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ساسأ ىلع تاـقـباسملا ءارـجإ مـيـظـنـتـل ةـلــهؤملا ةــيــموــمــعــلا
بترلا فلتخمب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم91 ةداملا  ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
3341 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا491–21 مقر يذيفنتلا
ميظنت تايفيك ددحي يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا
تاسسؤملا يف ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا

ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو
ءارــجإ مــيـــظـــنـــتـــل ةـــلـــهؤملا ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملا ةـــمـــئاـــق
ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا
ةصاخلا كالسألل ةـــيـــمـــتـــنملا بترـــلا فـــلـــتـــخمب قاــــحــــتــــلالــــل
.ةينطولا ةيبرتلاب

تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا ناويدلا ّفلكي :2 ةداملا
تاراـــــبـــــتـــــخالا ساسأ ىلع تاـــــقـــــباسملا ءارـــــجإ مـــــيـــــظـــــنـــــتــــــب
ةيمتنملا بترلا فلتخمب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو
.ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل

تاـناـحـتمالل ينـطوــلا ناويدـلا رــيدـمل نـكـمــي :3 ةداـملا
زكارم ،ةجاحلا دنع ،رّرقم بجومب ئشني نأ تاقباسملاو
.ةقحلم ناحتما

ةـــفـــّلـــكملا ةـــطـــلسلا ىلإ رّرـــقملا اذـــه نــــم ةــــخسن لسرــــت
)01( ةرشع لجأ يف يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولاب
.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ

5341 ماعرفص2 يف خّرؤملا رارقلاماكحأىغلت:4 ةداملا
تاسسؤملا ةمئاق ددحي يذلا3102 ةنسربمسيد5 قفاوملا
ساسأ ىلع تاـقـباسملا ءارـجإ مـيـظـنـتـل ةـلــهؤملا ةــيــموــمــعــلا
بترلا فلتخمب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
.ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلايــف رارــقــلا اذـــه رــشــني:5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

4قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف رئازجلابرّرح
.9102 ةنس ويلوي

دباعلبميكحلادبع

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٨١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
رييستلا تاقفن ةنّودم ددحي ،٩١٠٢ ةنس سرام٥٢
يف ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلا ةباقر ءارجإب ةينعملا

عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل ،قحاللا اهلكش
 .ينهملاو يفاقثلاو يملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

: )طاقن5 ىلإ0( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات –5

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

:)طاقن3 ىلإ0( ءاقتنالا ةنجل عم ةلباقملا جئاتن –6

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

ةـّيمسّرلا ةديرجلايـف رارــقــلا اذـــه رـشــنـي:6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمّجلل

4قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف رئازجلابرّرح
.9102 ةنس ويلوي

دباعلبميكحلادبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4قفاوملا0441 ماــــــع ةدــــــعــــــقـــــــلا يذ لّوأ يف خّرؤم رارـق
ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق ددحي ،9102 ةنس ويلوي
ساسأ ىلع تاــقــباسملا ءارــجإ مــيــظــنــتـــل ةـــلـــهؤملا
قاـحـتـلالــل ةــيــنــهملا تاــناــحــتــمالاو تاراــبــتــخالا

ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا فلتخمب
.ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ّنإ

رفص21 يف خّرؤملا541–66 مقر موسرملا ىضتقمب–
ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس وينوي2 قفاوملا6831 ماع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا49–98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9891 ةنس وينوي02 قفاوملا9041 ماع ةدـعقلا يذ61
لّدـــعملا ،تاـــقـــباسملاو تاـــناـــحــــتــــمالــــل ينــــطو ناوــــيد ءاشنإ

،مّمتملاو

يف خّرؤملا99–09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو0991 ةنس سرام72 قفاوملا0141 ماع ناضمر لوأ
نيفـظوــمــلــل ةــبسنــلاــب يرادإلا رــيــيستــلاو نييــعــتـــلا ةـــطـــلسب
تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا ناوعأو
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

يف خّرؤملا513–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا9241 ماع لاوش11
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

خّرؤملا491–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف

صوـحـفـلاو تاـناـحـتـمالاو تاـقـباسملا مـيـظـنـت تاـيــفــيــك ددــحــي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

5341 ماـــــعرفص2 يف خّرؤملا رارــــــقـــــــلا ىضتـــــــقمبو–
تاسسؤملا ةمئاق ددحي يذلا3102 ةنسربمسيد5 قفاوملا
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يف خّرؤملا3٤2–7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
7١٠2 ةــــــــــنس تشغ7١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٤١٤–2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2٩٩١ ةنس ربمفون٤١ قفاوملا3١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ يف

لّدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،هنم رركم2 ةداملا اميسال ،مــّـمتملاو

يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا8٦2–7٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7٩٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا8١٤١ ماع لوألا عيبر٦١ يف

ةيمومعلا تاقفنلاب مازتلالاب ةقلعتملا تاءارجإلا ددحي يذلا
،مهتايلوؤسمو فرصلاب نيرمآلا تايحالص طبضيو اهذيفنتو
،مّمتملا

يف خّرؤملا77-3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3١٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤١ ماع لوألا عيبر8١
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام ناررقي

نـــم ررــكــم2 ةداـــملا ماــكــحأل اـقـيــبـطـت: ىلوألا ةداملا
ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٤١٤–2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا

ةباقرلاب قلعتملاو2٩٩١ ةنس ربمفون٤١ قفاوملا3١٤١ ماع
روكذملاو  مّمتملاو لّدعملا ،اهـــب مزتــلي يتلا تاقـفنلل ةقباسلا
رييستلا تاقفن ةنّودم ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ
اهلكش يف ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلا ةباقر ءارجإب ةينعملا
يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل ،قحاللا

،ينهملاو

ةيمومعلا ةسسؤملا رييست تاقفن ةنّودم ددحت :٢ ةداملا
ةباقر ءارجإب ةينعملا ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ
: يتأي امك ،قحاللا اهلكش يف ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلا

: فيراصملا ديدست –١
،جراخلابو رئازجلاب تامهملاو تالقنتلا فيراصم–

   ،لابقتسالا فيراصم–

،كرامجلاو روبعلاو نحشلاو  لقنلا فيراصم–

،رئازجلاب بناجألا ةبلطلا لقن فيراصم–

ءاويإلاو لقنتلا اهيف امب ،يعماجلا نواعتلا تاقفن–
ةذـــــــتاسألاو تارــــــــكذملا ةشقاــــــــنــــــــم ناجل ءاضعأل ماــــــــعــــــــطإلاو
،نيوعدملا

.نيمأتلاو ةريشأتلا فيراصم–

: ثاثألاو تاودألا –٢
،بتاكملا ثاثأو داتع حيلصتو ةنايص–

،نمألاو ةياقولا داتع ءانتقا–

،نمألاو ةياقولا داتع حيلصتو ةنايص –

،يرصبلا يعمسلا داتعلا ءانتقا–

،يرصبلا يعمسلا داتعلا حيلصتو ةنايص–

،ريوصتلاو خسنلا تاكلهتسمو داتع ءانتقا–

،ريوصتلاو خسنلا داتع حيلصتو ةنايص–

.يبطلا داتعلا ةنايصو ءانتقا–

.حالصإلاو ةنايصلا داتع ةنايصو ءانتقا–

: مزاوللا -٣

سيردــتــلا تاشروو رــباــخملا تاــكــلـــهـــتسمو تاودأ–
،ثحبلاو

،ةيئايمكلاو ةينالديصلا داوملا–

،خاسنتسالاو ةعابطلا فيراصم–

،ضيــبـــلا : شروـــلاو ةـــعرزملا تاـــمزـــلـــتسم ءاـــنـــتـــقا–
،اهتيذغتو ةعرزملا تاناويح ،ةيشاملا

،ةيرطيبلا داوملا ،ةدمسألا : ةعرزملا مزاول ءانتقا–
،يكيتسالبلا طيرشلاو تاتابنلاو روذبلا

.سيردتلا مزاولو قاروألا–

: قيثوتلا–٤

تالجملاو دئارجلا اهيف امب ،ينقتلاو يرادإلا قيثوتلا–
،ةصتخملا

،ةفلتخم بتك–

.ةيملع تاكارتشا–

: ةقحلم فيلاكت –٥

يفظوم اهيف امب ةلعتشم داوم ،زاغ ،ءام ،ءابرهك–
،بونجلا تايالو

،تالصاوملاو ديربلا فيراصم–

نويئاضقلا نورضحملا ،ةاماحملا ،ةيئاضق تاقفن–
،تاساردلا بتاكمو ءاربخلاو

،ةفلتخم موسرو بئارض–

،راهشإلاو رشنلا–

،تنرتنإلا يف كارتشالا فيراصم–

.ةيكنب فيراصم–

: تارايسلا ةريظح–٦

،موحشلاو تويزلاو دوقولا ءارش–

،ةيطاطم تالجع–

،رايغلا عطقو تاودأ ءارشو حالصإو ةنايص–
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ةيلاملاريزو

ةيوارنامحرلادبع

يلاعلا ميلعتلاريزو
يملعلا ثحبلاو

راجح رهاط

،تارايسلا نيمأت–

،تارايسلا ميقرت فيراصم –

،تارايسلل ةينقتلا ةباقرلا فيراصم –

.تارايسلا ةميسق –

: ةنايصلا لاغشأ–7

.ةيجوغاديبلاو ةيرادإلا ينابملا حيلصتو ةنايص–

جراخلاب ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا فيراصم–٨
: امهرييستو

ةدئافل جراخلا يف ىوتسملا نيسحت بيردت فيراصم–
نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألاو نيثحابلا ةذتاسألا
ءارجألا ريغ ةبلطلاو ،هاروتكدلا ةحورطأ نورضحي نيذلا
ةيناثلا ةنسلا يف نيلجسملا ةبلطلا ،هاروتكدلا يف نيلجسملا

،نيوكتلا روط يف ةيبطلا مولعلا يف نيميقملا ةبلطلاو رتسام
مــيــلــعــتــلا تاسسؤم يف نييــنــقــتـــلاو نييرادإلا نيمدـــخـــتسملا
.ةساردلا ةحنمو لقنلا فيراصم اهيف امب ،يلاعلا

ىوتسملا تاذىدملا ةريصق ةيملعلا ةماقإلا فيراصم–
نييعماجلا  نييئافشتسالا ةذتاسألاو ةذتاسألا ةدئافل يلاعلا

نـــــيرضاحملا ةذـــــتاسألاو ،”أ“ مسق ،نــــــيرضاحملا ةذــــــتاسألاو
،نيرضاحملا ةذتاسألاو ،”أ“ مسق ،نييعماجلا نييئافشتسالا

،ةساردلا ةحنمو لقنلا فيراصم اهيف امب ،“ب“ مسق

ةدئافل ةيملعلا تارهاظتلا يف ةكراشملا فيراصم–
نييـــئاـــفشتسالا نيثـــحاـــبــــلا ةذــــتاسألاو نيثــــحاــــبــــلا ةذــــتاسألا
ةبلطلاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يمدختسمو نييعماجلا

مولعلا يف نيميقملاو ،هاروتكدلا يف نيلجسملا ءارجألا ريغ
ةيبطلا ايلعلا تاساردلا ةداهش ريضحتل نيلجسملا ةيبطلا
ةساردــلا ةــحــنــمو لــقــنــلا فـــيراصم اـــهـــيـــف امب ،ةصصخـــتملا

،ليجستلا قوقحو

،نيمأتلاو ةريشأتلا فيراصم–

ةيملعلا ةلطعلا نم نيديفتسملا ةذتاسألا لقن فيراصم–
.جراخلا يف

: يلآلا مالعإلا مزاولو داتع –٩

،ةيتامولعملا جماربلاو يلآلا مالعإلا تاكلهتسمو تاودأ–

.يلآلا مالعإلا داتع حيلصتو ةنايص–

: ايجوغاديبلا ثاثأو داتع –٠١

،ايجوغاديبلا ثاثأوداتع ءانتقا –

،ايجوغاديبلا ثاثأو داتع ديدجت–

.ايجوغاديبلا ثاثأو داتع حيلصتو ةنايص–

جردتلا دعب امل تاساردلاب ةطبترملا فيراصملا–١١
: ثلاثلا روطلاو

،تاحورطألاو ريتسجاملا تاركذم خسن –

اهيف امب مالعإلا لئاسو يف ةيميظنتلا تانالعإلا رشن –
تارــهاــظــتــلا مــيــظــنــتو تارــكذملا تاشقاــنــمو تاــقــباسم
،ةيسرهفلا تادنسلا عبطو خسن ةداعإو ةيملعلاتايقتلملاو

،ةصصختملا يلآلا مالعإلا جمارب –

،جردتلا دعب امل نيوكتلا ةدئافل مزاولو داتع–

تارــهاــظــتــلا يف ةــكراشملاو مـــيـــظـــنـــتـــلا فـــيراصم–
،ليجستلا قوقح اهيف امب ةيملعلا

ميلعتلاو ثحبلا تاطاشن راطإ يف لقنتلا فيراصم –
،جردتلا دعب امل

يمــلــعــلا ،يمالـــعإلا ماـــظـــنـــلاـــب ةصاخلا تاـــكارـــتشالا–
،جردتلا دعب امل ينقتلاو

،تاركذملا ةشقانم ناجل ءاضعأل ءاويإلاو لقنتلا فيراصم–

لقنلا فيراصم اهيف امب ،هاروتكدلا مسق فيراصم–
.ماعطإلاو ءاويإلا فيراصمو

: ثحبلا جمارب تايقافتاو يملعلا نواعتلا –٢١
،ةماقإلا فيراصم –

تايقتلمو قيثوتو داتع اهيف امب ،يدادمإلا معدلا –
.تارمتؤمو

يلماــح لــيــجست ةــيــلــمــعــل رـــيـــيستـــلا فـــيراصم –٣١
: ايرولاكبلاةداهش

نيرخسملا ناوعألل تامهملاو تالقنتلا فيراصم –
،ةيلمعلا هذهل

،ةيذغتلاو ءاويإلا فيراصم–

،ةبلطلاو تارادإلل ةحونمملا قئاثولا بحس –

يلآلا مالعإلل ةينقتلا تالآلا ةنايصو حيلصتو ءانتقا–
،خاسنتسالاو

،فتاهلا–

،نيزنبلا–

،لمعلا تاعاقو تاءانبلا ةئيهت–

هيجوت ةيلمع يف نيرّخــــسملا ناوعألا تاقحتسم–
.ايرولاكبلا ةداهش يلماح

ةّيــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف رارــقــلا اذــه رـشــنـي:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر8١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس


