــتلا يف ةدّيقم ،عــــفد تاداـــمـــتعاو مازـــتلا

 ،''ةـعـّقوــتملا رــيــغ تاــقــفــنــلا '' عــباسلا باــبــلا يفو ''صصخــم
.ةيلاملا ريزو فرط نم رّيسملا

 رــيــيالــم ةـعبرأ هردق غـلبــم ،32٠2 ةنــس يف حتــفــي : 2 ةّداملا
 ،)جد  ٠٠٠.٠٠٠.٥٤8.٤( رانيد نويلم نوعبرأو ةسمخو ةئامنامثو
 جـــمارب ةـــظفـــحم يف ةّديقم ،عـــــفد تاداـــمـــتعاو مازتـــلا ةـــصــــخرك
 ''ةيمومعلا تازيهجتلا'' جمانرب نم ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

 : ثلاثلا بابلا يفو ''ىرخأ تازيهجت'' يعرفلا جمانربلا يفو
.رامثتسالا تاقفن

 نارمعلاو نكسلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : 3 ةّداملا
 يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةنيدملاو
 ةّيرئازـــــجلا ةّيروــــهــمـــجلل ةّيـــمـــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رــــشــنــــــي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 سرام ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 12 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

     نوبت ديجملا دبع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع نابعش ٤١ يف خّرؤم 30١-32 مقر يذيفنت موسرم
 ءاشنإ نمضتي ،3202 ةنس سرام ٧ قفاوملا ٤٤٤١
.اهريسو اهميظنتو هايملا ةيلحتل ةينطولا ةلاكولا

    –––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يرلاب فلكملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب –

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

 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا ٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

 ىدامج 22 يف خرؤملا 1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8891 ةنس رياني 21 قفاوملا 8٠٤1 ماع ىلوألا
 ،لدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا

،هنم ثلاثلا بابلا اميسال

 ماع ناضمر 62 يف خرؤملا 11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو ٠991 ةنس ليربأ 12 قفاوملا ٠1٤1
،ممتملاو لدعملا

 ماع مرحم ٤2 يف خرؤملا 12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةبساحـملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 ىدامج 82 يف خرؤملا 21-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 قـلـعـتملاو ٥٠٠2 ةــــــــــنس تشغ ٤ قــــــفاوملا 62٤1 ماـع ةـيـناـثــلا

،ممتملاو لدعملا ،هايملاب

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

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
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 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو  22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا  ٤٤٤1 ماع رفص 11
  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 13٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 6991 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا 71٤1 ماع بجر 91
 ةيمومعلا تاسسؤملا يف تاباسحلا يظفاحم نييعت تايفيكب
 ةيمنتلاو ثحبلا زكارمو يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
 عباطلا تاذ ةيمومعلا نيواودلاو يعامتجالا نامضلا تائيهو
،ةلقتسملا ريغ ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو يراجتلا

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

رقملا – عوضوملا – ةيمستلا  

 ةينطو ةلاكو ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
.اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو هايملا ةيلحتل

 يف ىعدت يتلا ،هايملا ةيلحتل ةينطولا ةلاكولا : 2 ةّداملا
 ةيمومع ةسسؤم “ EDNA“راصتخابو ،”ةلاكولا“ صنلا بلص

 ةيونعملا ةــيــصــخــشــلاب عــتــمــتــت ،يراــجتو يــعاــنــص عــباــط تاذ
.يلاملا لالقتسالاو

 اهتاقالع يف ةرادإلا ىلع ةقبطملا دعاوقلل ةلاكولا عضخت
.ريغلا عم اهتاقالع يف ةرجات دعتو ةلودلا عم

 فلـــــكملا رـــيزولا ةياـــصو تـــحت ةلاـــكولا عـــضوــــت : 3 ةّداملا
.يرلاب

.رئازجلا ةنيدمب ةلاكولا رقم ددحي : ٤ ةّداملا

 يناثلا لصفلا

ماهملا 

 يف ةينطولا ةسايسلا ذيفــنــتل ةــلــيــسو ةــلاــكوــلا : ٥ ةّداملا
 تاردـقـلا مـيـعدـت ىلإ اــهــطاشن فدــهــيو ،هاـيملا ةـيـلحت لاـجــم
.يئاملا نمألا ريفوت دصق هايملا جاتنإ يف ةينطولا

: ةيتآلا ماهملاب ةلاكولا فلكت ،ةفصلا هذهبو

 هايملا ةيلحت تاطحم ةنايص نامضو لالغتساو زاجنإ –
 لامعألا عيمجب مايقلاب ،اهب ةقلعتملا تادعملاو تآشنملاو
 ،ضرغلا اذه قيقحت يف مهاست يتلا تايلمعلاو

،هايملا ةيلحتب ةقلعتملا ليلاحتلاو تاساردلا لكب مايقلا –

 هايملا ةيلحت تاطحم ىوتسم ىلع ةجتنملا هايملا عضو –
،هايملا عيزوتب ةفلكملا تائيهلا فرصت تحت

 لاجم يف ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ يف ةمهاسملا –
،هايملا ةيلحت

 رهسلاو ةجتنملا هايملا ماجحأل ةنيحم تامولعم كسم –
 ،اهتيعون مارتحا ىلع

 ميمصتل ةينقتلا ريياعملاو دعاوقلا مارتحا ىلع رهسلا –
 تادـعملاو هاـيملا ةـيـلحت تآشنــم لالــغــتساو ةــئيــهــتو ءاــنــبو
،اهب ةقلعتملا

 ةيلحتلا عرفل يعانصلا جامدإلاو يملعلا ثحبلا عيجشت –
 قيسنتلاب ،هايملا ةيلحت تاطحم لالغتساو زاجنإ راطإ يف

،ةينعملا تائيهلاو تاسسؤملا عم
 ميمصتلا ةادأ ىلإو ينطولا جاتنإلا ىلإ ءوجللا ةيقرت –

 تاطحم ةنايصو لالغتساو زاجنإ راطإ يف ينطولا جاتنإلاو
،اهب ةقلعتملا تادعملاو تآشنملاو هايملا ةيلحت

 عاديإو لالغتسا نامضو ريوطت / ثحب طاشن رشنو ءاشنإ –
   ،اهعوضومب ةقالع تاذ عارتخا ةءارب لك

 لاـــجم يف تاراـــشتــسالاو تارـــبــــخلاو تاــــمدـــــخلا ميدـــقت –
،ريغلا ىلإ اهلخدت

 تامولعملاو تايطعملا عيزوتو ظفحو ةجلاعمو عمج –
 يداصتقالاو ينقتلاو يملعلاو يئاصحإلا عباطلا تاذ قئاثولاو
،اهفدهب قلعتت يتلا

 لك صوصخب ةينعملا تائيهلاو تارادإلا عمقيسنتلا –
 هايملا ةــيــلــحت عــيراــشــم ةــعــباــتمو زاــجــنإل ةــمزالــلا تاءارــجإلا

 ،اهب ةقلعتملا تادعملاو تآشنملاو
 جمانربلا ذيفنتب ةقلعتملا ىرخألا ماهملا لكب مايقلا –

.هايملا ةيلحتل ينطولا
: يتأي امب مايقلا ،اهماهم ةيدأتل ،ةلاكولا لّوخت : 6 ةّداملا
 طــبــترــم قاــفـــتا وأ ةـــيـــقاـــفـــتا وأ دـــقـــع وأ ةـــقــــفـص لـــك مارـــبإ –

،اهعوضومب
 ةيلاملاو ةيراجتلاو ةيعانصلا تايلمعلا عيمجب مايقلا –

،اهتاطاشنب ةقلعتملا
،ةكرش يأ يف تامهاسم ذخأو عورف ءاشنإ –
 ةيبنجألا تائيهلاو تاسسؤملا عم تالدابتلا ريوطت –

.اهب لومعملا ةمظنألاو تاءارجإلل اقبط ،اهطاشن لاجم يف

 اقبط ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ةلاكولا نمضت : ٧ ةّداملا
.موسرملا اذهب قحلملا طورشلا رتفد دونبل

ثلاثلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

.ماع ريدم اهريديو ،ةرادإ سلجم ةلاكولا رّيسي : ٨ ةّداملا

 بجومب ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا ىلع قداصي : ٩ ةّداملا
 .ةرادإلا سلجم ةلوادم دعب ،يرلاب فلكملا ريزولا نم رارق

لوألا مسقلا
ةرادإلا سلجم

: نم ةرادإلا سلجم لكشتي : 0١ ةّداملا

،اسيئر ،يرلاب فلكملا ريزولا لثمم –
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 ،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم –
 ،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –
 ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم –
 ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم –
 ،ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم –
 ،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم –
.ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم –
 ةرادإلا سلـــــجم تاعاـــمتجا ةلاكولل ماـــعلا رـــيدــــملا رــضـــــحي

.اهتنامأ ىلوتيو ،يراشتسا توصب
 هديفي نأ هنكمي صخش لكب ةناعتسالا ةرادإلا سلجم نكمي

.هتءافك مكحب هلاغشأ يف
 يلغاش نيب نم ةرادإلا سلـــــجـــــم ءاـــضـــعأ نيــــعي : ١١ ةّداملا

.ايلعلا فئاظولا
 ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل مهنييعت متيو

 نم حارتقا ىلع ءانب ،يرلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب
.اهنوعبتي يتلا تاطلسلا

 بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
 ةـــياـــغ ىلإ نيـــعــــملا دــــيدـــجلا وـــضعلا هفـــلـــخيو ،اهــسفن لاــــكــشألا
.ةدهعلا هذه ءاضقنا

 ءاهتناب مهفئاظو مكـــحب نينيـــعملا ءاـــضـــعألا ةدهــــع يهتــــنت
.فئاظولا هذه

: يتأي اميف ةرادإلا سلجم لوادتي : 2١ ةّداملا
،ماعلا اهريسو ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا –
 ةددعتملاو ةيونسلا لمعلا تاططخمو تاطاشنلا جمارب –

،ةلاكولل تاونسلا
 عــيــسوــتو زــيــهــجتو ةئــيــهــتو راــمــثــتــسالا جــمارــب عــيراــشــم –

،ةلاكولا
،ةلاكولل ةينازيملا عورشم –
،ةلاكولل يلخادلا ماظنلا عورشم –
،جئاتنلا تاباسحو لئاصحلا –
،تاضارتقالا –
،مهنيوكتو نيمدختسملا فيظوت تاططخم –
 دوـقـعـلاو تاـقاـفـتالاو تاـقــفصلا مارــبإل ةــماــعــلا طورشلا –

،تايقافتالاو
،تاباسحلا يظفاحم وأ ظفاحم نييعت –
،ةمرصنملا ةنسلا طاشن نع ريرقت –
،اياصولاو تابهلا لوبق –
،ةلاكولل ةيعامجلا ةيقافتالا عورشم –

 تائــيــهــلاو تاــســسؤــملا عــم ةــكارــشــلاو لداــبــتــلا عــيراــشــم –
،ةيلودلا

،ةكرش لك يف تامهاسم ذخأو عورفلا ءاشنإ –
 اهضرعي يتلا ةلاكولا فادهأب ةطبترملا ىرخألا لئاسملا لك –

.ماعلا ريدملا هيلع
 نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةرادإلا سلجم عمتجي : 3١ ةّداملا

.ةنسلا يف )2( نيترم ،ةيداع ةرود يف هسيئر

: نم بلط ىلع ءانب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو
وأ ،هسيئر –
وأ ،ةلاكولل ماعلا ريدملا –
.هئاضعأ )2/3( يثلث –
 ءانب تاعامتجالا لامعأ لودج ةرادإلا سلجم سيئر ددحي

.ةلاكولل ماعلا ريدملا حارتقا ىلع
 لاـمـــعأ لودــــجب ةـــقـــفرــم تاءاـــعدـــتـــسالا لـــسرـــــت : ٤١ ةّداملا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإ اهب ةقلعتملا قئاثولاو  تاعامتجالا
 ،عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لبق
 نود ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ

 روضحب ّالإ ةرادإلا سلجم تالوادم حصت ال : ٥١ ةّداملا
 دقعي ،باصنلا لمتكي مل اذإو ،لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/3( يثلث
 حصتو ةـــيـــلاوملا ماــــيأ )8( ةـيـناـمـثـلا لــجأ يف دــيدــج عاــمــتــجا

 ءاـــضـــعألا ددـــع نـــكي امـــهــم ،ذئـــنـــيـــح ،ةرادإلا سلـــــجــــم تالوادـــــم
.نيرضاحلا

 تاوصأل ةطيسبلا ةيبلغألاب ةرادإلا سلجم تارارق ذختت
 نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألا

.احجرم سيئرلا توص
 رــضاـــحــم يف ةرادإلا سلــــجــم تالوادــــم نّودــــت : 6١ ةّداملا

 سلجم سيئر فرط نم هيلع رشؤمو مقرم لجس يف لجست
 .ةرادإلا

 ةقفاوملل ةيصولا ةطلسلا ىلإ تالوادملا رضاحم لسرت
 ،عامتجالا خيراتل ةيلاوملا اموي )٥1(رشع ةسمخلا يف ،اهيلع
 اموي )٠3( نيثالث دعب ةذفان ةرادإلا سلجم تالوادم حبصتو
.لجألا اذه نوضغ يف حيرص ضارتعا غّلبي مل ام ،اهلاسرإ نم

 يناثلا مسقلا
ماعلا ريدملا 

 ءانب ،موسرم بجومب ةلاكولل ماعلا ريدملا ّنيعي : ٧١ ةّداملا
.يرلاب فلكملا ريزولا نم حارتقا ىلع

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو
 نــمـــضيو ةلاــــكولا ةرادإ ماـــــعـــلا رـــيدـــملا ىلوـــتــــي : ٨١ ةّداملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا راطإ يف نسحلا اهريس
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو
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،ةرادإلا سلجم تارارق ذيفنت –
،ةرادإلا سلجم تاعامتجا ريضحت –
 ةاــيــحلا لاــمــعأ عــيــمــج يفو ءاــضــقــلا ماــمأ ةــلاــكوــلا لــيــثــمت –

،ةيندملا
،ةلاكولل نييلخادلا ماظنلاو ميظنتلا يعورشم ريضحت –
،ةلاكولا لمع تاططخمو تاطاشن جمارب دادعإ –
،اهتاباسحو ةلاكولل ةينازيملا عورشم دادعإ –
 عيرشتلل اقبط قافتا وأ ةيقافتا وأ دقع وأ ةقفص لك ماربإ –

،امهب لومعملا ميظنتلاو
 ةقيرط يأ اهنأشب ررقتت مل يتلا بصانملا يف نييعتلا –

،اهيف نييعتلل ىرخأ
،ةلاكولا يمدختسم عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا ةسرامم –
 هلسري يذلا ةلاكولا تاطاشن نع يونسلا ريرقتلا دادعإ –

 سلجم فرط نم هيلــع ةــقداــصــملا دــعــب ةــيــصوــلا ةــطــلــســلا ىلإ
.ةرادإلا

 هنكميو .ةلاــكوــلا ةــيــنازــيــم فرــصــب رــمآلا وــه ماــعــلا رــيدــملا
.هتيلوؤسم تحت هيدعاسم ىلإ هئاضمإ ضيوفت

 عبارلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

 اهايإ هحنمت يلوأ صيصخت نم ةلاكولا ديفتست : ٩١ ةّداملا
 فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب هغلبم ددحيو ةلودلا

.يرلاب  فلكملا ريزولاو ةيلاملاب
 لفقتو يفناج لوأ يف ةلاكولل ةيلاملا ةنسلا حتفت : 02 ةّداملا
.ةنس لك نم ربمسيد 13 يف

 اقبط يراــجــتلا لـــكشلا بـــســح ةلاكولا ةبــــساــحم كــــســـمت
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 ليجست ىلع ةيمومعلا ةبساحـملا دعاوق ةلاكولا قبطت
 .اهفرصت تحت ةلودلا اهعضت يتلا لاومألا لامعتساو

: ةلاكولا ةينازيم نمضتت : ١2 ةّداملا
:تاداريإلا باب يف

،ةلودلا فرط نم حونمملا يلوألا صيصختلا –
 تاـطـحـم ىوـتسم ىلع ةـجـتــنملا هاــيملا عــيــب لــيــخادــم –

،ةيلحتلا
،اهعوضومب ةطبترملاو ةمدقملا تامدخلا ليخادم –
 ةلودلا اهتلكوأ يتلا ةيــموــمــعلا ةــمدــخلا تاــعــبــت تآــفاــكــم –

،طورشلا رتفد دونبل اقبط ةلاكولل
 تاــعاــمــجلا فرــط نــم ةــلــمــتــحـــــملا تاــناــعإلاو تاــمــهاــســملا –

،ةيلحـملا
،اياصولاو تابهلا –
،تاضارتقالا –

 ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا نم ةمدقملا ةلمتحـملا تاناعإلا –
،اهب لومعملا تاميظنتلاو تاءارجإلل اقبط

،ةلاكولا لاومأ فيظوت تادئاع –
.ةلاكولا تاطاشنب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك –

: تاقفنلا باب يف
،رييستلا تاقفن –
،زيهجتلا تاقفن –
.اهماهم زاجنإل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك –
 عيرشتلل اقفو ةررقملا ةباقرلل ةلاكولا عضخت : 22 ةّداملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو
 ةلاكولا تاباسح ىلع ةقداصملاو ةبقارملا متت : 32 ةّداملا

 اقفو نونيعي وأ نيعي رثكأ وأ دحاو تاباسح ظفاحم فرط نم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 تاباسحو لئاصحلا ةلاكولل ماعلا ريدملا لسري : ٤2 ةّداملا
 نع يونسلا ريرقتلاو جئاتنلا صيصخت تارارقو جئاتنلا
 ىلإ تاباسحلا يظفاحم وأ ظفاحم ريرقتب ةقفرم طاشنلا
 ةقداصم دعب ،يرلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا

.اهيلع ةرادإلا سلجم
 ّةيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رـــشــــنـــي : ٥2 ةّداملا

 . ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
 سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٤1 يف رئازجلاب رّرح

.32٠2 ةنس
نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا
 ةلاكولل ةيمومعلا ةمدخلا تاعبتب قلعتي طورش رتفد

هايملا ةيلحتل ةينطولا
 تاعبت ديدحت ىلإ ،اذه طورشلا رتفد فدهي : ىلوألا ةّداملا

 تايفيكو طورش اذكو ةلاكولا اهب فلكت يتلا ةيمومعلا ةمدخلا
.ةلودلا فرط نم اهليومت

 ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت راطإ يف ،ةلاكولا فلكت : 2 ةّداملا
 : يتأي امب ،ةلودلا فرط نم اهب فلكت يتلا

 ناديم يف ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ يف ةمهاسملا –
،هايملا ةيلحت

،هايملا ةيلحتب ةقلعتملا ليلاحتلاو تاساردلا لكب مايقلا –
 ةيلحتلا عرفل يعانصلا جامدإلاو يملعلا ثحبلا عيجشت –

 قيسنتلاب ،هايملا ةيلحت تاطحم لالغتساو زاجنإ راطإ يف
،ةينعملا تائيهلاو تاسسؤملا عم

 تامولعملاو تايطعملا عيزوتو ظفحو ةجلاعمو عمج –
 يداصتقالاو ينقتلاو يملعلاو يئاصحإلا عباطلا تاذ قئاثولاو
.اهفدهب قلعتت يتلا
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 ةنس لك نع ةلودلا نم ةأفاكم ةلاكولا ىقلتت : 3 ةّداملا
 ىلع اهــــعـــــضت يتلا ةيموــــمعلا ةمدـــخلا تاعـــبت لباـــقم ةــــيلاـــم
.طورشلا رتفد بجومب اهقتاع

 لبق ،يرلاب فلكملا ريزولا ىلإ ةلاكولا لسرت : ٤ ةّداملا
 يغبني يتلا غلابملا نع امييقت ،ةنس لك نم ليربأ ٠3 خيرات
 ةـــــمدــخلا تاعــــبت نع ةمجاـــنلا ءابـــعألا ةيطــــغــتل اهل حنـــمت نأ
.اذه طورشلا رتفد بجومب  اهل ةددحـملا ةيمومعلا

 ميــــظنـــتلل اقـــبط تاداـــمـــتعالا تاـــصــصـــخم ددــــحت : ٥ ةّداملا
 عـــفدتو ،ةيـــصولا ةرازولا ةيــــنازــيم يف لـــجــستو ،هب لوـــمــعـــملا
.نأشلا اذه يف ةررقملا تاءارجإلل اقبط ةلاكولل

 مادختسا نع ريرقت لاسرإ ةلاكولا ىلع بجي : 6 ةّداملا
 ظـــفاــحم ريرـــقتو طاشــــنلا رـــيرقـــتب ًاقوـــفرـــم تاـــصيـــصــــختلا
 لك ةياهن يف يصولا رــيزولاو ةـــيلاـــملا رــــيزو ىلإ تاـــباســـحلا

.ةيلام ةنس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع نابعش ٤١ يف خّرؤم ٤0١-32 مقر يذيفنت موسرم
 موسرملا لّدـــعي ،3202 ةنس سرام ٧ قفاوملا ٤٤٤١
 ةيناثلا ىدامج 3١ يف خّرؤملا6٥2-٥0 مقر يذيفنتلا

 نمضتملاو ٥002 ةــنس ويلوي 02 قـــفاوملا 62٤١ ماع
 زاجنإ ةعباتمو تاساردلل ةــينطولا ةلاكولا ءاــشنإ
.ةيديدحلا ككسلا يف تارامثتسالا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 لقنلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةيدعاقلا تآشنملاو ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولاو

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

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

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

 يف خرؤملا 6٥2-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 ٥٠٠2 ةنس ويلوي ٠2 قفاوملا 62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 31
 زاجنإ ةعباتمو تاساردلل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديدحلا ككسلا يف تارامثتسالا

: يتأي ام مسري

 ماكحأ ضعب ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 ةيناثلا ىدامج 31 يف خرؤملا 6٥2-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا

 ءاشنإ نمضتملاو ٥٠٠2 ةنس ويلوي ٠2 قفاوملا 62٤1 ماع
 يف تارامثتسالا زاجنإ ةعباتمو تاساردلل ةينطولا ةلاكولا
.مّمتملاو لّدعملا ،ةيديدحلا ككسلا

 يذيفنتلا موسرمـلا نم 11و 8و 2 داوملا ماكحأ لّدعت : 2 ةّداملا
 قفاوملا 62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 31 يف خرؤملا  6٥2-٥٠ مقر
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو ٥٠٠2 ةنس ويلوي ٠2

 فــلــكــملا رــيزوــلا ةــياــصو تــحت ةــلاــكوــلا عــضوــت : 2 ةّداملا''
.''ةيدعاقلا تآشنملاو ةيمومعلا لاغشألاب

 تآشنملاو ينابملا مالتساب مايقلاب ةلاكولا فلكت : 8 ةّداملا''
 ،ةينـــفلا دـــعاوـــقلاو سيياقملا بسح ،ةيديدحلا ككسلل ةيدعاقلا

 ،ةـــيديدـــحلا ككـــسلاب لقـــنلل ةينــــطولا ةكرشلا ىلإ اهليوـــحتو
 بجومب ةددحملا تايفيكلاو طورشلل اقفو اهرييستب ةفلكملا

 فلكملا ريزولاو لقنلاب فــلــكــملا رــيزوــلا نيــب كرــتــشــم رارــق
.''ةيدعاقلا تآشنملاو ةيمومعلا لاغشألاب

: نم  ةرادإلا سلجم نوكتي : 11 ةّداملا''

 تآشنملاو ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم –
،اسيئر ،ةيدعاقلا

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم –

 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةينارمعلا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،لقنلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرــبــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم –
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 لاغشألا ةرازوب ةيديدحلا ككسلا  تآشنمب فلكملا ريدملا –
،ةيدعاقلا تآشنملاو ةيمومعلا

 ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب طيطختلاب فلكملا ريدملا –
،ةيدعاقلا تآشنملاو

.ةلاكولا لامع نع )2( نيلثمم –

 توصب سلجملا تاعامتجا يف ةلاكولل ماعلا ريدملا كراشي
.يراشتسا

 مكحب هنأش نم صخش يأب نيعتسي نأ سلجملا نكمي
 لودج يف ةجردملا لئاسملا لوح هتالوادم يف هريني نأ هتءافك
.لامعألا

.سلجملا ةنامأ ةلاكولا ىلوتت
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 فلكملا ريزولا نم رارق بجومب سلجملا ءاضعأ نيعي
 ،تاونس )3( ثالث ةدمل ةيدعاقلا تآشنملاو ةيمومعلا لاغشألاب
.مهنوعبتي نيذلا ءارزولا نم حارتقا ىلع ءانب

 هفالختسا متي ،سلجملا ءاضعأ دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يف
.''ةيوضعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح

 لاغــشألا '' ةيــــمستب ''لقــــنلا'' ةيــــمست لدبـــتـــست : 3 ةّداملا
 81و 61و ٥1 داوملا ماكحأ يف ''ةيدعاقلا تآشنملاو ةيمومعلا

 ىدامج 31 يف خرؤملا 6٥2-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم ٠2و
 روـــكذــملاو ٥٠٠2 ةنـــــس ويـــلوــي ٠2 قـــفاوـــملا 62٤1 ماــــع ةيناــــثلا
 تاعبتب صاخلا طورشلا رتفد نم ٥ ةداملا ماكحأ يفو ،هالعأ
.هب قحلملا ةيمومعلا ةمدخلا

 ةّيمسّرلا ةدـيرــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــنـــــي : ٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٤1 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ماع نابعش ٤١ يف خّرؤم ٥0١-32 مقر يذيفنت موسرم

 مــــمـتـيو لدـــــعـي ،3202 ةنس سرام ٧ قفاوملا ٤٤٤١
 عيبر 6 يف خرؤـملا623-02 مقر يذيفنتلا موسرملا
 0202 ةنس ربمفون 22 قــفاوــملا 2٤٤١ ماــع يــناــثــلا

 ةيعاطقلا ةــيداــصــتقالا ةــنــجــللا ماــهم نــمــضــتــملاو
.اهريسو اهميظنتو اهليكشتو ةيودألل ةكرتشملا

–––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥-211 ناــتداــمــــلا اــمــيــس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ماع لاوش 81 يف خّرؤملا 11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 لدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1
،هنم ٤32 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

 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

 يف خّرؤملا 091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 9102 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 0441 ماع لاوش 03
 ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 172-٠2  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنسربمتبس 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص
 6 يف خّرؤملا 623-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 ٠2٠2 ةــنس رــبــمــفوــن 22 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر
 ةـكرـتشملا ةـيـعاـطـقـلا ةـيداصتـقالا ةـنـجـلـلا ماـهـم نــّمضتملاو
،اهريسو اهميظنتو اهليكشتو ةيودألل

: يتأي ام مسري
 مــيــمــتــتو لــيدــعــت ىلإ موــسرــملا اذــه فدــهــي :ىلوألا ةّداملا

 623-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 31و 6و 3 داوملا ماكحأ
 ةنس ربمفون 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر 6 يف خّرؤملا

 ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا ماهم نّمضتملاو ٠2٠2
: يتأي امك ،اهريسو اهميظنتو اهليكشتو ةيودألل

: يتأي امك ةنجللا لكشتت : 3 ةّداملا”
،...................................)رييغت نودب(.............................. –
....................................)رييغت نودب(...............................–
 ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا نع )2( نالثمم –

،)بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو كرامجلل
.''............................)رييغت نودب يقابلا(.............................
...............................)رييغت نودب(..................... : 6 ةّداملا”

 مهب نيعتست نيذلا ءاربخلاو ةنجللا ءاضعأ ىلع نّيعتي
 اــمازــتــلا ضرــغــلا اذــهــل ةــنــس لــك اوــمدــقــيو اوــعــّـقوــي نأ ةــنــجــلــلا

 لك يف اذكو حلاصم ضراعت لك نع حيرصتلا نمضتي ايباتك
 ةنس لالخ حلاصملا ضراعت ةيعضو يف مهسفنأ نودجي ةرم
.''امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،طاشنلا

............................)رييغت نودب(...................... : 31 ةّداملا”

 ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا فرط نم ةنجللا تارارق غلبت
 ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلإ ةينالديصلا داوملل ةينطولا
 ةقيرطب اذكو ةيقرو ةخسن يف مايأ )8( ةينامث لجأ يف بلطلا
 فرط نم ةددحملا تاءارجإلل اقفو دعب نع ةنّمؤم ةينورتكلإ
.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

 اًنعط مدقت نأ بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي
 رارق غيلبت خيرات نم اــموــي )٠3( نيــثالــث زواــجــتــي ال لــجأ يف

.ةنجللا

 ةسسؤملا ىلع ّنيعتي هنإف ،اهرارقب ةنجللا كسمت ةلاح يفو
.''اموي )٠3( نيثالث لجأ يف لاثتمالا ةينالديصلا

 ةّيـــمــسرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشـــنــــي : 2 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٤1 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش 6١22 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 3202 ةنس سرام ٥١ 14

 داصتقاب قلعتملا يميظنتلاو يعيرشتلا راطإلا حارتقا –
 ضرقلاو ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا
،رغصملا

 ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ريوطتو ةيقرت –
،اهب ةطبترملا ةيئيبلا مظنلاو ةرغصملا تاسسؤملاو

 ةـئشاـنـلا تاسسؤمـلـل ةـقـفارملاو مـعدــلا لــكاــيــه ةــيــقرــت –
،اهريوطتو ةرغصملا تاسسؤملاو

 ةيقرتب ةقلعتملا ةينطوــلا ةــساـيـسـلا ذـيـفنتو حارتـقا –
،رغصملا ضرقلا ريوطتو

 باــطــقألاو ةــيـنارــبـيـــسـلا رـــئاــــظـحــلا رــــيوـــطـــتو ةـــيـــــقرــت –
 ،ةيسفانتلا باطقألاو راكتبالا باطقأو ةيجولونكتلا

 ةـيـسـفاــنـت نيـســحت ىلإ فدـــهت يــتـلا تاـيــلآلا حارتــقا –
،ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملا

 نيلماعتملل يلودلاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع راشتنالا معد –
 يمقرلا داصتقالا ناديم يف نيطشانلا نيينطولا نييداصتقالا

 يبنجألا رامثتسالا ةيقرت ىلع لمعلاو ،ةئشانلا تاسسؤملاو
،عاطقلا صخت يتلا تالاجملا يف

 يتلا لامعألا ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،حارتقا –
،يمقرلا داصتقالا ةيقرتو ريوطتب حمست

 ايجولونكتلا لقنو راكتبالا معد تايلآو تاءارجإلا دادعإ –
،ريوطتلاو ثحبلا تاجتنم نيمثتو

 تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا لاجم يف ةمئاد ةظقي نامض –
.رغصملا ضرقلاو ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا

 تاــسـسؤـملاو ةـــفرــعملا داــصـتـقا رـــيزو فــلـــكـي :3 ةّداملا
 ةفرعملا داصتقا لاجم يف ،ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا

: يتأي امب
 ثحبلاو راكتبالا ةيقرت يف مهاسي لمع لك حارتقا –

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف امهجامدإو ريوطتلاو
،دالبلل ةيفاقثلاو

 تايجولونكتلاو راكتبالاو ةفرعملا داصتقا ريوطتو ةيقرت –
 ،مادـتـسـم داــصـتقال ةــمدـــخ تاــطاــشـنـلا تاــعاــطـق عـيــمج يـف
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

 ثحبلاو راكتبالا ريوطتل ةصصخملا ليومتلا تايلآ عضو –
 رواشتلاب ،عاطقلا ماهمب ةلصلا تاذ تايجولونكتلاو ريوطتلاو
، ةينعملا تاعاطقلا عم

 نييوتسملا ىلع عارتخالا تاءارب عاديإ معدل تايلآ عضو –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،يلودلاو ينطولا

 ةيئيب مظن ءاشنإ عيجشت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا حارتقا –
 نيمثتو نييداصتقالا نييعامتجالا نيلعافلا نيب راكتبالا زفحت

،ريوطتلاو ثحبلا جئاتن
 ،ةيسفانت باطقأو راكتبالا باطقأ ءاــشـنإ ىلــع رـهسـلا –

 ةـيـجوــــلونـكـتـلا باــطـقألاو ةـيــنارـبـيسلا رــئاـظــحلا اــمـيـس ال
،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،ةيجولونكتلا رئاظحلاو

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٤١ يف خّرؤم ٧0١-32 مقر يذيفنت موسرم
 ريزو تايحالص ددحي ،3202 ةنس سرام ٧ قفاوملا
 تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا
.ةرغصملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
،لّوألا ريزولا ّنإ
 تاسسؤملاو ةـفرـعملا داـصـتـقا رــيزو رــيرــقــت ىلــع ءاـنــب –

،ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا
 1٤1و ٥–211 ناــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاـنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نـمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت

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

 يف خرؤملا ٠92-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربوتكأ 21 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص ٤2

 فــلـــكـملا لوألا رـــيزوــلا ىدـــل بدــتـنملا رــيزوــلا تاـيــحالـص
 ،ةرغصملا تاسسؤملاب

 يف خرؤملا 6٠3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربوتكأ ٥1 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 72

 داصتقاب فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا تايحالص
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

: يتأي ام مسري
 جمانربو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ يف :ىلوألا ةّداملا

 ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ريزو حرتقي ،اهلمع
 تالاجم يف ةينطولا ةسايسلا رصانع ،ةرغصملا تاسسؤملاو
 ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا

 نيــناوــقـلل اـــقـفو اـــهذــيـفـنت ىلـــع رـــهــسيو ،رــغــصـملا ضرـــقـلاو
 .اــهـب لوـمـعـملا تاــميـظـنتلاو

 تاعامتجا يفو لوألا ريزولا ىلع هتاطاشن جئاتن ضرعيو
.ةررقملا لاجآلاو لاكشألا بسح ءارزولا سلجمو ةموكحلا

 تاسسؤملاو ةفرــعــملا داــصــتــقا رــيزو سراــمــي :2 ةّداملا
 عــيــمــج ىلــع هــتاــيــحالــص ةرــغــصــملا تاــســسؤــملاو ةــئــشاــنــلا
 تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا تالاجمب ةلصتملا تاطاشنلا
.رغصملا ضرقلاو ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا

 ةــيرازوــلا رــئاودـــلا عــم رواــشـتـلاــب فـــلـكـي ،ةــفـصــلا هذــهبو
 ىلع ،ةيــنعـملا ةــيوــعـمجلا ةــكرـحلاو تاــئـيـهـلاو تاــسـسؤـملاو
 : يتأي امب ،صوصخلا

 تالاجم يف ةينطولا ةيجيتارتسالاو ةسايسلا دادعإ –
 ،ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا

،اهذيفنت نامضو
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 رزآتلا معدو ريوطتل راكتبالل ةيضرعلا جماربلا عيجشت –
،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاعاطقلا فلتخم نيب

 تاربخلاو نهملا نيمثت دصق ةربخلا زورب عيجشت –
،تاراهملاو

 تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةينطولا راكتبالا ةطراخ دادعإ –
،ةينعملا

 داصتقالل ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ يف ةمهاسملا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب اــهذيفنت ىلع رهسلاو ،يمقرلا

 داصتقالا ريوطتل ةمئالم ةيئيب مظن عضو يف ةمهاسملا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،يمقرلا

 جمارب ذيفنتو ةماقإ يف نيلعافلا فلتخم عم ةمهاسملا –
 داصتقالا لاجم يف ايجولونكتلا لقنو ةكارشلاو نواعتلا
،يمقرلا

 ليومتلا تايلآ ،ةيرازولا رئاودلا عم رواشتلاب ،عضو –
،هتيقرتو يمقرلا داصتقالا ريوطتل ةهجوملا

 تاطاشن ةطيرخ ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،عضو –
،اهتعباتم نامضو يمقرلا داصتقالا لاجم يف ةيعاطق

 ةـطشانلا تاسسؤملاب ةلصلا تاذ ةيجيتارتسالا حارتقا –
 قيسـنـتــلاـب ،اهماجسنا نامضو يمقرلا داصتقالا لاجم يف

،ةينعملا تاعاطقلا عم
 راوطألا فلتخم يف راكتبالا موهفم جاردإ ىلع لمعلا –

،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،ةيميلعتلا
 ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةـيـعيرشــتلا صوصـنـلا حارـتـقا –

.ةفرعملا داصتقاب
 تاـسـسؤــملاو ةــفرــعملا داـصـتـقا رــيزو فـلــكـي :٤ ةّداملا

 تاــســسؤــملا لاـجم يـف ،ةرــغـصـملا تاــسـسؤـملاو ةـئـشاـنــلا
: يتأي امب ،ةئشانلا

 ريوطتو ةيقرت ةيجيتارتساو ةسايس ذيفنتو دادعإ –
،اهتعباتم نامضو ،ةئشانلا تاسسؤملا

 تاسسؤملا ءاــشــنإ عــجــشــي رــيــبدــت وأ لــمــع لــك حارــتــقا –
،اهتيقرتو ةئشانلا

 تاسسؤملا ةيسفانت معد ىلإ يمري ريبدت لك حارتقا –
،اهتموميدو ةئشانلا

،عيراشملا يلماح ةقفارمل معدلا لكايه عضو –
 ،ةئشانلا تاسسؤملل ةمئالملا ليومتلا تايلآ عضو –

،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب اهيلإ جولولا ليهستو
 ةدـئاــفــل نــيوــكــت ةرداــبــم وأ رــيــبدــت وأ لــمــع لــك حارــتــقا –

،ةئشانلا تاسسؤملا
 تاسـسؤـملاـب ةــقـلعـتملا تاموــلـعملا عـمـج ىلــع رــهسلا –

 تاــطاـشنـلا ةــطراــخ دادــعإ لــجأ نــم اـهـلالـــغتـساو ةـئـشاـنـلا
،اهب ةطبترملا

 فلتخم عم ةكارشلاو نواعتلاو رواشتلا ةيقرتو زيزعت –
،ةئشانلا تاسسؤملا ريوطت دصق ءاكرشلاو نيلعافلا

 لاــجم يـف سيـسـحـتلاو لاـصـتالا ةيــجيـتارـتـسا دادــعإ –
،ةئشانلا تاسسؤملا

 ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيـعـيرـشـتلا صوـصـنلا حارــتـقا –
.ةئشانلا تاسسؤملاب

 تاـسـسؤـملاو ةـفرـــعملا داصـتـقا رــيزو فـلـكـي :٥ ةّداملا
 ريوطتو ةيقرت لاجم يف ،ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا
: يتأي امب ،ةرغصملا تاسسؤملا

 ةيقرت ةيجيتارتساو ةينطولا ةسايسلا حارتقاو دادعإ –
 اـمـهذيـفـنتو ،ةيتالواقملاو ةرـغـصملا تاـسـسؤـملا رــيوـطتو
،امهتعباتم نامضو

 قلعتملا زاهجلا عضو ىلع ةينعملا تاعاطقلا عم رهسلا –
،ةرغصملا تاسسؤملا ريوطتو ةقفارمب

 تاسسؤملا ةيسفانت نيسحت ىلإ فدهي ريبدت لك حارتقا –
،اهتموميدو اهريوطت معدو ةرغصملا

 ةرغصملا تاسسؤملا ليومت تايلآ عضو ىلع رهسلا –
 ،اهيلإ جوـلوــلا ليـهـستو ،ةـمـئالـملا ةـيـئـيـبلا مــظـنـلا رــيوــطــتو
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

 نييداصـتقالا ءاــكرـشـلاو نيـلـعاــفـلا نيـب رواــشـتـلا ةــيـقرــت –
،ةرغصملا تاسسؤملا ريوطتل

 تاسسؤملاــب ةــقــلــعــتملا تاــموــلـــعملا عـــمـــج ىلع رـــهسلا –
 تاــطاــشــنــلا ةــطراــخ دادــعإ لــجأ نــم اــهــلالــغــتــساو ةرــغــصــملا
،اهب ةطبترملا

 راوطألا فلتخم يف ةيتالواقملا موهفم جاردإ ىلع لمعلا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،ةينيوكتلاو ةيميلعتلا

 لاـجم يـف سيـسـحـتلاو لاـصـتالا ةــيـجيـتارتـسا دادـــعإ –
،ةيتالواقملاو ةرغصملا تاسسؤملا

 ةـقـلـعـتملا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعــيرشتــلا صوصنــلا حارــتــقا –
.ةيتالواقملاو ةرغصملا تاسسؤملاب

 تاـسـسؤـملاو ةــفرـعملا داــصـتـقا رـــيزو فــلـكــي : 6 ةّداملا
 ،رغصملا ضرقلا لاجم يـف ،ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا

: يتأي امب
 ةيقرتو زيزعت ىلإ ةيمارلا ةمئالملا ريبادتلا لك حارتقا –

،رغصملا ضرقلا
 سيياقم عم رغصملا ضرقلا زاهج فييكت ىلع رهسلا –

،ةينطولا قوسلا تابلطتمو
 ةيمنت لاجم يف ءاكرشلاو نيلعافلا نيب رزآتلا عيجشت –

،رغصملا ضرقلا
 رغصملا ضرقلاب ةقلعتملا تامولعملا عمج ىلع رهسلا –

،اهلالغتساو
 ،رغصملا ضرقلا معد ىلإ ةيمارلا ةقفارملا ةزهجأ حارتقا –

،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب
 ليهستو رغصملا ضرقلا ليومت تايلآ عضو ىلع رهسلا –

،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،اهيلإ جولولا
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 يف ةكارشلا ريوطتب حمست يتلا لامعألا لك حارتقا –
 تاـعاـطـقـلا عـم رواشتــلاــب ،عــيراشملا يلماــح نــيوــكــت لاــجــم
،ةينعملا

 ضرقلا لاجم يف سيسحتلاو لاصتالا ةيجيتارتسا دادعإ –
،رغصملا

 ةـقـلـعـتملا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعــيرشتــلا صوصنــلا حارــتــقا –
.رغصملا ضرقلاب

 تاـسسؤـملاو ةــفرــعـملا داــصـتـقا رــيزو فــلـكـي : ٧ ةّداملا
 مــعدـلا لــكاـيه لاجم يـف ،ةرـغـصملا تاـسـسؤـمـلاو ةـئـشاـنـلا

: يتأي امب ،ةقفارملاو
 ةيقرت ةيجيتارتساو ةينطولا ةسايسلا ذيفنتو دادعإ –

 تانضاحـلا اـــمـيـس ال ،ةــقــفارــملاو مـــعدـــلا لـــكاــيــه رــيوــطـــتو
 ،هتايحالص راطإ يف ،اهتعباتم نامضو لتاشملاو تاعّرسملاو
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

 عضو ىلع دعاسي ريبدت وأ لمع لك عيجشتو حارتقا –
،اهريوطتو ةقفارملاو معدلا لكايه

 نم لئاسولا دضاعتب حمسي ريبدتوأ لمع لك حارتقا –
 ةـــقـفارملاو مـعدــلا لــكاــيـه فــلـتـخـم نـيـب لــضـفأ رزآــت لــجأ
،ةيــتالواــقـملل

،اهريوطتو ةجذمنلا زكارم ةيقرت –
 تايجولونكتلا اميس ال ،ةديدجلا تايجولونكتلا جامدإ –

،ةقفارملاو معدلا لكايه نمض ةيمقرلا
 ،ةفلتخملا تاطاشنلا نيدايم يف تانضاحلا عضو ةيقرت –
 ،ةقفارملاو معدلا لكايه ريوطتل ليومتلا تايلآ حارتقا –

،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب
 ةـقـلـعـتملا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعــيرشتــلا صوصنــلا حارــتــقا –

.ةقفارملاو معدلا لكايهب
 تاـسـسؤـملاو ةــفرــعـملا داـصـتـقا رــيزو رـــهـسـي : ٨ ةّداملا

 ىلع ،هتايحالص راطإ يـف ،ةرــغصملا تاسسؤملاو ةـئـشاــنلا
 هــماـــهـمب ةــلصــلا تاذ ةـينـقـتـلاو ةيـمــلـعلا تارــهاـظـتـلا مـيـظـنـت
.اهتيقرتو

 تاـسـسؤـملاو ةـفرــعـملا داــصـتـقا رــيزو رداــبـي : ٩ ةّداملا
 لكب ،هــتاـيحالـص راطإ يف ،ةرــغـصـملا تاـسـسؤـملاو ةـئـشاـنــلا

.عاطقلاب قلعتي يميظنت وأ يعيرشت عباط يذ صن
 تاـسـسؤـملاو ةـفرــعملا داـصـتـقا رــيزو حرـتـقـي : 0١ ةّداملا

 هـماــهـم ذـيـفـنت ناــمـضـل ،ةرـغـصـملا تاـــسـسؤــملاو ةــئشاـنـلا
 ةــيزــكرـمـلا ةرادإلا مـيـظـنت ،هــب ةــطوـنمـلا فادـــهألا قــيـقحتو
 تحت ةعوضوملا تاسسؤملا اذكو هتطلسل ةعباتلا لكايهلاو
 نيـناوــقـلا راــطإ يـف اــهرـيس نــسـح ىلــع رــهـسـيو ،هــتـياــصو
.اهب لومعملا تاميظنتلاو

 تاسسؤملاو ةفرعملا داــصــتــقا رــيزو حرــتــقــي : ١١ ةّداملا
 رواشتلل لكيه يأ ءاشنإ ،ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا

 نـــم زاـهج لـكو كرتشملا يرازولا وأ يعاطقلا قيـسنـتلا وأ/و
.هيلإ ةدنسملا ماهملاب لضفأ لفكتب حمسي نأ هنأش

 تاسسؤملاو ةــفرــعــملا داــصــتــقا رــيزو ىلوــتــي : 2١ ةّداملا
 يف نواـعـت تاــقالــع ةــماــقإ ةرـغـصـملا تاـسسؤـملاو ةـئشاـنـلا

 اــقــفو يلودـــلاو يمـيـلـقإلا ديـعـصـلا ىلــع ،هـــتاـيـحالـص تالاـجم
.اهب لومعملا تاءارجإلاو دعاوقلل

 تاسسؤـملاو ةــفرــعـملا داـصـتـقا رــيزو لـــمـعـي : 3١ ةّداملا
 تامولعملا ةموظنم عضو ىلع ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا

 لاـجـمل ةـــعـباــتـلا تاطاشنلاـب ةـقـلـعـتـملا ةـباــقرــلاو مـيـيـقـتـلاو
.هصاصتخا

 ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماــكـحألا عـيـمـج ىــغـلـت : ٤١ ةّداملا
 رفص ٤2 يف خرؤملا ٠92-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا اميس ال
 تايحالص ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربوتكأ 21 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 تاسسؤملاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا
 رفص 72 يف خرؤملا 6٠3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاو ،ةرغصملا

 تايحالص ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربوتكأ ٥1 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 ةفرعملا داصتقاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا

.ةئشانلا تاسسؤملاو
 ةـــّـيـمـسّرـلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرـملا اذــه رــشـنـي : ٥١ ةّداملا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
 سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٤1  يف رـئازـجـلاــب رّرــح

.32٠2 ةنس
نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع نابعش ٤١ يف خّرؤم ٨0١-32 مقر يذيفنت موسرم

 ةرادإلا ميظنت نمضتي،3202 ةنس سرام ٧ قفاوملا
 تاسسؤــملاو ةـفرــعـــملا داصتقا ةرازوــل ةيزـكرـمـلا
 .ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانـلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
،لّوألا ريزولا ّنإ
 تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا
 1٤1و ٥–211 ناــتداـملا اـمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنـبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

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

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

 يف خرؤملا 881–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠991 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

 يف خرؤملا 192–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربوتكأ 21 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص ٤2
 فــلـكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حــلاـصـم ميـظنت
 ،ةرغصملا تاسسؤملاب
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 يف خرؤملا 7٠3–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربوتكأ ٥1 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 72
 فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصم ميظنت
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

                                   يف خرؤملا 7٠1–32 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددـحـي يذــلا  32٠2 ةنس سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ناـبـعش ٤1

 ةـئـشاـنـلا تاـسـسؤــملاو ةــفرــعـملا داـصـتـقا رــيزو تاـيـحالص
،ةرغصملا تاسسؤملاو

: يتأي ام مسري

 داصتقا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لمتشت : ىلوألا ةداملا
 تحت ،ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

 : يتأي ام ىلع ،ريزولا ةطلس

 هب قحليو ،تاسارد )2( اريدم هدعاسيو ،ماعلا نيمألا –
.ةرازولل يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاو ديربلا بتكم

 تاساردلاب نيفلكم )8( ةينامث هدعاسيو ،ناويدلا سيئر –
 : يتأي امب نوفلكيو ،صيخلتلاو

 ةيموكحلا تاطاشنلا يف ريزولا ةكراشم ميظنتو ريضحت –
،ناملربلا عم تاقالعلاب ةطبترملا تاطاشنلاو

 ،مالعإلا ةزهجأ عم ريزولا تاقالع ميظنتو ريضحت –

 تاقالعلا لاجم يف ريزولا تاطاشن ميظنتو ريضحت –
،ةماعلا تاقالعلاو ةيلودلا

 تائيهلا فلتخم عم ريزولا تاقالع ميظنتو ريضحت –
،نييداصتقالا نييعامتجالا ءاكرشلاو ةيوعمجلا ةكرحلاو

 ةـقـلـعـتملا ةـيوـلوألا تاذ تاــفــلملاو تاــحالصإلا ةــعــباــتــم –
،عاطقلاب

 ،عاطقلل ةيمنتلا جمارب ةعباتمو ليلحت –

،عاطقلا تاطاشن لئاصح ديحوتو ةعباتم –

.ضئارعلاو ىواكشلا ةعباتم –

 بجومب اهريسو اهميظنت ددحي يتلا ،ةماعلا ةيشتفملا –
.يذيفنت موسرم

: ةيتآلا لكايهلا –

،ةفرعملا داصتقا ةيريدم –

،معدلا لكايهو ةئشانلا تاسسؤملا ةيريدم –

،ةرغصملا تاسسؤملا ةيريدم –

،تامولعملا ةمظنأ ةيريدم –

،لاصتالاو نواعتلا ةيريدم –

.ةماعلا ةرادإلا ةيريدم –

 ،صوصخلا ىلع ،فلكتو ،ةفرعملا داصتقا ةيريدم : 2 ةداملا
: يتأي امب

 راكتبالاو ةفرعملا داصتقال ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ –
،اهتعباتم نامضو اهذيفنت ىلع رهسلاو

 داـصتقالا رــيوــطت ىلإ يمرــت يتـلا رـيـبادـتـلا لـــك حارتـقا –
 تاــعاـطـقـلا عــم نواـعـتــلاـب ،ةرـكـتـبملا ةيـتالواـــقـملاو يـمـقرـلا
،ةينعملا

 ثـحـبـلاو راــكــتبالا ةـيـقرتـل تاــيــلآ عـــضو ىلــع رــهسلا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،ريوطتلاو

 عارتخالا تاءارب عاديإ عيجشتل ةيجيتارتسا حارتقا –
 تاـــعاــطقلا عم قيسنتلاب ،يلودـــلاو ينطولا ىوتسملا ىلع
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةينعملا

 داـصـتقاو راــكـتبالا مــعدو لــيومـت تاــيـلآ عـضوو حارتـقا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةفرعملا

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم دادعإو حارتقا –
.راكتبالاو ةفرعملا داصتقاب ةقلعتملا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو
 ،صوصخلا ىلع ،فلكتو ،راكتبالل ةيعرفلا ةيريدملا –أ

: يتأي امب
 ،راكتبالا لاجم يف عيراشملاو جماربلاو تاططخملا دادعإ –

،اهماجسنا ىلع رهسلاو
 ةيقرتل ةيزيفحتلا ريبادتلاو تايلآلا عـــــضو يف ةمهاسملا –

 نيدايم فلتخم يف ةديدجلا تايجولونكتلاو راكتبالا ريوطتو
،تاطاشنلا

 ريوطتل ةصصخملا ليومتلا تايلآ عضو يف ةمهاسملا –
 عـم رواشتـلاـب ،ةدـيدجلا تاـيـجوـلوـنـكـتـلاو راـكـتـبالا ةـيـقرـتو
،ةينعملا تاعاطقلا

 ،تاطاشنلا فلتخمل راكتبالل ةيضرعلا جماربلا ةعباتم –
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب

 تاءارب عاديإ عيجشت ىلإ يمرت يتلا ريبادتلا لك حارتقا –
 اقبط ،اهذيفنتو يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع عارتخالا
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

،ةديدجلا تايجولونكتلاو راكتبالا ناديم يف ةظقيلا نامض –
،اهتعباتم نامضو ةيعاطقلا راكتبالا ةطراخ دادعإ –
.ةركتبملا ةيتالواقملا ةيقرتو ريوطت ىلع رهسلا –

 ،يمـقرـلا داـصـتقالا ةـيـقرـتـل ةـيــعرــفــلا ةــيرـــيدــملا –ب
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكتو

 جمارــبــلاو تاــطــطـــخملا دادـــعإو رـــيضحت يف ةـــكراشملا –
،اهماجسنا ىلع رهسلاو ،يمقرلا داصتقالا لاجم يف عيراشملاو

 نييداصتقالا نيلماعتملا عيجشتو زيفحتل تايلآ عضو –
 ،ةيمقرلا تامدخلا ريدصت لاجم يف

 ريوطتل ةصصخملا ليومتلا تايلآ ذيفنت ىلع رهسلا –
،يمقرلا داصتقالا

 تاردابملاو تاطاشنلا فلتخم نيب قيسنتلا نامض –
،يمقرلا داصتقالا ريوطتل

 داصتقالا لاجم يف ةكارشلاب ةقلعتملا تافلملا ةعباتم –
.يمقرلا
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 ىلع ،فلكتو ،ريوطتلاو ثحبلل ةيعرفلا ةيريدملا  –ج
: يتأي امب ،صوصخلا

 عيجشت تاءارجإو تايلآ ذيفنت ةعباتم يف ةمهاسملا –
،يداصتقالا عاطقلا يف ريوطتلاو ثحبلا لامعتسا

 يف نيلـماـعــتملا فــلــتــخــم نيب قــيسنــتــلــل تاــيــلآ عضو –
 ،يداصتقالا عاطقلا يف راكتبالا ةيقرتل ريوطتلاو ثحبلا

،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب
 ةلوانم ةدئافل ةيزيفحتلا ريبادتلا ذيفنت ىلع رهسلا –

،حوتفملا راكتبالا ةيقرتو ريوطتلاو ثحبلا
 ليومت لاجم يف ةينطولا ةسايسلا ذيفنت يف ةمهاسملا –

،تاسسؤملا يف ريوطتلاو ثحبلا
 زيزعتب حمست يتلا تاربخلاو تاساردلا لكب ةردابملا –

.تاسسؤملا يف ريوطتلاو ثحبلا
 ،مـعدــلا لـــكاـيهو ةـئـشاـنــلا تاـــسـسؤــملا ةـــيرـــيدــم : 3 ةداملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكتو
 تاسسؤملا ريوطتو ةيقرت ةيجيتارتسا ةعباتمو ذيفنت –

،ةئشانلا
 عـيرســتو ةــقـفارـملاو مــعدــلا لـــكاــيـه رـــيوــطـتو ةــيـقرــت –

،ةركتبملا عيراشملا يلماح ةدئافل ةئشانلا تاسسؤملا
 ،ةقفارملاو معدلا لكايه ريوطتو ةيقرت ةيجيتارتسا دادعإ –

 نامضو ،لـتاـشـملاو تاعّرسـملاو تاـنضاـحلا اـهـنـم اـمـيس ال
 ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،اهتايحالص راطإ يف ،اهتعباتم
،امهب لومعملا

 ،ةقفارملاو معدلا لكايه ريوطتل ليومتلا تايلآ حارتقا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

 نمض ةديدجلا تايجولونكتلا جامدإو راكتبالا ةيقرت –
،ةقفارملاو معدلا لكايه

 ءاشنإو اهنيسحتو ةقفارملاو معدلا لكايه تامدخ ةيقرت –
 تانضاحلا ريوطتو ةيقرتو طاشن لاجم لك يف تانضاح
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،ةيعماجلا

 ريوطتل ةيبنجألا ةكارشلاو نواعتلا ةيقرتل جمارب دادعإ –
،ةقفارملاو معدلا لكايه

 ىوتسم ىلع جذامنلا ليومتل ةمئالم تايلآ حارتقا –
،ةقفارملاو معدلا لكايه

،ةركتبملا عيراشملا يلماح حلاصل ةجذمنلا زكارم ثادحإ –
 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم دادعإو حارتقا –

.ةقفارملاو معدلا لكايهو ةئشانلا تاسسؤملاب ةقلعتملا
: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو
 تاسسؤملا ةـيـقرـتو رـيوـطـتـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا –أ

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكتو ،ةئشانلا
 ةيقرت ةيجيتارتساو ةينطولا ةسايسلا ةعباتمو ذيفنت –

،اهب ةصاخلا ةيئيبلا مظنلاو ةئشانلا تاسسؤملا ريوطتو

 عيراشملا يلماح ةدئافل ةقفارملا ريبادتو لامعألا حارتقا –
،ةئشانلا تاسسؤملل ةركتبملا

 ةئشانلا تاسسؤملل ةمئالم ليومت تايلآ ةعباتمو عضو –
 قيسنتلاب ،اهيلإ جولولا ليهستو ،اهب صاخلا يئيبلا ماظنلاو
 ،ةينعملا تاعاطقلا عم

 ةيرامثتسالا قيدانصلا ةدئافل ةيزيفحت ريبادت حارتقا –
،قيدانصلا هذهل ةئشانلا تاسسؤملا جولو ليهستو

 ةـيـنطو ةـيـقاــطـب دادـــعإو تاـيـئاـصـحإلا لالــغـتـسا ناـمـض –
،اهنييحت ىلع رهسلاو ،ةئشانلا تاسسؤملل

 ”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع حنمل ةينطولا ةنجللا ةنامأ نامض –
،”لامعأ ةنضاح”و “ركتبم عورشم”و

 تاسسؤملل يلحملاو ينطولا يئيبلا ماظنلا طيشنت –
،اهب ةصاخلا تارهاظتلا لالخ نم ةئشانلا

 ةـيـئيـبـلا مـظـنـلا عـم ةـكارشلاو نواـعــتــلا جمارــب ةــعــباــتــم –
.ةئشانلا تاسسؤملا ريوطتل ةيبنجألا

 تاعّرسملاو تانضاحلا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
 عيرشتلل اقبط ،اهتايحالص راطإ يف ،فلكتو ،لتاشملاو
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع امهب لومعملا ميظنتلاو

 تاعّرسملاو تاـنضاحلا رـيوـطـت ةـيـجـيـتارـتسا ذـيـفـنـت –
،اهتعباتم نامضو لتاشملاو

 ىوتسم نيسحتو ليهأتل ةعباتملاو مييقتلا تايلآ عضو –
،لتاشملاو تاعّرسملاو تانضاحلا

 تاعرسملاو تانضاحلا لاجم يف نيوكت جمارب عضو –
،لتاشملاو

 ريوطتل ةيزيفحتلا تايلآلاو جماربلا مييقتو ةعباتم –
،لتاشملاو تاعرسملاو تانضاحلا

 ةمظنأ نمض لتاشملاو تاعّرسملاو تانضاحلا رود ةيقرت –
.ةيئيب

 ىلع ،فلــكــتو ،ةـــجذــمـنلا مــعدـــل ةــيـعرــفــلا ةــيرــيدــملا –ج
: يتأي امب ،صوصخلا

 زكارم ةيقرتل ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنت ةعباتم –
،ةجذمنلا

 ةيجولونكتلا لئاسولل دضاعتلاو نواعتلل تايلآ عضو –
،ةجذمنلل ةصصخملا

 ةيجولونكتلا لكايهلل ةئشانلا تاسسؤملا جولو ليهست –
،ينطولاو يلحملا ديعصلا ىلع

 عيراشملا حلاصل ةجذمنلا لاغشأ ليومت تايلآ ةعباتم –
 ،ةئشانلا تاسسؤملاو ةركتبملا

 زكارم ريوطتو ةيقرتل ةينعملا تاعاـطـقلا عم قيـسنـتلا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةيعماجلا ةجذمنلا

 ريوطتل ةيبنجألا ةكارشلاو نواعتلاو ةيقرتلا جمارب دادعإ –
،ةجذمنلا
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 تاسسؤملا حلاصل ةجذمنلا ليومتل ةمئالم تايلآ عضو –
.ةئشانلا

 ىلع ،فلكـتو ،ةرــغـصـملا تاــسـسؤــملا ةـــيرـــيدــم : ٤ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

 تاسسؤملا ريوطتو ةيقرت ةيجيتارتسا حارتقاو دادعإ –
،اهتعباتم نامضو اهذيفنتو ةرغصملا

 ةرغصملا تاسسؤملاب قلعتملا زاهجلا ةيقرت نامض –
،هريوطتو

 لالخ نم ةرغصملا تاسسؤملا ريوطتو ءاشنإ عيجشت –
 تاعاطقلا عم لاصتالاب ،اهتئيب نيسحتو ةيزيفحت ريبادت
،ةينعملا

 تاسسؤملا عم ةمئالم ليومت تايلآ عضو ىلع رهسلا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،يئيبلا اهماظنو ةرغصملا

 ىلإ ةيمارلا مــعدــلاو ةدـــعاــسـملا ةزـــهـجأو رـيـبادــت حارتقا –
،ةرغصملا تاسسؤملا ةيقرتو زيزعت

 ةـيـسـفاـنـت نيـسحـت ىلإ فدـــهـي رــيـبدــت لــكـب ةرداــبـملا –
،اهتموميدو اهريوطت معدو ةرغصملا تاسسؤملا

 ةــيـمـنت يـف نيلــعاــفـلا فــلـتـخم نيــب رزآــتـلا عـيـجـشـت –
،ةلوانملا صخي اميف اميس ال ،ةرغصملا تاسسؤملا

 تاـسـسؤـملاـب ةــقـلـعـتملا تاــموــلـعـملا عــمـج ىلــع رــهـسـلا –
 تاــطاشـنـلا ةـطـيرــخ دادـــعإ لــجأ نــم اـهـلالـغـتـساو ةرــغصـملا
،اهب ةطبترملا

 ةـــعــباــتــمو مـييـقـتـب ةــلـيـفــكـــلا رـيـبادــتـلاو تاـــيـلآلا عــضو –
،ةرغصملا تاسسؤملا

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم دادعإو حارتقا –
.ةرغصملا تاسسؤملاب ةقلعتملا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو
 تاسسؤملا ةيقرتو ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا –أ 

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكتو ،ةرغصملا
 زـــيزــعـتو ةــيـقرــت ىلإ ةـيـمارـلا رـيـبادـتـلا ذــيـفـنت ةـــعـباــتـم –

،اهتئيب نيسحتو ةرغصملا تاسسؤملا
 ةرغصملا تاسسؤملاب ةصاخلا ليومتلا تايلآ ةعباتم –

،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،اهيلإ جولولا ليهستو
 لك بسح ةرغصملا تاسسؤملل تاطاشن ةطيرخ عضو –

،ةقطنم
 تاـبـلــطــتــم عــم ةرــغصملا تاسسؤملا طاشن فــيــيــكــت –

 هذـــه ىلإ اـهـجوــلو لـيهـسـتو ،ةـيـجراـخلاو ةيــلـخادــلا قاوـسألا
،قاوسألا

،اهتسفانم تاردق زيزعتو ةرغصملا تاسسؤملا ةقفارم –
 ةقفارم لكايهل ةصصخملا نيوكتلا جمارب ذيفنت ةعباتم –

،ةرغصملا تاسسؤملا
 تاسسؤملا يف ةيتالواقملا ةفاقث زيزعتل تاططخم عضو –

 ،ةرغصملا

 تاسسؤملا جولو لهست يتلا ريبادتلا ذيفنت ةعباتم –
.ةيمومعلا تاقفصلا ىلإو ةلوانملا ىلإ ةرغصملا

 ،رــغـصملا ضرــقلا ةــيـقرتــل ةــيــعرــفـلا ةــيرــيدــملا –ب
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكتو

 ريوطتو ةيقرت ةيجيتارتساو ةسايس حارتقاو دادعإ –
،امهتعباتمو امهذيفنت نامضو رغصملا ضرقلا

 ،اهنييحتو رغصملا ضرقلاب قلعتت تانايب ةدعاق نيوكت –
 ،ةياصولا تحت تاسسؤملا عم قيسنتلاب

 عيجشت ىلإ فدهت يتلا تاودألاو تايلآلا عضوو حارتقا –
،رغصملا ضرقلا راطإ يف ةطشنألا قلخ

 ضرقلا ءادأ نيسحت ىلإ فدهت يتلا ريبادتلا لك معد –
،رغصملا

 قيسنتلاب ،رغصملا ضرقلا ليومت تايلآ ريوطت نامض –
 ،ةينعملا تاعاطقلا عم

،رغصملا ضرقلا لاجم يف نواعتلا ريوطتو زيزعت –

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ يف ةمهاسملا –
.اهقيبطت ىلع رهسلاو ،رغصملا ضرقلاب ةقلعتملا

 ةزـهـجأو لـكاـيـه مـيـيـقـتو ةـعـباـتـمل ةـيـعرـفـلا ةيرـيدـملا –ج
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكتو ،تاـــطاـشـنـلا ءاـشـنإ مـــعد

 ةيفارشتسالا تاساردلاو صيخالتلاو ليلاحتلا زاجنإ –
،رغصملا ضرقلاو ةرغصملا تاسسؤملاب ةطبترملا

 تاسسؤملا عـيراشمو ةـطشنأ ذـيـفـنــت ةــعــباــتــم ناــمض –
،اهمييقتو رغصملا ضرقلاو ةرغصملا

 عيراشم ةطشنأب ةقلعتملا تارشؤملاو تاروطتلا ةعباتم –
،رغصملا ضرقلاو ةرغصملا تاسسؤملا

 عيراشم فييكت ىلإ فدهي ريبدت وأ لمع لكب ةردابملا –
 قوسلا تابلطتم عم رغصملا ضرقلاو ةرغصملا تاسسؤملا
،ةينطولا

 ةقلعتملا ليومتلا تايلآ نيسحت ىلإ فدهت ريبادت حارتقا –
 قيسنتلاب ،رغصملا ضرقلاو ةرغصملا تاسسؤملا عيراشمب
،ةينعملا تاعاطقلا عم

 ليومتلا تايلآو جمارب لوح تاضوافملا يف ةكراشملا –
،رغصملا ضرقلاو ةرغصملا تاسسؤملا عيراشمب ةقلعتملا

 تاسسؤملاب ةقلعتملا تانايبلا ةدعاق نييحتو ةعباتم –
،رغصملا ضرقلاو ةرغصملا

 نيسحـت ىلع دــعاـسـي رـيـبدــت وأ لــمــع لــكـب ةـمـهاــسـملا –
.رــغصملا ضرقلاو ةرغصملا تاسسؤملا ةقفارم لكايه ليهأتو

 ىـلـــع ،فــلــكـــتو ،تاــموــــلـعـملا ةـمــظـــنأ ةـــيرـــيدــــم : ٥ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا
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،عاطقلا تامولعم ةمظنأ رييستو عضو ىلع رهسلا –
 ةيتامولعملا تاكبشلاو ةمظنألا رييستو ريوطتو عضو –

،عاطقلل ينورتكلإلا ديربلاو ةيمقرلا ةصنملاو
،عاطقلل ةيتامولعملا مظنلاو ةزهجألا نمأ ىلع رهسلا –
 ءاصحإلا ةموظنم ريوطت ةيجيتارتسا رصانع حارتقا –

،عاطقلاب ةقلعتملا
 عاطقلاب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تايطعملا عمج نامض –

،اهظفحو اهميظنتو
 عاطقلا تاروطتب ةلصلا تاذ ةيئاصحإ تاسارد زاجنإ –

.تالاجملا فلتخم يف
: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو
 ،تاموــلــعملا ةـمـظـنأ رــيوـطـتـل ةــيـعرــفــلا ةــيرـــيدــملا –أ

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكتو
،عاطقلا تانايب دعاوق رييستو ريوطت ىلع رهسلا –
 ةسايس ةعباتمل ةصصخملا تامولعملا ةمظنأ ريوطت –

،ةيتامولعملا لاجم يف عاطقلا
،اهتنايصو عاطقلا تامولعم ةمظنأ نييحت نامض –
،عاطقلل نواعتلاو تامولعملا لدابت تاصنم عضو –
 نامضو عاطقلل تامولعملا ةمظنأ روصت لامعأب مايقلا –

.اهذيفنتو اهريوطت
 ،يلآلا مالعإلا ةمظنأو تاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا –ب

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكتو
،اهنمأ نامضو عاطقلل ةيتامولعملا ةكبشلا ةرادإ –
 ةلاح يف ةيتامولعملا تايجمربلاو تازيهجتلا ءاقبإ –

،ليغشتلا
 تازـــيــهــجــتلا نــم عاــطــقلا تاــجاــيــتــحا نيــيــحتو دــيدــحت –

،ةيتامولعملا تايجمربلاو
،ةيتامولعملا دراوملل ينالقعلا مادختسالاو دضاعتلا نامض –
 رـييستلل ةيتامولعملا تاقيبطتلاو ينورتكلإلا ديربلا ةرادإ –

،قئاثولل ينورتكلإلا
.ةيتامولعملا ةدعاسملا ةمدخ نامض –
 ىلــع ،فـلـكـتو ،تاـيـــئاـصـحإلل ةـــيـعرـــفـلا ةـــيرــيدـمـلا –ج

: يتأي امب ،صوصخلا
 اهتجلاعمو عاطقلاب ةقلعتملا تايطعملا عمج ميظنت –

،اهليلحتو
،عاطقلاب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تاساردلا دادعإ –
 اهترادإ نامضو عاطقلل ةيئاصحإلا تايطعملا ةجلاعم –

،اهنييحتو اهليلحتو
 تايطعملا ليلحت جئاتن نع ةيرود تاروشنم دادعإ –

،عاطقلاب ةصاخلا ةيئاصحإلا
.عاطقلا ريوطتب ةقلعتملا ةيفارشتسالا تاساردلا دادعإ –

 ىلـــع ،فـــلـــكــــتو ،لاــصـتالاو نواــــعـتـلا ةـــيرـــيدـــــم : 6 ةداـمـلا
: يتأي امب ،صوصخلا

 ةعباتم يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،ةمهاسملا –
،عاطقلاب ةقلعتملا نواعتلا تاقالع

،ةيلودلا تاطاشنلا يف عاطقلا ةكراشم ريضحت –
 قـلـعـتـي اـمـيـف يلودـلا نواــعــتــلا رــيوــطــت يف ةــمــهاسملا –

،عاطقلا ماهمب ةلصلا تاذ نيدايملا يف ةكارشلاو رامثتسالاب
 تالوكتوربلاو تاقافتالاو تاــيـقاــفـتالا ذــيـفـنت ةــعـباــتـم –

،عاطقلا مهت يتلا ةيلودلا
 عاطقلاب ةلصلا تاذ لاصتالا ةيجيتارتسا حارتقاو روصت –

،اهراثآو اهجئاتن مييقتو
 فادهأب قلعتي لاصتا عورشم وأ لمع يأب ةردابملا –

.هذيفنت نامضو ،عاطقلا
: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو
 ،صوصخلا ىلع ،فلكتو ،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا –أ

: يتأي امب
 ،عاطقلا مهت يتلا نواعتلا تالاجم ديدحت –
 جماربلاو تاـقاـفـتالاو تاــيــقاــفــتالا دادــعإ يف ةـــكراشملا –

،اهتعباتم نامضو عاطقلاب ةقلعتملا
 نواـعـتـلا جمارـبو عـيراشمو ةـطشنأ مـيـيــقــتو ةــعــباــتــم –

،عاطقلل
 جماربلاو عيراشملل يجراخلا ليومتلا صرف ديدحت –

،عاطقلاب ةقلعتملا
.ةيلودلا تايقتلملا يف عاطقلا ةكراشم ريضحت –

 ،صوصخلا ىلع ،فلكتو ،لاصتالل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: يتأي امب

،عاطقلا فادهأب ةلصلا تاذ لاصتالا ةيجيتارتسا دادعإ –
 ىوـــتحملا ءاشنإو لاصتالا لاـــجـــم يف ةـــظـــقـــيـــلا ناـــمض –

،عاطقلا لاصتا مئاعدل يريرحتلا
،عاطقلا تاطاشنل ةيرصبلا ةيعمسلا ةيطغتلا نامض –
 فادـــهأــب قـلـعـتـي لاـصــتا عورــشـم وأ لــمـع لـــك حارتـقا –

.عاطقلا
 ،صوصخلا ىلع ،فلكتو ،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم : ٧ ةداملا

: يتأي امب
 عاطقلاب ةقلعتملا ةيرشبلا دراوملا نيمثت ةسايس دادعإ –

،اهذيفنتو
،اهذيفنتو نيوكتلا لاجم يف عاطقلا ةسايس ديدحت –
،عاطقلا يمدختسمل ةينهملا تاراسملا رييست –
،عاطقلا ةينازيم ذيفنتو ريضحت –
 ةيرورضلا لئاسولا نم ةرازولا تاجايتحا ةيبلت نامض –

،اهريسل
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 ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملل ديجلا رييستلا ىلع رهسلا –
،اهيلع ةظفاحملاو ةرازولل

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم دادعإ نامض –
،اهتعباتم نامضو ،عاطقلا ةطشنأب ةقلعتملا

 ةـطـبـترــملا تاـــعزاـنـملاو ةــيـنوــناــقـلا نوؤـشـلا ةــجلاــعـم –
،اهتعباتمو عاطقلا تاطاشنب

 تاـقاـفـتالاو تاـيـقاــفــتالا عــيراشم لوــح ءارآلا ةــغاــيص –
،عاطقلا مهت يتلا دوقعلاو

 صوصنلا عيراشم نأشب تاظحالملاو ءارآلا ةغايص –
،ىرخألا تاعاطقلا اهب ردابت يتلا ةينوناقلا

 ىلع ظافحلا نامضو يقئاثولا ديصرلا ريوطتو رييست –
.عاطقلا فيشرأ

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو
 ىلع ،فـلكتو ،ةــيرشبلا دراوــــملل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا –أ

: يتأي امب ،صوصخلا
 نيوكتو ةيرشبلا دراوملا رييست تاططخم ذيفنتو دادعإ –

،نيمدختسملا تائف فلتخم
،مهفيظوتو نيمدختسملا ءاقتنا تاءارجإ ذيفنت –
،ةرازولا يمدختسمل ينهملا راسملا رييست –
 مهاوتسم نيسحتو ةرازولا يمدختسم نيوكت ىلع رهسلا –

،مهفراعم ديدجتو
 ةـقـلـعـتملا ةـيـمـيـظــنــتــلا صوصنــلا دادــعإ يف ةــكراشملا –

.اهروطتو اهقيبطت ةعباتمو نيمدختسملاب
 ،فلكتو ،ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا –ب

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع
 عم لاصتالاب ،اهذيفنت نامضو عاطقلا ةينازيم دادعإ –

،ةينعملا لكايهلا
،ةبساحملا كسمو تاقفنلاب تامازتلالا ةعباتم –
 روـطـت لـيـلحتو تاداـمـتـعالا لاـمـعـتسا ةــعــباــتــم ناــمض –

،اهكالهتسا
 ةيباقرلا تائيهلا نم ةرداصلا ريراقتلا ةعباتم نامض –

.اهلالغتسا نامضو
 ،ةينوناقلا تاساردلاو ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكتو
 عاطقلل ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم دادعإ –

 اهرشن ىلع رهسلاو ،اهب ةطبترملا تاءارجإلا ةعباتم نامضو
،اهميمعتو

 ردابملا ةينوناقلا صوصنلا عيراشم ليلحتو ةسارد –
،اهنأشب عاطقلا يأر دادعإو ىرخألا تاعاطقلا فرط نم اهب

 يتلا دوقعلاو تاقافتالاو تايقافتالا عيراشم ةسارد –
،عاطقلا مهت

،عاطقلا تاطاشنب ةلص تاذ ةينوناق ةسارد لكب مايقلا –
،اهتعباتم نامضو عاطقلا مهت يتلا تاعزانملا ةجلاعم –
 فيشرأ ىلع ةظفاحملا نامضو يقئاثولا ديصرلا رييست –

،عاطقلا
.عاطقلل ةيمسرلا ةرشنلا عيزوتو دادعإ –
 ،فـلـــكــتو ،ةـماـعـلا لــئاـسوــلل ةـيـعرـفـلا ةـيرـــيدـمــلا –د

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع
 لــئاسوــلا نـــم ةـــيزـــكرملا ةرادإلا تاـــجاـــيـــتـــحا دـــيدحت –

،اهئانتقا نامضو اهريسل ةيرورضلا تازيهجتلاو
،تالقنتلاو تارايزلاو تارهاظتلل يداملا ميظنتلا نامض –
 ،ةرازولل ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا ىلع ةظفاحملا نامض –

،اهتنايص ىلع رهسلاو
 ناـمـضو ،لـيـغـشـتلا ةـــلاـــح يـف ةرازوـــلا تازـــيهـجت ءاــقــبإ –

،اهنيمأتو اهـتـناـيـص
 ةــيراـقــعـلاو ةــلوقـنـملا تاـكـلـتـمملا درــج ةــعـباـتـمو دادــعإ –

،ةرازولل
،ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةنامأ نامض –
.ةيزكرملا ةرادإلا تارايس ةريظح ريس نامض –
 بتاكم يف ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي : ٨ ةداملا

 تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب
 ةـطــلسلاو ةــيــلاملا رــيزوو ةرــغصملا تاسسؤملاو ةــئشاــنــلا
 ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكم دودح يف ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا
.ةيعرف ةيريدم لك يف بتاكم )٤(

 داصتقا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لكايه سرامت : ٩ ةداملا
 ىلع ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا
 تايحالصلا ،هصخي اميف لكيه لك ،عاطقلل ةعباتلا تائيهلا

 ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا راطإ يف اهيلإ ةدنسملا ماهملاو
.اهب لومعملا

 ،موــسرـملا اذـهـل ةـفـلاـخـملا ماـكحألا عـيـمـج ىغــلــت : 0١ ةداملا
 يف خرؤملا 192–٠2 مقر يذيفنتلا موـسرــملا اهنم امـيـس ال
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربوتكأ 21 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص ٤2
 فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصم ميظنت
 7٠3–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاو ،ةرغصملا تاسسؤملاب
 ٠2٠2 ةنس ربوتكأ ٥1 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 72 يف خرؤملا

 ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصم ميظنت نمضتملاو
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فلكملا

 ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرجلا يـف موــسرــملا اذــــه رــشنـي :١١ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٤1 يـف رــئازـــجلاــب ررــح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،3202 ةنس سرام لوأ

.يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأل نييوهج

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع ناـبـعـش 8 يـف خّرؤــم يذـيـفنـت موـسرـم بــجوــمب
 يتآلا نـيديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا
 ظفحلاو ةلودلا كالمأل نييوهج نيشتفم امهتفصب ،امهامسا
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،يراقعلا

،راشبب ،يفولخم ناميلس –

.نارهوب ،لولج جاحلا نب ىسيع نب –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،3202 ةنس سرام لوأ
.ةسبت ةيالو يف ةلودلا كالمأ

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع ناـبـعـش 8 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوـمـب
 دـمـــحـم دـيـسـلا ماــهــم ىــهنـت ،32٠2 ةـنـس سراــم لوأ قفاوـملا
 ،ةسبت ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم هتفصب ،ريشغ حلاـصـلا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،3202 ةنس سرام لوأ
.نيتيالو يف يراقعلا ظفحلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع ناـبـعش 8 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بـــجوـمـب
 يـتآلا نــيديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا
 نيـتيالولا يف يراقعلا ظفحلل نيريدم امهتفصب ،اـمـهاـمـسا
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،نيتيتآلا

،ةديلبلا ةيالو يف ،سيرغوب فيرش ميرك –

.ةليم ةيالو يف ،يبالش نيسح –

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،3202 ةنس سرام لوأ
.نيتيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع نابـعـش 8 يـف خّرؤــم يذيـفـنت موـسرــم بـجوــمـب
 يـتآلا نـيديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا
 يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،راردأ ةيالو يف ،ليحك ديعس –

.ةديعس ةيالو يف ،روقنم ةزعوب ديمح –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدـم ماـهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،3202 ةـنـس سراـم لوأ
.رئازجلا ةيالو يف ليغشتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع ناـــبــــعش 8 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
 ديشرلا دبع ديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا
 هتلاحإل ،رئازجلا ةيالو يف ليغشتلل اريدم هتفصب ،يميهاربا

.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نــيرــيدــم نـييــعـت نـمـضـتي ،3202 ةـنـس سراــم لوأ

.ةينطولا كالمألل نييوـهـج

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع ناـبـعـش 8 يـف خّرؤــم يذيـفـنت موـسرــم بــجوـمـب
 ،مــهؤاـمـسأ ةيتآلا ةداسلا نيعي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا

: ةينطولا كالمألل نييوهج نيريدم

،ةركسبب ،يرادق نيدلا نيز –

،راشبب ،فلخي دارم –

،ةديلبلاب ،ينازيك فسوي –

،تسغنماتب ،ديرج نب رضخل –

.ةلقروب ،دانب ميركلا دبع –

ةّيدرف ميسارم
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نــيرــيدــم نــيـيـعت نـمـضـتي ،3202 ةــنـس سراــم لوأ

.نيتيالو يف ةلودلا كالمأل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع نابـعـش 8 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرــم بــجوـمـب
 ،امهامسا يتآلا ناديسلا نيعي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةلودلا كالمأل نيريدم

،نوميميت ةيالو يف ،هطيز نب نامتع –

.ريغملا ةيالو يف ،يدامح ميلس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نـيرـيدـم نييــعــت نــمضتــي ،3202 ةـــــنس سراــــــم لوأ

.تايالولا ضعب يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نيعي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا

 تاـــيالوــلا يــف يراـــقــــعــلا ظـــفـحـلاو يـــضارألا حــســـمـــل نيرـــيدـــم
: ةيتآلا

،رئازجلا ةيالو قرش يف ،ةنرشلا ناندع دمـحم –

،ةليسملا ةيالو يف ،توارفط دمحأ –

،سابع ينب ةيالو يف ،ينيهد ليخدوب –

.تناج ةيالو يف ،شبك دمحأ –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــيدـــم نــيــيـعـت نــمــضـتـي ،3202 ةــنــس سراــم لوأ
.ةيدملا ةـيالو يف ةيمومعلا تازـيـهـجـتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع ناـبـعش 8 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرـم بــجوـمـب
 ،ساوــح ناوـضر ديسلا نيعي ،32٠2 ةنس سراــم لوأ قــفاوــملا

.ةيدملا ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،3202 ةنس سرام لوأ

.فراطلا ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،رصان نب ليبن ديسلا نيعي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا

.فراطلا ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

 رياربف لوأ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــــع بجر 0١ يف خّرؤـم رارق
 ٤٤٤١ ماع مرحم ٤2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،3202 ةنس

 ةـــمئاقلا دّدـــحي يذلا 2202 ةنس تشغ 22 قفاوـملا
 ةـــينـطوــلا ةــسردــملا ةرادإ ســلـجــمءاـــضــعأل ةـــيـمـسالا

.ةنـيدــملا يــسدـنـهمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوـملا ٤٤٤1 ماـــع بـــجر ٠1 يـف خّرؤـــم رارـــق بـــجوــمـب
 مرحم ٤2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،32٠2 ةــــنس رياربف لوأ

 ةـمـئاـقــلا ددـحـي يذــلا 22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا
: يتأي امك ،ةنيدملا

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

 ،ناــسملت ةـــيالول ةئيبلا ةرـــيدم ،ةــــقيفر جاحلب ةدّيـــــــسلا –
،اوضع ،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع ةلثمم

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

 ،ناسملت ةيالول لقنلا ريدم ،رمع نب ريخلب دّيـــسلا –
،اوضع ،لقنلاب فلكملا ريزولا نع الثمم

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

 الثمم ،ناسملت ةيالول ةفاقثلا ريدم ،ةلفدوب نيمأ دّيـــسلا –
،اوضع ،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع

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

 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ،يقيرش دارم دّيـــسلا –
 ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نع الثمم ،ناسملت ةيالول
،اوضع ،نيينهملا

 ةيمومعلا ةفيظولا ةيشتفم سيئر ،ينامثع ىيحي ّديـــسلا –
 ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نع الثمم ،ناسملت ةيالول
 ،اوضع

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش 6١22 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م 3202 ةنس سرام ٥١ 24

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

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

 يبعشلا سلجملا سيئر ،يوادهاجم فيطللا دبع ّديـــسلا –
،اوضع ،ناوتش ةيدلبل

 يملعلا سلجملا سيئر ،ذاتسأ ،ناميلس نب دـمحـم ّديـــسلا –
.اوضع ،ةسردملل يجوغاديبلاو



تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

 رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٤١ يف ناخرؤم نارارق
 يبئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نانمضتي ،3202 ةنس
.ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مــقر يساـــــئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمب–
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّروملا 363-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد ٥ قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر 91
،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خّرؤملا ٤63-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةنس ربمسيد ٥ قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر 91
 ةـــنــمــقرــلا ةرازوــل ةـــيزــكرــملا ةرادإلا مــيــظــنت نــمــضــتــملاو
،تايئاصحإلاو

 يف خّرؤملا 282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقمـبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 ةيناثلا ىدامج ٥2 يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نييعت نمضتملاو 32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ةيرشبلا دراوملل ريدم ةبئان ،يهابلب ةنيمأ ايسآ ةديسلا

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

 ،يهابلب ةنيمأ ايسآ ةديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا ريدم ةبئان
 قــئاــثولا عــيــمــج ىلــع ،تاــيـئاـصـحإلاو ةــنــمــقرــلا رــيزو مــساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

 رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

ليبحرش نيسح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يساــئرــلا موـــسرــملا ىـضـتـقـمب–
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قــفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّروملا 363-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد ٥ قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر 91
،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خّرؤملا ٤63-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةنس ربمسيد ٥ قفاوملا 2٤٤1 ماع  يناثلا عيبر 91
 ةــنــمــقرــلا ةرازوــل ةــيزــكرــملا ةرادإلا مــيــظــنــت نــمــضــتــملاو
،تايئاصحإلاو

 يف خّرؤملا 282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتــقـمـبو –
 صخري يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 ةيناثلا ىدامج ٥2 يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نييعت نمضتملاو 32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،رمع جاح دـمحم ديسلا
،تايئاصحإلاو ةنمقرلا

: يتأي ام ررقي

 بئان ،رمع جاح دـمحم ديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةماعلا لئاسولاريدم
 ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

 رياربف ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٤1 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

ليبحرش نيسح


