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ناضمر51 يف خّرؤملا11-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا0241 ماع
،هنم98 ةداملا اميس ال ،0002 ةنسل ةيلاملا

مّرحم32 يف خّرؤــــملا31-01 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نوناق نمضتملاو0102 ةنس ربمسيد92 قفاوملا2341 ماع
،هنم67 ةداملا اميس ال ،1102 ةنسل ةيلاملا

عيبر81 يف خّرؤملا12-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو5102 ةنس رـــبمسيد03 قــــفاوملا7341 ماــــــع لّوألا
رـــــــــيوطتلاو يــــــــملعلا ثـــــــــــحبلا لوـــــــــــح يـــــــــــهيجوتلا نوـــــــناقلا
،يـــــــجولونكتلا

يف خّرؤملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7102 ةــــــنس تــــــــشغ71 قـــــــفاوــــملا8341 ماـــــع ةدــــــــــعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا414-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2991 ةنس ربمفون41 قفاوملا3141 ماع ىلوألا ىدامج91 يف

لّدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،مّمتملاو

يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا5991 ةـــنس رــــياربف51 قـــــفاوملا5141 ماـــــع ناـــــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

52 يف خّرؤملا771-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
تايفيك ددحي يذلا5991 ةنس وينوي42 قفاوملا6141 ماع مرحم
هناونعيذلا203-280 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييسـت
،“ةــــيجولونقتلاةـــــيمنتلاويــــملعلاثـــــحبلليــــنطولاقودــــــنصلا“
،مّمتملاولّدعملا

خّرؤـــملا693-11 مــــقر يذــــيفنتلا موـسرملا ىــــضتقمبو –
1102 ةــنس رـــبمفون42 قــــفاوملا2341 ماــــع ةــــجحلا يذ82 يف

ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ

خّرؤملا793-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
1102 ةنس ربمفون42 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ82 يف

تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا رييستب ةصاخلا دعاوقلا ددحي يذلا
،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا

يف خّرؤملا77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا3102 ةـنس رــــياني03 قــــفاوملا4341 ماــــع لّوألا عـــــيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

لّوأ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
يذـــــلا2002 ةــــنس رـــــياربف31 قـــــفاوملا2241 ماـــــع ةـــــجحلا يذ
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةصصخملا تاقفنلا ةنّودم ددحي
،ةيدعبلا ةيلاملا ةبقارملل ةعضاخلاو يجولونكتلا

فارـــــــطألا ةددـــــعتملا تاــــقالعلل ةــــــــيعرفلا ةـــــــــيريدملا - ب
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو ،يبرعلاو يقيرفالا نواعتلاو

 ،ايقيرفإ بتكم –1

،ةيبرعلا نادلبلا بتكم –2

.ةيملاعلا تاميظنتلا بتكم –٣

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رـــــــشني :٩ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف رـــــئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس ربمسيد٠2

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

0441 ماع لوألا عيبر3 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارـق
ةــــــــنّودم ددــــــحي ،8102 ةـــــــنس رــــــــبمفوـن11 قــــــــفاوملا
مقر صاخلا صيصختلا باـسـح تاقفنو تادارــيإ
ثحبللينطولاقودـنــصلا“هناوــنعيذــــلا280-203
.“يجولونكتلاريوطتلاويملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

ماع لاوش8 يف خّرؤملا71-48 مقر نوناقلا ىضتقمب –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو4891 ةنس ويلوي7 قفاوملا4041
،مّمتملاو لّدعملا

بــــجر72 يف خّرؤـــــملا30-49 مــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو  –
نوناق نمضتملاو4991 ةنس ربمسيد13 قفاوملا5141 ماع
،هنم641 ةداملا اميس ال ،5991 ةنسل ةيلاملا

ةـــــجحلا يذ81 يف خّرؤـــــــملا50-99 مــــــقر نوناقلا ىـضـــتقمبو –
نوــــــــــناقلا نــــــــــــــمضتملاو9991 ةـــــــنس لـــــــــيربأ4 قــــــــــفاوــملا9141 ماـــــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ةقاطلا ريزو
ينوطيق ىفطصم

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو
ةيوار نامحرلا دبع
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يف خّرؤــــــملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقلا ىــــــضتقمبو –
يذلا2102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا3341 ماع يناثلا عيبر8
صاخلا صيصختلا باـــسح تاـــــقفنو تادارـــــيإ ةــــمئاق ددـــــحي
يملعلاثحبللينطولاقودنصلا“هناونعيذلا203-280 مقر
،“يجولونكتلاريوطتلاو

: يتأي ام ناررقي

موـــــــسرملا نـــــــــم4 ةداـــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
42 قفاوملا6141 ماع مرحم52 يف خرؤملا771-59 مقر يذيفنتلا

اذه فدهــــي ،هالــــعأ روــــكذملاو مّمتملاو لّدــــعــملا ،5991 ةـــنس وـــينوي
صيــصختلا باــــسح تاـــــقفنو تادارــــيإ ةــــنّودم دـــــيدحت ىلإ رارــــــقلا
ثــحبللينطولاقودـــنصلا“هـــناونعيذلا203-280 مـــقر صاـــخلا
.“يجولونكتلاريوطتلاويملعلا

30-49 مقر رمألانم641 ةداملا ماكحأل اقبط:2 ةداملا
ةنس رـــــبمسيد13 قــــــفاوملا5141 ماـــــع بــــــجر72 يف خّرؤـــــــملا

،مّمتملاو لّدعملا ،٥991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو4991
صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ دّدـحـُت ،هالــــعأ روـــــكذملاو
،هالـــــــعأ ىلوألا ةداــــــملا يف روــــــــكذملا ،203-280 مـــــــقر صاــــــــخلا

: يـــــتأي امــــك

: تاداريإلا ناونعب

عاـــــــطق يف ةـــــينطولا ةــــــسايسلاب ةــــــطبترملا دراوـــــــملا –
،يـــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يــــملعلا ثــــحبلا

،ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلا تامهاسم –

.اياصولاو تابهلا –

: تاقفنلا ناونعب

يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا ريوطتب ةطبترملا تاقفنلا –
تاذ تاـئيـهـلا تاصيصخـت اـهـنــم اــمــيس الو ،يداصتــقالا هــنــيــمــثــتو
ذــــــيفنت ةــــــــــــــــعباتمو رــــــــــــييست وأ/و ذـــــــــــــــيفنتب ةـــــــــــــــــــــفلكملا ةــــــــــيلاملا ةـــــــــــيلالقتسالا

تايقافتالا راطإ يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا عيراشم
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو عم ةمربملا

يف نـــيرخسملا نيثــــحابلل ثــــحبلا تاـــطاشن ةأــــــفاكم –
.ثحبلل ةينطولا جماربلا راطإ

صيــصختلا باــــسح تاـــــقفن ةــــنّودم دّدـــــحت :3 ةداملا
.رارقلا اذهبقحلملايف ،هالعأروكذملا ،203-280 مــقر صاــــخلا

.اهسفن لاكشألا بسح اهليدعت نكميو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:4 ةداملا
يذلا2102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا3341 ماع يناثلا عيبر8 يف

مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي
يـــــملعلاثـــــحبلليـــــنطولاقودـــــنصلا“هــــــناوـــنعيذـــــــلا280-203
.“يـــجولونكتلارــــيوطتلاو

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رـــــــــشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــــفاوــملا0441 ماـــــــع لوألا عــــيبر3 يف رــــئازجلاب رّرـــــــح
.8102 ةنس ربمفوـن11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

203-280 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفن ةنّودم

 : فيراصملا ديدست -1

ةلصتملا رـــئازجلا يف لقـــــنتلاو ةــــمهملا فـــــيراصم -1.1
،ثحبلا ريوطتب ةقلعتملا ةطشنألاب

ةــلصتملا جراـــخلا ىلإ لـــــقنتلاو ةــــمهملا فــــيراصم -1.2
،ثحبلا ريوطتب ةقلعتملا ةطشنألاب

ثــــــــحبلا رــــــيوطتب ةــــــقلعتملا ةــــيملعلا تاـــــيقتلملا -1.3
،)لقنلاو  ماعطإلاو ءاويإلاو ميظنتلا فيراصم(

،نيققحملا تاقحتسم -1.4

،نيدشرملا تاقحتسم -1.5

،نيراشتسملاو ءاربخلا تاقحتسم -1.6

تاـــــــمدـــــخلاو لاـــــــــــغشألاو تاـــــساردــــلا فــــيراـــــــــصم -1.7
،ثــحبلا ةـــئيه باـــسحل ةزــــجنملا

تاـــــــــيقتلملا يف ةــــــــــكراشملاو لـــــــــيجستلا قوـــــــــــقح -1.8
،جراخلا يفو رئازجلا يف ةيملعلا تارضاحملاو

هاروـــتكدلا ةـــبلطب لـــــفكتلاو لـــــقنتلا فـــــيراصم -1.9
.رئازجلا يف

  : مزاوللا -2

،ةيئايميكلا داوملا -2.1

،)يلآلا مالعإلا تاكلهتسم كلذ يف امب( تاكلهتسملا -2.2

ةــيعمسلاو ةـــيكيناكيملاو ةـــينورتكلإلا تاـــنّوكملا -2.3
 ،ةــيرصبلا

 ،بتكملا تامزلتسمو قرولا -2.4

،تايرودلا -2.5

،ثحبلاب ةصاخلا بتكلاو قئاثولا -2.6

،تاــــناويحلا( رـــــباخملا تاـــــجايتحاو تاــــمزلــــتسم -2.7
،)خلإ ...تاتابنلا

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

راجح رهاط
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 ،ةناضحلا فيراصم -5.6

،راكتبالاب ةصاخلا ةمدخلا فيراصم -5.7

تامسجملاو جذامنلا زاجنإوروصتلا فيراصم -5.8
يـــــــجذومنلابـــــــيكرتلاوتاـــــجوــــتنمللةـــــيـــلوألاةــــــــــلســــلسلاو
.ضرـــــعلاو

: نيثحابلاةطشنأ ةأفاكم -6

نيدنجملا نيثحابلاب ةصاخلا ثحبلا ةطشنأ ةأفاكم -6.1
،ثحبلل ةينطولا جماربلا راطإ يف

: يعامتجالا نامضلا -6.2

،ماعلا ماظنلا -6.2.1

،ةلاطبلا ىلع نيمأتلا -6.2.2

 .قبسملا دعاقتلا -6.2.3

: ثحبلا تائيه زيهجتو زاجنإو تاسارد -7

،ةعباتملاو ةساردلا -7.1

،ثحبلا تائيه زاجنإ -7.2

ثاثأو ةيملعلا تازيهجتلا( ثـــحبلا تائيه زـــيهجت -7.3
،)يرصبلا يعمسلاو عبطلاو خسنلا تالآو بتكملاو ربخملا

تاــــئيه يـــــنابم ةـــــنايصو لـــــيهأت ةداـــــعإو ةــــئيهت -7.4
،ةئفدتلاو فييكتلا ةزهجأ بيكرتو ءانتقا ،ثحبلا

،جماربلاو قحاوللاو يلآلا مالعإلا تازيهجت ءانتقا -7.5

 ،يلآلا مالعإلاو ةيملعلا تازيهجتلا ديدجت -7.6

تالآو يلآلا مالــــعإلاو ةــيملعلا تازـــيهجتلا ةــــنايص -7.7
.عبطلاو خسنلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربوتكأ١١ قفاوملا٠٤٤١ ماــع رفـــص لوأ يفخّرؤــــم رارـــــق
ماع رفص٥2 يفخّرؤـــــملا رارــــقلا لّدــــــعي ،٨١٠2 ةــــــنس
ددـــحي يذـــــلا٥١٠2 ةـــــنس رـــــبمسيد٧ قــــــفاوملا٧٣٤١
ةرازوـــــــــل تاـــــــــقفصلل ةــــــــيعاطقلا ةــــــــنجللا ةــــــــــليكشت
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص لوأ يف خّرؤم رارق بجومب
ماـع رــــفص٥2 يف خّرؤـــــملا رارـــــقلا لدـــــعي ،81٠2 ةــــنس رــــــبوتكأ
ةـــــليكشت ددـــــحي يذـــــلا٥1٠2 ةــــنس رـــــبمسيد٧ قــــــفاوملا٧٣٤1
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا
: يتأي امك  ،لّدعملا ،يملعلا

،ةريغص ةيملع تادعمو تاودأو داتع -2.8

 .رباخملاب صاخلا زاغلا ءانتقا -2.9

: ةقحلملا فيلاكتلا -3

 ،ةينقتلاو ةيملعلا قئاثولا رشنو عبط -3.1

ديربلاو تنرتنالاو سكافلا( ةيديربلا فيراصملا -3.2
صيلختلاو )ةيفتاهلا تاكبشلا بيكرت فيراصمو عيرسلا
،يديربلا

كراـمجلا قوـــقحو موـــسرو بــــئارض( ىرــــخأ ءاــــبعأ -3.3
فــــــــــيراـــصموروـــــــــــبــــعلافـــــــــيراـــصمو ةـــــيلاــــم فـــــــيراــــصمو
،)تانيمأتلا

،تازيهجتلا لقن فيراصم -3.4

،)كارتشالاو ءانتقالا( تايطعملا كنب -3.5

،ةيملعلا قئاثولا ةمجرت فيراصم -3.6

،رشنلاو راهشإلا فيراصم -3.7

.بيولا عقاوم ةنايصو زاجنإو ميمصت -3.8

: تارايسلا ةريظح -4

.يناديملا ثحبلا لاغشأل تالآلاو تارايسلا ءارك -4.1

: يجولونكتلا ريوطتلاو نيمثتلا فيراصم -5

ثــــــحبلا عـــــيراشم يلـــــماح ةـــــــقــفارم فــــــيراصم -5.1
،رئازجلا يف

تاسسؤملل ةحونمملا ةيركفلا ةيكلملا فيراصم -5.2
: جراخلا يفو رئازجلا يف ةدمتعملا

،ةيمدقألا يف ثحب -5.2.1

تاـــــــمالعلاو عارــــــــتخالا تاءارـــــــــب عادـــــــــيإ تاــــــبلط -5.2.2
،جذامنلاو ةيراجتلا

،جمارب عاديإ -5.2.3

ةـــــــيناوــــيحلاوةـــــــيتاــــبنلا تاراـــــــكــــتبالا ةــــــــياــــمح -5.2.4
 ،اهريغو

،ءالكولا فيراصم -5.2.5

تاـــــــــيــجمربلاو عارــــــتخالا تاءارــــــــب ةــــــــياــــمح -5.2.6
.)جراخلاو رئازجلا يف( ةــــعدوملا

لــــباقلا عورـــــشملا فــــــيرعتو ميـــــــمصت فـــــــيراصم -5.3
،نيمثتلل

لباقلا عورشملا ىودج ةساردو مييقت فيراصم -5.4
،)لمعلا ةطخ = عورشملا جضن( نيمثتلل

ةـــلباقلا تاــــجتنملا رــــيوطتو بـــــيرجت فـــــيراصم -5.5
،نيمثتلل
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