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يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤــملا٣٦١-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــنس وــــينوي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٧٧١-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس وينوي٤2 قفاوملا٦١٤١ ماع مّرحم٥2
2٠٣-28٠ مــقر صاــخلا صـيصختلا باـــسح رـــييست تاــــيفيك
ةــيمنتلاو يــملعلا ثـــحبلل يـــنطولا قودنـــصلا“ هـــناونع يذـــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،”ةيجولونقتلا

٩ يف خّرؤملا٥2٣-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذـــلا٣٠٠2 ةــنس رـــبوتكأ٥ قـــفاوملا٤2٤١ ماـــــع ناـــبعش
كنبلا يف ةيداملا ريغ ةيفاقثلا تاكلتمملا نيزخت تايفيك
،تايطعملل ينطولا

يف خّرؤملا١٣١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةــــــنس وــــــياــم٣ قـــــفاوـــــملا٩2٤١ ماــــــع يــــناــثلا عــــيبر٧2
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

: يتأي ام  مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

زكرملا ريسو ميظنت موسرملا اذه ددحي : ىلوألا ةّداملا
يف يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نوصل رئازجلاب يميلقإلا
.وكسنويلا ةياعر تحت ،2 ةئفلا نم ،ايقيرفإ

رـيغ يفاـــقثلا ثارــــتلا نوـــصل يـــميلقإلا زـــــكرملا:2 ةّداملا
عــــــتــــــمــــــتــــــت يرادإ عــــــباــــــط تاذ ةــــــيــــــموـــــــمـــــــع ةسسؤم يداملا

بلص يف ىعديو ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب
 .”زكرملا“ صنلا

ةــــموكح نيــب قاـــــفتالا ماــــــكحأل زـــــكرملا عــــــضخي:٣ ةّداملا
ممألا ةمظنمو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
عــّقوملا ،)وــكسنوــيــلا( ةــفاــقــثــلاو مــلــعــلاو ةــيــبرــتــلــل ةدــحــتملا

ليغشتو ءاشنإ نأشب ،٤١٠2 ةنس رياربف82 يف سيرابب
يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نوصل رئازجلاب يميلقإ زكرم

اذه ماكحألو ،وكسنويلا ةياعر تحت ،2 ةئفلا نم ،ايقيرفإ يف
.موسرملا

فلكملا رــــيزولا ةــــياصو تـــــحت زــــــكرملا عـــــضوي:٤ ةّداملا
.ةفاقثلاب

.رئازجلا ةنيدمب زكرملا رقم ددحي:٥ ةّداملا

ثحبلاو ظفحلاو نوصلل ةيميلقإ ةادأ زكرملا :٦ ةّداملا
ىوتسملا ىلع يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نيمثتو ةساردلاو
.يقيرفإلاو ينطولا

: يتأي ام صوصخلا ىلع ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

ماع ةدعقلا يذ٥ يفخّرؤم٦٦١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
مـيـظـنـت ددـحـي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قــفاوـمـلا١٤٤١
ثارتلا نوصل رــئازجلاب يـــميلقإلا زــــكرملا رــيـسو
تحـت ،2 ةئفلا نم ،ايقيرفإ يف يداملا ريغ يفاقثلا

.وكسنويلا ةياعر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو  نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــتداملا اــــمّيس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٦١٤١ ماع رفص٩١ يف خّرؤملا٠2-٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةـــــبساحملا ســـــلجمب قـــــلعتملاو٥٩٩١ ةــــنس وـــــيلوي٧١ قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ماع نابعش٩١ يف خّرؤملا١٠-٦٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
يتلا دعاوقلا ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس رياني٠١ قفاوملا٦١٤١

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا مكحت

ماع رفص٠2 يف خّرؤملا٤٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8٩٩١ ةنس وينوي٥١ قفاوملا٩١٤١
،يفاقثلا

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نــمضتملاو٦٠٠2 ةـــنس وـــيلوي٥١ قـــفاوملا٧2٤١ ماــــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

لاّوـــــــش٣١ يف خّرؤــــــملا٧٠-٤١ مــــــقر نوـــــــناقلا ىــــــضتقمبو –
دراوــملاب قــــلعتملاو٤١٠2 ةــــنس تــــشغ٩ قــــفاوملا٥٣٤١ ماــــع
،ةيجولويبلا

لوألا عيبر8١ يف خّرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع
،لّدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

٦١ يف خّرؤملا٧2-٤٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا٤2٤١ ماع ةجحلا يذ
ىلإ ةـيـبـعشلا ةـيـطارـقـمـيدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروــهــمجلا ماــمضنا
ةدمتعملا ،يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نوص نأشب ةيقافتالا

،٣٠٠2 ةنس ربوتكأ٧١ موي سيرابب

يف خّرؤملا٣٣٣-٥١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٥١٠2 ةـــــنس ربـــمسيد٧2 قــــفاوملا٧٣٤١ ماـــــع لوألا عــــيبر٥١
ةيروهمجلا ةموكح نيب قافتالا ىلع قيدصتلا نمضتملاو
ةدـحـتملا ممألا ةـمـظـنـمو ةـيـبـعشلا ةـيــطارــقــمــيدــلا ةــيرــئازجلا
82 يف سيرابب عّقوملا ،)وكسنويلا( ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل
يميلقإ زــــكرم لـــيغشتو ءاـــــشنإ نأـــــشب ،٤١٠2 ةـــــنس رـــــياربف
نم ،ايقيرفإ يف يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا نوصل رئازجلاب
،وكسنويلا ةياعر تحت ،2 ةئفلا
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رارــــق بـــــــجومب زـــــكرـــملل يلــــــــخادلا مــــيظنتلا ددــــــحي:٨ ةّداملا
رــــيزوــــــلاو ةــيجراـــخلا نوؤــــــشلاب فـــــــلكملا رـــيزوـــــلا  نيـــب كرــــــتشم
ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا رــيزولاو ةـــفاقثلاب فـــلكملا

،زكرملل ماعلا ريدملا نم  حارتقا ىلع ءانب ،ةيمومعلا ةفيظولاب
.ةرادإلا سلجم ةقفاوم دعبو

لوألا مسقلا
ةرادإلا سلجم

: مهركذ يتآلا ءاضعألا زكرملا ةرادإ سلجم مضي:٩ ةّداملا

،اسيئر ،هلثمم وأ ةفاقثلاب فلكملا ريزولا –

،هلثمم وأ ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا –

لاجم يف صصختم ينطو ثحب زكرم نع لثمم ريبخ –
،يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا

يداـــملا رـــيغ يفاــــقثلا ثارــــتلا لاـــجم يف صــــتخم رــــيبخ –
،يفحتم عباط تاذ ةينطو ةسسؤم نع لثمم

لاجم يف صصختم ينطو ثحب زكرم نع لثمم  ريبخ –
،ناسنإلا ملع

لودلا يلثمم نم ريدقت رثكأ ىلع ،ءاربخ )٥( ةسمخ –
،ميلقإلل وكسنويلل ءاضعألا

.وكسنويلل ماعلا ريدملا لثمم –

قح نود سلجملا تاعامتجا زكرملل ماعلا ريدملا  رضحي
.هتنامأ ىّلوتيو تيوصتلا

هـتءافك بـــسح صـــخش يأب نيــــعتسي نأ ســــلجملا نـــــكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي نأ هنأش نم ،لامعألا لودجو

صوصخلا ىلع ،زكرملا ةرادإ ســلجم لوادـــي:٠١ ةّداملا
: يتأي اميف

ةـــــيلاملا تاءارــــجإلا ديدــــحتو حــــئاوللاو دـــــعاوقلا داــمتعا –
نيناوقل اقفو زـــكرملا يـــفظوم رـــييست تاءارــــجإو ةــــيرادإلاو
،دلبلا

،ليوطلاو طسوتملا نيلجألل زكرملا جمارب ىلع ةقداصملا –

يف امب ،زـــكرملل ةيوــنسلا لــــمعلا ةــــطخ ىلــــع ةـــقداصملا –
،نيفظوملا لودج كلذ

هــيلإ )اـــهمدقت( اـــهمدقي يتلا ةـــيونسلا رــــيراقتلا ةــــسارد –
مييـــــقتلا رــــيراقت ةـــنمضتملاو ،زــــكرملل )ة( ماــــعلا )ة( رـــــيدملا
فادهأ قيقحت يف زكرملا ماهسإ نأشب نيماعلا ةرتفل يتاذلا

،وكسنويلا جمانرب

تاــنايبلل ةـيرودلا ةـــلقتسملا ةــــعجارملا رــــيراقت ةــــسارد –
ةــــبساحملا رــــتافد رــــيفوت ةــــيلمع دــــصرو زــــــكرملل ةـــيلاملا
،ةيلاملا تانايبلا دادعإل ةمزاللا

نييوتسملا ىلع ،هنوصو يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا ةيقرت –
ثارـتـلا نوص ةـيـقاــفــتا ذــيــفــنــت قــيرــط نــع يمــيــلــقإلاو ينــطوــلا
،يداملا ريغ يفاقثلا

ثارتلا ديدحت لجأ نم اهزيزعتو ةينطولا تاردقلا معد –
،ميلقإلا نادلب يف ،هنوصو يداملا ريغ يفاقثلا

،ناديملا اذه يف ميلقإلا نادلب نيب نواعتلا زيزعت –

ةماعلا ةسايسلا ريبادت ذاختا ىلع ميلقإلا لود عيجشت –
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيرادإلاو ةيعيرشتلا ريبادتلاو
،ةيقافتالا نم٣١

ةـــينطولا تاردــــقلا زــــيزعت ىلإ يـــمرت ةــــطشنأ مــــيظنت –
يفاــقثلا ثارــتلا فـــيرعتو دـــيدحت نـــيدايم يف مـــيلقإلا نادــــلبل
مئاوـق دادــعإو ،هـــقيثوتو ،اـــهميلاقأ يف دوــــجوملا يداـــملا رــــيغ
،ةـيذـيـفـنـتـلا اـهـتاـهـيــجوــتو ةــيــقاــفــتالــل اــقــفو هــنوصو هرصح
ةددعتملا تانايبلا ىلع ةظفاحملا ةيغب نادلبلا هذه ةدعاسمو
،ةيمقر ةجلاعم اهتجلاعمو ،ثارتلا اذهب ةقلعتملا طئاسولا

تارـــبخلاو براـــــجتلا لداــــبت لاــــجم يف نواــــعتلا زــــيفحت –
اــــــميف اــــميس ال ،مــــيلقإلا نادـــــلب نيــب هــــميظنتو تاــموـــــلعملاو
وأ نيدلب يف ىلجتي يذلا يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلاب قلعتي
،نادلبلا هذه نم رثكأ

تاعامجلاو نيسرامملا تاكبش نمض لمعلا ريسيت –
ثحــــبــــلا دــــهاــــعــــمو ةرــــبخلا زــــكارــــمو نيفـــــظوملاو ءارـــــبخلاو
تاسسؤملاو تاــــئيــــهــــلاو فـــــيشرألا زـــــكارـــــمو فـــــحاـــــتملاو
ريغ يفاقثلا ثارتلا نوص ناديم يف طشنت يتلا ىرخألا
ةــــيــــمــــيــــلــــقإلا نودو ةــــيــــمــــيــــلـــــقإلا تاـــــيوـــــتسملا ىلع ،يداملا

،ةينطولاو

يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلل لضفأ ةفرعم يف ةمهاسملا –
نودو ةــــــيميلقإلاو ةـــــينطولاو ةـــــيلحملا تاــــــيوـــتسملا ىلــــع
ىلع باـــبشلا لـــيجو ضيرـــعلا روـــــهمجلا ةـــيعوتو ،ةــــيميلقإلا
اــــميس ال ،يداملا رـــيغ يفاقثلا ثارتلا ةـيمهأب ،صوصخلا

،تاروشنم ةــــــــــطساوب

يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا ناديم يف تايطعملا عمج –
ناـــمضو اـــهـــتجلاـــعــــمو يقــــيرــــفإلاو ينــــطوــــلا ىوــــتسملا ىلع
،اهرشنو اهيلع ةظفاحملا

ثارــــتلا نادــــيم يف ثـــحبلا جــــئاتن نيــــمثت يف ةـــــمهاسملا –
اميس ال ،يقيرفإلاو ينطولا ىوـتسملا ىلع يداـملا ريغ يفاقثلا

،اهلامعتساو اهلالغتساو اهعيزوت ىلع رهسلا اهنم

ريغ يفاقثلا ثارتلا ناديم يف نيوكتلا يف ةمهاسملا –
.هلجأ نمو ثحبلا ةطساوب يداملا

يناثلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

.ماع ريدم هرّيسيو ،ةرادإ سلجم زكرملا ريدي:٧ ةّداملا
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.زكرملل نسحلا ريسلا ماعلا ريدملا نمضي :٦١ ةّداملا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

يتلا تاميلعتلاو جمانربلل اقفو زكرملا لامعأ رييست –
،ةرادإلا سلجم اهّرقي

نم ةقداصملل ةينازيملاو طاشنلا ةطخ عورشم ضرع –
،ةرادإلا سلجم لبق

ةرادإلا سلجم تارودل تقؤملا لامعألا لودج ريضحت –
ةرادإ نسحل ةبسانم اهاري يتلا تاحارتقالا عيمج ميدقتو
،زكرملا

ةطشنأ نع ريراقت ةرادإلا سلجمل ،ايونس ميدقتو دادعإ –
ناونعب ،ةزجنملا تاطاشنلا نع تامولعم نمضتت زكرملا
ةيجيتارتسا يف زكرملا تامهاسم صوصخلابو ،قافتالا

ةريدملا تائيهلل ريرقتلا نيتنس لـكو ،وـــكسنويلا جـــمانربو
،وكسنويلل

ةايحلا لامعأ عيمج يفو ءاضقلا مامأ زكرملا ليثمت –
،ةيندملا

نيفظوملل يساسألا ماظنلل اقبط نيفظوملا ءاضعألا نييعت –
،ةرادإلا سلجم  فرط نم هيلع ةقداصملل

تاذ ىرـــــخأ زــــكارم عـــم نواــــعتو لاــــصتا تاــــقالع ةـــــماقإ –
يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا تالاجم يف ةطشان ،2 ةئفلا

،هنوصو

ةريدملا تائيهلا تارود يف ،ةجاحلا تعد امّلك روضحلا –
.ةيقافتالل

عبارلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

تاداريإلل باــب ىلع زــــكرملا ةــينازيم لــــمتشت:٧١ ةّداملا
.تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا تاناعإ –

تائيهلاو تاسسؤملاو ةيلحملا تاعامجلا تامهاسم –
،ةيمومعلا

،تامدخلا ميدقتو ةربخلاو ثحبلا دوقع –

،تاروشنملاو عارتخالا تاءارب –

،يلودلا نواعتلا –

،اياصولاو تابهلا –

،ةيلودلا تاسسؤملا تامهاسم –

.اهماهمب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك –

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن  –

.زيهجتلا تاقفن –

)ة( رــيدملا لبق نم رّضحت ريراقت )2( نيتنس لك لاسرإ –
وــكسنوــيــلــل ةرــيدملا ةزــهــجألا ىلإ هــجوــتو زــكرــمــلــل )ة( ماــعــلا

يف زــــكرملا ةـــمهاسم لوــــح ،ةرادإلا ســـــلجم اــــهيلع قداــــصيو
،”ةمظنملا“ جمانربل ةيجيتارتسالا فادهألا قيقحت

ةيموكحلا ةيلودلا تامظنملا ةكراشم ةلأسم يف تبلا –
.زكرملا ةطشنأ يف ةيلودلا تائيهلاو ةيميلقإلا

)٤( عـــــبرأ ةدــــمل ةرادإلا ســـــــلجم ءاـــــضعأ نّيـــــعي:١١ ةّداملا
وأ/و تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ديدجتلل ةلباق تاونس

ةـيوضع عاــطقنا ةــلاح يفو .اـــهيلإ نوـــمتني يتلا تاــــسسؤملا
اهسفن لاكشألا بسح ديدج وضعب فلختسي ،ءاضعألا دحأ
.ةيوضعلا ةدم ءاهتنا ةياغ ىلإ

وـــكسنوـــيـــلـــل ءاضعألا لودـــلا يلثمم ءارــــبخلا ءاــــنــــثــــتساــــب
ةــيــمسالا ةــمـــئاـــقـــلا ددحت ،وـــكسنوـــيـــلـــل ماـــعـــلا رـــيدملا لـــثممو
رـــيزوـــلا نـــم رارـــق بجومب نـــيرـــخآلا ةرادإلا سلــــجــــم ءاضعأل
.ةفاقثلاب فلكملا

ةرـــــم ةـــــيداع ةرود يف ةرادإلا ســــلجم عـــــمتجي :2١ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب .ةنسلا يف ،لقألا ىلع ،)١( ةدحاو

نـــم ءاـــعدتساب ةـــيداع رــــيغ ةرود يف عــــمتجي نأ هــــنكميو
،وكسنويلل )ة( ماعلا )ة( ريدملا نم وأ هنم ةردابمب وأ هسيئر
.هئاضعأ )2/٣( يثلث نم بلطب وأ

ةسمـــخ لـــبـــق لاـــمـــعألا لودـــجـــب ةـــقـــفرـــم تاوـــعدــــلا هــــجوــــت
نكميو .عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع اموي )٥٤( نيعبرأو
لقي نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت
.اموي )٠٣( نيثالث نع

روضحب ّالإ ةرادإلا سلجم تالوادم حصت ال:٣١ ةّداملا
لاـــــمـــــتـــــكا مدـــــع ةـــــلاـــــح يفو .لـــــقألا ىلع هــــــئاضعأ )2/٣( يثــلـــث
ةيلاوملا مايأ )٣( ةثالثلا لالخ ٍناث عامتجا دقعي ،باصنلا
.لجؤملا عامتجالا خيراتل

ددع نكي امهم ةرادإلا سلجم لوادتي ،ةلاحلا هذه يفو
.نيرضاحلا ءاضعألا

ةلاح يفو ،تاوصألا ةيبلغأب ةرادإلا سلجم تارارق ذختت
.احجرم سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددع يواست

رـــــضاحم يف ةرادإلا ســــــلجم  تالوادــــم رّرـــــحت:٤١ ةّداملا
.سلجملا سيئر هيلع رشؤيو همّقري صاخ لجس يف نّودتو

نوؤشلاب فلكملا ريزولا ىلإ تاعامتجالا رضاحم غّلبت
مايأ )٠١( ةرشعلا لالخ ةفاقثلاب فلكملا ريزولاو ةيجراخلا
.عامتجالا خيراتل ةيلاوملا

يناثلا مسقلا
ماعلا ريدملا

،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ماعلا ريدملا نّيعي:٥١ ةّداملا
.ةيقافتالا نم )2 ةطقنلا(٩ ةداملا ماكحأ بسحو

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو
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ةسردم أشنت ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا
،”تاـــباغلل اــــيلعلا ةـــينطولا ةــــسردملا“ ىّمست اــــيلع ةــــينطو
.”ةسردملا“ صنلا بلص يف ىعدتو

مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل ةسردملا عضخت:2 ةّداملا
ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا٦١٠2
.موسرملا اذه ماكحأل اذكو

.ةلشنخب ةسردملا رقم ددحي:٣ ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن  نكميو
فـلـكملا رـيزوـلا رـيرــقــت ىلع ءاــنــب ذــخــتــي يذــيــفــنــت موسرــم
.يلاعلا ميلعتلاب

تحت تاباغلل ايلعلا ةـــينطولا ةــــسردملا عــــضوت:٤ ةّداملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةياصو

٩١ داوملا يف ةددـحملا ةـــماعلا ماـــهملا ىلـــع ةداــــيز:٥ ةّداملا
٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم١2و٠2و
روــكذملاو٦١٠2 ةــنس وـــينوي٤١ قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع ناـــضمر
ثحبلاو يلاعلا نيوكتلا نامض ةمهم ةسردملا ىّلوتت ،هالعأ
تاـــباغلا مـــلع يتبــــعش يف يــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يـــــملعلا

تاباغلا رييستو ةــئيهت اــمهنم اـــميس ال ،ةــــعيبطلا ةــــيامحو
ةــــــيـمـنـتــلاو ةــــباــغــلاو بـــــشخلاو يـــــباــغــلا يــئيــبــلا مــمــــــستــلاو
.ةمادتسملا

٤2 ةداــملا يف نــــيروكذملا ءاـــضعألا ىلـــع ةداـــــيز :٦ ةّداملا
ناضمر٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
،هالــــعأ روــــكذملاو٦١٠2 ةــنس وـــينوي٤١ قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع
ةــــــــيسيـئرـلا تاـــــــعاــطــقــلــل ةـــــــبسنــلاــب ةرادإلا ســــــــلــجــم مـــــــضي
: يتأي ام ،ةـلِمعتسملا

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم –

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،مجانملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم –

تاـــجتنملاو يرـــحبلا دـــيصلاب فــــلكملا رــــيزولا لــــثمم –
،ةيديصلا

،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا لثمم –

تاــــسسؤملاو ةــــفرعملا داــــصتقاب فــــلكملا رـــــيزولا لـــــثمم –
،ةئشانلا

وأ/و ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا نع )2( نالثمم –
،ةصاخلا

.تاباغلل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم –

ةبساحملا دعاوقل اقبط زكرملا ةبساحم كسمت:٨١ ةّداملا
.ةيمومعلا

.بساحم نوع ىلإ لاومألا لوادتو ةبساحملا كسم دنسي

يلام بقارم زكرملل ةيلاملا ةبقارملا نمضي:٩١ ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هنّيعي

ثحبلا تاطاشنل ةصصخملا تاقفنلا عضخت:٠2 ةّداملا
اقفو  يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا ناديم يف زكرملا اهزجني يتلا
.ةيدعبلا ةيلاملا ةباقرلل ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني:١2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٥ يفخّرؤم٧٦١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٧2 قــفاوملا١٤٤١
.تاباغلل ايلع ةينطو ةسردم
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،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤-٩٩ ناـــــــتداملا اــــــمّيس ال ،روـــــتــسدــــــلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ8١ يف خّرؤملا٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــــــناقلا نـــــــمضتملاو٥١٠2 ةــــنس رـــــبمسيد٠٣ قــــــفاوــــملا٧٣٤١
،لّدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤــملا٣٦١-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر
داوملا اميس ال ،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

،هنم٤2و١2و٠2و٩١و٣

: يتأي ام  مسري

موـــــــسرملا نـــــم٣ ةداــــملا ماــــــكحأل اــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٧٣٤١ ماــــــع ناــــــضمر٩ يف خّرؤــــــملا٦٧١-٦١ مـــــقر يذــــــيفنتلا


