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ةّيميظنت ميسارم
ةّيــــــمسرلا ةدــــــيرــــجلا يف موــــسرملا اذــــه رـــــــشني :2 ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــيام6 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضمر٤2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع ناضمر٩٢ يفخّرؤم٦٩١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا مــــمـتـيو لدـــــعـي ،١٢٠٢ ةنس ويام١١قفاوملا
ماع ىلوألا ىدامج٤يفخّرؤـملا٩7٣-٩١ مقر يذيفنتلا
ددـحي يذــــلا٩١٠٢ ةــــنس رـــبمسيد١٣ قــــــــفاوـملا١٤٤١
داوملل ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةبقارملا تاـــــيفيك
.ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1 و٥-211 ناـــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةدعقلا يذ31 يف خرؤملا81-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤1 ماع
راجتالاو لامعتسالا عمقو ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم
،اهب نيعورشملا ريغ

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،هنم٥٤2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

يف خرؤــملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤ يف خرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا91٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
داوــملل ةـينمألاو ةــينقتلاو ةــيرادإلا ةـــبقارملا تاـــيفيك ددـــحي
،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو

ماع ناضمر٤٢ يفخّرؤم٥٩١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موـسرملا لدـعــي ،١٢٠٢ ةنس ويام٦قـفاوـملا٢٤٤١
ماـــــــــع مرــــــحم21يف خرؤـــــملا932-02 مقر يذــــيفنتلا
ددـــحي يذلا٠٢٠٢ ةــنس تشغ13 قــــفاوــــملا2441
،لــــفكتلا يف ةـــيمومعلا ةـــنيزخلا رارــــمتسا تاــــيفيك
ىلع ةدــئافلا ةــبسن ضـــيفختب ،ةـــــيئانثتسا ةــــــفصب
تاــسسؤملاو كوــنبلا فرـط نم ةحونمملا ضورقـلا
نـــــيذـــلا صاوـــخلاو تاـــســـسؤـــملا ةدـــئاـــفـــل ةـــيــــلاـــملا
اــنوروك سوريف ءابو ببسب تاـــبوعص نوهجاوي
.)91 - ديفوك(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا932-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا٠2٠2 ةــــنس تشغ13 قــــــفاوــــــملا2441 ماـــــــع مرـــحم21
ةفصب ،لفكتلا يف ةيمومعلا ةنيزخلا رارمتسا تايفيك ددحي
ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب ،ةيئانثتسا

تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم
سوريف ءابو ببسب تاـبوعص نوهجاوي نيذلا صاوخلاو
،لدعملا ،)91 - ديفوك( انوروك

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةّداملا
تشغ13 قــــــفاوــــــملا2441 ماـــــــع مرـــحم21يف خرؤملا932-02 مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس

مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا  ماـكحأ ناــــيرس ددــــمي:5 ةّداملا”
تشغ13 قــــــفاوــــــملا2441 ماـــــــع مرـــحم21يف خرؤملا02-932

.”12٠2 ةنس وينوي٠3 ةياغ ىلإ هالعأ روكذملاو0202 ةنس
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……...…......…)رييغت نودب(.…....….......… :٤1 ةّداملا”

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

ةـــــلاكولا موــــقت ،ةـــنياعم تالالــــخإ وأ تاــــفلاخم ةــــــلاح يف
ىلإ هــــــلسرت رــــيرقت دادـــــعإب ةــــينالديصلا داوــــملل ةـــينطولا
.هاندأ رركم93 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينطولا ةنجللا

ةرازوــــلل صــتخملا لـــكيهلا ىلإ رـــيرقتلا نـــم ةـــخسن لـــسرتو
.''ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا

.''………..…...…)رييغت نودب يقابلا(....………….……

تاذ ةيودألاو داوملل ةفصو لك ررــحت نأ بـــجي :61 ةّداملا”
تاسرامملل اــقبط ةـــفصو ىلـــع اـــيلقع ةرــثؤملا صـــئاصخلا
ةفصولا هذه نمضتت نأ بجيو .لاجملا اذه يف اهب لومعملا

.هاندأ91 ةداملا يف ةروكذملا تانايبلا ابوجو

ةرـــثؤملا صـــئاصخلا تاذ ةــــيودألاو داوملا ةــــفصو نأ رــــيغ
ءوسو اهنامدإو اهلامعتسا يف طارفإلا رطخ تبث يتلا ايلقع
ةرقفلا يف ةروكذملا تانايبلا نمضتت نأ بجي ،اهلامعتسا
ةـــفلتخم ناوـــلأ تاذ خسن )3( ثالث يف ررحت نأو ،هالعأ ىلوألا
.)يدروو رفصأو ضيبأ(

،ضيرملل رفصألاو ضيبألا نينوللا اتاوذ ناتخسنلا ملست
نوللا تاذ ةخسنلاب ظافتحالا فصاولا بيبطلا ىلع بجيو
.)2( نيتنس ةدمل يدرولا

ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا ةمئاق ددحت
ءوــــسو اــــهنامدإو اــــهلامعتسا يف طارـــــفإلا رــــطخ تــــبث يتــــلا
فــــــلكملا رـــــيزولا نيب كرــــــتشم رارـــــق بــــجومب ،اــــهلامعتسا

.ةحصلاب فلكملا ريزولاو ةينالديصلا ةعانصلاب

صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا فصول ىوصقلا ةدملا ددحت
.''رهشأ )3( ةثالثب ايلقع ةرثؤملا

صــــئاصخلا تاذ ةـــيودألاو داوـــملا فرـــص مــــتي:62 ةّداملا”
دعاسملا يلديصلا وأ يلديصلا ةيلوؤسم تحت  ايلقع ةرثؤملا

.اهب لومعملا تاءارجإلل اقبط

ةرـــثؤملا صـــئاصخلا تاذ ةــــيودألاو داوـــملا فرـــص نأ رـــيغ
ءوسو اهنامدإو اهلامعتسا يف طارفإلا رطخ تبث يتلا ايلقع
ةــــــعضاخ نوــــكت ،هالـــــعأ61 ةداــــملا يف ةروـــــكذملا اــــهلامعتسا

يتلا ،ءارــــفصلاو ءاــــضيبلا ةــــفصولا يـــتخسن ميدــــقتل اـــبوجو
: يتأي امك اهلامعتسا متي

.''………..….....…)رييغت نودب يقابلا(..........................

………..….......…)رييغت نودب(..…......…… :٥3 ةّداملا”

،يلدـــــيصلا ةــــيلوؤسم تـــــــحت درـــــجلا اذـــــه مــــتي نأ بجــــــيو
ةــــصتخملا ةـــيئالولا ةـــنجللا ىلإ درـــجلا نـــم ةـــخسن لـــسرتو

يف خّرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنسربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

موسرملا ماكحأ ممتيو موسرملا اذه لدعي:ىلوألا ةّداملا
1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا
ةبقارملا تايفيك ددحي يذلا91٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا
صــئاصخلا تاذ ةــيودألاو داوــملل ةــينمألاو ةـــينقتلاو ةـــيرادإلا
.ايلقع ةرثؤملا

62و61و٤1و9و7و٤ داوملا ماكحأ ممتتو لدعت :2 ةّداملا
٤ يف خرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم63و٥3و
91٠2 ةــــنس رــــبمسيد13 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو

ةـــــــفلكملا ةرازوـــــــلل ةـــــــصتخملا حـــــــلاـــصملا موــــــــــــقت:٤ ةّداملا”
ةداملا يف ةروكذملا قئاثولا ساسأ ىلع ،ةينالديصلا ةعانصلاب
ةيودألاو داوملا ريدصتو داريتسا لاجم يف ةبقارملاب ،هاندأ٥
 .ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ

حـــلاصملا موـــقت ،ةـــنياعم تالالـــخإ وأ تاـــفلاخم ةــــلاح يفو
دادــــعإب ةـــينالديصلا ةـــعانصلاب ةـــفلكملا ةرازوـــلل ةـــصتخملا

يف اـــهيلع صوــصنملا ةـــينطولا ةنـــجللا ىلإ هـــلسرتو رـــــيرقت
.''هاندأ رركم93 ةداملا

…….....….....…)رييغت نودب(.…...........……:7 ةّداملا”

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

ةـــــلاكولا موـــقت ،ةـــنياعم تالالـــخإ وأ تاـــفلاخم ةـــلاح يفو
ىلإ هـــــلسرت رــــيرقت دادــــعإب ةــــينالديصلا داوــــملل ةــــينطولا
.هاندأ رركم93 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينطولا ةنجللا

ةرازوــــلل صـــتخملا لــــكيهلا ىلإ رـــيرقتلا نـــم ةـــخسن لــــسرتو
.''ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا

صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا بلط ميدقت بجي:9 ةّداملا”
بـــلط دـــنس يف ىرـــخألا ةـــيودألا نـــع الــصفنم اـــيلقع ةرـــثؤملا

ةـــئيهلا يف هــــليجست مـــقرو هـــعباطو يلدـــيصلا ءاـــضمإ نـــمضتي
ةــــــسسؤملا داـــــمتعا مــــقر اذـــــكو ،ةـــــلدايصلا تاــــيبدأب ةــــــفلكملا
.ةلاحلا بسح ،ةلديصلا وأ ةينالديصلا

ةرقفلا يف روكذملا بلطلل يلكشلا دنسلا لاسرإ نكميو
يلصألا بلطلا دنس نأ ريغ ،ةينورتكلإ ةقيرطب ،هالعأ ىلوألا
بــجي ،ةداــملا هذــــه ماكحأل اــــقبط ةـــيقرولا ةـــغيصلا يف دــــعملا

تاذ ةيودألاو داوـملا عــفر وأ مــيلست دــنع ،دّروــملا ىلإ هــميلست
.''ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا
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ةـعانصلاب ةـــــفلكملا ةرازوـــــلا ىدــــل أــــشنت: رركم93 ةّداملا”
صئاـــصخلا تاذ ةــــيودألاو داوـــملل ةـــينطو ةـــنجل ةــــينالديصلا
: ةيتآلا ماهملا ىلوتت ،ايلقع ةرثؤملا

داريتسا  لاجم يف ةبقارملاب ةقلعتملا ريراقتلا مييقت –
يتلا ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا ريدصتو
ةـــــــعانصلاب ةــــــفلكملا ةرازوــــــلل ةـــــصتخملا حـــــلاصملا اـــــهدعت
ريبادتلا حارــــتقاو ،هالــــعأ٤ ةداــــملا ماــــكحأل اــــقبط ةــــينالديصلا
،ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلاو ةيرورضلا

تاسسؤملل ةيئاجفلاو ةيرودلا شيتفتلا ريراقت مييقت –
صـــئاصخلا تاذ ةـــيودألاو داوــــملا صـــخي اـــميف ةـــينالديصلا
داوملل ةينطولا ةلاكولا اهلسرتو اهدعت يتلا ايلقع ةرــثؤملا
،موــسرملا اذـــه نـــم٤1و7 نيــــتداملا ماـــكحأل اـــقبط ،ةينالديصلا

.ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةيرورضلا ريبادتلا حارتقاو

تانوزخملا درج دنع اهتنياعم تمت يتلا قراوفلا مييقت –
فرــــط نـــم اهـــنع غّلبــملا ةــــينالديصلا تاــــسسؤملل ةــــيداملا
ماكحأل اــقبط دــــعاسملا يلديـــصلا وأ يـــنقتلا رــــيدملا يلديــــصلا
،هالعأ63 ةداملا

ةصاخلا ةباقرلا نيسحت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا لك  حارتقا –
تاذ ةــــيودألاو داوـــملاب ةـــقلعتملا ةـــينمألاو ةـــينقتلاو ةــــيرادإلا
،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

رـــيزولا ىلإ هـــلسرت اــــهلاغشأ نــــع يوـــنس رــــيرقت دادـــــعإ –
ريرقتلا نم ةخسن لسرتو .ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا
.ةحصلاب فلكملا ريزولا ىلإ يونسلا

تاذ ةـــــــيودألاو داوـــملل ةــــينطولا ةــــنجللا ةـــــليكشت ددــــحت
رارق بجومب ،اهريسو اهميظنتو ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

.''ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم

موـــسرملا نـــم1٤ ةداـــملا ماــــكحأ ممــــتتو لدـــــعت:٦ ةّداملا
1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا
ررـــــحتو ،هالــــعأ روـــــكذملاو91٠2 ةــــــنس رـــــبمسيد13 قـــــفاوملا

: يتأي امك

ةــــيـــــنالدـــيـــصلا تاــــســــسؤــــملا ىلـــــع نّيــــعـــتـــــــــي :1٤ ةّداملا”
ءابطألاو تايلديصلاو ةحصلل ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو
ةـــلدايصلاو ةــــلدايـــصلاو نييــــئاـــفشـــتـــسالا ةــــــلداـــيـــصلاو نيـــفــــصاولا
ىدعتي ال لجأ يف موسرملا اذه ماكحأل لاثتمالا  ،نــــيدعاسملا

.''ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )3( ةثالث

ةّيــــــمسرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني :7 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام11 قفاوملا2٤٤1 ماع ناـــضمر92 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ةخسن لسرتو .هاندأ83 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ايميلقإ
73 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينطولا ةنجللا ىلإ ىرخأ
.''هاندأ

يتلا قراوفلا نع ابوجو رربيو غّلبي نأ بجي:63 ةّداملا”
: اهتنياعم تمت

دـــــــعاسملا يلدــــــيصلا وأ يــــنقتلا رــــيدملا يلدـــــيصلا نـــــم –
ةيودألاو داوملل ةينطولا ةنجللا ىدل ةينالديصلا ةسسؤملل
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ
،هاندأ رركم93

يئافشتسالا يلديصلاو دعاسملا يلديصلاو يلديصلا نم –
ةيئالولا ةنجللا ىدل ةحصلل ةصاخلاو ةيمومعلا ةسسؤملل
يتلا ،هاندأ83 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ايميلقإ ةصتخملا

نامدإلا ةحفاكمل ةينطولا ةنجللا ىلإ اهغيلبت اهرودب ىلوتت
اــيلقع ةرـــثؤملا صئاـــصخلا تاذ ةــــيودألاو داوـــملا يف طارــــفإلاو
.''هاندأ73 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

973-91 مـــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ماــــكحأ ممــــتت :٣ ةّداملا
ةنس ربمسيد13 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا

: يتأي امك ررحت رركم63 ةدامب هالعأ روكذملاو91٠2

لوــــــمعملا مــــيظنتلاو عـــــيرــــــشتلل اـــــقبط : رركم63 ةّداملا”
ةحصلا تاسسؤمو لكايهو تايلديصلا ةبقارم نوكت ،امهب

تحت ،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا لاجم يف
.''ةحصلاب فلكملا ريزولا ةطلس

موـــــسرملا نــــم73 ةداــــملا ماـــــكحأ ممـــــتتو لدــــعت:٤ ةّداملا
1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا

ةينطو ةنجل ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت :73 ةّداملا”
تاذ ةـــــــيودألاو داوــــملا لاــــمعتسا يف طارـــــفإلاو ناــــمدإلا ةــــحفاكمل

: ةيتآلا ماهملا صوصخلا ىلع ىلوتت ،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا

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

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

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

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

فلكملا ريزولا ىلإ هلسرت اهلاغشأ نع يونس ريرقت دادعإ –
رــــــيزولا ىلإ يوــــنسلا رــــيرقتلا نـــم ةــــخسن لــــسرتو .ةــــحصلاب
.''ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا

973-91 مــــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا ماــــكحأ ممــــتت :٥ ةّداملا
ةنس ربمسيد13 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤملا

: يتأي امك ررحت رركم93 ةدامب ،هالعأ روكذملاو91٠2


