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ةيميظنت ميسارم

 يرادإلا رـيـيـسـتـلا تاــيــفـيــك ددـحــي ،32٠2 ةــنس سراــم 81 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف خرؤم ٠21-32 مقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملاو ةـــيرادإلا مـــكاــحـــمـلـل يلاــمــلاو

 كرامجلل نعطلا ناجلب قلعتي ،32٠2 ةنس سرام 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف خرؤم 121-32 مقر يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................اهراطخإ لاجآو اهريسو اهتليكشتو

 ٠81-31 مقر يذيفنتلا موــسرــمـلا مـمـتـي ،32٠2 ةنس سرام 81 قــفاوـــمــــلا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف خرؤم 221-32 مقر يذيفنت موسرم
...ةيمومعلا ةعلاطملل ةيسيئر تابتـكـم ءاــشـنإ نـمـضتمـلاو 31٠2 ةـنـس وــياـم ٥ قـفاوـمـلا ٤3٤1 ماــع ةيناثلا ىدامج ٤2 يف خرؤملا

 يذيـفـنـتلا موـسرـملا ممـتـيو لدــعــي ،32٠2 ةـنـس سراـــم 81 قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ناــبــعـش ٥2 يـف خرؤـــم 321-32 مــقر يذــيـفـنت موسرم
 لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن ددحي يذلا 12٠2 ةنس يفناج 71 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 3 يف خرؤملا ٤٤-12 مقر
......................................................ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ فلتخم ىلعو روهمجلل ةحوتفملا تاكبشلا عاونأ نم عون

 يذيفنتلا موـسرــملا مــمـتـيو لدـــعــي،32٠2 ةــنس سراـــم 81 قــــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع ناــبــعش ٥2 يـف خرؤـم ٤21-32 مقر يذيفنت موسرم
 اهعيبو ةيرطيبلا ةيودألا ةعانص طورش ددحي يذلا ٠991 ةنس تشغ ٤ قفاوملا 11٤1 ماع مرحم 31 يف خرؤملا ٠٤2–٠9 مقر
.....................................................................................................................................................................................اهتباقرو

 موسرملا ماــكحأل ةقباطملا ةلهمب قلعتي ،32٠2 ةــنس سراــم 81 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف خرؤم ٥21-32 مقر يذيفنت موسرم
 ىلع قبطتيتلا دعاوقلا ددحي يذلا 6991 ةنس ربمسيد 81 قفاوملا 71٤1 ماع نابعش 7 يف خّرؤملا 9٥٤-69 مقر يذيفنتلا
...................................................................................................................................................................ةيحالفلا تاينواعتلا

 ةعبات ضرأ ةعطق صيصخت نـمضتي ،32٠2 ةــنس سراــم 81 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف خرؤم 621-32 مقر يذيفنت موسرم
......................................................ينطولا عافدلا ةرازول ،ةيدملا ةيالو ،رتنع دالوأ ةيدلب ،رتنع دالوأب ةينطولا كالمألا ةباغل

 712-٠2 مــقر يذـيـفـنـتلا موسرملا لدعي،32٠2 ةــنس سراــم 81 قــفاوــمـلا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف خرؤم 721-32 مقر يذيفنت موسرم
 اهميظنتو يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا ماهم ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس تشغ 2 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةـجـحلا يذ 21 يـف خّرؤــملا

......................................................................................................................................................................................اهريسو

ةيدرف ميسارم

 ةسائرب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 32 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرـم
...........................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةيروهمجلا

 عافدلا ةرازول ةينوناقلا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 32 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................ينطولا

 ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................تليسمسيت

.............ةنيزخلل نييوهج نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

...فودنتب يعماجلا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نهملا ريطأتو ميظنت ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................اقباس – يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ةيديلقتلا ةعانصلا فرحو
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٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٨٢
3م ٣٢٠٢ ةنس سرام١٢

 ةيديلقتلا ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ةينفلا ةيديلقتلا ةعانصلاو

..........نييلاو يناويد يسيئر نييعت نانمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

 رييستلا ةبقارمو ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................رئازجلا ةيالوب يلآلا مالعإلاو

 يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................وزو يزيت ةيالو

............مازق نإ ةيالو يف ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

 قيثوتلاو تابتكملا ملع دهعم ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................2 ةنيطنسق ةعماجب

...نيتعماجب نيتيلك يديمع نييعت نانمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

 ةنمقرلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو

 ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................ةليم ةيالو يف ةيكلساللاو

..........ركسعم ةيالو يف ةعانصلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................وزو يزيت

............رئازجلا ةيالو يف نكسلا ةريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...............ةركسب ةيالو يف لقنلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................ةحصلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........ركسعم ةيالو يف ليغشتلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نيب ام ةكرتشملا ةفرغلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................ةملاقب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا



ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 ةفّلكملا ةصاخلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...”يندملا مائولا“ ةيلستلاو تاناويحلا ةقيدح يمدختسمو تامازتلاو قوقحو كالمأل يريدقتلاو يعونلاو يّمكلا درجلا دادعإب

 نمألل ةيئافشتسالا ةسسؤملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................................................................................”نيسيلغيل“ ينطولا
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ةيلاملاةرازو

 ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يـف خرؤــمـلا رارـــقــلا لدـــعــي ،32٠2 ةنس رياربف 2 قـفاوـمـلا ٤٤٤1 ماـــع بجر 11 يف خّرؤم رارق
...........................................................................ةيلاملا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس

 نيوكتلاو نيمدختسملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 7 يف خرؤم رارــق
.............................................................................................................................................................................بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو  
 ةــصاــخلا كالــسألا ضــعــب  عضو نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 81 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق 

 ريغ يفاقثلا ثارتلا نوصل رئازجلاب يميلقإلا زكرملا ىدــل ةــمدخلاب مايقلا ةلاح يف يملعلا ثحبلاو يلاــعلا مـــيــلــعــتلا ةرازوــب
.......................................................................................................وكسنويلا ةـــياــعر تـــحت ،2 ةـــئــفلا نــم ،اــيــقــيرــفإ يف يداــملا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

 قفاوملا 2٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،32٠2 ةـــنـس يـــفــناــج 3 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع ةـــيناــثــلا ىداـــمــج ٠1 يف خّرؤم رارق
 يعامتجالا ناـــمــضـلا لاـــجم يــف ةــلــهؤــملا قــبـسملا نـــعــطـلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ليربأ 8
..................................................................................ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا نمض ةأشنملاو

 ربوتكأ 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر ٤ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،32٠2 ةنس رياربف 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٥2 يف خّرؤم رارق
....................................................................................لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازو

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥1 يف خّرؤـــملا رارـــقـلا لّدــعــي ،32٠2 ةـــنـس رياربف 81 قـــفاوـملا ٤٤٤1 ماـــع بـــجر 72 يف خّرؤم رارق
 ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 81
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٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٨٢
5م ٣٢٠٢ ةنس سرام١٢

ةيميظنت ميسارم
 فرـــصـــــلاــب نورــمآلا اـــهــــكــســـمـــي يــتـــلا ةــبــساـحــــمـــلا تاءارـــجإ

 لدعملا ،اـهاوـتـحـمو اـهـتاــيـفـيـكو نوـيـموــمـعـلا نوـبـساـحــمـــلاو
،ممتملاو

 يف خرؤملا ٤1٤–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 2991 ةنس ربمفون ٤1 قفاوملا 31٤1 ماع ىلوألا ىدامج 91
 لدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،ممتملاو

 يف خرؤملا 862–79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 7991 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 81٤1 ماع لوألا عيبر 61
 ةـيـموـمـعـلا تاـقـفـنــلاــب مازــتــلالاــب ةــقــلــعــتملا تاءارــجإلا ددــحــي
 ،مهتايلوؤسمو فرصلاب نيرمآلا تايحالص طبضيو اهذيفنتو
،ممتملا

 يف خرؤملا ٤٠–8٠ مقر يذيفنــتلا موـسرــملا ىــضـتـقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مرحم 11
 كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

 يف خرؤملا 9٠٤–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 8٠٠2 ةنس ربمسيد ٤2 قفاوملا 92٤1 ماع ةجحلا يذ 62
 تانامأ يمدخـتـسـمب صاـخلا يــساــسألا نوــناـقــلا نــمضـتملاو
،ةيئاضقلا تاهجلل طبضلا

 يف خرؤملا ٥8–٠2 مقر يذيفنتلا موــسرــمـلا ىــضـتـقـمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش 7
،ةيرادإلا مكاحــملل يلاملاو يرادإلا رييستلاب

: يتأي ام مسري

 تايـفـيـك دــيدـحت ىلإ موسرملا اذــه فدــهـي : ىلوألا ةّداملا
 ةيرادإلا مكاحـملاو ةيرادإلا مكاحـملل يلاملاو يرادإلا رييستلا
 يوضعلا نوناقلا نم 83 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،فانئتسالل
 وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤملا ٠1–22 مـقر

.يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو 22٠2 ةنس

لوألا لصفلا

 ةيرادإلا مكاحـملا

 رييستلل ةحلصم“ ةيرادإ ةمكحم لك ىدل ثدحت : ٢ ةّداملا
 ةطلس تحت عضوي ةحلصم سيئر اهرـّيسي ”يلاملاو يرادإلا

.ةلودلا ظفاحم

 يوناثلا رمآلا وه يلاملاو يرادإلا رييستلا ةحلصم سيئر
.ةيرادإلا ةمكحـملا رييست تادامتعا فرصب

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٥٢ يف خرؤم ٠٢١-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 تاــيــــفـيــك ددـحــي ،٣٢٠٢ ةــنس سراــم ٨١ قــفاوــمــلا
 ةـــيرادإلا مــــــكاــحـــمـــلـــل يـــلاــــمــلاو يرادإلا رـيـيـــســـتـلا

.فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لّوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –  

 1٤1و ٥–211 ناـتداـمـلا اــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو – 
،هنم )2 ةرــقـفـلا(

 يـف خرؤــملا ٠1–22 مــقر يوـــضـعـلا نوـــناــقــلا ىضـتــقـمـبو –
 قلعتملاو 22٠2 ةنس وينوي 9 قفاوملا 3٤٤1  ماع ةدــعـقـلا يذ 9
،هنم 83 ةداملا اميس ال ،يئاضقلا ميظنتلاب

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

 61٤1 ماع رفص 91 يف خرؤملا ٠2–٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،ةبساحـملا سلجمب قلعتملاو ٥991 ةنس ويلوي 71 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،ممتملا،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 3٤٤1 ماع لاوش ٤ يف خرؤملا 7٠–22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،يئاضقلا ميسقتلا نمضتملاو 22٠2 ةنس ويام ٥ قفاوملا

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

 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موـسرملا ىـضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قـفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 911-32 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 32٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 32
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 313–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 1991 ةنس ربمتبس 7 قفاوملا 21٤1 ماع رفص 82



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٨١٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام١٢ 6

يناثلا لصفلا

فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا

 ةنامأ فانئتسالل ةيرادإ ةمكحم لك ىدل ثدحت : 6 ةّداملا
 ،ةلودلا ظفاحم ةطلس تحت عضوي ماع نيمأ اهرّيسي ،ةماع
.”ةماعلا ةنامألا“ صنلا بلص يف ىعدتو

 ةمكحـملا ةينازيم فرصب يوناثلا رمآلا وه ماعلا نيمألا 
.فانئتسالل ةيرادإلا

 ىلإ ادانتسا اهبترم عفديو ماعلا نيمألا ةفيظو فنصت 
.ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم بئان ةفيظو

 رييست تاـقـفـنـب مازـتـلالاـب ماــعـلا نــيـمألا فــلـكـي : 7 ةّداملا
 يف اهفرصب رمألاو اهتيفصتو فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا

 ماهملا راطإلا اذه يف ىلوتيو ،ةحونمملا تادامتعالا دودح
 .هالعأ 3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

 زيهجتلا ةينازيم راطإ يـف ماـعــلا نـيمألا ىلوتــي : ٨ ةّداملا
 ،اهل ةعباتلا ةيرادإلا مكاحـملاو فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملل
 : يتأي ام ،صوصخلا ىلع

 زيهجتلا تايلمعب ةقلعتملا ةينازيملا تاريدقت دادعإ –
،لدعلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىلإ اهلاسرإو

،ةضوفملا ةيلاملا تادامتعالا رييست –

،زيهجتلا تادامتعاب ةقلعتملا تايلمعلا ذيفنت –

 عفدلاب رماوألاو تامازتلالاب ةقلعتملا ةبساحـملا كسم –
،زيهجتلا ةينازيمل

 ةيزكرملا ةرادإلا اهب ردابت يتلا عيراشملا زاجنإ ةعباتم –
.همييقتو لدعلا ةرازول

 ظفاحم وأ سيئرلا ةقفاوم دعب ،ماعلا نيمألا ّدعي : ٩ ةّداملا
 ىلع ،ةـــــــــــلاحلا بسح ،فانئتسالل ةــيرادإلا ةــمـــكحـملـل ةـلودـلا
 : صوصخلا

،تازاجإلا –

،لمعلا تاداهش –

،ميلعتلا ةمهم ةسرامم صخر –

.بايغلا صخر –

 يف هتايحالص دودـــح يـف ،ماـــعـلا نــيمألا ىـلوــتـي : ٠١ ةّداملا
 : صوصخلا ىلع ،ةيرشبلا دراوملا رييست لاجم

 ةيلاملا بصانملا دودح يف ،نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت –
،ةرفوتملا

 كالسأل نيعباتلا نيمدختسملل ةينهملا ةايحلا رييست –
 نيدقاعتملا ناوعألاو ةكرتشملا كالسألا يفظومو طبضلا ءانمأ

 ةيرادإلا مكاحـملاو فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا ىوتسم ىلع
،اهل ةعباتلا

 يلاملاو يرادإلا رييستلا ةحلصم سيئر فلكي : ٣ ةّداملا
 اـهــتــيــفصتو ةــيرادإلا ةــمــكحـملا رــيــيست تاــقــفــنــب مازــتـــلالاـــب
 ىلوـتــيو ،ةــحوــنــمملا تاداــمــتــعالا دودــح يف اــهــفرصب رــمألاو
.ةيرادإلا ةمكحملل يرادإلا رييستلا اضيأ

 :  يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

 ةيرادإلا ةمكحـملا ةينازيمل ةيونسلا تاريدقتلا دادعإ –
،لدعلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىلإ اهلاسرإو

،تاقفنلا فرصو تاداريإلا رماوأ رادصإ –

،هصاصتخا نمض لخدت يتلا دوقعلاو تاقفصلا ذيفنت –

 ميظنتلا يف ةددحـملا لاكشألل اقفو ةبساحـملا كسم –
 ،ةيمومعلا ةبساحـملا مكحي يذلا هب لومعملا

،اهيلع ظافحلاو ينابملا ةنايصل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا –

،تارايسلا ةريظحو ةلوقنملاو ةيراقعلا كالمألا رييست –

 ةيرادإلا ةمكحـملل ةلوقنملاو ةيراقعلا كالمألا درج كسم –
،هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحـملا لاكشألل اقفو

 سلجم ىلإ ةيرادإلا ةمكحـملل يرادإلا باسحلا لاسرإ –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ةبساحـملا

 نيعباتلا نيمدختسملا ىلع ةيمــّلسلا ةطلسلا ةسرامم –
 ،هتحلصمل

 ةيرادإلا ةــمــكحـملا يمدـخـتسم نـيوـكـت طـطـخــم ذــيــفــنــت –
 ،لدـعـلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا هدعت يذلا مهاوتسم نيسحتو

 دـيـصرـلاو يلاـمـلاو يرادإلا فـيـشرألا رـيــيـسـتو ظــفـح –
.يئاضقلا فيشرألا ءانثتساب ،يقئاثولا

 يلاملاو يرادإلا رييستلا ةحلصم سيئر بصنم : ٤ ةّداملا
 ،٠1 ىوتسملا يف ةيلالدتسالا ةدايزلا نم ديفتسي ٍ،لاع بصنم
 3 ةداملا يف هيلع صوصنملا لودجلا نم ٥٤3 يلالدتسالا مقرلا

 ناضمر 71 يف خرؤملا 7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا نم
.هالـعأ روــكذــملاو 7٠٠2 ةـنـس ربـمـتـبـس 92 قــفاوـملا 82٤1 ماــع

 يلاملاو يرادإلا رييستلا ةحلصم سيئر نــّيعي : ٥ ةّداملا
 : نيب نم

 نييسيئرلا نيفرصتملاو نييسيئرلا طبضلا ماسقأ ءانمأ –
 )3( ثالث نوتبثي نيذلا نيمسرملا ،لقألا ىلع ،ةلداعم ةبتر وأ

،فظوم ةفصب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

 نيفرصتملاو نيللحـملا نيفرصتملاو طبضلا ماسقأ ءانمأ –
 ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي نيذلا ،ةلداعم ةبتر وأ
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

 رارق بجومب يلاملاو يرادإلا رييستلا ةحلصم سيئر نـّيعـي
 لاــكشألا قــفو هـــماــهـم ىـــهــنتو ،ماـتــخألا ظــفاــح ،لدعلا ريزو نم
.اــهـسـفـن



٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٨٢
7م ٣٢٠٢ ةنس سرام١٢

 ىلــع ،فـلـكـتو : ةــماــعــلا لــئاـسوــلاو ةـيــلاـملا ةـحــلصـم –٢
 : يتأي امب ،صوصخلا

 ةيرادإلا ةمكحـملا ةينازيمل ةيونسلا تاريدقتلا دادعإ –
،فانئتسالل

 فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا رييست ةينازيم ذيفنت –
 فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا نم لكل زيهجتلا ةينازيمو
،ةضّـوــفـملا تادامتعالا دودح يف ،اهل ةعباتلا ةيرادإلا مكاحـملاو

،ةيمومعلا ةبساحـملا دعاوقل اقبط ةبساحـملا كسم –

 تازيهجتلاو ةماعلا لئاسولا نم تاجايتحالا ديدحت –
 مـكاحــمـلاو فانئتسالل ةيرادإلا ةـمـكـحـــمـلا رــيـسـل ةـيرورضــلا
 ،اهل ةعباتلا ةيرادإلا

 تارايسلا ةريظحو ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا رييست –
 ،ةيراقعلا كالمألا ظفحو ةنايص ىلع رهسلاو

 ةعباتلا ةيدعاقلا لكايهلا زاجنإ جمارب ةعباتم نامض –
،فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا صاصتخال

 ةـيبـلـتو يـقـئاـثوــلا دــيصرـلاو يرادإلا فيشرألا رـيــيـسـت –
 .فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا تاـجاـيـتـحا

 ،صوـصــخـلا ىلـــع ،فــلــكــتو : يـلآلا مالـــعإلا ةــحــــلــــصــــم –٣
 : يتأي امب

 ،يلآلا مالعإلل ةيلحـملا تاكبشلا رييست –

 ،تايطعملا دعاوقو تاكبشلاو ةمظنألا نيمأت –

.يلآلا مالعإلا تاقيبطتو ةزهجأ ةنايص –

ثلاثلا لصفلا

ةكرتشم ماكحأ

 ءاـنـمألـل ،ماـتـخألا ظـــفاــح ،لدـــعـلا رــيزو ردـصـي : ٤١ ةّداملا
 حـــلاـصــم ءاـــسؤرو فاــنئـتسالل ةــيرادإلا مــكاحـملل نيـماـــعــلا
 دودــــح يــفو ،ةــيرادإلا مــكاــحمـــلـل يــلاــمــلاو يرادإلا رـيــيــســتـلا

 ضيوفتب رماوأ ،ةضوفملا تادامتعالاو مهنم لك تايحالص
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،تادامتعالا

 نكمي يتلا تاليدعتلاو تادامتعالا ضيوفتب رماوألا غّلبت
 يمومعلا بساحـملاو يلاملا بقارملا ىلإ ،اهيلع ىرجت نأ
.نيصتخملا

 ةــيرادإلا ةـمــكـــحــمــلا تاـــقــــفـنب مازــتــلالا عـضـخـي : ٥١ ةّداملا
 فرط نم ةقبسملا ةباقرلل فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملاو
 ةـمكحـملا وأ ةيرادإلا ةمكحـملا رقم ةيالوب يلاملا بقارملا
.فانئتسالل ةيرادإلا

 ةيرادإلا ةمكحـملا رقم ةيالوب ةنيزخلا نيمأ دعي : 6١ ةّداملا
.عفدلاب هل لكوملا بساحـملا ،فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا وأ

 ىلع ماعلا طابضنالا نيسحت ىلإ يمري ريبدت لك حارتقا –
 ةــيرادإلا مـــكاـحـــملاو فانـئـتسالل ةــيرادإلا ةـمــكـحــملا ىوـتـسـم
.اهل ةعباتلا

 ءاسؤر هماـهـمب ماـيـقـلا يف ماـعــلا نيمألا دـــعاــســي : ١١ ةّداملا
.حلاصم

 نــم دـيـفـتـسي ،ٍلاـــع بـصــنــــــــــم ةــحــلـصـم سـيـئر بـصـنـــــــــــم
 ٥12 يلالدتسالا مــقرـلا ،8 ىوـتــسملا يـف ةـيــلالدتسالا ةداــيزــلا

 موــسرــمـلا نـــم 3 ةداـمـلا يـف هــيـلــع صوـصـنملا لودــجـلا نــم
 82٤1 ماـــع ناــضـمر 71 يـف خرؤــمـلا 7٠3–7٠ مـــقر يساـئرــلا
.هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس رـبـمتـبـس 92 قــفاوـملا

 ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارق بجومب ةحلصملا سيئر نـّيعـي
.اهسفن لاكشألا قفو هماهم ىـهنتو ،ماتخألا

 31 ةداملا يف ةروكذملا حلاصملا ءاسؤر نــّيعي : ٢١ ةّداملا
 : نيب نم ،هاندأ

 نييسيئرلا نيفرصتملاو نييسيئرلا طبضلا ماسقأ ءانمأ –
 )3( ثالث نوتبثي نيذلا نيمسرملا ،لقألا ىلع ،ةلداعم ةبتر وأ

،فظوم ةفصب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

 نيفرصتملاو نيللحـملا نيفرصتملاو طبضلا ماسقأ ءانمأ –
 ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي نيذلا ،ةلداعم ةبتر وأ
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

 ،لــــقألا ىلع ،يلآلا مالـــــعإلا يف نييــسيـــــئرـــــلا نيسدـــــنـــــهملا –
 ةــــمدخلا نــــم تاوـــــنس )3( ثالــث نوــتــبـــثـــي نـــيذـــلا نيمسرملا
 ،يلآلا مالــعإلا يف ةلودلا يسدـنــهـم وأ فــظوــم ةـفــصـب ةـيــلـعـفـلا
 هذـهب ةيلـعـفلا ةــمدـخلا نـم تاوـنس )٥( ســمخ نوتبـثـي نـيذــلا
.ةفصلا

 ايلع بصانم نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي
.ةينعملا لكايهلا تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوكت بتر ىلإ

 : حلاصم )3( ثالث نم ةماعلا ةنامألا نوكتت : ٣١ ةّداملا

 ىلــع ،فــلـكـتو : نــيوـــكـتـلاو نــيـفــظوــمــلا ةــحــلـصـــم –١
 : يـتأـي امـب ،صوــصخلا

 كالسأل نيعباتلا نيمدختسملل ةينهملا ةايحلا رييست –
 ،نيدقاعتملا ناوعألاو ةكرتشملا كالسألاو طبضلا ءانمأ

 قيسنتلاب ،نيفظوملا نيوكت لاجم يف تاجايتحالا ديدحت –
 ،فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا يسيئر عم

 مهاوتسم نيسحتو نيمدختسملا نيوكت ططخم قيبطت –
 ،لدعلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا هّدـعـت يذلا

 ةاضقلا ةدئافل ةيعامتجالا نوؤشلا رييست ةعباتمو ةيقرت –
 .نيفظوملاو



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٨١٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام١٢ 8

 لاوـــش 21 يـف خرؤــملا 9٠–19 مــقر نوـــناــقـلا ىــضـتـقـمبو –
 ةقفاوملا نمضتملاو 1991 ةنس ليربأ 72 قفاوملا 11٤1 ماــع
 زيمرتو نييعتل قّسنملا ماظنلا لوح ةيلوّدلا ةيقافتالا ىلع
،3891 ةنس وينوي ٤1 يف لسكوربب ةرّرحـملا ،عئاضبلا

 ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 3٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 روذبلاب قلعتملاو ٥٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع
،ةيتابنلا ةزايحلا ةيامحو لئاتشلاو

 رــفص 81 يـف خرؤــملا 9٠–8٠ مــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقـمبو –
 نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا 92٤1 ماع
،مّمتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 يف خرؤملا 1٤2–19 مقر يسائرلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 1991 ةنس ويلوي ٠2 قفاوملا 21٤1 ماع مرحم 8
 نييعتل قّسنملا ماظنلا لوح ةيلوّدلا ةيقافتالا ىلع ةقداصملا

،3891 ةنس وينوي ٤1 يف لسكوربب ةرّرحـملا ،عئاضبلا زيمرتو

 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي٠3قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 911-32 مقر يسائرلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو –
 نـّمضتملاو 32٠2 ةـنس سرام 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 32
 ،ةموكحلا ءاضعأ نـييعت

 يف خرؤملا ٤9–69 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 6991 ةنس سرام 3 قفاوملا 61٤1 ماع لاوش ٤1
،مّمتملاو لدعملا ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا ءاشنإ

 يف خرؤملا ٥8–٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠٠٠2 ةنس ليربأ 22 قفاوملا 12٤1 ماع مرحم 71
،نعّطلل ةّينطولا ةنجّللا ريسب

 يف خرؤملا 12٤–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 11٠2 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 33٤1 ماع مرحم 31
 كراــمــجــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدــمــلــل ةــيــجراخلا حــلاصملا مــيــظـــنـــت
،اهريسو

 يف خرؤملا ٠9–71 مـقر يذيفنــتلا موــسرـملا ىـضـتـقمـبو –
 71٠2 ةنس رياربف ٠2 قـفاوـملا 83٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج 32
 كرامجلل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،اهتايحالصو

 يف خرؤملا ٥61–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 93٤1 ماع ناضمر 92
،كرامجلا ةرادإ لبق نم ةقبسملا تارارقلا حنم تايفيك ددحي

 يف خرؤملا 833–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس تشغ ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع مرحم 12

 تاربخلاو ليلاحتلا ءارجإو تانيعلا ذخأ تايفيكو طورش
،اـهب ةقلعتملا تاقفنلا ديدست اذكو كرامجلا ىدل

 : رييستلا تاقفن نمضتت : 7١ ةّداملا

 ةيرادإلا ةمكحـملا وأ ةيرادإلا ةمكحـملا رييست تاقفن – 
 ،فانئتسالل

.نيدقاعتملا ناوعألاو نيفظوملا تاقفن –

 تادامتعالا ىلع موــسرــملا اذــه ماـكــحأ قـبـطت ال : ٨١ ةّداملا
 ريـيـسـتلا ىلإ عـضـخـت يتــلا ةاــضـقـلا تاــبـترــمل ةــصـصـخملا
.يزكرملا

 يزكرماللا رييستلاب ةقلعتملا ماكحألا قبطت : ٩١ ةّداملا
 عفدب اذكو نيدقاعتملا ناوعألاو نيمدختسملل ةينهملا ةايحلل
 .اهقيبطت طورش رفوتت امدنع ايجيردت مهبتاور

 ،لدــعـلا رـيزو نـم قبــســـم صـيـخرــتــل عــضـخـي : ٠٢ ةّداملا
: ماتخألا ظفاح

،اهصيصخت رييغتو ةيراقعلا كالمألل راجيإ لك –

.اهتئيهتو ةيراقعلا كالمألا ميمرت لاغشأ لك –

عبارلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

 ٥8–٠2 مــقر يذــيفـنتلا موــسرـملا ماــكـحأ ىـغـلـت : ١٢ ةّداملا
 ٠2٠2 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش 7 يف خرؤملا

.ةيرادإلا مكاـحملل يلاملاو يرادإلا رييستلاب قلعتملاو

 ةــّـيمـسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موـسرــملا اذـــه رـشـنـي : ٢٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف رئازجلاب رّرــح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٥٢ يف خرؤم ١٢١-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 نعطلا ناجلب قلعتي ،٣٢٠٢ ةــنس سراــم ٨١ قــفاوــمـلا
.اهراطخإ لاجآو اهريسو اهتليكشتو كرامجلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥–211ناــــتداـملا اـــمـيـسال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنـبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 نابعش 62 يف خرؤــملا 7٠–97 مـقر نوــناـــقـلا ىــضـتـقـمبو –
 نوناق نمضتملاو 9791 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 9931 ماع
،هنم رركم 89 ةداملا امّيسال ،مّمتملاو لدعملا ،كرامجلا



٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٨٢
9م ٣٢٠٢ ةنس سرام١٢

 ىلع ريدم بئان ةبترب ،بئارضلل ةماعلا ةيرــيدـملا  لـثـمم –
،اوضع ،لقألا

.اوضع ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا لثمم –

 نم رارق بجومب نعطلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نّيعي
 ،اهنوعبتي يتلا تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةيلاملا ريزو
.تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل

 بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ،اهسفن لاكشألا

 نوصتخملا كرامجلل نويوهجلا نوريدملا سأري : 6 ةّداملا
 : نم لكشتت يتلا نعطلل ةيوهجلا ناجّللا

 ةيوهجلا ةيريدملاب ةبيرضلا سسأب ّفلكملا ريدملا بئان –
،اوضع ،ةينعملا كرامجلل

 ةيريدملا دوجو ناكمل ةراجتلاب فّلكملا يئالولا ريدملا –
،اوضع ،هلثمم وأ ةينعملا كرامجلل ةيوهجلا

 ةيريدملا دوجو ناكمل ةعانصلاب ّفلكملا يئالولا ريدملا –
،اوضع ،هلثمم وأ ةينعملا كرامجلل ةيوهجلا

 ةيريدملا دوجو ناكمل ةحالفلاب فّلكملا يئالولا ريدملا –
،اوضع ،هلثمم وأ ةينعملا كرامجلل ةيوهجلا

 ةيريدملا دوجو ناكمل بئارضلاب ّفلكملا يئالولا ريدملا –
،اوضع ،هلثمم وأ ةينعملا كرامجلل ةيوهجلا

 دوجو ناكم ةيالول ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ نع لّثمم –
.اوضع ،ةينعملا كرامجلل ةيوهجلا ةيريدملا

 ةيوهج ةيريدم لكل نعطلل ةيوهجلا ناجّللا ءاضعأ نيعي
 ىلع ءانب ،كرامجلل ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب كرامجلل
 )3( ثالث اهتدم ةدهعل ،اهنوعبتي يتلا تاطلسلا نم حارتقا

.تاونس

 بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ،اهسفن لاكشألا

ثلاثلا لصفلا

 نعطلا لاجآو نعطلا ناجل ريس  

 ةيريدملا رقمب نعطلل ةينطولا ةنجّللا عمتجت : 7 ةّداملا
 ءاعدتسا ىلع ءانب ،كلذ ةجاحلا تضتقا املك كرامجلل ةماعلا

.اهسيئر نم

 ةفّلكملا ةيريدملا حلاصم ةينطولا ةنجّللا ةنامأ ىلوتتو
 .كرامجلل ةماعلا ةيريدملا ىدل ةبيرضلا سسأب

 ةيريدملا رقمب نعطـلل ةــيوـهـجلا ةـنـجـّلـلا عمتــــجت : ٨ ةّداملا
 ،كلذ ةجاحلا تضتقا امّلك اهب ةقحلملا كرامجلل ةيوهجلا

.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب

: يتأي ام مسري

 تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 يف خرؤملا 7٠–97 مقر نوـناــقــلا نــم ررــكـم 89 ةداــملا قـيــبـطـت
 لدعملا ،9791 ةنس وـيــلوــي 12 قفاوملا 9931 ماع نابعش 62
 كرامجلل نعطلا ناجلب ةقلعتملا ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو
.اهراطخإ لاجآو اهريسو اهتليكشتو

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 : يف كرامجلل نعطلا ناجل لثمتت : ٢ ةّداملا

 ةيريدملا ىوتسم ىلع ةبّصنملا نعطلل ةينطولا ةنجّللا –
،كرامجلل ةماعلا

 تايريدملا ىوتسم ىلع ةبّصنملا نعطلل ةيوهجلا ناّجللا –
.كرامجلل ةيوهجلا

 : يف نعطلل ةينطولا ةنجّللا لصفت : ٣ ةّداملا

 عوـنـلاـب ةـطـبـترملا تاـعازـنـلاـب ةـقـلــعــتملا تاــجاــجــتــحالا –
 امدنع كرامجلا ىدل اهتميقو اهئشنمو عئاضبلل يفيرعتلا

 ةـــيزـــكرـمـلا ةرادإلا فرــط نــم اــهذاــخـتا مـت تارارــقـب قــلـعـتت
،كرامجلل ةماعلا ةيريدملل

 عونلا لاجم يف ةقبسملا تارارقلا يف ةمدقملا نوعطلا –
،عئاضبلا أشنمو يفيرعتلا

 .نعطلل ةيوهجلا ناجللا تارارق يف ةمدقملا نوعطلا –

 تاجاجتحالا يف نعطلل ةيوهجلا ناجّللا لصفت : ٤ ةّداملا
 عئاضبلل يفيرعتلا عونـلاـب ةـطـبترملا تاــعازـنـلاـب ةـقـــلعـتملا

 مت تارارقب قلعتت امدنع كرامجلا ىدل اهتميقو اهئشنمو
 ةــماــعــلا ةــيرــيدــمــلــل ةــيــجراخلا حــلاصملا فرــط نــم اــهذاــخــتا
.كرامجلل

يناثلا لصفلا

نعطلا ناجل ةليكشت

 ةنجّللا هلثمم وأ كرامجلل ماعلا ريدملا سأري : ٥ ةّداملا
 : نم لكشتت يتلا نعطلل ةينطولا

 ةــماــعــلا ةــيرــيدــمــلــل ةــبـــيرضلا سسأب فـــّلـــكملا رـــيدملا–
،اوضع ،هلثمم وأ كرامجلل

 ىلع ريدم بئان ةبترب ،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،اوضع ،لقألا

 ىلع ريدم بئان ةبترب ،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،اوضع ،لقألا

 ىلع ريدم بئان ةبترب ،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،اوضع ،لقألا
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 فرط نم ةذختملا تارارقلا  نوكت نأ نكمي : ٥١ ةّداملا
 نعط لحم نعطلل ةيوهجلا ناجّللاو نعطلل ةينطولا ةنجّللا
 رركم 89 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ

 قفاوملا 9931 ماع نابعش 62 يف خرؤملا 7٠–97 مقر نوناقلا نم
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لدعملا ،9791 ةنس ويلوي 12

 نعطلل ةينطولا ةنّجللا مامأ نعطلا مدقُي نأ بجي : 6١ ةّداملا
 غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠2( نورشع هاصقأ لجأ يف

.نعطلا بحاصل نعطلل ةيوهجلا ةنجّللا رارق

 خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠6( نيتس ىلإ لجألا اذه ددميو
 عونلاب ةقلعتملا ىرخألا تارارقلاو ةقبسملا تارارقلا عيقوت
 ،كراــمجلا ىدــل اــهــتــمــيــقو اــهــئشنــمو عــئاضبــلــل يفــيرــعـــتـــلا
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا فرط نم ةذختملا

 نعطلل ةيوهجلا ناّجللا مامأ نعطلا مّدقي نأ بجي : 7١ ةّداملا
 مالعإ خيرات نم ءادتبا ،ًـاموي )٠6( نوتس هاصقأ لجأ يف

.ةميرجلا ةنياعمب ،ينورتكلإلا قيرطلاب وأ ايباتك حرصملا

 ةينطولا ةنجللا نعطلا بحاص رطخُي نأ بجي : ٨١ ةّداملا
 عم اـهـب ىـصوـم ةــلاـسرـب نـعـطـلل ةــيوـهـجلا ةـنـجـّلـلا وأ نـعـطلل
 .ةضيرعب ةقفرم مالتسالاب راعشإ

 لالخ نم ينورتكلإلا قيرطلاب نعطلا مدقُي نأ نكميو
.كرامجلل يتامولعملا ماظنلا

 : يتأي ام ،صوصخلا ىلع نعطلا ةضيرع نمضتتّ نأ بجي

،هتفصو هناونعو نعطلا بحاص مساو بقل –

 تاررـــبملا عـــم فـــلملا تاسبالـــم لـــكو عـــئاـــقوــــلا ضرــــع –
.ةيتوبثلا

 لـــكـب ةقفرم ةضيرعلا نوكت ّنأ بجي ،نعطلا ةساردلو
 لاــكشألاو تاططخملا اـــهـنم اــمــيـس الو ،ةـيتوـبـثـلا قــئاــثوـلا

 تانايبلاو ريتاوفلاو ليلاحتلا تاداهشو روصلاو موسرلاو
.ةيرورضلا تانّيعلا الامتحاو ،ةيقئاثولا

 ينعملا كرامجلا ضباق ملعُي نأ نعطلا بحاص ىلع بجي 
 ،نعطلا عاديإ يلت يتلا ةعاس )8٤( نيعبرألاو نامثلا لالخ
 7٠–97 مقر نوناقلا نم 99 ةداملا يف ةددحـملا طورشلل اقبط

 ،9791 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 9931 ماع نابعش 62 يف خرؤملا
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لدعملا

 بحاص ىفعُي ،ةقبسملا تارارقلاب نعطلا قلعتي امدنعو
.ةقباسلا ةرقفلا يف روكذملا ضباقلا مالعإ مازلإ نم نعطلا

 نوــناــقـلا نــم ررــكـم 89 ةداــملا ماـــكــحأل اــــقـبـط : ٩١ ةّداملا
 ويلوي 12 قفاوملا 9931 ماع نابعش 62 يف خرؤملا 7٠–97 مقر

 راطخإ فقوي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لدعملا ،9791 ةنس
 يرسي ،ةلاحلا هذه يفو .تاعزانملل ءارجإ يأ نعطلا ناجل

 ةرادإ ىلإ ناجّللا تارارق غيلبت خيرات نم ءادتبا مداقتلا لجأ
.كرامجلا

 ةيعرفلا ةيريدملا حلاصم ةيوهج ةنجل لك ةنامأ ىلوتتو
 كراـمـجـلـل ةـيوـهجلا ةـيرـيدملاـب ةـيـنـقــتــلا اــياضقــلاــب ةــفــلــكملا
.ةينعملا

 نوضـغ يـف نـعـطـلا ناـجل ءاضــعأ ءاـــعدتـسا مــتـي : ٩ ةّداملا
.عامتجالا خيرات لبق ،لقألا ىلع ،مايأ )8( ةينامث

 يف ةجردملا تافلملا ةمئاق ءاعدتسالا نمضتي نأ بجيو
.فلم لكل ةيصيخلت ةقاطبب ةقفرم لامعألا لودج

 تافلملا ىلع عالطالا نيينعملا نعطلا ناجل ءاضعأ نكميو
.ناجلّلا هذه تانامأ ىدل ةلصلا تاذ

 يثلث روضحبّ الإ نعطلا ناجل تالوادم حصت ال : ٠١ ةّداملا
.لقألا ىلع اهئاضعأ )2/3(

 نعطلا ناجل ءاضعأ ءاعدتسا متي ،باصنلا لمتكي مل اذإو
 يـلـت يـتـلا ماــيأ )8( ةـيـناــمـثـلا لالــخ عاــمـتجالل ىرــخأ ةرـم
 ددـــع نـكـي امـهـم ،ذـئـنـيـح ،تالوادـمـلا مـتـتو ،لوألا عاـمـتـجالا
.نيرضاحلا ءاضعألا

 ،نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأب نعطلا ناجل تارارق ذختت
 .احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا لداعت ةلاح يفو

 هعّقوي رضحم يف نعطلا ناجل تالوادم ررحت : ١١ ةّداملا
.نيرضاحلا ءاضعألا لك

 .نعطلا عوضوم ،فلملاب رضحـملا نم جرختسم قحلي

 سيئر وأ نعطلل ةينطولا ةنّجللا سيئر نكمي : ٢١ ةّداملا
 ،ءاضعألا نــم حارــتــقا ىلع ءاــنــب ،نــعــطــلــل ةــيوـــهجلا ةـــنـــجـــّلـــلا
 نم يذلاو ةصاخ ةءافك يذ صخش لكب وأ ريبخب ةناعتسالا

.ءاضعألل تاحيضوت مدقي ّنأ هنأش

 ةيوهجلا ناّجللاو نعطلل ةينطولا ةنّجللا لصفت : ٣١ ةّداملا
 نم اـبوجو عّقوت تارارق بجومب عازنلا عوضوم يف نعطلل

.نعطلا ناجل رضاحم ىلع ءانب ،اهئاسؤر فرط

 ،نينعاطلل تارارقلا هذه غيلبتب نعط ةنجل لك ةنامأ موقت
 قــيرــطلا نــع وأ مالـتـسالاـب راـــعشإ عــم اـــهـب ىـصوــم ةــلاــسرــب
 ،ةــعاس )8٤( نيعبرأو انامث ىدعتي ال لجأ يف ،ينورتكلإلا
 .اهعيقوت خيرات نم ءادتبا

 نـعطلل ةينـطوـلا ةــنـجـّلـلا تارارــق ذاــخـتا مـتـي : ٤١ ةّداملا
 )٥٤( نوعبرأو ةسمخ هاصقأ لجأ يف نعطلل ةيوهجلا ناّجللاو
.نعطلا بلط مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي

 ًـاـــموــي )٠3( نـيثالـثب لــجألا اذــه دّدـمــُي نأ نــكـمـُي ،هــنأ رـيغ
 ةيوهجلا ناجّللاو نعطلل ةينطولا ةـنـجـّللا نـكـمـتت ال اـمدـنـع
 نعاطلا مالعإ متيو ،عازنلا عوضوم يـف لـصـفـلا نــم نـعـطلل
.ديدمتلا بابسأب
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 نعطلل ةيوهجلا ةنجّللا رارق قفاوتي ال امدنع : 7٢ ةّداملا
 نـــعـــطـــلا بحاصل ّقـــحـــي ،يكرـــمجلا حـــيرصتـــلا تاـــناـــيــــب عــــم
.نعطلل ةينطولا ةنجّللا مامأ رارقلا اذه ىلع ضارتعالا

 حلاصل نعطلل ةينطولا ةنجّللا رارق ردص اذإ : ٨٢ ةّداملا
 روف ،ةينعملا كرامجلا ةحلصم ىلع بجي ،بلطلا بحاص

 موسرــــلاو قوــــقحلا ةــــيــــفصتــــب ماــــيــــقــــلا ،رارــــقـــــلا اـــــهـــــمالـــــتسا
 متي مل اذإ ام ةلاح يف ،عئاضبلا عفرب صيخرتلاو ةقحتسملا

.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،لبق نم اهعفر

 تارارقلاب نعطلل ةينطولا ةنّجللا رارق قلعت اذإ ام ةلاح يف
 عوضوم قبسملا رارقلا ءاغلإب كرامجلا ةرادإ موقت ،ةقبسملا
.ضارتعالا

 نــعـّـطـلل ةـيـنطوـلا ةــنجـّلـلا رارــق ردـصــي اــمدــنـع : ٩٢ ةّداملا
 يف ةينعملا كرامجلا ةحلصم عرشت ،كرامجلا ةرادإ حــلاـصـل
 بحاص ملعُتو ،هب ةطبترملا ةيتاعزانملا تاءارجإلا ةرشابم
 ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هدض ةرّرحـملا ةعزانملاب نعّطلا
.لوعفملا ييراسلا

 ةينطولا ةنجّللا رارق نعطلا بحاص لبقتي مل اذإ ،هنأ ريغ
 قوـقحلا عـفد ةـطـيرش عـئاضبــلا عــفر بلــط هــنــكــمــي ،نــعــطــلــل
 ةقحتسملا ىرخألا غلابملا لكو ةلمتحـملا تامارغلاو موسرلاو
 ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،اهنامض وأ اهعاديإ وأ
 ةيئاضقلا تاهجلا ىلإ هءوجل تبثت ةقيثو ميدقت عم لوعفملا
.ةصتخملا

 تارارـقـب نـعـطـلـل ةـيـنـطوـلا ةــنــجــّلــلا رارــق قــلــعــتــي اــمدــنــع
.لوعفملا ةيراس تارارقلا هذه ىقبت ةقبسم

عبارلا لصفلا

 ةيلاقتنا ماكحأ

 صوـصـنملا نـعـطـلل ةـيـنـطوــلا ةــنـجـّلـلا سردــت : ٠٣ ةّداملا
 ةينطولا ةنجّللا مامأ ةمّدقملا نوعطلا ،موسرملا اذه يف اهيلع
 يف خرؤملا ٥8–٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا لظ يف نعّطلل
 روكذملاو ٠٠٠2 ةنس ليربأ 22 قفاوملا 12٤1 ماع مرحم 71
 ،موسرملا اذه رشن خيرات دنع اهتجلاعم متت مل يتلاو ،هالعأ

 دنع ةبجاولا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا طورشلا مارتحا لظ يف
.نعطلا عاديإ خيرات

 ٥8–٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت : ١٣ ةّداملا
 ٠٠٠2 ةنس ليربأ 22 قفاوملا 12٤1 ماع مرحم 71 يف خرؤملا

.نعّطلل ةّينطولا ةنجّللا ريسب قلعتملاو

 ةــّـيمـسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موـسرــملا اذـــه رـشـنـي : ٢٣ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 سيئر وأ نعطلل ةينطولا ةنجّللا سيئر غّلبُي : ٠٢ ةّداملا
 ،ةلاحلا بسح ،نّعطلا فلم نم ةخسن نعطلل ةيوهجلا ةنّجللا
 ىلإ وأ ةــبـيرـضـلا ســسأــب ةــفـلكـملا ةــيزـــكرــملا ةــيرــيدــملا ىلإ
 يلدُت ّنأ بجي يتلاو ،ةينعملا كرامجلل ةيوهجلا ةيريدــملا

 هاصقأ لجأ يف ةيرورضلا قئاثولا لكب ةمعدُم اهتاظحالمب
.غيلبّتلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،ًاموي )٠2( نورشع

 ،ءاضتقالا دنع ،ةينعملا كرامجلا ةحلصم موقت : ١٢ ةّداملا
 بحاص روضحــبو ،نــعــطــلــل ةــيوــهجلا ةــنــجـــلـــلا نـــم بلـــطـــبو
 عوضوم ةعاضبلا نم ةنّيع ذخأب ،ينوناقلا هلثمم وأ نعطلا
 مـيـظـنــتــلاو عــيرشتــلــل اــقــبــط ،ءارــبإ دــنس لــباــقــم جاــجــتــحالا
.لوعفملا ييراسلا

 ىلع يوتحت عونلا سفن نم ةعاضبب حيرصتلا ّمت اذإ
 ةيعون لك نم تانّيع ذخأت نأ نكمي هنإف ،ةفلتخم تايعون
.ةفلتخم

 نـم خــسـن مــيدـــقــت نــكـمـي ،تاـــنــّـيـعلا ذـــخأ رذــــعـتي اــمدــنـعو
 عوضوم عئاضبلل روصلا وأ  موسرلا وأ لاكشألا وأ تاططخملا
.جاجتحالا

 ،هالعأ 12 ةداملا يف ةروكذملا تانّيعلا نوكت : ٢٢ ةّداملا
 اقبط ،كرامجلا ةحلصم متخل ةلماح وأ ةموتخمو ةعمشم
.لوعفملا يـيراسلا ميظنتلاو عيرشتلل

 نعطلل ةــيوــهجلا ةـنـجّللا ىلإ تاــنــّـيـعلا لسرـت : ٣٢ ةّداملا
.ةينعملا كرامجلا ةحلصم فرط نم

 مجحلا ةريبكلا وأ ةليّقثلا تانّيعلا كرامجلا ةحلصم ظفحت
 يف اـهـصـحـف نـعـطلل ةيوهجلا ةنــجـّللا ءاـضــعأل ىنـسـتـي ىـتح
.ءاضتقالا دنع ،ناكملا نيع

 7٠–97 مقر نوناقلا نم 69 ةداملا ماكحأل اقبط : ٤٢ ةّداملا
 ،9791 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 9931 ماع نابعش 62 يف خرؤملا
 فلتُت مل يتلا تانّيعلا ّدرُت ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لدعملا
.نعطلا بحاص ىلإ ليلحتلا ءانثأ دسفت وأ

 عاــجرـــتسا نـــعـــطـــلا بحاص ىلع نيعـــتـــي ،ةـــلاحلا هذـــه يفو
 )٠3( نوثالث هاصقأ لجأ يف ،دسفت وأ فلتت مل يتلا تانّيعلا

 .نعطلل ةيوهجلا ةنجّللا رارق هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي
 اقبط تانّيعلا يف فرصتلا متي ،لجألا اذه ءاضقنا دنعو

 .لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل
 ،نعطلل ةينطولا ةنجّللا مامأ نعطلا عفُر اذإ : ٥٢ ةّداملا

 ناجللا فرط نم اهصحف مت يتلا تانّيعلا لالغتسا نكمي
 ماكحأل اقفو اهعاجرإو اهذخأ متي ،ءاضتقالا دنعو .ةيوهجلا
.موسرملا اذه نم ٤2و 22و 12 داوملا

 تانايب نعطلل ةيوهجلا ةنّجللا رارق دّيؤي امدنع : 6٢ ةّداملا
 ،ةينعملا كرامجلا ةحلصم ىلع بجي هنإف ،يكرمجلا حيرصتلا

 ةقحتسملا موسرلاو قوقحلا ةيفصتب مايقلا ،رارقلا مالتسا روف
 ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،عئاضبلا عفرب صيخرتلاو
.لبق نم اهعفر متي مل اذإ ام ةلاح يف ،لوعفملا



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٨١٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام١٢ 12

 ةــّـيمـسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موـسرــملا اذـــه رـشـنـي : ٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٥٢ يف خرؤم ٣٢١-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 موسرملا ممتيو لدعي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٨١ قفاوملا
 ةيناثلا ىدامج ٣ يف خرؤملا ٤٤-١٢ مقر يذيفنتلا

 ددحي يذلا ١٢٠٢ ةنس يفناج 7١ قفاوملا ٢٤٤١ ماع
 عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن
 تامدخ فلتخم ىلعو روهمجلل ةحوتفملا تاكبشلا
.ةينورـتـكـلإلا تالاصتالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ةـيــكـلـسـلا تالــصاوــملاو دــيرـبلا رــيزو رــيرــقــت ىلــع ءاـنـب –
،ةيكلساللاو

 1٤1و ٥–211 ناـتداـمـلا اــمـيس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مـقر نوـناــقـلا ىضـتـقمـبو  –
 دــعاوـقـلا ددـحـي يذلا 81٠2 ةنس وـياــم ٠1 قفاوملا 93٤1 ماــع
 ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

 ناــضـمر ٥2 يف خرؤملا 7٠-81 مــقر نوناــقــلا ىضـتـقــمـبو –
 ةيامحب قلعتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع
 تاذ تاــيــطــعملا ةجلاــعــم لاــجــم يف نييــعــيــبــطــلا صاـــخشألا
  ،يصخشلا عباطلا

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

 يف خرؤملا 911-32 مقر يساـئرــلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
 نّمضتملاو 32٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 32
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
 يذلا 9٠٠2 ةنس ربمسيد ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع ةجحلا يذ 32
 ىلع ةّبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا نمألا دعاوق ددحي
،ممتملاو لدعملا ،ةساسحلا تازيهجتلا

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٥٢ يف خرؤم ٢٢١-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 موــسرــمـلا مـمـتـي ،٣٢٠٢ ةـــنـس سراــــم ٨١ قــفاوـــمــــلا
 ةيناثلا ىدامج ٤٢ يف خرؤملا ٠٨١-٣١ مقر يذيفنتلا

 نـمـضتمـلاو ٣١٠٢ ةـنـس وــياـم ٥ قـفاوـمـلا ٤٣٤١ ماــع
.ةيمومعلا ةعلاطملل ةيسيئر تابتـكـم ءاــشـنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥–211 ناــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنـبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يساــئرـلا موـسرــملا ىـضتـقـمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 911-32 مقر يساـئرــلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
 نّمضتملاو 32٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 32
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يـف خرؤملا ٤32–21 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتـقـمبو –
 ددحـي يذــلا 21٠2 ةنس وـياـم ٤2 قــفاومـلا 33٤1 ماــع بـــجر 3
 ،ةيمومعلا ةعلاطملل ةيسيئرلا تابتكملل يساسألا نوناقلا

،هنم ٤ ةداملا اميس ال

 يف خرؤملا ٠81–31 مقر يذـيفـنتـلا موسرمـلا ىضـتـقـمبو –
 31٠2 ةـنـس وــياــم ٥ قــفاوــملا ٤3٤1 ماــع ةــيـناـثــلا ىداــمــج ٤2
 ،ةـيـموـمـعلا ةعلاـطـمـلل ةــيـسـيئر تابـتـكـم ءاـشــنإ نمـضـتـملاو
،ممتملا

: يتأي ام مسري

 موــسرــمــلا نـم ىـلوألا ةّداـــمـلا ماــكــحأ مـــمـتت : ىلوألا ةّداملا
 ٤3٤1 ماــع ةيناثلا ىدامج ٤2 يف خرؤملا ٠81–31 مقر يذيفنتلا
 ررـحتو ،هالــعأ روــكذملاو ممتملا ،31٠2 ةنس ويام ٥ قفاوملا

: يتأي امك

 موـسرـمــلا نــم ٤ ةّداــــمـــلا ماـــكـــحأل اـــقــــيــبــطــت : ىلوألا ةّدامــلا''
 قفاوملا 33٤1 ماع بجر 3 يف خرؤملا ٤32–21 مقر يذيفنتلا

 ةيسيئر تابتكم أشنت ،هالعأ روكذملاو 21٠2 ةنس ويام ٤2
: ةيتآلا تايالولاب ةيمومعلا ةعلاطملل

– ...............................................،
– ...............................................،
– ...............................................،
– ...............................................،
– ...............................................،
– ...............................................،
.''ةيدملا –



٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٨٢
13م ٣٢٠٢ ةنس سرام١٢

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٥٢ يف خرؤم ٤٢١-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 موسرملا ممتيو لدعي،٣٢٠٢ ةنس سرام ٨١ قفاوملا
 ١١٤١ ماع مرحم ٣١ يف خرؤملا ٠٤٢–٠٩ مقر يذيفنتلا
 طورش ددـــحــــي يذــــلا ٠٩٩١ ةـــــــــــنس تشغ ٤ قـــفاوملا

.اهتباقرو اهعيبو ةيرطيبلا ةيودألا ةعانص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥–211 ناــتداــملا اــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاـنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ةيناثلا ىدامج 7 يف خرؤملا 8٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاطاشنب قلعتملاو 8891 ةنس رياني 62 قفاوملا 8٠٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيناويحلا ةحصلا ةيامحو يرطيبلا بطلا

 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةـــنس وـــيــــنوــــي ٠3 قـــــــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ةدــــعـــــقـــــلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 911-32 مقر يساـئرــلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
 نّمضتملاو 32٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 32
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٠٤2–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠991 ةنس تشغ ٤ قفاوملا 11٤1 ماع مرحم 31

 ،اهتباقرو اهعيبو ةيرطيبلا ةيودألا ةعانص طورش

 يف خرؤملا 2٠1–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 9٠٠2 ةنس سرام ٠1 قفاوملا ٠3٤1 ماع لّوألا عيبر 31
 تاذ ةيودألا ريدصتو داريتسا دنع ةقبطملا تاءارجإلا ددحي
،يرطيبلا لامعتسالا

 يف خرؤملا 162–9٠ مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضـتــقـمبو –
 قلعتملاو 9٠٠2 ةنس تشغ ٤2 قفاوملا ٠3٤1 ماع ناضمر 3
 فرط نـم ةدروـتـسملا ةــيوـضـعلاو ةـيواـمــيـكـلا داوـمـلا ءاـــفـعإــب

،موسرلاو قوقحلا نم يرطيبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا يعناص

 يف خرؤملا ٠7–٥1 مقر يذيفنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس رياربف 11 قفاوملا 63٤1 ماع يناثلا عيبر 12
 تاناويحلا ةحارجو يرطيبلا بطلا ةسرامم طورش ددحي

،صاخلا عاطقلا يف

 يف خرؤملا 821–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 871 –٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ويلوي 6 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص ددحي

 يــف خرؤملا ٤٤–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــتـقــمـبو  –
 12٠2 ةنـس يـفـناـج 71 قــفاوــملا 2٤٤1 ماـــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج 3
 عاوــنأ نــم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا ماظن ددحي يذلا
 تاــمدـــخ فـلـتـخــــم ىلــعو روــــهــمـــــجـلـــــل ةــحوــتـفــملا تاــكـبـشـلا
،ةينورتكلإلا تالاصتالا

 تالاـــصـــتالاو دـــــيرــبـــلا طــبـــــض ةــــــطـــلس ةراـــشـــتسا دــــعـــبو–
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

 موسرملا نم ٥ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت : ىلوألا ةّداملا
 2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 3 يف خرؤملا ٤٤–12 مقر يذيفنتلا
 لالغتسالا ماظن ددحي يذلا 12٠2 ةنس يفناج 71 قفاوملا
 روهمجلل ةحوتفملا تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا

 ررـحـتو ،ةـيـنورـتـكلإلا تالاــصـتالا تاـــمدـــخ فـلـتـخـم ىلــعو
: يتأي امك

 ىرخأ ةمدخ لك ،طيسبلا حيرصتلا ماظنل عضخت : ٥ ةّداملا''
 نــم 61 ةــطـقـنلا موـهـفمـب روـهـمجلل ةـيـنورــتـكـلإلا تالاــصـتالل
 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر نوناقلا نم ٠1 ةداملا
 راطإ يف لخدت الو ،هالعأ روكذملاو 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا
.هالعأ نيتروكذملا ٤و 3 نيتداملا ماكحأ

 بحاص ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس حنمت
 نوناقلا نم ٥31 ةداملا ماكحأل اقبط ليجست ةداهش بلطلا

 ويام ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر
 نم ءادتبا ،)2( نيرهش لجأ يف ،هالعأ روكذملاو 81٠2 ةنس
 يراـجـتلا لالــغـتسالا يـف هـتـبــغرــب حــيرـصـتلا مالـتـسا خــيراــت
 لصوب تبثملا طيسبلا حيرصتلا ماـظـنـل ةــعـضاـخلا ةــمدــخـلل
 نيسمخب اهغلبم ددحي ةواتإ عفد لـباـقـم ،مالتسالاب راعشإ
.ليجست ةداهش لكل )جد ٠٠٠.٠٥( رانيد فلأ

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

 ةــّـيمـسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موـسرــملا اذـــه رـشـنـي : ٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٨١٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام١٢ 14

 يذـيـفـنتلا موــسرـملا نــم ٤ ةداـملا ماــكـحأ لدـــعت : ٤ ةّداملا
 تـشـغ ٤ قفاوملا 11٤1 ماع مرحم 31 يف خرؤملا ٠٤2–٠9 مقر

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ٠991 ةنس

 ةعانص يف عورشلل ةيلبقلا ةقفاوملا تابلط عدوت : ٤ ةداملا“
 ةنجللا ةنامأ ىوتسم ىلع يرطيبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا
 ،مالتسا لصو لباقم ،هاندأ رركم ٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

 : ةيتآلا قئاثولا نمضتي فلمب ةقفرم

 : صوصخلا ىلع زربت تامالعتسا ةقاطب –1

 ،ةسسؤملا صخت تامالعتسا –

،نيمدختسملا صخت تامالعتسا –

 مجحل بسانملا يملعلا زيهجتلاو ةيعانصلا تاودألا ةمئاق –
،اهب مايقلا عمزملا تايلمعلا

 حيضوت عم اهب مايقلا عمزملا ةينالديصلا تاطاشنلا –
 تاـجـتـنملا ةـلـيـكشتو ةـيـنالدـيصلا لاـكشألا فـلـتـخـم ةــمــئاــق
.ةروصتملا

،ةسسؤملل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –2

،راجيإلا دقع وأ ةيكلملا دنس –3

 ةئـيـهـت عــم 1/٠٠1 مـّلـسب اــهــلـمـكأــب ةـــسـسؤــملا طـــطـــخـم –٤
،تالحـملا صيصختو

 ،ءاضتقالا دنع ،ايجولونكتلا لقن تاقافتال ينقتلا معدلا –٥

  .“ءاضتقالا دنع ،ةلوانملا دقع –6

 ٠٤2–٠9 مـقر يذــيـفـنتلا موــسرــملا ماـكــحأ مـمـتــت : ٥ ةّداملا
 ٠991 ةنس تشغ ٤ قفاوملا 11٤1 ماع مرحم 31 يف خرؤملا

 : يتأي امك ررحت رركم ٤ ةدامب ،هالعأ روكذملاو

 ةيرطيبلا حلاصملا ةنجللا ةنامأ ىلوتت : رركم ٤ ةداملا“
.ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب ةفلكملا ةرازولل

 : ةيتآلا ماهملا ،صوصخلا ىلع ،ىلوتتو

 نم هيلع رشؤمو مقرم لجس يف تابلطلا ليجست –
،ةنجللا سيئر

 ةيرورضلا قئاثولا عضوو ةنجللا تاعامتجا ريضحت –
،اهئاضعأ فرصت تحت

،ةنجللا تاعامتجا رضاحم ريرحت –

،ةنجللا تارارق ةعباتم نامض –

.“ اهفيشرأو ةنجللا قئاثو ظفح –

: يتأي ام مسري

 ماــكــحأ ضــعـب مـمـتـيو موــسرـملا اذـــه لّدــعـي : ىلوألا ةّداملا
 11٤1 ماع مرحم 31 يف خرؤملا ٠٤2–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا
 ةـــعاـــنص طورش ددـــحــــي يذــــلا ٠991 ةــــــــــــنس تشغ ٤ قــــفاوملا
.اهتباقرو اهعيبو ةيرطيبلا ةيودألا

 يذيفنتلا موـــسرــملا نــم 3 ةداــملا ماــكــحأ لدـــعـت : ٢ ةّداملا
 تشغ ٤ قفاوملا 11٤1 ماع مرحم 31 يف خرؤملا ٠٤2–٠9 مقر

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ٠991 ةنس

 ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا ريزولا ىدل سسؤت : 3 ةداملا“
 ةقفاوملا تابلط ةساردب ةفلكم ةكرتشم ةيرازو ةنجل ،ةينطولا
 ةــيودألا ةــعاــنصل تاسسؤمـــلـــل ةـــيرادإلا صخرـــلاو ةـــيـــلـــبـــقـــلا
.ةلمجلاب اهعيبو ةيرطيبلا

 : نم ةنجللا نوكتت

،اسيئر ،ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ءاربخ ةراشتسا ىلإ وأ ةربخلا ىلإ أجلت نأ ةنجللا نكمي
.مهتاءافكل ارظن مهرايتخا متي

 فــلــكملا رــيزوــلا نــم رارــق بجومب ةــنـــجـــلـــلا ءاضعأ نيعـــي
 يتـلا تاـطـلسلا نـم حارـتـقاـب ةـيـنـطوـلا ةـيرـطـيـبـلا ةـطــلسلاــب
 ةقالع مهتالهؤمل نيذلا صاخشألا نيب نــم اـــهـيلإ نوـمـتني

.ةنجللا ماهمب

 ةطلسلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةنجللا ريس ددحي
 .”ةينطولا ةيرطيبلا

 ٠٤2–٠9 مـقر يذــيـفـنتلا موـسرـمـلا ماــكــحأ مــمـتـت : ٣ ةّداملا
 ٠991 ةـنـس تشغ ٤ قــفاوـملا 11٤1 ماــع مرــحـم 31 يـف خرؤــملا

 : يتأي امك ررحت رركم 3 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

 ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا ريزولا مّلسي : رركم 3 ةداملا“
 تاذ ةيودألا ةعانص يف عورشلل ةيلبقلا ةقفاوملا ةينطولا
 يف ةروكذملا ةنجللا ةقفاوم ذخأ دعب يرطيبلا لامعتسالا
 ةمدقملا تامولعملا نأ نم دكأتت نأ بجي يتلا هالعأ 3 ةداملا

 ةعانصلل ةنسحلا تاسرامملا دعاوقل بيجتستو ةحيحص
.اهب لومعملا ةيميظنتلا ماكحأللو

 تاذ ةـــيودألا ةـــعاـــنصل ةـــنسحلا تاسراـــمملا دــــعاوــــق ددحت
 رــيزوــلا نيب كرــتشم رارـــق بجومب يرـــطـــيـــبـــلا لاـــمـــعـــتسالا
 ةحصلاب فلكملا ريزولاو ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا

.“ ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولاو
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 تاذ ةيودألا ةعانص يف قحلا اهبحاصل ةصخرلا هذه حنمت
.“ايعانص يرطيبلا لامعتسالا

 ٠٤2–٠9 مـقر يذـيـفـنتـلا موــسرـملا ماـكـحأ مــمـتـت : 7 ةّداملا
 ٠991 ةنس تـشـغ ٤ قفاوملا 11٤1 ماع مرحم 31 يف خرؤملا

 : يتأي امك ررحت رركم ٥ ةدامب ،هالعأ روكذملاو

 ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا ريزولا مّلسي : رركم ٥ ةداملا“
 ،ةلمجلاب ةيرطيبلا ةيودألا عيبل ةيرادإلا ةصخرلا ةينطولا
 8٠–88 مـــقر نوـــناـــقــــلا نــــم 6٤ ةداملا يف اــــهــــيــــلـــــع صوصنملا
 رياني 62 قفاوملا 8٠٤1 ماع ةــيناـثــلا ىداــمــج 7 يـف خرؤــمـلا

 ةروكذملا ةنجللا ةقفاوم ذخأ دعب ،هالعأ روكذملاو 8891 ةنس
.هالعأ 3 ةداملا يف

 ىوتسم ىلع ةلمجلاب عيبلل ةيرادإلا ةصخرلا تابلط عدوت
 لصو لباقم ،هالعأ رركم ٤ ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا ةنامأ
 : حضوت نأ بجيو ،مالتسا

،ةسسؤملا لوؤسم مسا –

،ةسسؤملا ناونع –

،ةسسؤملا طاشن –

 موهفم يف لوؤسملا يلديصلا وأ يرطيبلا بيبطلا مسا –
 ةيناثلا ىدامج 7 يف خرؤملا 8٠–88 مقر نوناقلا نم 7٤ ةداملا

.هالعأ روكذملاو 8891 ةنس رياني 62 قفاوملا 8٠٤1 ماع

 : ةيتآلا قئاثولا نمضتي فلمب ةقفرم نوكتو

،لوؤسملا يلديصلا وأ يرطيبلا بيبطلا ةداهش نم ةخسن –

 ةــحارـجو يرــطـيـبلا بــطـلا ةسراــمم ررــقـم نــم ةـخــسـن –
 يرـطـيبلا بيبطلل ةبسنلاب صاـخلا عاـطـقـلا يـف تاــناوـيحلا
،لوؤسملا

 لوؤسملا يلديصلا ليجست تبثت يتلا ةقيثولا نم ةخسن –
،ءاضتقالا دنع ،ةلدايصلل ةنهملا تايقالخأ سلجم يف

 لوؤسملا يلديصلا وأ يرطيبلا بيبطلل يفرشلا دهعتلا –
 ،ىرخأ ةسسؤم يف سرامي ّالأب

 لوؤسملا يلديصلا وأ يرطـيـبلا بيـبطـلل قـــثوــم لــمـع دــقــع –
،ءاضتقالا دنع ،هصصخت رربت ةقيثو لكو

،ةسسؤملل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

 ةحاسمب ةيرطيبلا ةيودألا نيزخت لحم ةقباطم ةداهش –
 تازـيـهـجتلاـب دوزــم ،)2م ٠٠1( عـبرـم رـتـم ةــئاــم نــع لــقـت ال
 انيزخت نمضت ةقيرطب هفييكتو هميمصت متو ةبولطملا

 شتفملا اهمّلسي ظفحلاو ةفاظنلاو نمألا لاجم يف ابسانم
،ةينعملا ةيالولل يرطيبلا

  .“نــيزـختلا لـحــمل قــثوــم راــجـيإلا دــقـع وأ ةـــيـكـلـملا دـنـس –

 يذيفنتلا موـسرـملا نــم ٥ ةداـملا ماــكـحأ لدـعـت : 6 ةّداملا
 تشغ ٤ قفاوملا 11٤1 ماع مرحم 31 يف خرؤملا ٠٤2–٠9 مقر

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ٠991 ةنس

 ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا ريزولا ّملسي : ٥ ةداملا“
 يرطيبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا ةعانصل ةيرادإلا ةصخرلا
 يف خرؤملا 8٠–88 مـــقر نوـناــقــلا نم 6٤ ةداــملا يف ةروـــكذــملا

 8891 ةنس رياني 62 قفاوملا 8٠٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7
 3 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا نم حارتقاب ،هالعأ روكذملاو
 ىلع عدوملا ةيرادإلا ةصخرلا بلط فلم ةسارد دعب ،هالعأ

 ،نمضتي ،مالتسا لصو لباقم ،ةنجللا هذه ةنامأ ىوتسم
 : يتأي ام ،هالعأ ٤ ةداملا يف ةروكذملا قئاثولا ىلع ةدايز

 لوؤسملا يلديصلا وأ يرطيبلا بيبطلا ةداهش نم ةخسن –
 ،ءاضتقالا دنع ،هصصخت رربت ةقيثو لكو

 ةحارــجو يرـطـيبلا بــطـلا ةـسراــمــم ررـــقـم نــم ةـخـسـن –
 يرطيبلا بيبطلل ةبسنلاب صاخلا عاطقلا يف تاناويحلا
،لوؤسملا

 سلجم يف لوؤسملا يلديصلا ليجست تبثت ةقيثو –
،ءاضتقالا دنع ،ةلدايصلل ةنهملا تايقالخأ

 ّالأب لوؤسملا يلدــيصلا وأ يرــطــيــبــلـــل يفرشلا دـــهـــعـــتـــلا –
 ،ىرخأ ةسسؤم يف سرامي

،لوؤسملا يلديصلا وأ يرطيبلل قثوم لمع دقع –

،ةيسيئرلا تازيهجتلا عقوم ددحي يذلا ططخملا –

،ءاملاو ءاوهلا ةجلاعم ةمظنأل يليصفت ططخم –

 ةيلوألا داوملاو دارفألا تاقفدت ددحت يتلا تاططخملا –
 ةيئاهنلا تاجتنملاو ةطيسولا تاجتنملاو بيضوتلا داومو
،ةينالديصلا تايلمعلاب ةطبترملا تايافنلاو

،ةسسؤملل ةدوجلا ماظن فصو –

،ةدوجلا ةبقارم ميظنتو عون فصو –

 ثوــلــتــلا لاــقــتـــنا بنـــجـــتـــل ةرـــفوـــتملا لـــئاسوـــلا فصو –
،عطاقتملا

 ةسسؤملا نأ تبثي عـقوـملا يـف ةربـخـلا رــيرــقــت صحف
 تاذ ةيودألا ةعانصل ةنسحلا تاسرامملا دعاوقل بيجتست
 : ّنأو يرطيبلا لامعتسالا

 ةيملعلا ةزهجألاو ةيعانصلا تاودألاو تالحـملا اــهـيدــل –
 نــيمدختسملا اذكو اهب مايقلا عمزملا تايلمعلا مجحل ةمئالملا
،نـيلهؤملا نـيينقتلا

 نمضت يتلا ةباقرلا جهانمو ةعانصلا بيلاسأ اهيدلو –
 اذـكو هــتــعاــنص لــحارــم عــيــمــج يف عوــنصملا جوــتــنملا ةدوــج
،ةعونصملا صصحلا قباطت

.هتباقرل عونصملا جاتنإلا نم ىلوألا تانيعلا مدقتو –
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 ةــيودألا جاـــتـــنإ تادـــحو ىوـــتسم ىلع تاراـــيزـــب ماـــيـــقـــلا –
 ةدعم ةجمربل اقبط يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع ةيرطيبلا

 ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا ريزولا نم اهيلع ًارشؤمو اقبسم
.ةينطولا

 نينيعم وأ نيدمتعم نييرئازج ءاربخ نم ةنجللا نوكتت
.ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب

 ةطلسلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةنجللا ريس ددحي
.“ةينطولا ةيرطيبلا

 رـيزوــلا“و “ ةــحالــفـلا رــيزو“ اــتراـبـع لدبــتسـت : ٠١ ةّداملا
 62و ٤2و 22و 71و 7 داوملا يف ناتدراولا“ةحالفلاب فلكملا

 خرؤملا ٠٤2–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 33و 13و ٠3و 92و
 روكذملاو ٠991 ةنس تشغ ٤ قفاوملا 11٤1 ماع مرحم 31 يف

 .”ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا ريزولا“ ةرابعب ،هالعأ

 ةــّـيمـسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موـسرــملا اذـــه رـشـنـي : ١١ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٥٢ يف خرؤم ٥٢١-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 ةقباطملا ةلهمب قلعتي ،٣٢٠٢ ةــنس سراــم ٨١ قــفاوــمـلا

 يف خّرؤملا ٩٥٤-6٩ مقر يذيــفـنتلا موـــسرـــملا ماـــكــحأل
 6٩٩١ ةنس ربمسيد ٨١ قفاوملا 7١٤١ ماع نابعش 7
 تاينواعتلا ىلع قبـطـتيـتــلا دــعاوــقـلا ددـحـي يذــلا
.ةيحالفلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ 

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥–211 ناــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روـتـسدـلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

 يف خرؤملا 911-32 مقر يساـئرــلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
 نّمضتملاو 32٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 32
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 9٥٤-69 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا 6991 ةنس ربمسيد 81 قفاوملا 71٤1 ماع نابعش 7
 لّدعملا ،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت يتلا دعاوقلا ددحي
،مّمتملاو

 يذيفنتلا موسرملا نم ٥2 ةداملا ماكحأ لدعت : ٨ ةّداملا
 تشغ ٤ قفاوملا 11٤1 ماع مرحم 31 يف خرؤملا ٠٤2–٠9 مقر

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ٠991 ةنس

 ةــيرــطـيـبـلا ةـطــلســلاـب فــلــكـملا رــيزوــلا حــنـمي : ٥2 ةداملا“
.ررقم بجومب قيوستلا ةصخر ةيـنـطوـلا

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

 ةربخ ىلع ،هيف يأرلا ءادبإل ،ءاودلا ضرعي نأ هنكميو –
 نوــناــقــلا نــــم 73 ةداـــمــلا ماــــكـحأل اـــقـبـط نــييرـــئازـــج ءارـبـخ
 قفاوملا 8٠٤1 ماع ةيناثلا ىداـمج 7 يـف خرؤــملا 8٠–88 مـــقر
،هالعأ روكذملاو 8891 ةنس رياني 62

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

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

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

 نم ءادتبا ،اموي )٠9( نيعست لجأ يف هرارق ريزولا ذختي
 ةيئانثتسالا تالاحلا يف نكميو .الماك فلملا ميدقت خيرات

 بلطلا بحاص غّلبيو .اــموي )٠3( نيثالث ةدمل لجألا اذه ديدمت
.لجألا اذه ءاضقنا لبق ايباتك كلذب

 ىلإ لاجآلا هذه قـّلعت ،ةربخلا ءارجإب ريزولا رمأي امدنع
 يف ةروكذملا ةنجللا اهزجنت يتلا ةربخلا جئاتن روهظ ةياغ
  .“ءاضتقالا دنع ،تاظفحتلا عفرو ،هاندأ رركم ٥2 ةداملا

 ٠٤2–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ممتت : ٩ ةّداملا
 ٠991 ةنس تشغ ٤ قفاوملا 11٤1 ماع مرحم 31 يف خرؤملا

 : يتأي امك ررحت رركم ٥2 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

 ةطلسلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل سسؤت : رركم ٥2 ةداملا“
 ةساردب ةفلكم ةكرتشم ةيرازو ةنجل ةينطولا ةيرطيبلا

 يرـطـيـبــلا لاــمــعــتسالا تاذ ةــيودألا قــيوست ةصخر تاــبــلــط
.ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا ريزولل يأرلا ءادبإو

 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةنجللا فلكت ،ةفصلا هذهبو

 تابلطل ةيرادإلاو ةينقتلا تافلملل ةربخ ءارجإب مايقلا –
 ميدـقــتو يرــطــيــبــلا لاــمــعــتسالا تاذ ةــيودألا قــيوست ةصخر
،ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا ريزولل تاحارتقا

 صاخلا ءارــجإلاــب ةــقــلــعــتملا ماــكــحألا ذــيــفــنــت نــم دــكأتـــلا –
،يرطيبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا قيوست ةصخر بلطب

،ةيبلسلا اهراثآو ةقوسملا ةيرطيبلا ةيودألا ةيلاعف ةعباتم –

،اهماهمب ةلصلا يذ ميظنتلا نييحتل تاحارتقا ميدقت –

 يف ةــيرــطــيــبــلا ةــيودألاــب قــلــعــتــت ةــلأسم لــك يف لصفـــلا –
،ةيبطلاو ةيملعلاو ةينقتلا اهبناوج
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 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 911-32 مقر يساـئرــلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
 نّمضتملاو 32٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 32
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٥٥٤-19 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 1991 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 21٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 يف خرؤملا 72٤-21 مقر يذــيـفنـتلا موـسرـملا ىـضتـقـمبو –
 ددحي يذلا 21٠2 ةنس ربمسيد 61 قفاوملا ٤3٤1 ماع رفص 2

 ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش
،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

 ةعطقصيصخت ىلإ موـسرـملا اذــه فدــهــي :ىلوألا ةّداملا
 دالوأ ةيدلب ،رتنع دالوأب ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ

 يف ةددحم يه امك ،ينطولا عافدلا ةرازول ،ةيدملا ةيالو ،رتنع
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملا

 يف ةروــكذــملا ةـيـضرألا ةـعــطقــلا ةـــحاــسـم غــلــبـت : ٢ ةداملا
 ًارآ )8٥( نيسمخو ةينامثو ) )1ادحاو اراتكه ،هالعأ ىلوألا ةداملا

.ًارايتنس )79( نيعستو ةعبسو

 اذه عوضوم ،ةيضرألا ةعطقلا ظفتحت نأ بجي : ٣ ةداملا 
.يباغلا اهعباطب ،موسرملا

 ةــّـيمـسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موـسرــملا اذـــه رـشـنـي : ٤ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٥٢ يف خرؤم 7٢١-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 موــسرــمــلا لدـــعــي،٣٢٠٢ ةــنــس سراـــم ٨١ قــفاوـــمــلا
 ةـجـحلا يذ ٢١ يـف خّرؤــملا 7١٢-٠٢ مــقر يذـيـفـنـتلا

 ددحي يذلا ٠٢٠٢ ةنس تشغ ٢ قفاوملا ١٤٤١ ماع
 اهميظنتو يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا ماهم
.اهريسو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،لقنلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

: يتأي ام مسري

 ةيحالفلا تاينواعتلل ةحونمملا ةلهملا ددمت :ىلوألا ةّداملا
 موسرملا ماــــكـــــحأل  اـهـتـقـباـطـم ضرـغـب ةدــمــتــعملا اــهــتاداحتاو
 قفاوملا 71٤1 ماع نابعش 7 يف خّرؤملا 9٥٤-69 مقر يذيفنتلا

 ىلع قبطت يتلا دعاوقلا ددحي يذلا 6991 ةنس ربمسيد 81
 )81( رشع ةيناـمـثب ،مّمـتـملاو لّدــعملا ،ةـيـحالــفـلا تاـيـنواــعتلا

.22٠2 ةنس ربوتكأ ٥ خيرات نم ءادتبا ،ارهش

 ةــّـيمـسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موـسرــملا اذـــه رـشـنـي : ٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٥٢ يف خرؤم 6٢١-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 صيصخت نـمضتي ،٣٢٠٢ ةــنس سراــم ٨١ قــفاوــمـلا

 دالوأــب ةـيـنطوـلا كالمألا ةـباــغـل ةــعـباــت ضرأ ةـعـطـق
 ةرازوـــل ،ةــيدــمــلا ةــيالو ،رـتـنع دالوأ ةــيدــلـب ،رـتـنع
 .يـنطوــلا عاــفدــلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ 

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥–211 ناــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روـتـسدـلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ٤٠٤1 ماع ناضمر 32 يف خرؤملا 21-٤8 نوناقلا ىضتقمبو –
 ،تاباغلل ماعلا ماظنلا نمضتملاو ٤891 ةنس وينوي 32 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا 11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

 يناثلا عيبر ٥2 يف خرؤملا 6٠-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 رـيـيـسـتب قــلـعتملاو 7٠٠2 ةـنـس وــياــم 31 قــفاوــملا 82٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،اهتيمنتو اهتيامحو ءارضخلا تاحاسملا

 بجر ٠2 يـف خرؤـــملا ٠1-11 مـــقر نوــــناــقــلا ىـضــتـقـمبو –
 ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع
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 يف خرؤملا 211–1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 1٠٠2 ةنس ويام ٥ قفاوملا 22٤1 ماع رفص 11
 ،اـهـعـيزوـت تاـيــفــيــكو ةــيوجلا ةــحالملا ىواــتأ غــلاــبــمو بسن
،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤملا 712–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــلا ٠2٠2 ةـنـس تـشغ 2 قــفاوملا 1٤٤1 ماــع ةــجحلا يذ 21
 اــهميظنتو يندملا ناريطلل ةينطوـلا ةــلاــكوــلا ماــهـم ددـحـي
،اهريسو

 يف خرؤملا 763–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2
،لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

 يذيفنتلا موسرملا نم ٥1 ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةّداملا
 قـــفاوــمـلا 1٤٤1 ماــــع ةـجـحلا يذ 21 يـف خرؤـــملا 712–٠2 مــــقر
 ناريطلل ةينطولا ةلاكولا ماهم ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس تشغ 2
: يتأي امك ررحتو ،اهريسو اهميظنتو يندملا

)ىتح رييغت نودب(........................................ : ٥1 ةداملا“

 ريطأتلا يمدختسمل يساسألا نوناقلا ىلع ةقفاوملا متت
 رــيزوــلا فرـط نـم ،ماعلا ريدملا اهحرتقي يتلا مـهـتاـبـترـمو
.”ةرادإلا سلجم يأر ذخأ دعب يندملا ناريطلاب فلكملا

 ةــّـيمـسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موـسرــملا اذـــه رـشـنـي : ٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٥2 يف رــئازــجلاـب رّرح
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 1٤1و ٥–211 ناــتداــملا اـــمـيس ال ،روـتسدــلا ىلــع ءاـنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

 ىلوألا ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

 لوألا عيبر 3 يف خرؤملا 6٠–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دعاوقلا ددحي يذلا 8991 ةنس وينوي 72 قفاوملا 91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا

 ةدــعـقـلا يذ 71 يف خرؤملا 12–٤٠ مقر نوناـقلا ىضـتـقـمبو –
 نوناق نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٥2٤1 ماع
  ،هنم 86 ةداملا اميس ال ،٥٠٠2 ةنسل ةيلاملا

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

 يف خرؤملا 93–٠2 مقر يسائرلا موــسرــملا ىــضـتـقمـبو –
 ٠2٠2 ةـنـس رــيارـبـف 2 قــفاوــملا 1٤٤1 ماــع ةـيـناـثـلا ىداــمـج 8
 ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

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

 يف خرؤملا 911-32 مقر يساـئرــلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
 نّمضتملاو 32٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 32
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةّيدرف ميسارم
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 نوؤشلا ريدم نييعت نمضتـي ،٣٢٠٢ ةنس سرام 6١
.ينطولا عافدلا ةرازوـل ةينوناقلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،شويرد ميهاربإ دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا

 نم ءادتبا ،ينطولا عاـفدــلا ةرازوــل ةينوناقلا نوؤـشـلل ارـــيدـــم
.32٠2 ةنس رياربف 7

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٣٢ يف خّرؤــم يـساــئر موــسرـم
 ةــسـيـئر ماــهـم ءاــهـنإ نـمضـتـي ،٣٢٠٢ ةنس سرام 6١
 ةــماــعـلا ةنامألا( ةــيروـــهمـجــلا ةـــساـــئرـــب تاــسارد
.)ةموكحلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةريصن ةديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا

 ةـيروـهـمجلا ةـساــئرــب تاساردلل ةسيئر اهـتــفـصـب ،يسرم
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١
.تليسمسيت ةيالو يلاو ناويد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ماميل يلع دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

 هفـيـلـكـتـل ،تليسمـسـيت ةــيالو يلاو ناوــيدــل اــسـيـئر هــتـفـصـب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١
.ةنيزخلل نييوهج

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوـمـب
 يــتآلا نـيدــّيسـلا ماــهـم ىـــهـنت ،32٠2 ةـنـس سراــم 21 قــفاوــمـلا
 امهتلاحإل ،ةنيزـخلل نييوـهـج نــيرــيدــم اـمـهـتفـصـب ،امهامسا

: دعاقتلا ىلع

،مناغتسمب ،بوقعيوب ريشب –

.ةيادرغب ،وبيإ نايزوب –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١

 رــيوــطــتــلاو يمــلـــعـــلا ثحـــبـــلـــل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا يف
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،خجفم ىسيع ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

 ةيريدملا يف فارشتسالاو ثحبلا ةجمربل ريدم بئان هتفصب
 ةرازوـب يجوــلوــنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــماــعــلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٣٢٠٢ ةـــــنس سراـــــم ٢١
.فودنتب يعماجلا زكرملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رمع نب دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

.فودنتب يعماجلا زكرملل اريدم هتفصب ،ودادمح

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١
 ةيديلقتلا ةعانصلا فرحو نهملا ريطأتو ميظنت
 لـمــعــلاو ةــيدــيــلــقــتــلا ةــعاــنصلاو ةــحاــيسلا ةرازوــب
.اقباس – يلئاعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةميعن ةدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

 فرحو نهملا ريطأتو ميظنتل ةريدم اهتفصب ،ياب رصان
 ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلاو ةـحاـيسلا ةرازوـب ةـيدـيـلـقـتــلا ةــعاــنصلا

.اقباس - يلئاعلا لمعلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٣٢٠٢ ةـــــنس سراـــــم ٢١
 ةيـنـفـلا ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلاو ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلا
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ناوـــضر دـــّيسـلا ماــهـم ىهنت ،32٠2 ةـنــس سراــم 21 قــفاوـملا

 ةعانصلاو ةيديلقتلا ةعانصلل اريدم هتفصب ،هــللا ءاطع نب
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ةينفلا ةيديلقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

 نـييـعـت ناــنمـضـتـي ،٣٢٠٢ ةـنـس سراــم ٢١ قــفاومـلا
.نييلاو يناويد يسيئر

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اسيئر ،ماميل يلع ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا
.فلشلا ةيالو يلاو ناويدل

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يموديڤ يناه دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

.يداولا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١
.رئازجلا ةيالوب يلآلا مالعإلاو رييستلا ةبقارمو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةراق ليعامسإ دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

.رئازجلا ةيالوب يلآلا مالعإلاو رييستلا ةبقارمو ةرادإلل اريدم
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 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نـيدــلا لاــمــج دــّيسلا نــّيــعــي ،32٠2 ةـــــنس سراــــــم 21 قـــفاوملا

 مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،نونحس
.تليسمسيت ةعماجب رييستلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ريدم بئان نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 بئان ،روشيع رباص ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ةبساحملاو ةينازيملل ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ديربلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١
.ةـليم ةـيالو يف ةيـكـلساللاو ةـيــكـلسـلا تالـصاومـلاو

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع ناـبعـش 91 يف خّرؤــم يذيــفنـت موــسرــم بــجوــمب

 ،يميلد دـمحم دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا
.ةليم ةيالو يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةعانصلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١
.ركسعم ةيالو يف

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ناـمـغد فوؤر دــّيسـلا نـّيــعـي ،32٠2 ةـنـس سراــم 21 قــفاوـملا
.ركسعم ةيالو يف ةعانصلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 رــــــيدـــــم نـــيــيـــعـــت نــمـــضـــتــــي ،٣٢٠٢ ةـــــنــس سراـــــم ٢١
.وزو يزيت ةــيالو يـف ةـيـموـمـعـلا تازيـــهـجــتـلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يديعس ليعامسإ ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا
.وزو يزيت ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نكسلا ةريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١
.رئازجلا ةيالو يف

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ياـــقس ةديرف ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس سرام 21 قـفاوـملا
.رئازجلا ةيالو يف نكسلل ةريدم

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١
.وزو يزيت ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يضفاح نسحل دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

.وزو يزيت ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١

.مازق نإ ةيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 حاـتــفــلا دــبــع دــّيسلا نــّيــعــي ،32٠2 ةــــــنس سراـــــــم 21 قــــفاوملا

.مازق نإ ةيالو يف ةيبرتلل اريدم ،ميزرع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١

 رــيوــطــتــلاو يمــلـــعـــلا ثحـــبـــلـــل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا يف
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،خجفم ىسيع دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

 ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف تاساردلل اريدم
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 دهـعـم رــيدــم نـيـيـعت نــمـضتـي ،٣٢٠٢ ةـنـس سراـم ٢١
.٢ ةنيطنسق ةعماجب قيثوتلاو تابتكملا ملع

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،مناغ ريذن دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

.2 ةنيطنسق ةعماجب قيثوتلاو تابتكملا ملع دهعمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نـييـعـت ناـنـمـضـتي ،٣٢٠٢ ةـنـس سراــم ٢١ قـفاوـمـلا

.نيتعماجب نيتيلك يديمع

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،قداصلا نب دمحأ ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

.ةفلجلا ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع



٨١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٨٢
21م ٣٢٠٢ ةنس سرام١٢

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ليغشتلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١

.ركسعم ةيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،راجن نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

.ركسعم ةيالو يف ليغشتلل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةفرغلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١
 ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملا
.ةملاقب تايئاملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،دايص ديمحلا دبع ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

 يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملا ةفرغلل اريدم
.ةملاقب تايئاملا ةيبرتو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 لقنلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١

.ةركسب ةيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يقوراف دـمحم دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

.ةركسب ةيالو يف لقنلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٢١
.ةحصلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اشتفم ،نوناد ديزي ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس سرام 21 قفاوملا

.ةحصلا ةرازوب

 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ناونعب
: ةينارمعلا

 مالعإلاو رييستلا ةبقارمو ةرادإلا ريدم ،ةراق ليعامسإ –
،رئازجلا ةيالوب يلآلا

 ةيالوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ،سينول ناضمر –
،رئازجلا

 تاعامجلل ةماعلا ةيريدملاب بتكم ةسيئر ،يكراب لامأ –
،ةيلحملا

 ةيلاملل ةماعلا ةيريدملاب بتكم سيئر ،شرطلب سابع –
،لئاسولاو

 ةـماـعـلا ةـيرـيدملاــب ،ةــيسيــئر ةــفرصتــم ،ساودــح ةــيــفو –
.ةيلحملا تاعامجلل

: ةيلاملا ةرازو ناونعب

،رئازجلا ةيالو برغ يف ةلودلا كالمأ ريدم ،سينول رونم –

.رئازجلا ةيالو ىدل يلام بقارم ،يرحب دـمحم –

: ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو ناونعب

،تاباغلل ماعلا ريدملا ،ةيرهاوط لامج –

.لئاسولاو ةرادإلا ريدم ،نزازلوب نمؤملا دبع –

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ١٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢١
 يــعوـنـلاو يّمـكـلا درــجلا دادـــعإــب ةــفّـلكـمـلا ةــصاـخــلا

 يمدختسمو تامازتلاو قوقحو كالمأل يريدقتلاو
.”يندملا مائولا“ ةيلستلاو تاناويحلا ةقيدح

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،32٠2 ةنس رياربف 21 قفاوملا

 8٠3–22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا ماكحأل اقيبطت
 22٠2 ةنس ربمتبس 21 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٥1 يف خّرؤملا

 ماــئوــلا“ ةــيــلستــلاو تاـــناوـــيحلا ةـــقـــيدـــح لـــيوحت نـــمضتملاو
 دادعإب ةفّلكملا ةصاخلا ةنجّللا يف ،رئازجلا ةيالو ىلإ ”يندملا
 تامازتلاو قوقحو كالمأل يريدقتلاو يعونلاو يّمكلا درجلا

: ”يندملا مائولا“ ةيلستلاو تاناويحلا ةقيدح يمدختسمو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٨١٨٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام١٢ 22

 ءاضعأ نييـــعـــت نــــمضتملاو 22٠2 ةــنس وــيـــلوـــي 81 قـــفاوملا
 ،لدــــعــــــملا ،ةـــــــيلاـــــــملا ةرازوــــل تاـــقـــفـــصلـــل ةــــيــعاــــطـــقلاةـــــنــــجللا

: يتأي امك
)ىتحرييغت نودب(............................................................“
: نومئادلا ءاضعألا
)ىتح رييغت نودب( ...........................................................–
 ةيلاملاب فلكملا رــيزوــلا لـثـمم ،كورـبـم طــبارــم دــيـسـلا –

 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا(
،ةديعس حاولف ةديسلل افلخ ،)ةلودلل ةيلاملا

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

 رياربف ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش 7 يف خرؤمرارــق
 رـــيدـــم ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفــــت نــــمضتــــي ،٣٢٠٢ ةــــنس

.بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب نيوكتلاو نيمدختسملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ
 يف خرؤملا ٥٠3–22 مقر يساــئرــلا موـــسرــملا ىـضــتـقــمب –

 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥–٥9 مــقر يذيـفنـتـلا موــسرـملا ىـضـتقـمبو –
 يذـــلا ٥991 ةـنـس ريارـبـف ٥1 قــفاوــملا ٥1٤1 ماـــع ناــضــمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 2٥2–12 مقر يذيفنتلا موــسرملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاوش ٥2
،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

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

 يــــف خرؤـــمـلا يـــساـــئرـــلا موـــسرــملا ىلــع عالـــطالا دـــعــبو –
 32٠2 ةـنـس يــفـناــج 9 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ةـيـناـــثـلا ىداــمــج 61
 ارـــيدــــم ،يرـــيـمـق نــيدــــلا روـــن دـــيـسـلا نــيــيــــعــت نــمـضــتــمـلاو
 ةرازوــب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب نيوكتلاو نيمدختسملل
،ةيلاملا

: يتأي ام رّرقي
 ريدم ،يريمق نيدلا رون ديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا

 ءاضمإلا ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب نيوكتلاو نيمدختسملا
 قئاثولا عيمج ىلع ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف

.تارارقلا كلذ يف امب ،تارارقملاو
 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا

.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا
 رياربف 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 7 يف رئازجلاب رّرح

.32٠2 ةنس
يلاسك لامج ميهاربا

 سرام ٥ قــفاوــمـلا ٤٤٤١ ماـــع ناــبـعـش ٢١ يـف خّرؤــم رارـق
 ةرادإ ســلـجـم ءاــضــعأ نــييـعـت نــمـضـتي ،٣٢٠٢ ةنس

.”نيسيلغيل“ ينطولا نمألل ةيئافشتسالا ةسسؤـمـلا
––––––––––––

 سرام ٥ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤم رارق بجومب
 ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،32٠2 ةنس

 خّرؤملا 1٠2–21 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9و 7 نيتداملا
 21٠2 ةنس ويام 6 قفاوملا 33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤1 يف

 ينطولا نمألل ةيئافشتسالا ةسسؤملا ءاشنإ نمضتملاو
 ،مـّمـتـملاو لّدـــعملا ،اــهريسو اـهـمـيظـنت ديدـحتو ”نيســيـلـغـيل“
 ينـطوــلا نــمألل ةـيـئاــفـشـتـسالا ةــسـسؤــملا ةرادإ ســلــجـم يـف
: ”نيسيلغيل“

 ،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا ةلثمم ،ىملس يدام ةدّيسلا –
،ةسيئر

 فــّلــكــمـلا رــيزوــلا لـثـمم ،رداــقــلا دـبـع سارــلا قرز دــّيسلا –
،اوضع ،ةيلـخادــلاـب

 ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،قاوـشأ ينسحلا يميساق ةّديسلا –
،اوضع ،ةحصلاب

 فــّلـكـملا رــيزوــلا لـثـمم ،باــهوــلا دــبـع طويــخلوــب دــّـيسلا –
،اوضع ،ةيلاملاب

 ميلعتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ايسآ روميمع ةدّيسلا –
،اوضع ،يلاعلا

 يـنـطوـلا قودـنـصـلا لــثـمم ،مـيرـكــلا دــبـع يدــمــح دـــّيـسلا –
،اوضع ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

 نمألل ةماعلا ةيدضاعتلا لثمم ،وميرك كلام تيآ دّيسلا –
،اوـضـع ،ينطولا

 نيمدختسملا نع بختنم لثمم ،ديمح يفوفحم دّيسلا –
،اوضع ،نييبطلا

 نيمدختسملا نع بختنم لثمم ،ناوضر ةلاح نب دّيسلا –
،اوضع ،نييبطلا هبش

 نيمدختسملا نع بختنم لثمم ،دـمحم شيشم دّيسلا –
،اوضع ،نيينقتلاو نييرادإلا

 يبطلا سلجملا سيئر ،ىفطصم ريكش يبوارم دّيسلا –
.اوضع ،ةيئافشتسالا ةسسؤملل

ةيلاملا ةرازو

 رياربف ٢ قـفاوـمـلا ٤٤٤١ ماـــع بجر ١١ يـف خّرؤــــم رارـــق
 ةجحلا يذ ٩١ يـف خرؤــمـلا رارـــقــلا لدـــعــي ،٣٢٠٢ ةنس
 نمضتملاو ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت
.ةيلاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رياربف 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 11 يف خرؤم رارق بجومب

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خرؤملا رارقلا لدعـي ،32٠2 ةنــس
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 ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف عضوي ،مئادلا ثحابلاب صاخلا
 يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نوصل رئازجلاب يميلقإلا زكرملا

 دودح يفو ،وكسنويلا ةياعر تحت ،2 ةئفلا نم ،ايقيرفإ يف
 نومتنملا نوفظوملا ،رارقلا اذه يف هيلع صوصنملا دادعتلا
: ةيتآلا كالسألل

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 ةــيـناــثــلا ىداـــمــج ٨١ يـف خّرؤــم كرــتــشـم يرازو رارق
 نمضتي ،٣٢٠٢ ةـنـس يــفـناــج ١١ قــفاوــملا ٤٤٤١ ماــع
 مـــيــلــعـــتـلا ةرازوــب ةـــصاــخـلا كالــسألا ضـــعــبعـــضو
 ىدل ةمدخلاب ماـيـقـلا ةلاح يف يملعلا ثحبلاو يلاــعلا
 يفاقثلا ثارتلا نوصل رئازجلاب يميلقإلا زكرملا

 تـــحت ،٢ ةـــئــفــــــــلا نــم ،اــيــقــيرــفإ يف يداــملا رــــــــيـــــــــغ
.وكسنويلا ةـــياــعر

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يـف خّرؤـمـلا ٥72-12 مـــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىـضتـقــمب–
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يساـئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقمبو–
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 97-٥٠ مقر يذيفــنتـلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
 ددحي يذلا ٥٠٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا 62٤1 ماع مرحم 71

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 131-8٠ مقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىضــتـقـمبو–
 8٠٠2 ةــنـس وــياــم 3 قـــفاوــملا 92٤1 ماــع يـناــثـلا عــيـبر 72
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

 يف خّرؤـملا 77-31 مــقر يذــيـفنـتلا موـــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خّرؤملا 391-٤1 مـقر يذــيـفـنـتلا موـــسرـملا ىــضـتـقمبو–
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خّرؤملا 661-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس وينوي 72 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥
 يفاقثلا ثارتلا نوصل رئازجلاب يميلقإلا زكرملا ريسو ميظنت
،وكسنويلا ةياعر تحت ،2 ةئفلا نم ،ايقيرفإ يف يداملا ريغ

: يتأي ام نورّرقي

 موـسرــملا نــم 2 ةداـملا ماــكـحأل اــقــيبـطـت : ىلوألا ةداملا
 92٤1 ماع يناثلا عيـبر 72 يـف خّرؤـمـلا 131-8٠ مقر يذيـفـنـتلا
 يساسألا نوـناــقــلا نــمـضـتملاو 8٠٠2 ةـنـس وـــياــم 3 قــفاومـلا

 نوصل رئازجلاب يميلقإلا زكرملا حلاصم نمضت: ٢ ةداملا
 ،2 ةـــئـفـلا نـم ،اـيــقــيرــفإ يـف يداــمـلا رــيــغ يـفاــقــثــلا ثارـــتـلا

 نيفظوملل ينهملا راسملا رييـست ،وـكـسـنوـيـلا ةـــياـــعر تــحـت
 اـقـبـط ،هالــعأ ىلوألا ةداملا يف ةروــكذـملا كالسألل نـيمـتـنملا
 يذيفنتلا موسرملا يف ةددحملا ةيساسألا ةينوناقلا ماكحألل
 قــفاوملا 92٤1 ماــع يـناـثـلا عــيـبر 72 يـف خّرؤــمـلا 131-8٠ مــقر
.هالعأ روكذملاو 8٠٠2 ةنس ويام 3

 مايقلا ةلاح يف نوعوضوملا نوفظوملا ديفتسي : ٣ ةداملا
 يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط ةيقرتلا قح نم ةمدخلاب
 قفاوملا 92٤1 ماـع يــناـثــلا عــيـبر 72 يـف خّرؤملا 131-8٠ مــقر
.هالعأ روكذملاو 8٠٠2 ةنس ويام 3

 فــظوــملا فرـط نــم ةــلوـغـشـملا ةــبـترـلا نوــكـت : ٤ ةداملا
.ةديدجلا ةبترلا ىلإ ليوحت لحم ،ةيقرت نم دافتسا يذلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٥ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيـناــثـلا ىداــمـج 81 يـف رــئازـجـلاـب رّرـــح
.32٠2 ةنس يفناج 11

دادعتلاكالسألا

ثحبلا ريدم


ب مـسـق ،ثحب ذاتسأ


ثحبلاب قحلم

1


2


2

نونفلاو ةفاقثلا ةريزو

يجولوم ةيروص

 يلاعلا ميلعتلا ريزو

يملعلا ثحبلاو

يرادب لامك

لّوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو 

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازو 

 رـــيارـبـف ٨١ قــفاوـمـلا ٤٤٤١ ماـــع بـــجر 7٢يف خّرؤـم رارق
 ةيناثلا ىدامج ٥١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٣٢٠٢ ةنس
 نمضتملاو ٢٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 ةـيـنـطوــلا ةــــلاـــكوـــلا ةرادإ ســلـجـــم ءاــضــــعأ نــيـيـعـت
 ةــيـبرــتو يرــحـبـلا دـــيـصـلـــل ةــمادــتـسـملا ةــيـمـنــــتــــلــــل
.تاـيــئاــمـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـفاوــمـــلا ٤٤٤1 ماــــع بـــجر 72 يـف خّرؤــم رارــق بـــجوــمـب
 ةيناثلا ىدامج ٥1 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس رياربف 81
 نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ةـمادـتـسـملا ةيمنتلل ةيـنـطوـلا ةـــلاــكوــلا ةرادإ سـلـجـم ءاـضــعأ
: يتأي امك ،لّدـعـملا ،تاـيـئاـملا ةـيـبرـتو يرـحـبـلا دـيـصـلل

 دـيـصــلاــب فــّـلــكـملا رــيزوــلا لــثـمم ،شــمرد رمعم دــّيـسـلا –“
،اــسـيـئر ،يرحـبـلا

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سرام 7 قــفاوــمـلا ٤٤٤١ ماــع ناــبـعـش ٤١ يـف خّرؤــم رارــق
 ةيناثلا ىدامج 7١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٣٢٠٢ ةنس
 دّدحي يذلا ٢٢٠٢ ةنس يفناج ٠٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 زـــكرـمـلا ةرادإ سـلـجـم ءاــضــعأل ةيــمــــسالا ةـمــئاــقــلا
 يرحبــلا دـيـصــلا يـف ةــيمنـتـلاو ثـحـبـلل ينـطوــلا

.تايئاملا ةيبرتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوـمـلا ٤٤٤1 ماــــع ناــبـعـش ٤1 يـف خّرؤــم رارــق بـجوـمـب
 ةيناثلا ىدامج 71 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس سرام 7
 ةمئاقلا دّدحي يذلا 22٠2 ةنس يفناج ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 ثحـــبـــلـــل ينـــطوــــلا زــــكرملا ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأل ةــــيــــمسالا

: يتأي امك ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو

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

 معد يف نيمدختسملا نع بختنم لثمم ،يبيرغ قراط –
 يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملل ثحبلا

،اوضع ،تايئاملا ةيبرتو

 يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا لثمم ،شيوع ليبن –
 .“اوضع ،تايئاملا ةيبرتو

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماـــع ةيناــثـلا ىداــمــج ٠١ يـف خّرؤـــم رارق
 يـــف خّرؤـــمـلا رارـــقــلا لدـــعــي ،٣٢٠٢ ةــنـس يــفــناــج ٣
 ١٢٠٢ ةنس ليربأ ٨ قفاوملا ٢٤٤١ ماع نابعش ٥٢
 نـــعــطـلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
 يعاـمتجالا ناـــمــضـلا لاـــجــم يــف ةــلــهؤــمـلا قــبـسـمـلا

 تانـيـمأــــتـــلل يـنـطوـــلا قودـنـــصــلا نمــض ةأـــــشـنـملاو
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماـــع ةـيــناـثــلا ىداـمـج ٠1 يـف خّرؤــم رارــق بـجوــمـب
 نابعش ٥2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا

 نـييـعـت نـمـضـتملاو 12٠2 ةنس لــيرــبأ 8 قـفاوـمــلا 2٤٤1 ماــع
 لاـــجم يــف ةــلــهؤــملا قــبـسملا نـــعــطـلل ةينطولا ةنّجللا ءاضعأ
 يــنـطوـلا قودــنــصلا نــمــض ةأــشــنملاو يعامتجالا ناـــــمــــضـــلا
: يــتأــي اـمـك  ،لدعملا ،ءارجألا لامعلل ةـيـعاـمـتـجالا تاـنـيمأـتلل

 )ىتح رييغت نودب(......................................................... "
: يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا يلثمم ناونعب

،اسيئر ،فسوي نيسح –

 )ىتح رييغت نودب(......................................................... –
 ةـيـعاـمـتـجالا تاـنـيـمأتـلـل ينـطوــلا قودــنصلا يلثمم ناوــنــعــب
: ءارجألا لامعلل

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

،ريمس يمساق –

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

 رياربف 6١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٥٢ يف خّرؤم رارق
 لوألا عيبر ٤ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،٣٢٠٢ ةنس
 نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس ربوتكأ ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
.لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت

––––––––––––

 رياربف 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٥2 يف خّرؤم رارق بجومب
 3٤٤1 ماع لوألا عيبر ٤ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،32٠2 ةنس

 ءاـضــعأ نييـعـت نـمـضتملاو 12٠2 ةـنـس رــبوــتـكأ 11 قــفاوــملا
: يتأي امك ،لدعملا ،لمعلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم

 ،لــمـعــلاــب فـــّلـــكـملا رــيزوــلا لــــثـمم ،يرـمـق رامع دـــّـيـسـلا –“
،اسيئر

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