
ـه٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥٠٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس يفناج٠٢ 1818

: يتأي ام نارّرقي

موــــسرـــملا نم21 ةداــــملا ماـــكحأل اقيــــبــــطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392-21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشملا حلاصملا ماهم ددحي يذلا2102 ةنس ويلوي12
أشنت ،اهريسو اـهـمـيـظـنـتو يجوـلوـنـكـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل
ةـــيـــجولوـــنـــكت ةــيــــضرأ لـــكـــش يف ثـــحـــبلل ةكرـــتـــشــم ةـــحــــلــــصم
ىدل ”تامدخلاو لخدتلا كيتوبورو ةيكيناكيملا ةمظنألا“
.ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا زكرم

ةبسنلاب ًافرط ربتـــعت يتلا تاســــسؤـــملا ددــــحت:2 ةداملا
كيتوبورو ةـيـكـيـناـكـيملا ةـمـظـنألا“ ةـيـجوـلوـنـكـتـلا ةــيضرألل
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ”تامدخلاو لخدتلا

،ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماج–

،1 ةنيطنسق ةعماج–

،سادرموب ةعماج–

.ةنيطنسقب كيناكيملا يف ثحبلا زكرم–

ةـــــــمظنألا“ةــــــيجوـــــلوــــنكتلا ةــــــيضرألا نّوــــــــــكتت:3 ةداملا
)4( ةعبرأ نم ”تامدخلاو لخدتلا كيتوـبورو ةيكـيـناـكـيملا

: عورف

،ةـــــعيرسلا ةـــــجذمنلاو مـــيمصتلاو تاــــساردلا عرــــف*
: يتأي امب فّلكيو

،ةيكيناكيملا ةمظنألل طورشلا رتافد دادعإ–

،تالآلا جذامن ميمصت–

تاسسؤملا عم ةينــــقتلا تاقالــــعلاو عـــيراـــــشملا رييست–
،اهتعباتمو

.ةيكيناكيملا تاكلهتسملاو تابكرملا نوزخم رييست–

: يتأي امب فّلكيو ،ينورتكلإلا ريوطتلا عرف*

،ةلومحملا ةينورتكلإلا ةمظنألل طورشلا رتافد دادعإ –

،ةلومحملا ةينورتكلإلا تاقاطبلا ميمصت –

،نيتهج تاذ ،ةدحاو ةهج تاذ( ةعوبطملا تارادلا ريوطت –
،)خلا...ةيندعم ةهج تاذ

،تاقاطبلا ىلع ةينورتكلإلا تابكرملا جامدإو بيكرت –

ةــــيــــضرألا ىوـــتـــسم ىلع ةرّوـــــطـــملا تاـــقاـــطـــبلا بـــيرـــــجت –
،اهليعفتو ةيجولونكتلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ماع ىلوألا ىدامج لّوأ يفخّرؤمكرتشم يرازو رارق

نـمـــضـــتي،0202 ةنـــــس رـــبــــمــســـيد61 قــــفاوــــملا2441
ثحبلا زكرم ىدل ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ

.ةيعانصلا تايجولونكتلا يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

لّوأ يفخّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤــــــملا082-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتـــملاو2991 ةنــــس ويــــلوي6 قــــفاوملا3141 ماــــع مّرحم5
،ةبقارــملاو ماــــحلإلل ينقــــتلاو يملـــعلا ثـــحـــبلا زكرـــم ءاـــــشنإ
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا45-59 مقر يذيفـــــــنــــتلا موــــسرـــملا ىضـــتقمبو–
يذلا5991 ةنــس رـــيارـــبف51 قــــفاوـــملا5141 ماــــع ناـــضــــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يفخّرؤملا972-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنـس تشـــغ32 قـــــفاوـــملا4241 ماــــع ةيناــــثلا ىداــــمج42
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1102 ةنس ربمفون42 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

يفخّرؤملا392-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــــتقمبو–
ددحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر2
يـــجولوـــنكتلاو يمــــلعلا ثـــحـــبلل ةكرتــــشملا حلاــــصملا ماـــــهم
،هنم21 ةداملا اميسال ،اهريسواهميظنتو

خّرؤملا77-31 مــــقر يذيــــــــفنتلا موــــــسرـــملا ىضــــتقمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81 يف

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

عيبر3 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنس رياني51 قفاوملا4341 ماع لوألا
ماحلإلل ينقـــتلاو يـــملعلا ثـــحــــبلا زــــكرـــمل يلـــخادلا ميـــظــــنتلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةبقارملاو

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالــــطالا دعـــبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا



٥٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦
1919م١٢٠٢ ةنس يفناج٠٢

تاقاطبلا ةنياعمو حيلصت( ةينورتكلإلا ةمظنألا ةنايص –
.)ةينورتكلإلا

: يتأي امب فّلكيو ،يكيناكيملا عينصتلا عرف *

،)عينصتلا تايجيتارتسإ( عينصتلا تافلم دادعإ –

،)خلا... زيرفتو ةطارخ( عطقلا ةعانص –

،تارخدملاو تاودألا رييست –

،عطقلا ليعفتو بيرجت –

،اهليعفتو جذامنلا بيكرت –

.جاتنإلا تازيهجت رييست –

اــــمب فّلكيو ،اـــهتعباتمو تازــــيـــهجتلا ةــــنايص عرــــف *
: يتأي

،تالآلل ةينقتلا تافلملا كسم –

،تالآلا ةنايص ططخم دادعإ –

،تالآلا طبضو ليدعت –

،ةيكيناكيملاو ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تآشنملا ةبقارم –

،ةيضرألا نمأل ةيفصتلا ماظن رييست –

.نيومتلاو نوزخملا رييست –

ةّيـــــــــــمسّرلا ةدـــــــــيرـــــجلا يف رارـــــــــقلا اذــــــــه رــــــــشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـــملا2441 ماــــع ىلوألا ىدامـــــج لّوأ يف رئازــــجلاب رّرح
.0202 ةنس ربمسيد61

يف خّرؤملا612–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا1102 ةنس وينوي21 قفاوملا2341 ماع بجر01

،لاصتالا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا743–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7102 ةنس ربمسيد4 قفاوملا9341 ماع لوألا عيبر51
،اهلامعتسا طورشو فظوملل ةينهملا ةقاطبلا صئاصخ دّدحي
،هنم11و01و8 داوملا اميس ال

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
9341 ماع لوألا عيبر51 يف خّرؤملا743–71 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7102 ةنس ربمسيد4 قفاوملا
ةينهملا ةقاطبلل ةيداملاو ةينقتلا صئاصخلا ديدحت ىلإ رارقلا

.لاصتالا ةرازو يفظومل

لاصتالا ةرازو يفظومل ةينهملا ةقاطبلا لكشتت :2 ةداملا
ةماعد ىلع مدقتو ،نيخستلاب اهحيفصت متي تاقبط ةدع نم
)ليـــنـــيفلا دــــيرولك ددعـــتم( كيــــتـــسالــــــبلا ةداـــــــم نـــم ةعوــــنـــصم
.مسX5 مس5,8 سايقمب

لاصتالا ةرازو يفظومل ةينهملا ةقاطبلا نوكت :3 ةداملا
.نيهجولا يف ضيبأ قمعب

ةيـــــنهـــملا ةقاـــطــبلل ةيـــنــــقتلا صئاــــصـــخلا دّدــــحت :4 ةداملا
: يتأي امك لاصتالا ةرازو يفظومل

: ةقاطبلل ةيمامألا ةهجاولل ةبسنلاب

رضخأ نوللا يئانث ريطست ،ىنميلا ةيوازلا ىلعأ يف–
،رمحأو

: )دوسألا نوللابو ةيبرعلا ةغللاب( ةيتآلا تانايبلا–

”ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا“ : ةرابع*
،ةقاطبلا ىلعأ طسو يف ”لاصتالا ةرازو“ ةرابعو

،"ةينهملا ةقاطبلا" ةرابع*

،ىنميلا ةهجلا نم ،ةقاطبلا بحاص ةبترو بقلو مسا*

،دايدزالا خيرات *

.مقرلا *

يـــنــــعـــملا فـــظوـــملل ةيـــسمــــشلا ةروــــصلل صــــصخم ّزيح–
.ىرسيلا ةهجلا نم ءاضيب ةيفلخب

: ةقاطبلل ةيفلخلا ةهجاولل ةبسنلاب

ةّيمـــسرلا ةغمدلاو نييـــــعتلا ةطلــــس ءاـــضــــمإو مساو بقل–
،لاصتالا ةرازول

،"تاونس )01( رشعل ةحلاص" ةراشإ–

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لاصتالا ةرازو

قـــــــفاوـــملا2441 ماـــع يناـــثلا عـــيـــبر32 يفخّرؤـــم رارـــــق
ةينقتلا صئاصخلا دّدحي ،0202 ةنس ربمسيد9
.لاصتالا ةرازو يفظومل ةينهملا ةقاطبلل ةيداملاو

`````````````````````````

 ،لاصتالا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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