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ةرشع زواجــتت ال ةدـــمل لـــجألا اذــــه ديدـــمت نكـــمي ،هـــنأ رـــيــــغ
يف ةددحملا لاجآلا يف ،ةيليمكت تامولعم بلط دنع مايأ )٠1(
.هالعأ ةرقفلا

ةينطولا ةلاكولا ماعلا ريدملا ىلإ ةنجللا تارارق غّلبت
 ،ةينالديصلا داوملل

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجللا دعت:٢١ ةّداملا

هلسرتو اهتاطاشن نع ًايونسً اريرقت ةنجللا دعت :٣١ ةّداملا
لسرتو .ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ
ةــــــعاـــنـــصلاب فلــــكـــملا رـــيزوــــلا ىلإ رـــيرقـــتلا اذـــه نــــم ةـــخـــــسن
.ةينالديصلا

ىلع ةنجللا ريسب ةقلعتملا فيراصملا عقت :٤١ ةّداملا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا قتاع

ّةيمـــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يــف رارـــــقلا اذــــــــــه رـــــشــــني:5١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج21 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةـــنس ربمسيد72

دمحاب نب لامج يفطل نامحرلا دبع

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

قـــــــفاوــــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج11 يفخّرؤـــــــم رارق
مــيـــيــــقـــتلا تاءارـــجإ دّدــــحي،0202 ةنـــس ربـــمــــسيد62
ةمئاــــقو ليـــجســـتلا فلـــمل ينقــــتلا وأ/و يقئاــــثولا
.ةينعملا ةيودألا

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش81 يفخّرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمب–
لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

يفخّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا لثمم–

مـكـحـب هـنـكـمـي صخش لـكـب نيعـتست نأ ةــنــجــلــلا نــكــمــيو
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هتالهؤمو هتاءافك

ررقــم بجوـــمب ةنـــــجللا ءاـــضعأو ســــــيئرلا ّنيعي:٤ ةّداملا
حارتقا ىلع ءانب ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نم
نيب نم ةيــــنالديصلا داوـــملل ةيـــنـــــطولا ةــــــلاكولل ماعلا رـــيدملا نم
ثالث ةدمل ،يدايعلاويملعلا لاجملا يف نيصتخملا صاخشألا
.تاونس )3(

هلادبتسا متي ،ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ،لاكشألا سفن بسح

نوعضاخ مهو ،ينهملا رسلاب ةنجللا ءاضعأ مزتلي :5 ةّداملا
ةبولطم ةربخ لك دـــنع حلاــــصملا براــــضت دوجو مدــع بجاول

.امهب لومهملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

بسح نييدايع ءاربختاعومجم يف ةنجللا مظنت:6ةّداملا
،ةربخلا لاغشأل ةمزاللا ةيحارجلاو ةيبطلا تاصاصتخالا

كراشيو .اهئاضعأ نيب نم راتخي قسنم ةعومجم لك لثميو
.ةنجللا تاعامتجا يف ةعومجملا قسنم

ةروكذملا تاعومجملا ءاضعأو نييدايعلا ءاربخلا ةمئاق ددحت
بجوــــمب ةيحارـــجلاو ةيبــــطلا تاصــــصختلا ةمئاــق اذكو ،هالعأ

اهنييحت متيو ،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقم
.اهسفن لاكشألاب

ةرود يف اهسيئر نم ءاعدتساب ةنجللا عمتجت:٧ ةّداملا
تضتقا املك ةيداع ريغ ةرود يفو ،رهشلا يف )2( نيترم ةيداع
ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا بلط ىلع ءانب ،كلذ ةرورضلا
.ةينالديصلا داوملل

لامعأ لودج اذكو تاءاعدتسالا ةنجللا سيئر دعي :٨ ةّداملا
مايأ )8( ةينامث لبق ةنجللا ءاضعأ ىلإ اهلسريوتاعامتجالا

يف لجألا اذه صيلقت نكميو .عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع
.مايأ )3( ةثالث ىلإ  ةيداعلا ريغ تارودلا

يف نّودتو رضحم يف ةنجللا تالوادم لجست:٩ ةّداملا
.ةنجللا سيئر فرط نم هيلع رّشؤمو مّقرم لجس

داوملل ةينطولا ةلاكولا رقم يف ةنجللا نطوت :0١ ةّداملا
.اهتنامأ ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا نمضتو ،ةينالديصلا

ريدملا اهل همدقي فلم لك يف ةنجللا ّتبت:١١ ةّداملا
زواجتي ال لجأ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماعلا

ةددحملا لاجآلا نمض اهراطخإ خيرات نم اًموي )٠3( نيثالث
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ليجستلل
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يفخّرؤــــملا523–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعــــتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر6
،هنم23 ةداملا امـيـــس ال ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيــكب

: يتأي ام رّرقي

موــسرـــملا نـــم23 ةداــــملا ماـــكحأل اقيـــبـــطت : ىلوألا ةّداملا
2441 ماع يناثلا عـــــيبر6يفخّرؤـــــملا523–02 مقر يذيــــفــنتلا
ليجست تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا
تاءارجإ ديدـــــحت ىلإ رارــــقلا اذه فدـــــهي ،ةينالدـــيـــصلا داوـــملا
 .ةينعملا ةيودألا ةمئاقو ينقتلا وأ/و يقئاثولا مييقتلا

:يف ينقتلا وأ/و يقئاثولا مييقتلا لثمتي :2 ةّداملا

ةطبترملا قئاثولل ةيملعلا ةربخلا : يقئاثولا مييقتلا–
جوـــــــتنــــملا ةـــيـــــلاــــعــــفو نــــمأو ةدوـــــــــجو ةيميظـــنتلا ةيـــــعــــضولاب
.ليجستلل عضاخلا ينالديصلا

قلعــــتملا ينـــقـــتلا يقئاــــثولا ميــــيـــــقتلا : ينقتلا مييقتلا–
ةزجنملا براجتلا عم ةعمتجملا ةيلاعفلاو نمألاو ةدوجلاب
ليجستلل عضاخلا ينالديصلا جوتنملا نأ نم دكأتلا ضرغب
.ليجستلا فلم يف ةدراولا صئاصخلاو ةبيكرتلا كلتمي

ينـــقـــتلا وأ/و يقئاثولا ميــــيقـــتلا نوـــكي نأ نكــــمي :3 ةّداملا
ايقئاثو امييقت نمضتيو .ةيودألا ضعبل ةبسنلاب ارصتخم
 : اميس ال ،ينالديصلا جوتنملا ليجست فلمل ايئزج

،ةفصولاب ةطبترملا كلتو ةيميظنتلاو ةيرادإلا تايطعملا–

ةلاعـــفلا )داوــــملا( ةداـــملا ةدوـــجب ةطـــبـــترملا تاــــيطــــعملا–
،يئاهنلا جوتنملاو

اهنــم اميـــس ال ،ةيلاعــــفلاو نــــمألاب ةطبــــترملا تايــــطعملا–
ةيجالعويبلاو ةسيـــنـــجلا ةيودألل يجالــــــعلا ؤفاـــــكتلا براجت

.ةلثامملا

ال وأ اعمتجم رصتخملا يقئاثولا مييقتلا نوكي نأ نكمي
نم دكأتلا ضرغب ينالديصلا جوتنملا ىلع ةدعملا براجتلاب
  .ةمّيقملا وأ /و اهب حرصملا تايطعملا عم هتقباطم

ةينطولا ةلاـــكولل ةصــــتــــخملا حلاــــصملا ىلوـــــتت :4 ةّداملا
ةناعتسالا اهنكميو ،رصتخملا مييقتلا ءارجإ ةينالديصلا داوملل
 .لاجملا يف ةلهؤم تاسسؤمب وأ/و ءاربخب ،ةجاحلا دنع

نابسحلا يف ذخأي نأ رصتخملا مييقتلا نكمي :5 ةّداملا
ةينالديص ةيميظنت ةطلس فرط نم ةزجنملا تامييقتلا

ةلاكولا فرط نم اهب فرتعم ةطلس فرط نم وأ ةمراص
.ليجستلا بلط دامتعا دصق ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ددحي
اذـــــــــكو ةـــمراـــصلا ةينالديـــصلا ةيمـــيظـــــنتلا تاطلـــسلا ةـــمئاـــــق
داوملل ةينطولا ةلاكولا فرط نم اهب فرتعملا تاطلسلا
 .ةينالديصلا

داوملل ةيـــنــــطولا ةلاــــكولل ماـــــعلا رـــيدـــملا مدــــقي :6 ةّداملا
ةمّيقملا تايطعملاو رصتخملا مييقتلا ريراقت ةينالديصلا

خيرات نم ءادتبا ،اموي )03( نيثالث لجأ يف ليجستلا فلمل
ةينالديصلا داوملا ليجست ةنجل ىلإ ليجستلا فلم لوبق
 .هب لومعملا ميظنتلل اقبط اهيأر يدبت يتلا

ماعلا ريدملا فرط نم مييقتلا لاجآ ديدمت نكمي ،هنأ ريغ
اموي )03( نيثالث ةدمل ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل
.ةينالديصلا ةسسؤملا نم ةيليمكت تامولعم بلطت امدنع

،ةيودألا ضـــــــعب ىلع رصــــــتخملا ميــيـــــقتلا قبـــــــطي:7 ةّداملا
: اهنم اميس ال

،يحصلا لاجعتسالا تالاح يف ةلمعتسملا ةيودألا–

جوتنملا ىلع اهلـيـــلاــحت ءارجإ لـــــقن نكـــمي ال يتلا ةـــــيودألا–
 .ايلحم يئاهنلا

.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف ةينعملا ةيودألا ةمئاق دّدحت

بلــــط بـــحاـــص رصـــتــــخملا ميــــيقتلا يفــــــعي ال :8 ةّداملا
يلودلا لكــــــشلل اقـــــفو ،ليـــــجـــســـتلا فلـــم عادــــيإ نـــــم ليــــــجستلا
مقر يذيفنتلا موسرملا نم52 ةداملا ماكحأل اقبط دحوملا

ربـمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر6يفخّرؤملا523–02
 .ةينالديصلا داوـــــملا ليـــجـــست تايفيـــكب قلعـــتـــملاو0202 ةنــــس

جوـــتــــنملا نأ ليــــجســـتلا بلـــط بـــحاـــص ثبــــثــــي نأ بــــجي
 : ينالديصلا

ةيميظـــنتلا تاطلـــسلا نادلب دــــــحأ يف قوــــــــسمو لــــــجـــسم–
ةلاكولا فرط نم اهب فرتعملا كلت وأ ةمراصلا ةينالديصلا
جوتنملل أشنملا دلب ناك اذإ ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا
،افنآ ةروكذملا نادلبلا ريغ نم ينالديصلا

ةيميظنتلا تاطلسلا نم هدامتعا مت يذلا جوتنملا سفن وه–
ةـــــلاــــكولا فرـــــط نم اهـــب فرتـــعـــملا وأ ةمراــــصلا ةينالدــــيــــصلا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلاةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:9 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــفاوــــملا2441 ماـــع ىلوألا ىدامــــج11 يف رئازــــجلاب رّرح
.0202 ةنس ربمسيد62

 دمحاب نب لامج يفطل نامحرلا دبع

–––––––––––––

قحلملا

ةيحصلا تالاحلا ضعبب ةينعملا ةيودألا ةمئاق

،ةردانلا ضارمألا ةجلاعمل ةهجوملا ةيودألا –

،ةايحلل ةدّدهملا ضارمألا ةجلاعمل ةهجوملا ةيودألا–



ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٧٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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،ةياقولل ةينطولا جماربلا يف ةدراولا ةينالديصلا داوملا–

ناطرسلا ةمواقمل ةينطولا جماربلا يف ةدراولا ةيودألا–
،اديسلاو

،لاصمألاو تاحاقللا : ةيعانملا ةيودألا–

،ةيعاعشإلا ةيودألا–

.تاقايرتلا–

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

قــــــفاوـــــملا٢٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــمـــــج١١ يفخرؤــــم رارق
سيــئر نييــعــت نــمضتــي ،0٢0٢ ةــنس رــبــمسيد6٢
ةكرتشملا  ةيـــعاــــطــــقلا ةيداـــصتـــقالا  ةـــنـــــجللا ءاضعأو
.ةيودألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم رارق بجومب
نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت نّيعي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد62
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا623-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

ماهم نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع
اهليكشتو ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجّللا

اهتدم ةدهعل ةنجّللا ءاضعأو سيئر ،اهريسو اهميظنتو
: يتأي امك ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

ةعانصلاب فلّكملا ريزولا نع لثمم ،لاسك اضر دّيسلا–
 ،اسيئر ،ةينالديصلا

فلّكملا رــــــيزولا نع ةلـــــثمم ،يروــــصنم ةيداهلا ةدّيـسلا–
 ،ةحصلاب

ةيلاملاب فلّكملا ريزولا نع ةلثمم ،يمليد ةحيتف ةّديسلا–
 ،)كرامجلل ةماعلا ةيريدملا(

لمعلاب فلّكملا ريزولا نع لثــــــــمم ،ماوـــــه يزوـــف دّيـــــسلا–
 ،يعامتجإلا نامضلاو

 ،ةراجتلاب فلّكملا ريزولا نع ةلثمم ،يواد ةمسب ةّديسلا–

داوملل ةينطولا ةلاكولا ةلثمم ،سوــــماد ةيمـــس ةدّيـــــــسلا–
،ةينالديصلا

ةيزكرملا ةيلديصلا نع ةلثمم  ،يفونش ةنيسح ةدّيسلا–
 ،تايفشتسملل

تانيمأتلل ينطولا قودنصلا لثمم  ،ينينرف قراط ّديسلا–
 ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

،ينالديصلا داصتقالا يف ةريبخ ،لبيده ميرم ةدّيسلا–

 .يحصلا داصتقالا يف ريبخ  ،ساط دمحا دّيسلا–

قــــــــــفاوملا٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١١ يف خرؤملارارق
ديدحـت تاءارجإ نمـــضتي ،0٢0٢ ةنــــس ربـــمــــسيد6٢
ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا فرط نم ةيودألا راعسأ
.ةيودألل ةكرتشملا

––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش81 يف خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمب–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2قفاوملا93٤1
 ،هنم٤32 ةداملا اميسال ،ممتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤــــــملا٠91–91 مقر يذيفــــنتلا موــــــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3 يف

،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

خرؤملا172–٠2 مـــــقر يذيـــــفـــنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11 يف
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

خرؤـــــــــــملا٥23–٠2 مقر يذـــــــيــــفنـــتلا موــــسرملا ىـــضــــــــتقمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف

 ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قلعتملاو

يف خرؤـــــملا623–٠2 مــــقر يذيـفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
ةـــــيودألل ةكرتــــــشملا ةيــــعاــــــطقلا ةيداــــصتقالا ةنــــــــجللا ماـــــــهـــــم
،هنم2 ةداملا اميس ال ،اهريسو اهــميـــظـــنتو اهليـــكـــشتو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم2 ةداـــملا ماـــكـــحأل اقــيـــبـــطت: ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا623–٠2 مقر يذيفنتلا
ةنجللا ماهم نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوـــملا
اهميظنت و اهليكشتو ةيودألل ةكرتشملا  ةيعاطقلا ةيداصتقالا

ةيودألا راعسأ تاءارجإ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهريسو
يتلا ،ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا فرط نم
."ةنجللا" صنلا بلص يف ىعدت

 لوألا لصفلا

 ةماع ماكحأ

،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا ءارجإلا قبطي:٢ ةّداملا
عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا راعسأ ىلع ةنجللا فرط نم


