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يقيبطت سدنهم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا–
)٥( سمخ نوتبثي نيذلا ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

: نيب نم ،ةرادإلا ةحلصم بتاكم ناونعب  / ج

فرصتم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا–
،اهل ةلداعم ةبتر وأ يسيئر

وأ للحم فرصتم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا–
)٣( ثالـث نوـتـبــثــي نــيذــلا ،اــمــهــل ةــلداــعــم ةــبــتر وأ فرصتــم

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

ثلاثلا لصفلا
ةيلالدتسالا ةدايزلا

بصانملاب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:٥ ةّداملا
: يتآلا لودجلل اقفو ،هالعأ٤و٣ نيتداملا يف ةروكذملا ايلعلا

يتلا ةطلسلل ةيريدقتلا ةطلسلا ةاعارم عم:٩ ةّداملا
ةفصب نونـّيعملا نوفظوملا ظفتحي ،نييعتلا ةيحالص اهل
،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ايلعلا بصانملا دحأ يف ةينوناق

.ىلعأ ةبتر ىلإ مهتيقرت ةلاح يف مهبصانمب

٥٧2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:01 ةّداملا
2١٠2 ةنس وينوي82 قفاوملا٣٣٤١ ماع نابعش8 يف خّرؤملا
ةرازول ةـيجراخلا حلاصملل ايـلـعلا بــصاـنمـلا ةـــمئاق ددحي يذلا
قاــحـتلالا طورــشو لاصتالاو مالعإلا تاــيـجوـلوـنكتو دـيربلا

.اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةداــيزلا اذــكو بصانملا هذهـب

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:11 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

2 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر11 يفخّرؤم633–٩1 مقريذيفنت موسرم
نمضتي ،٩10٢ ةنس ربمسيد٨ قــفاوملا1٤٤1 ماع
ىلع ةدـعاـسملا يزاـهـج نمنيديفتسملا جامدإ
يلـماــحليعاــمـتــجالا جاـــمدإلاو يـنــهــمـلا جاــمدإلا
.تاداهشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ناــمضلاو لــيــغشتــلاو لــمــعــلا رــيزو  رــيرــقــت ىلع ءاــنــب–
،يعامتجالا

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ناضمر٦2 يف خّرؤملا١١–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

ةيناثلاّ ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١  قفاوملا٧2٤١ ماع
ةــيساسألا نيناوــقــلاو ةــيــموــمــعــلا ةــفــيــظوــلــل ماــعــلا يساسألا
،هقيبطتل ةذختملا نيفظوملل

يف خّرؤملا٤٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2  قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
عفد ماظنو نيفظوملا تابترمل ةيلالدتسالا ةكبشلا ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،مهبتاور

يف خّرؤملا8٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعـتملا ناوـــعألا فـيـظوــت تاـيـفـيــك ددــحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب

يلالدتسالا مقرلا ىوتسملا
ايلعلا بصانملا

٥٩١

٥٤١

8

٧

ةيلالدتسالا ةدايزلا

ةحلصمسيئر

بتكمسيئر

عبارلا لصفلا
نييعتلا تاءارجإ

سيئر ،نييلاعلا نيبصنملا يف نييعتلا متي:6 ةّداملا
،موسرملا اذه يف امهيلع صوصنملا ،بتكم سيئرو ةحلصم
ةيكلسالـلاو ةـيكلسلا تالصاوملاو دـيربلا ريزو نم رارق بجومب
يئالولا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةــنـمـقرلاو تاــيـجوـلوـنكتلاو
تاــيـجوـلوـنكتلاو ةيكلسالـلاو ةـيكلسلا تالصاوملاو ديربلل
.ةــنـمـقرلاو

نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي :7 ةّداملا
تاـيـحالصل ةـقـفاوـم اـهـماـهــم نوــكــت بتر ىلإ اــيــلــع بصاــنــم
.ةينعملا لكايهلا

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةينوناق ةفصب نوـنـــّيعملا نوـفـظوملا ديـفتسي:٨ ةّداملا
بتاـــكملا ءاسؤرو حـــلاصملا ءاسؤرـــل اـــيــــلــــعــــلا بصاــــنملا يف

طورش نوفوتسي ال نيذلا ،هالـعأ2 ةدامـلا يف ةروـكذمـلا
اذه بجومب ةددحملا ةيلالدتسالا ةدايزلا نم ،ةديدجلا نييعتلا
يلاـــــعـــــلا بصنملا يف مـــــهـــــماـــــهـــــم ءاـــــهـــــنإ ةـــــياـــــغ ىلإ موسرملا
.لوغشملا
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نيزاهجلا نم نيديفتسملا جامدإ متي:٥ ةّداملا
جامدإلاب ةينعملا ةرادإلا ىدل ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف نيروكذملا

نيديفتسملا ليهأت وأ ةداهش قفاوي بصنم وأ ةبتر يف
اقفو تافلملا ةسارد دعب كلذو ،مهبيصنت دنع ،نيينعملا
لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو طورشلل
.ةداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا قيرط نع فيظوتلا يف هب

ىلع جاـــمدإلاـــب ةـــيـــنـــعملا ةرادإلا رـــفوـــت مدـــع ةــــلاــــح يفو
ةءاـــفـــك وأ ةداــــهش قــــفاوــــي يذــــلا لــــغشلا بصنــــم وأ ةــــبــــترــــلا
وأ ةئيه ىوتسم ىلع ريخألا اذه جمدي ،ينعملا ديفتسملا
.ىرخأ ةيمومع ةرادإ

فلكت ةيئالو ناجلو ةيزكرم ةنجل سسؤت :6 ةّداملا
ةـلـمـتحملا نوـعـطـلا ةساردو جاـمدإلا ةـيـلـمـع ذـيــفــنــت ةــعــباــتمب
.ةلصلا تاذ لئاسملا لك يف تبلاو نيينعملا نيديفتسملل

2 ةرقفلا ماكحأ ذيفنت نامضب ،كلذ ىلع ةدايز فلكتو
.هالعأ٥ ةداملا نم

: يلثمم نم ةيزكرملا ةنجللا لكشتت:7 ةّداملا

،اسيئر ،ليغشتلاب فلكملا ريزولا–

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا–

،ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا–

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا–

،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا–

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا–

: يلثمم نم ةيئالولا ةنجللا لكشتت:٨ ةّداملا

،اسيئر ،يلاولا–

،ةيالولل ليغشتلا ريدم–

،ةيالولا ىوتسم ىلع ةينعملا تاعاطقلا يلوؤسم–

،ةيمومعلا ةفيظولل ةيشتفملا سيئر–

،ةيالولل يلاملا بقارملا–

.ليغشتلل ةينطولا ةلاكولل يئالولا عرفلا سيئر–

يعامتجالا جامدإلا زاهج نم نوديفتسملا جمدي:٩ ةّداملا
موسرملا ماـــــكــــــحأل نيعضاخلا ،تاداــــــهشلا يلماــــــح باــــــبشلــــــل
٩2٤١ ماع يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤملا٧2١–8٠ مقر يذيفنتلا
يف نودوجوملا ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا

زاهج نمض ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ١٣ ةياغ ىلإ طاشن ةلاح
يذيفنتلا موسرملا عوضوم ،ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسملا

قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر٣١ يف خّرؤملا٦2١–8٠ مقر
.هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ليربأ٩١

٤ يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦2١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ليربأ٩١قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر٣١
لّدـــعملا ،ينـــهملا جاـــمدإلا ىلع ةدـــعاسملا زاـــهـــجـــب قـــلـــعـــتملاو
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٧2١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر٤2
يلماـــح باـــبشلـــل يعاـــمـــتــــجالا جاــــمدإلا زاــــهــــجــــب قــــلــــعــــتملاو
،تاداهشلا

: يتأي ام  مسري

تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
ةدعاسملا زاهج نم نيديفتسملل ،ةيئانثتسا ةفصب ،جامدإلا

يلماح بابشلل يعامتجالا جامدإلا زاهجو ينهملا جامدإلا ىلع
.تاداهشلا

لوألا لصفلا

 تاسسؤملا عاطق يف جامدإلا تايفيك

ةيمومعلا تارادإلاو

ةداملا يف نوروكذملا نوديفتسملا جمدي :٢ ةّداملا
تارادإلاو تاسسؤملا يف طاشن ةــــــــــلاــــــــــح يف ،هالـــــــــــعأ ىلوألا
نيفظوملا بتر يف ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ١٣ ةياغ ىلإ ةيمومعلا

بصانم يف ةددحم ريغ ةدمل نيدقاعتم وأ نيصبرتم ةفصب
.مهتالهؤم قفاوت

يف نيروكذملا نيديفتسملا بيترت ةداعإو ميسرت متي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هالعأ ىلوألا ةرقفلا

2 ةداملا يف نيروكذملا نيديفتسملا جامدإ دتمي:3 ةّداملا
بسح متتو ،١2٠2و٠2٠2و٩١٠2 تاونسلا ىدم ىلع هالعأ
.ضرغلا اذهل ةصصخملا ةيلاملا بصانملا

قاحتلالل ةماعلا طورشلا ءافيتسا ىلع ةدايز :٤ ةّداملا
صوصنملا نيديفتسملا ىلع بجي ،يمومع لغش بصنمب
ةينوناقلا طورشلا اوفوتسي نأ ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف مهيلع
لغشلا بصنم وأ ةبترلا يف فيظوتلل ةبولطملا ةيساسألا
.ينعملا



ـه1٤٤1 ماع يناثلا عيبر6731  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩10٢ ةنس ربمسيد01 24

نيديفتسملاب لفكتلل ةمزاللا ةيلاملا تادامتعالا عضوت
ةرازوـــــــلا فرصت تحت،هالــعأ ىلوألا ةرــقــفــلا يف نـــيروـــكذملا
.ليغشتلاب ةفلكملا

،ةــجاحلا دــنـــع ،ةداملا هذـــه قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك حضوـــت
ليغشتلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم يرازو رارق بجومب
نــماضتــلاــب فــلــكملا رــيزوــلاو ةــيــلاملاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلاو
.ينطولا

يناثلا لصفلا

يداصتقالا يمومعلا عاطقلا يف جامدإلا تايفيك

ةدعاسملا زاهج نم نيديفتسملا جامدإ متي:01 ةّداملا
باـــبشلـــل يعاـــمـــتـــجالا جاـــمدإلا زاـــهـــجو ينـــهملا جاــــمدإلا ىلع
١٣ ةياغ ىلإ طاشن ةلاح يف نيدوجوملا ،تاداهشلا يلماح
بسح ،يداصتقالا يمومعلا عاطقلا يف ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ
لمـعـلا تاـقالـعـل ةـمـظـنملا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا ماـكـحألا

نمض فيظوتلا تايفيكو طورشب ةقلعتملاو اهب لومعملا
.موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا اذكو عاطقلا اذه

ثلاثلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك حضوت :11 ةّداملا
فلكملا رـــــيزوـــــلا نيب ةـــــكرـــــتشم ةـــــيرازو ةـــــمــــــيــــــلــــــعــــــت بجومب
ةــفــلــكملا ةــطــلسلاو ةــيــلاملاــب فــلــكملا رــيزوــلاو لــيــغشتـــلاـــب
.ةيمومعلا ةفيظولاب

.موسرملا اذه ماكحأل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت :٢1 ةّداملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :31 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

8 قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١١يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

يودب نيدلا رون

ةّيدرف ميسارم
1441 ماــــع لوألا عـــــيـــــبرلوأ يفخّرؤم يساــــئر موسرـــــم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون٨٢ قفاوملا
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةيروهمجلا ةسائرب ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبرلوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون82 قفاوملا1441
ةنامألا( ةيروهمجلا ةسائرب ةريدم اهتفصب ،يلع نب ةديشر
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،)ةموكحلل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لوألا عـــــيبر22 يفخّرؤـــــم يـــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لوألا عيبر22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمفون91 قفاوملا
نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ةيجراخلا

يف يبرعلا برغملا داحتال ريدم بئان ،يفيلخ دمــحم –
ةنس تشغ42 نم ءادتبا ،ةيبرعلا نادلبلل ةماعلا ةيريدملا

9102، 

ةـــيــــبرــــعــــلا لودــــلا ةــــعــــماجل رــــيدــــم بئاــــن ،ناــــهدوــــب دــــلاــــخ –
،ةيبرعلا نادلبلل ةماعلا ةيريدملا يف ةصصختملا تامظنملاو
 ،9102 ةنس تشغ51 نم ءادتبا

ةــيــبرــغــلا اــيــقــيرــفإل رــيدــم بئاـــن ،فاـــيض ميرـــكـــلا دـــبـــع –
2 نـــم ءادـــتـــبا ،اـــيـــقـــيرـــفإل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا يف ىــــطسوــــلاو

 ،9102 ةنس ربمتبس

اــبوروأو ناــقــلــبــلا نادــلــبــل رــيدـــم ةـــبـــئاـــن ،قـــيـــقر داـــعس –
 ،9102 ةنس تشغ91 نم ءادتبا ،ةيقرشلاو ىطسولا

تاقالعلاو ةيبوروألا تاسسؤملل ريدم بئان ،دعسإ دارم –
 ،9102 ةنس تشغ71 نم ءادتبا ،ةيطسوتم - وروألا

،ةيبونجلا اكيرمأل ريدم بئان ،طوبيش ناطلس ميعن –
 ،9102 ةنس ربمتبس12 نم ءادتبا

ءادتبا ،ةيقرشلا ايسآل ريدم بئان ،راتخم نب قوراف –
 ،9102 ةنس تشغ61 نم

يف نييرــئازجلا ةــياــمحل رــيدــم ةــبــئاـــن ،رـــمـــيـــع ةـــيـــماس –
 ،9102 ةنس تشغ51 نم ءادتبا ،جراخلا

تارــيشأتــلــل رــيدـــم ةـــبـــئاـــن ،شيـــمـــن ةـــخـــيـــلوز ةـــيزوـــف –
 ،9102 ةنس تشغ51 نم ءادتبا ،ةيرحبلاو ةيوجلا لئاسملاو

ةيريدملا يف فيشرألل ريدم ةبئان ،تاكرب ةريصن –
ةنس ربمتبس51 نم ءادتبا ،قيثوتلاو مالعإلاو لاصتالل ةماعلا

9102، 
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