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ةـبـسنــلاـب ًاــفرـط رـبـتـعـت يـتـلا تاـسسؤـملا ددـحــت :٢ ةداملا
ةروكذــملا ”ةـيـعانـصـلا تاـيــجوــلوـنـكتلا“ ةـيـجوــلونــكتلا ةيـضرألل

: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

،1 نارهو ةعماج–

،ركسعم ةعماج–

،ةديعس ةعماج–

،ترايت ةعماج–

،راشب ةعماج–

.سابعلب يديسل يلآلا مالعإلل ايلعلا ةسردملا–

تايجولونكتلا“ ةيجولونكتلا ةيضرألا نوكتت:3 ةداملا
: عورف )٤( ةعبرأ نم ”ةيعانصلا

،ةيكيناكيملا تارابتخالاو سايقلاو عينصتلا عرف *
 : يتأي امب فلكيو

قيرط نع ةيكيناكيملا تابيكرتلاو ءازجألا عينصت–
اهيف ميكحتلا متي يتلا وأ ةيديلقتلا تالآلا ىلع عينصتلا

،اقباس ددحم طورش رتفدل اقفو ايمقر

عينصتلا ةيلمع ءانثأ ةيكيناكيملا ءازجألا سايق نامض–
فرط نم ةبولطملا ةدوجلا ةبقارمل وأ ةيضرألا ىوتسم ىلع
،نوبزلا

صاوخلا فلتخمو ةيكيناكيملا رابتخالا تالآ ىلع سايقلا–
 .ةنورملاو بعتلاو دشلا صئاصخ لثم داوملل ةيكيناكيملا

: يتأي امب فلكيو ،داوملا ةبقارمو فيصوت عرف *

ةزهجأ ةطساوب داوملا تانــــّيع يف مكحتلاو فيصوتلا–
ةينيسلا ةعشألاب ةيرتموتكارفيدلا ةزهجأ لثم ،ةقدلا ةيلاع
 ،ةينورتكلإلا حسملا رهاجم وأ

،ةيقيقحلا ماسجألل ةرمدملا ريغ ةبقارملاو فيصوتلا–
،ةقدلا ةزهجأ مادختساب ،ربخملا يف وأ عقوملا جراخ

.ةيئيبلا تارشؤملا ةدوج ةبقارم–

حـئاـفصلا لاـمـعأو ةــيــلوألا جذاــمــنــلا عــيــنصت عرــف *
: يتأي امب فلكيو ،ةيندعملا

داعبألا ةيثالثو )D2( داعبألا ةيئانث عطق لامعأب مايقلا–
)D3( نوبزلا طورش رتفد بسح ةفلتخم جذامن قيقحتل، 

،ةيكيتسالبلا وأ ةيندعملا تاوبعلا ةعانصل يطلا لامعأب مايقلا–

،داعبألا ةيثالثو ةيئانث ةيكيتسالبلا ءايشألا ةعابط–

.داعبألا ةيثالث ةيندعملا ءايشألا ةعانص–

: يتأي امب فلكيو ،ةيندملا ةسدنهلا عرف *

ةينقتويجلا صئاصخلا ديدحتل ةينقتويجلا تاساردلا زاجنإ–
ةسدنهلا لامعأل ساسأك ةمدختسملا ةبرتلل ةيكيناكيملاو
رباخملاو عقوملا يف تارابتخالا( ةيمومعلا لاغشألاو ةيندملا
 ،)ةبرتلا اكيناكيم يف ةقبطملا

يتنمسإلا طالملا ىلع ةيكيناكيملا تارابتخالا زاجنإ–
،ةبلصتملاو ةجزاطلا ةناسرخلاو

داوم ىلع ةيكيناكيملاو ةيئايزيفلا تارابتخالا زاجنإ–
،ءانبلا

مـيـمصت ىلع ةـقـبـطملا ةـيـنـقـتوــيجلا تاساردــلا زاــجــنإ–
.ةرايسلا قرطلاو قرطلا ةفصرأ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوملا2٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج٤1يــف رــئازــجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس يفناج82

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج7٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ميظنتلا ددحي ،١٢٠٢ ةنس رياربف٠١ قفاوملا٢٤٤١
.ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل يرادإلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يــفخّرؤملا٠73-91 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتقــمب–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤـملا361-٠2 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
٠2٠2 ةـنـس وـيــنوــي32 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع ةدـــعــقلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـفخّرؤـملا٤5-59 مــقر يذيفنـتـلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
يذــلا5991 ةـنـس رــيارـبف51 قــفاوـملا51٤1 ماــع ناـضـمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا851-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدـحي يذـلا6991 ةنس ويام٤ قـفاوـملا61٤1 ماع ّةجحلا يذ61

صوصنملا ،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألا ماكحأ قيبطت طورش
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يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

61٤1 ماعيناثلا عيبر٠3 يف خّرؤملا٤2-59 مقر رمألا يف اهيلع
كالمألا ةيامحب قلعتملاو5991 ةنس ربمتبس52 قفاوملا
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا

يــفخّرؤـملا77–31 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىضتـقـــمبو–
يذــلا31٠2 ةنـس رــياـنـي٠3 قــفاوملا٤3٤1 ماــع لوألا عيـبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤـملا391-٤1 مــقر يذيـفـنتلا موـسرــملا ىضتـقــمبو–
دّدـحي يذـلا٤1٠2 ةـنـس وـيـلوـي3 قـفاوملا53٤1 ماـــع ناـضـمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يفخّرؤملا232-91 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضـتـقمبو–
يذــلا91٠2 ةـنـس تـشــغ31 قــفاوملا٠٤٤1 ماــع ةـّجحلا يذ21
،اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ماهم دّدحي
،هنم7 ةداملا اميس ال

يفخّرؤملا332-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع  ةّجحلا يذ21
،ثحبلل ةيتاعوضوملا تاكبشلا ءاشنإ تايفيكو طورش دّدحي

لاّوش21 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا نمضتملاو21٠2 ةنس تشغ٠2 قفاوملا33٤1 ماع
،ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل يرادإلا

 : يتأي ام  نورّرــقي

موــــسرــملا نـــم7 ةداــــــملا ماــــكــــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةداملا
٠٤٤1 ماع  ةّجحلا يذ21 يفخّرؤملا232-91 مقر يذيفنتلا
تالاـكوـلا ماـهـم دّدــحــي يذــلا91٠2 ةــــــنس تشغ31 قـــفاوملا
رارقلا اذه فدهي ،اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا
 .ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل يرادإلا ميظنتلا ديدحت ىلإ

ةيتاعوضوملا ةلاكولل يرادإلا ميظنتلا لمتشي :٢ ةداملا
: يتأي ام ىلع ،ريدملا ةطلس تحت ،ثحبلل

،ةماعلا ةنامألا–

،اهمييقتو ثحبلا تاطاشن ةجمربل ةدعاسملا ةيريدملا–

،ةيجراخلا تاقالعلاو نيمثتلل ةدعاسملا ةيريدملا–

.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا عيراشم ليومت مسق–

ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا طاشن ماعلا نيمألا قسني:3 ةداملا
: ةيتآلا

،نيوكتلاو نيفظوملا ةحلصم–

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم–

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم–

.يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي:٤ ةداملا

تاــطاـشــن ةـــجمرـبل ةدـــعاـــسملا ةــيرــيدـملا فّـلــكـت:5 ةداملا
ةيونسلا جماربلاو ثحبلا تاطاشن دادعإب اهمييقتو ثحبلا

،اهذيفنت ىلع رهسلاو اهمييقتو ثحبلل تاونسلا ةددعتملاو
: ةيتآلا حلاصملا نم نوكتتو

،ثحبلا تاطاشن ةجمربو صيخشت ةحلصم–
،ةيرشبلا ةيملعلا تاقاطلا ةحلصم–
،اهمييقتو ثحبلا تاطاشن ةعباتم ةحلصم–
.ثحبلل ةيتاعوضوملا تاكبشلا ةحلصم–

تاقالعلاو نيمثتلل ةدعاسملا ةيريدملا فّلكت:٦ ةداملا
ةئيه يأ عم نواعتلاو لدابتلا تاقالع ريوطتب ةيجراخلا

رشنو نيمثت نامضو ،هسفن ناديملا يف لمعت ةيبنجأ وأ ةينطو
لاجم يف نيعرتخملا ةدعاسم اذكو ،اهعيزوتو ثحبلا جئاتن
: ةيتآلا حلاصملا نم نوكتتو ،تاءاربلا ةيامحو ةيلوألا ةجذمنلا

،نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم–
،لاصتالاو طيشنتلاو ةيملعلا تارهاظتلا ةحلصم–
،ثحبلا جئاتن نيمثتو صيخشت ةحلصم–
،يجيتارتسالا يجولونكتلاو يملعلا دصرلاو راكتبالا ةحلصم–
.مالعإلاو ةيتامولعملا تاكبشلا ةحلصم–

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا عيراشم ليومت مسق ّفلكي:7 ةداملا
ةررـقملا ثـحـبلا تاـطاـشنو تاـيـلـمع لـيوـمـتب يـجوــلونـكـتلا

ةيتاعوضوملا تاكبشلا ريسب ةقلعتملا تاقفنلل يلاملا رييستلاو
ةــطـبترملا ةيـمــلـعلا تارــهاـظـتلا لــيوــمت يــف مــهاـســيو .ثـحبلل
: ةـيـتآلا حـلاصـملا نـم نوــكـتيو ،ةــلاـكوـلا تاـطاــشـنب

،تايقافتالاو دوقعلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم–

،ثحبلا تاطاشنو جمارب ليومت ةحلصم–

.ةيملعلا تازيهجتلاو فيشرألاو درجلا ةحلصم–

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:٨ ةداملا
نمضتملاو21٠2 ةنس تشغ٠2 قفاوملا33٤1 ماع لاّوش21 يف

.ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل يرادإلا ميظنتلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوـملا2٤٤1 ماــع ةــيناــثــلا ىداــمـج72يـف رــئازــجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس رياربف٠1


