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يجولونـــــكتلاو يمــــلعلا ثحـــبلل ةكرـــتشــــملا حلاــــصملا ماـــــهم
،هنم21 ةداملا اميسال ،اهريسواهميظنتو

81 يف خّرؤــملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

9 يفخّرؤملا671–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا6102 ةنس وينوي41 قفاوملا7341 ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا ةرازوــل يجوــلوــنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعـــلا

،يملعلا ثحبلاو

: يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشملا حلاصملا ماهم ددحي يذلا2102 ةنس ويلوي12
أشنت ،اهريسو اـهـمـيـظـنـتو يجوـلوـنـكـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل
ليلاحتلل ةينقت ةيضرأ لكش يف ثحبلل ةكرتشم ةحلصم
مولعلل ”نيدموب يراوه“ ةعماج ىدل ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا

.ايجولونكتلاو

ةبسنلاب افرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت:2 ةداملا
ةروكذملا ،ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ليلاحتلل ةينقتلا ةيضرألل

: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

،1 ةديلبلا ةعماج–

،سادرموب ةعماج–

،رئازجلل تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا–

،رئازجلل ةحالفلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا–

لــــيــــلاـــحــــتــــلا يف ينــــقــــتــــلاو يمــــلــــعـــــلا ثحــــــبـــــلا زــــــكرــــم–
،ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا

،ةروطتملا تايجولونكتلا ةيمنت زكرم–

،ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا زكرم–

لـــــــقاوــــنلا فــــصن ايــــجوــــلونــــكت يف ثحـــــبلا زـــــــكرــــــم–
.ةيوقاطلل

ةيئايزيفلا ليلاحتلل ةينقتلا ةيضرألا نوكتت:3 ةداملا
: عورف )3( ةثالث نم ةيئايميكلاو

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
ايركسع اليكو ،طايع نيسح ديقعلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ
ةيحانلا / تسغنماتب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل
.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةسداسلا ةيركسعلا
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5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
يضاــق ،بيد نـــب ناـــيـــفس مدـــقملا نـــّيـــعـــي ،0202 ةـــــــنس تشغ

/ تسغــنــماــتـــب ةـــيرـــكسعـــلا ةـــمـــكحملا ىدـــل يرـــكسع قـــيـــقحت
.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

1441 ماع ةجحلا يذ81 يفخّرؤمكرتشم يرازو رارق
ةحلصم ءاشنإ نمضتي،0202 ةنس تشغ8 قفاوملا

”نيدـموـب يراوـه“ ةـعـماـج ىدــل ثحــبــلــل ةــكرــتشم
.ايجولونكتلاو مولعلل
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،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

ةدعقلا يذ12 يف خّرؤملا012–48 مقر موسرملا ىضتقمب–
ميـظــــــنتب قلعـــتملاو4891 ةنــــس تشـــغ81 قــــفاوـــــملا4041 ماع
،اهريسو ايــــــجولونــــــكتلاومولعلل نـــيدــــموــــب يراوــــه ةعماج
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــــنس وينوي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يفخّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
،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

2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر
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: يتأي امب فّلكيو،سايقلاو ليلاحتلا عرف *

يملعلا اهلالغتساو تازيهجتلا فلتخم ريس نامض–
،ينقتلاو

،تائيهلا فلتخمل ةيملعلا تامدخلا ميدقت نامض–

ةيئايميكلا ةيئايزيفلا ليلاحتلا تالوكوتورب ةيقرت–
.اهريوطتو

امب فّلــــكيو ،ةيــــــكالهــــــتــــسالا داوــــملاو عئاوـــملا عرــــــــــف *
: يتأي

نـيزـخـتـلاو عـئاوملاـب لـكاـيـهـلا فـلــتــخــم نــيومت ناــمض–
،فييكتلاو

راـيـغـلا عـطــقو ةــيــكالــهــتسالا داوملاــب نــيوــمــتــلا ناــمض–
.تازيهجتلل نسحلا ريسلل ةيرورضلا

: يتأي امب فّلكيو ،ةنايصلاو نمألا عرف *

،تازيهجتلاو نيمدختسملا نمأ نامض–

،اهنيزختو تاجتنملا عاونأ عيمج ةبقارمب لفكتلا–

.ةليقثلا تازيهجتلا معد تادعم ةنايص نامض–

ةّيمـــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارــــــقلا اذــــه رشـــــــني:4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ8 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ81 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

مجانملا ةرازو

ربمتبس لوأ قفاوملا٢٤٤١ ماع مّرحم3١ يفخّرؤم رارق
قلــــعـــتملاءاـــبــــعألا رتــــفد جذوـــــمن ددــــــحي ،0٢0٢ ةنـــس
يفرـــحلا يمـــجـــنملا لالغـــتـــسالا تايـــفــــيكو طورــــشـــب
.بهذلل

––––––––––

،مجانملا ريزو ّنإ

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمب
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤملا٥٠–٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو
نوناق نمضتملاو٤١٠2ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥٣٤١ ماع
،مجانملا

لوأ يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2قفاوملا١٤٤١ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣2 يف خّرؤملا2٠2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو
ددحي يذلا8١٠2 ةنس تشـغ٥ قـــفاوـــملا9٣٤١ ماــــع ةدعــــقلا يذ
،ةيمجنملا صيخارتلا حنم تاءارجإو تايفيك

 : يتأي ام رّرقي

مقر نوناقلا نم٤٦ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٤2 قــــفاوـــملا٥٣٤١ ماـــــع يناــــثلا عيـــبر٤2 يف خّرؤـــــملا٥٠–٤١
اذه فدهي ،مـــــجاــــنملا نوــــناق نمــــضتملاو٤١٠2ةنــــس ريارــبف
طورــــــــــشبقلــــعـــتـــملاءابـــــــــــعألارتـــفدجذوــــمنديدــــحتىلإرارـــــقلا

.بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالا تايفيكو

ىلع بجي يذلا ءابعألا رتفد جذومن ددحي:٢ ةداملا
باتتكالا بهذلليفرحلايمجنملالالغتسالاصيخرتبلاط
.رارقلا اذهب قحلملا يف ،هيف

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس لوأ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٣١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

باقرع دـمحم
قحلملا

لالغتسالا تايفيكو طورشب قلعتملا ءابعألا رتفد
.بهذلل يفرحلا يمجنملا

طورش ديدحت ىلإ اذه ءابعألا رتفد فدهي : ىلوألا ةداملا
.بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالا تايفيكو

ّالإ بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالا متي ال :٢ ةداملا
ةلاكولاهمّلست يفرح يمجنم لالغتسال صيخرت بجومب

ةيميظنتلا تاءارجإلل اقبط ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا
.اهب لومعملا

يفرح يمجنم لالغتسال صيخرت بلاط نكمي :3 ةداملا
بهذلل يفرحلايمجنملالالغتسالا طاشن ةسرامميف بغري
يمجنملالالغتسالليمجنملاصيخرتلابلطفلمميدقت
ةينطولا ةلاكولل ايميلقإ صتخملا يوهجلا عرفلا ىدل يفرحلا
ةيميظنتلاتاءارـــــجإللاقــــفوةـــساردللةيمــــجـــــنملاتاطاشنلل
.اهب لومعملا

يفرحلا يمجنملا لالغتسالا صيخارت تابلط ليجست متي
،ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولا هعضت لجس يف بهذلل
.هيلعً ارشؤم ًامقرم

يفرـــــحلا يمـــجـــنملا لالغــــتسالا صيـــخرتمّلسي :٤ ةداملا
تاونس )٥( سمخ قوفت ال ةدمل ،ةقيثولا دادعإ قح عفد دعب

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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