
ـه٢٤٤١ ماع بجر١١٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس رياربف٥١ 12

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

نوـــناـــقلا نـــم٥2 ةداـــــملا ماـــــكحأل اقـــيــــبــــطت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا

موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
ةمئالملا يبساحملاو يتاينازيملا رييستلا تاءارجإ ديدحت ىلإ

تائيهلاو يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيمل
تاصيصخت نم ةديفتسملا ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو
.ةلودلا ةينازيم

: موسرملا اذه ماكحأب ىنعت:2 ةّداملا

تاسسؤملاو يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا -١
: لمشت يتلا ،ةلثامملا ةيمومعلا

،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا •
 ،ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا •
تاسسؤمـلــل ةــلــثاــمملا ىرــخألا ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا •

ةيمومعلا تاسسؤملا اهيف امب يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ

يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا •
ةقلعتملا رييستلا تارارقو نيمدختسملا تاقفنب قلعتي اميف
.مهب

ةديفتسملا ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا -٢
: لمشت يتلا ،ةلودلا ةينازيم تاصيصخت نم

،يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا •
،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا •
يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا •

.نيمدختسملا فيلاكت جراخ تاقفنلا صوصخب

ةرازولل ةينعملا حلاــــصملا نيـــب تاقالـــــعلا ددــــحت:٣ ةّداملا
ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلاو جمانربلا نع ةلوؤسملا
فّلكت امدنع ،ةيقافتا بجومب ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا

نم ءزج وأ لك ذيفنتب ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا هذه
.جمانربلا اذه

 يناثلا لصفلا
ةيمومعلا تاسسؤملا عم تاقالعلل يقافتالا راطإلا
ةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا عباطلا تاذ

نع ةلوؤسملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا موقت:٤ ةّداملا
لوؤسم عم ،ةسسؤملل دنستس يتلا ةطشنألا وأ جمانربلا
.امهنيب تاقالعلل يقافتالا راطإلا ديدحتب ةسسؤملا

ةيناثلا ىدامج٥٢ يفخّرؤم٢٦-١٢ مقر  يذيفنتموسرم
ددـــحـــي ،١٢٠٢ ةــــنــــس رـــــيارـــبـــف٨قــــفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع
يـبـــساـــحملاو يـــتاـــيـــنازـــيملا ريـــيـــســـتلا تاءارـــــجإ
تاذ ةـيـموـمـعـلا تاسسؤملا تاـيـنازــيمل ةــمــئالملا
ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلاو يرادإلا عباطلا
ةيـــــنازـــيـــم تاــــصيــــصـــخت نم ةديــــفـــتــــســـملا ىرـــــخألا
.ةلودلا

ــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤــــــملا٥1-81مــــقر يوـــــــضــــعلا نوـــــناــــقلاىضــــتقمبو –
81٠2 ةنــس ربــــمتــــبس2 قــــفاوــــــملا93٤1ماــــــــــع ةــــجــــحلا يذ22
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعـــملا  ،ةيلاـــملا نيـــناوـــقب قلعــــتملاو
،هنم٥2

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤1٤-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2991 ةنس ربـمفون٤1 قـــفاوـملا31٤1 ماـــع ىلوألا ىدامــــج91
لدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلابقلعتملاو
 ،ممتملاو

يف خرؤملا٠23-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤1٠2 ةنس ربمفون٠2 قفاوملا63٤1 ماع مرحم72
،عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلاو عورشملا ىلع فارشإلاب
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤــــملا٤83-٠2 مــــقر يذيفـــنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ربمـسيد91 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمـــج٤
ةرفوتملا عفدلا تادامتعا ذيفنت تايفيكو طورش  ددحي يذلا

،ةيليمكتلا ةرتفلا لالخ

يف خرؤملا٤٠٤-٠2 مقر يذــــيفـــــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ربمــسيد92 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىداـــــمج٤1
،تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيك ددحي يذلا
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،ةسسؤملل هجوملا ةيابجلا جتان–
،ةيلحملا تاعامجلا فرط نم ةحونمملا تاناعإلا–
،ةسسؤملل ةصاخلا تاداريإلا–
،ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا نم جتانلا لمتحملا ديصرلا–
.اياصولاو تابهلا–

بسح تادارــيإ ميدــقــت قــيرــط نــع ميدــقــتــلا اذــه لــمــكــتسي
.هالعأ٤ ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك طاشنلا

: ةيتآلا تانّودملا بسح ةسسؤملا تاقفن مدقت:٠١ ةداملا
،طاشنلا بسح ةنّودم–
.ةقفنلل ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح ةنّودم–

،ةقفنلا نم ةياغلا طاشنلا بسح ةنّودملا ّنيبت:١١ ةّداملا
.ةسسؤم لكل مئالم فينصت بسح مدقتو

ةفلتخم جماربل ةعبات ماهم ةدع تدنسأ اذإ ام ةلاح يفو
طاشن يف ماهملا هذهل ةكرتشملا تادامتعالا عمجت ،ةسسؤملل
.ةماعلا ةرادإلل دحاو

ةيداصتقالا ةعيبطلا بســح ةنّودـــملا يوــــتـــــحت:٢١ ةّداملا
: ةيتآلا تاقفنلل ةيسيئرلا باوبألا ىلع ةقفنلل

،نيمدختسملا تاقفن باب •
،حلاصملا رييست تاقفن باب •
 ،رامثتسالا تاقفن باب •
.ءاضتقالا دنع ،ليوحتلا تاقفن باب •

صوصنملا تاقــفــــنلا باوــــبأل ةنّوـــــكملا رـــصاــــنعلا حـــضوــــت
فّلـــــكـــملا رـــيزوــــلا نم رارــــــق بـــجوـــمب ةداــــملا هذــــه يف اهــــيــــــلع
.ةينازيملاب

جمانربلا نع ةلوؤسملا ةرازولا حلاصم رشابت:٣١ ةّداملا
قــبـــسملا غـــيلــــبتلا ،ةســــسؤــــملل دنســــتـــس يـــتلا ةطــــشــــنألا وأ
ةنّودملا قـــفو ةعزوــــم ضرــــغلا اذــــهل ةــــصّصخملا تادامتعالل

يف ،هالعأ11 ةداملا يف اهيلـــع صوــــصنملا طاشــــنلا بـــــسح
ذيفنت ةنــس قبـــست يتلا ةنـــــسلا نم رــــبوـــتــــكأ7 هاــــصقأ لــــــجأ
.دنستس يتلا ةطشنألا وأ جمانربلا

فرط نم ةسسؤملا ةينازيم ىلع ةقداصملا متت:٤١ ةداملا
يتلا ةنـــــسلا نم ربــــمفون٠2 هاـــصـــقأ لـــجأ يف ةلوادــــملا ةئيه
.ةينازيملا هذه اهب قلعتت يتلا ةنسلا قبست

ةفصب ةسسؤملا ةينازيم ىلع ةقفاوملا متت:٥١ ةّداملا
رـــيزوــــلاو جماــــنرــــبــــلا نــــع لوؤسملا رــــيزوــــلا نيب ةــــكرــــتشم
.ةينازيملاب فّلكملا

نم ربمفون٠3 هاصقأ لجأ يف ةقفاوملل ةينازيملا مدقت
.ةينازيملا هذه اهب قلعتت يتلا ةنسلا قبست يتلا ةنسلا

: صوصخلا ىلع ،يقافتالا راطإلا اذه ددحي
،طاشنلا بسح ةلصفم ،ةسسؤملل ةدنسملا ةمهملا •
اهيف امب ،فده لكب ةطبترملا ءادألا تارشؤمو فادهألا •

صوصنملا ءادألاو لامعألا دقع بجومب ةددحملا ةفدهتسملا ميقلا
،هاندأ٥ ةداملا يف هيلع

،طاشنلا بسح ةنّودملا •
،اهتيرودو رضاحملا نومضم •
،يقافتالا راطإلا ةعجارم تايفيكو طورش •
،ةرطسملا فادهألا غولب مدع ةلاح يف ةبترتملا جئاتنلا •
ىوتسم ىلع يقافتالا راطإلا ةعباتمب ةفلكملا ةحلصملا •

.جمانربلا نع ةلوؤسملا ةرازولا

يف هيلع صوصــنملا ءادألاو لاــــمـــعألا دقــــع مرــــبي:٥ ةّداملا
عم ،ةسسؤملا لوؤسمو جمانربلا لوؤسم نيب هالعأ٤ ةداملا

باب بسح ةيلاملا تادامتعالا عيزوت ،صوصخلا ىلع ،ديدحت
ءادألا  تارشؤم نم رشؤــم لكل ةفدهـــــتسملا ميــــقلاو تاقــــفنلا
.ةسسؤملل ةدنسملا فادهألاب ةقلعتملا

ةيدودرملاو لامعألا لوح يونس ريرقت دادعإ متي:٦ ةّداملا
ناونعب ةققحملا جئاتنلا مييقتل ةسسؤملا لوؤسم فرط نم
.ءادألاو لامعألا دقع

ثلاثلا لصفلا
ةمئالملا ةيبساحملاو ةيتاينازيملا تاءارجإلا

يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيمل
ةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو

تاداريإلا لوألا مسقلا يف ةسسؤملا ةينازيم نيبت :7 ةّداملا
اهنع ّربعملا ةيريدقتلا تاقفنلا يناثلا مسقلا يفو ،ةيريدقتلا

لمتــــحملا ديــــصرلا اذــــكو عــــفدلا تادامـــتعاو مازــــتلالا صـــــخرــــب
.جتانلا

لجأ نم ةنسلل ةيريدقتلا تاقفنلاو تاداريإلا ميدقت متي
تانّودــــــملل اقـــفو ،ةلوادـــــملا ةئـــيـــه فرـــط نم اهــــيلع ةقــــفاوملا
.هاندأ٠1و9 نيتداملا يف ةروكذملا

ةزجنملا تايلمعلا ةسسؤملا ةينازيم نمضتت ال:٨ ةّداملا
  .رييستلا ضيوفت ءارجإ قفو

ةـيـمـيـظـنـتـلا ماـكـحألل رـيـيستـلا ضيوـفـت تاـيـلـمـع عضخـت
.تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيك ددحت يتلا

ةسسؤملا تاداريإ ةعيبط بسح ةنّودملا نمضتت:٩ ةّداملا
: اساسأ

ةيطغتل ةهجوملا ةلودلا فرط نم ةحونمملا تاناعإلا–
ذــيــفــنــت نـــع ةجتاـــنـــلا لالـــغـــتسالا فـــيـــلاـــكـــت نـــم ءزـــج وأ لـــك
،ةلودلا نم ةدنسملا ةيمومعلا تاسايسلا
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ةرفوــتملا عــــفدلا تاداـــــمـــتعا لقــــنت نأ نــــكــــمي:١٢ ةّداملا
قيرط نع ،رامثتسالا تاقـفن باـــب يف ربــــمــــسيد13 خــــيراــــــتب
جمانرــبلا نع لوؤـــــسملا رــــيزولا هذــــختي كرتــــشم يرازو رارـــــق
تاداـــمـــتــــعالا نـــــم %٥ دودـــــح يف ةــــيلاـــــملاب ّفلــــكملا رــــيزوــــلاو
 .اهب صخرملا

.ةيمومعلا ةنيزخلا يف يقبتملا ديصرلا بصي

 عبارلا لصفلا

ةمئالملا ةيبساحملاو ةيتاينازيملا تاءارجإلا
ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا تاينازيمل

ةلودلا ةينازيم تاصيصخت نم ةديفتسملا

تاسسؤملاو تائيهلا لصفلا اذه ماكحأب ىنعت:٢٢ ةّداملا
امدنع ،هالعأ2 ةداملا نم2 ةطقنلا يف ةروكذملا ةيمومعلا

ءزج وأ لك ذيفنت لجأ نم رييستلا ضيوفت راطإ يف لخدتت
 : ةيتآلا تالاحلا يف كلذو ،جمانربلا نم

،عورشملا نع بدتنملا فارشإلا -1
ةلودلا فرط نم ةضورفملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت -2

.ةيمومع ةمدخب مايقلا نع ةجتانلا ءابعألا ةيطغت وأ /و

تائيهلا عم تاقالــعلل يقاـــفتالا راــــطإلا ددـــــحي:٣٢ ةّداملا
: صوصخلا ىلع ،لصفلا اذه عوضوم ةيمومعلا تاسسؤملاو

ةسسؤملا وأ ةئيهلل دنستس يتلا ةمهملل قيقدلا فيرعتلا •
،ةيمومعلا

،فده لكب ةطبترملا ءادألا تارشؤمو فادهأ •
،اهتيرودو رضاحملا نومضم •
،يقافتالا راطإلا اذه ةعجارم تايفيكو طورش •
.ةرطسملا فادهألا غولب مدع ةلاح يف ةبترتملا جئاتنلا •

مقر يوـضـــعلا نوـــناـــقلا نــــم38 ةداــــــملل اقــــبـــــط:٤٢ ةداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجــحلا يذ22 يف خرؤملا٥1-81

تاصيــصـــختلا ليـــجـــست مـــتي ،هالــــعأ روــــكذـــملاو81٠2 ةـــنــــس
تاــــئيــــهــــلا ةدــــئاـــــفـــــل ةـــــلودـــــلا ةـــــيـــــنازـــــيـــــم يف تاـــــمـــــهاسملاو
ةـــهـــجوملاو لصفـــلا اذـــه عوضوــــم ةــــيــــموــــمــــعــــلا تاسسؤملاو
ةلودلا فرط نم ةضورفملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ليومتل
ةــمدــخــب ماــيــقــلا نــع ةجتاــنــلا ءاــبــعألا ةــيـــطـــغـــت لـــجأ نـــم وأ/و
اـــهـــلــــمــــع طــــطــــخــــم ميدــــقــــت ساسأ ىلع اصوصخ ،ةــــيــــموــــمــــع
.ةيونسلا ةيتاينازيملا اهتاريدقتو

ةرازولا نيب تاقالعلل يقافــتالا راــــطإلا دســــجي:٥٢ ةّداملا
ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلاو جمانربلا نع ةلوؤسملا
قيرط نع بدتنملا عورشملا بحاص ةفصب فرصتت يتلا
لومعملا تاءارجإلل اقبط بدتنملا عورشملا بحاص ةيقافتا

.اهب

رييستلا ضيوـفت عوـــضوم تايلــــمعلا ربـــتــــعت:٦٢ ةّداملا
تايلمع ،هالعأ22 ةداملا نم1 ةطقنلا يف اهيلع صوصنملا

ىلــــع ةـــقـــــفاوـــملا وأ ةــــقداـــصملا مدــــع ةــــلاــــــــــح يف:٦١ ةّداملا
ةيلاملا ةنسلا نم يفناج لوأ خيرات دنع ،ةسسؤملا ةينازيم
ريزولا فرـــط نـــم يتاــــينازـــيملا ذيفــــنتلا صّخري ،ةربــــــتعملا
دودح يف ،ةيلاــــملاب ّفلكملا رــــيزولاو جــــمانربلا نع لوؤــسملا

)3( ةثالث اهاصقأ ةدم لالـــخو ايرهـــش ،رـــشــــع يـــنثا نــــم ءزج
ةنسلا ناونعب ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالا غلبم نم ،رهشأ
.ةقباسلا ةيلاملا

تايلمع ّالإ يئانثتسالا صيخرتلا اذه يطغي ّالأ بجي
تاـــــطاـــشـــــن رارــــمــــتـــسال ةّيرورــــــضلا تاـــقــــفــــنلاو تادارـــــيإلا
.ةسسؤملا

ةيتاينازيملا تاصــــيـــصـــختلا عــــضو لـــجأ نــــم:7١ ةّداملا
،ةيلاملاب فّلكملا رــيزولا فرـــــط نــــم ةســـسؤـــــملاب ةقلعــــــتملا

صوصخلا ىلع ،ةســسؤـــملا ةينازـــيم عورـــشــــم قاــــفرإ بـــــجي
: يتأي امب

ةلوؤــــســـملا ةرازوــــلا نيـــب تاقالـــــعلل يقاـــفتالا راــــطإلا •
،ةسسؤملاو جمانربلا نع

،ءادألاو لامعألا دقع •

،ةيدودرملاو لامعألا لوح ريرقتلا •

عباتلا يقيقحلا دادعتلاو ةيلاملا لغشلا بصانم لودج •
،طاشنلا بسح فنصملا ،ةسسؤملل

.ةسسؤملل ةيريدقتلاو ةيلاحلا تاكلتمملا ةيعضو •

: ةنسلا لالخ ةينازيملا ليدعت نكمي:٨١ ةّداملا

فرط نم ،ةيليدـعت ةينازــــيم ىلع ةقـــفاوـــملا قـــيرــــــــط نع •
،ةينازيملاب فّلكملا ريزولاو جمانربلا نع لوؤسملا ريزولا
ةسسؤملل ةحونمم ةيفاضإ ةيلام تادامتعاب رمألا قلعت اذإ
نيب وأ تاقفنلا باوبأ نيب تادامتعالا عيزوت ليدعتب وأ
،ةطشنألا

يأر دعب فرصلاب رمآلا نم يليدعت ررقم قيرط نع •
تادامتعالا عيزوت ليدعتب رمألا قلعت اذإ ،يلاملا بقارملا

  . ةقفنلا باب سفنو طاشنلا سفن نمض

مقر يوــضـــعلا نوـــــناـــقلا نم٤3 ةداــــملل اقـــبـــط:٩١ ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1-81

ةكرح ةيلـمع يأب صـــــخرـــي ال ،هالــــعأ روـــكذــــملاو81٠2 ةــــنــــــــس
تاــــقـــفـــن باــــب حـــلاـــصل وأ نم اقالــــطنا ةيــــلاـــملا تاداــــمــــتعالل
. نيمدختسملا

تالاوحلا ريرحت لجأ نم ةيليمكتلا ةرتفلا ددحت:٠٢ ةّداملا
دنع ةرفوتملا تادامتعالا نم تاقفنلا عفدو عفدلاب رمألا وأ
ةنـــــــسلا نــــم يفــــناـــج13 هاـــصــــقأ لـــجأب ،ةيلاملا ةنــــسلا ةياـــــهن
.ةينازيملا ذيفنت ةنسل ةيلاوملا



١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع بجر٣
15م١٢٠٢ ةنس رياربف٥١

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11-81 مقر نوــناـــقلا ىضـــــتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392-31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤمـلا٠73-91 مــقر يـــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربــمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خرؤــمـلا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاومـلا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـــــــــمـلا96-٠2 مقر يذيفــــنـــتلا موـسرمـلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر62
)91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ريبادت فيفــخت ىلإ موــــسرمـــلا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
انوروـــك سوريـــف ءاـــبو راـــشـــتنا نم ةياـــــقولا ماــــظن فــيــــيكت
ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
راشتنال رطخ يأ نم مهتيامحو نينطاومـلا ةحص ىلع ظافحلا

.انوروك سوريف

ةدمل ددميو يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ لدعي :٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع  ،اًموي )٥1( رشع ةسمخ

ةرشاعلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
،يلاومـلا مويلا حابص نم ةسماخا ةعاسلا ةياــــغ ىلإ ًءاــــسم
،ةركـــســـبو ،ةـــنــــتاب : ةـــــيتآلا )91( ةرشـــــع عــــستلا تايالولا ىلع
،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ناسملتو ،ةسبتو ،ةريوبلاو ،ةديلبلاو
،ةليسمـلاو ،مناغتسمو ،ةنيطنسقو ،سابعلب يديسو ،لجيجو
،تلـــــــــيـــــــســـــــمـــــســــيتو ،فراـــــــــــــــطلاو ،سادرــــــــــــــموــــــــبو ،نارــــــــــــهوو
،نازيلغو ،تنشومت نيعو

عستلا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجـــحلا ءارجإ صــــخي ال –
،يقاوبلا مأو ،طاوغألاو ،فلشلاو ،راردأ : ةيتآلا )92( نيرشعلاو
،فيطسو ،ةفلجلاو ،ترايتو ،تسغنماتو ،راشبو ،ةياجبو
،ركـــســـعمو ،ةـــيدـــــملاو ،ةـــملاـــقو ،ةباــــنعو ،ةدكـــــيكسو ،ةديعــــسو
،فودنتو ،جيريرـــعوـــب جرـــبو ،يزــــيليإو ،ضيــــبلاو ،ةلــــقروو
،ةلــــــــيمو ،ةزاــــبــــيتو ،سارـــــــهأ قوــــسو ،ةلشــــنخو ،يداوــــــــلاو
.ةيادرغو ،ةماعنلاو ،ىلفدلا نيعو

نوــــكــــي ،تاــــيــــلــــمــــعــــلا هذــــه صخــــي اــــم يفو .ةــــلودـــــلا باسحل
رــــمآلا ةـــــيـــــموـــــمـــــعـــــلا ةسسؤملا وأ ةـــــئيـــــهـــــلـــــل لوألا لوؤسملا

،هل ةضوفملا ةيلاملا تادامتعالا ذيفنتل يوناثلا فرصلاب
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو كلذو

ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رشـــــني:7٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامــــج٥2 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس رياربف8

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ بـــــجر٢ يفخّرؤـــــم٠7-١٢ مــــقر يذيـــفــــنتموسرم
فيــفـــخت نمـــضـــتي ،١٢٠٢ ةنـــس رـــيارـــبف٤١ قـــــفاوملا
ءاـــبو راــــشتـــنا نم ةـــياــــقولا ماــــظن فيـــــيكت رــــيـــبادت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفـص81 يف خرؤـــــمـــلا6٥1-66 مــــقر رــــمألا ىضــتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىداــــمــــج7 يف خرؤـــــــمـلا7٠-88 مــــــقر نوــــناــــقلا ىضتقمبو–
قلعــــتـــــمـلاو8891ةنـــس رياــــني62 قــــفاوـــملا8٠٤1 ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر3 يفخرؤـــــمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضــــتقـمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤمـلا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيـــجوت نمــــــضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشـــغ7 قـــفاوـــمـلا22٤1 ماـــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ىدامـــــج72 يف خرؤــــمـلا8٠-٤٠ مــــقر نوــــناـــقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنـــس تشـــغ٤1 قــــفاوـــمـلا٥2٤1 ماع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤـمـلا٠1-11 مـــقر نوـــناــــقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1




