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لمشتو ،ةلودلل ةعباتلا كالمألا ليخادم: ةيناثلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا

،ىواتأو قوقح .2.1

   ،لالغتسالاو راجيإلا ليخادم2.2

،ةيراقعلاو ةلوقنملا لوصألا نع لزانتلا جتان2.3

،ةيرادإلا تامدخلا جتان .٤.2

.ىرخأ ليخادمو قوقح .2.5

اذكو ةلودلل ةيلاملا تامهاسملا ليخادم : ةثلاثلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا لمشتو ،ىرخألا اهلوصأ

،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا حابرأ جتان .3.1

،ةيلاملا ريغ تاسسؤملا حابرأ جتان .3.2

.ىرخألا ةيلاملا لوصألا دئاوعو تاعاطتقا .3.3

ةمدقملا تامدخلا لباـقـم ةــعوــفدــملا غــلاــبـملا : ةعبارلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا لمشتو ،ىواتألا اذكو ةلودلا لبق نم

،ةلودلا تامدخ لباقم ةعوفدملا غلابملا جتان .1.٤

،تاددرتلا لامعتسا ىواتأ .2.٤

 .ةيداماللا لوصألل ىرخأ جتاون .3.٤

لـــمـشـتو ،ةـيـنازــيملا لــصاوــح فـلــتـخـم : ةسماخلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا

يـف ةـيـنازـيـملا يـف ةــجردــملا رـيــغ موـسرلاو بــئارضلا .5.1
،ةددحـملا لاجآلا

،اقبسم ةصصخملا ريغ موسرلا جتان .5.2

،ةنيعم ريغ ةفلتخم تاداريإ .5.3

.ىرخأ  لصاوح .٤.5

لمشتو ،ةعونتملا ةيئانثتسالا لصاوحلا : ةسداسلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا

،ةلودلا نويد ىلع ةيئزجلا وأ ةيلكلا تاءاغلإلا .6.1

،قح ريغب ةعوفدملا غلابملل ةنيزخلا ىلإ تاعاجرتسا6.2

،ايئاهن مداقتلا اهقحل ىتلا ةلودلا نويد6.3

.ىرخأ ةيئانثتسا لصاوح .٤.6

تابهلاو تامهاسملل ةصصخملا لاومألا: ةعباسلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا لمشتو ،اياصولاو

،تامهاسملل ةصصخملا لاومألا7.1

،تابهلا .7.2

.اياصولا.7.3

نم اهيلع لصحتملا لصاوحلاو دئاوفلا: ةنماثلا ةئفلا
تاناخلا  لمشتو ،ةلودلا لاومأ فيظوتو تاقيبستلاو ضورقلا
: ةيتآلا

   ،تادنسلا ىلع دئاوفلا8.1

،تافيظوتلاو تاقيبستلاو ضورقلا جتاون .8.2

،اهعاونأ لكب ةيلاملا قاروألاو تاموسحلاو ميقلا .8.3

.ىرخأ لصاوحو  دئاوف .٤.8

٤ةّداملا يف دّدحـملا فينصتلا نع رظنلا ضغب:5 ةّداملا
روكذملا ”أ“ لودجلا يف ةَنيبملا تاداريإلا فينصت ددحي ،هالعأ

خرؤملا51–81 مقر يوضعلا نوناقلا نم37ةّداملا ماكحأ يف
81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف

.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،هالعأ روكذملاو

ةهجولا بســح ةــلودلا تاداريإ فينصت ضرعي :٦  ةّداملا
: يتأي امك

،ةيلحـملا تاعامجلا–

،ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا–

،يعامتجالا نامضلا قيدانص–

،ةياصولا تحت تائيه–

.ىرخأ تاهجو–

لــيـمـحـتلا بـــسـح تادارــيإلا فيـنـصـت ددـــحـي:7 ةّداملا
 .امهب لومعملا نيبساحـملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يبساحـملا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني :٨ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوــملا2٤٤1 ماــــع يـــناــثــلا عـيــبر٤1 يــف رــئازـــجلاـب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون٠3

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٤53–02 مقر يذيفنت موسرم
ددــحــي ،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
.ةلودلا ةينازيم ءابعأ تافينصتل ةــنوـــكملا رصانـعـلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب

3٤1و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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اــهـب قـحلت يتلا ةفـيظوـلا جــمارـبـلا ةــظــفاــح لوؤـســم ددحي
.يعرف طاشن لك نكمأ نإو ،طاشن لك ةيلوؤسم

ةينازيم ءابعأل طاشنلا بسح فينصتلا مسقني:5 ةّداملا
: ىلإ ةلودلا

،جماربلا ةظفاح•

،جمانربلا•

،يعرفلا جمانربلا•

،طاشنلا•

.ءاضتقالا دنع ،يعرفلا طاشنلا•

يتــلا جمارــبــلا نــم ةــعوــمــجــم جمارــبــلا ةــظـــفاـــح نـــمضتـــت
.ةددحم ةيمومع تاسايس ذيفنت يف مهاست

يتلا تاسايسلل يلمعلا رييستلا راطإ جمانربلا لكشي
.اهعبتتو ةلودلا اهجهتنت

ةدع صخي ةيرازو ةظفاحل عبات جمانرب دامتعا نكمي ال
نم ةقبسملا ةقفاوملا دعب ّالإ ةيمومع تاسسؤم وأ تارازو
.لوألا ريزولا

.جمانربلل ايفيظو اميسقت يعرفلا جمانربلا لثمي

ديدحتب حمسي جمانربلل ايلمع اميسقت طاشنلا لثمي
تادامتعالاو ةعبتملاو ةجهتنملا تاسايسلا ذيفنت ىوتسم
طاشنلا نمضتي نأ نكميو .ةذفنملاو ةصصخملا ،ةبولطملا
.ذيفنتلا ىوتسم رثكأ حضوت ةيعرف ةطشنأ

ءابـعأ ،طاــشنلا بـســح فينـصـتلا زـيـمرت ددحي:٦ ةّداملا
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم ةميلعت بجومب ةلودلاةينازيم

 يــناــثلا باــبلا

تاقفنلل ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح فينصتلا

ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح فينصتلا نمضتي:7 ةّداملا
ةحونمملا دراوملل اقفو ةينازيملا تاقفن ،ةلودلا ةينازيم ءابعأل
.ةيرادإلا اهتهجو نع رظنلا ضغب

ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح فينصتلا نمضتي:٨ةّداملا
نينثا ىلإ مسقنت نيوانع )7( ةــعـبـس ،ةــلودــلا ةـيـنازـيـم ءابــعأل
: داوم ىعدت افنص )23( نيثالثو

: نيمدختسملا تاقفن–١

،بتاورلا•

،تاضيوعتلاو تاوالعلا•

،تادايزلا•

،لمعلا بحاص تامهاسم•

22 يف خرؤملا51–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
92و82 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب
،هنم

مرــحـم٤2 يــف خرؤملا12–٠9 مـقر نوــناـقـلا ىـضـتـقـمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ51 قفاوملا11٤1 ماع
، 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 –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم82ةّداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا51–81 مقر

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس
.ةلودلا ةينازيم ءابعأ تافينصتل ةنوكملا رصانعلا ديدحت

تافينصتلا بسح ةلودلا ةينازيم ءابعأ مدقت :2 ةّداملا
: ةيتآلا

،طاشنلا –

،تاقفنلل ةيداصتقالا ةعيبطلا –

،ةلودلل ىربكلا فئاظولا –

.اهذيفنتو ةينازيملا دادعإب ةفلكملا ةيرادإلا تائيهلا –

لباقو زـّـمرُم لــكـش يف ةـلودـــلـل ةــقــفــن لـــك دـنســت:3ةّداملا
اهيلع صوصنملا تافينصتلاب ةقلعتملا تاناخلا يف عبتتلل

.هالعأ2ةّداملا يف

لوألا بابلا

طاشنلا بسح فينصتلا

ءاــبــعأ ةــهــجو طاــشـنـلا بــســح فينـصـتلا ددحي:٤ ةّداملا
.اهذيفنت ىوتسمو ةلودلا ةينازيم

عــيزوــت موــسرــم يــف،ةـنــس لـــك ،فينــصـتــلا اذـــه ددــحــيو
اهليدعت نكميو .ةينازيملاب فلكملا ريزولا لبق نم ،تادامتعالا

.اهسفن لاكشألا قفو ،ايئانثتسا ،ةنسلا لالخ

فينصتلا اذه دادعإ دصق جماربلا ةظفاح لوؤسم ىلع بجي
ةيمّلسو ةيمييقتو ةحضاو ةفصب نّيبي نأ ،طاشنلا بسح
ةددحـملا تايفيكلاو طورشلل اقفو ،هتاميسقتو جمانربلا لكيه

.هب لومعملا ميظنتلا يف



37  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر02
7م0202 ةنس ربمسيد٦

،لمعلا بحاص قتاع ىلع ةيعامتجا تامدخ•

،ةمدخلا شاعمو لمعلا ثداوح •

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل بتاورلا تاصيصخت•
.ىرخألا ةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا

: حلاصملا رييست تاقفن–2

،تالاصتالاو لقنلاو تالقنتلا•

،قيثوتلاو مالعإلا•

،ةينهملا تامدخلا•

،راجيإلا•

،حالصإلاو ةنايصلا•

،ىرخأ تامدخ•

 ،مزاوللاوتانيومتلا•

،رييستلل ىرخأ ءابعأ•

،نيوكتلاو نيهمتلا تامدخ•

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاــسسؤملا رييست تاصيصخت•
.ىرخألاةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا

: رامثتسالا تاقفن–3

،ةينيع تاتيبثت•

،ةيونعم تاتيبثت•

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل رامثتسالا تاصيصخت•
.ىرخألاةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا

: ليوحتلا تاقفن–٤

،صاخشألا ةدئافل تاليوحتلا•

،تاسسؤملا ةدئافل تاليوحتلا•

يداصتقالا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل تاليوحتلا•
،ىرخألاةلثامملاةيمومعلا تاسسؤملاو يراجتلاو يعانصلاو

،ةيلحـملا تاعامجلل تاليوحتلا•

،تايعمجلا ةدئافل تاليوحتلا•

،ةيبنجأ لودلو ةيلودلا تامظنملا ةدئافل تاليوحتلا•

.ىرخأ تاليوحت•

: يمومعلا نيّدلا ءابعأ–5

،يمومعلا نيّدلا ىلع دئاوف•

.يمومعلا نيدلا ىلع ىرخأ فيراصم•

: ةيلاملا تايلمعلا تاقفن–٦

،ةيلاملا تامهاسملا•

،تاقيبستلاو ضورقلا•

.تالافكو عئادو•

.ةعقوتملا ريغ تاقفنلا–7

.ةيلاملا ةرازو ةنودم يف الإ7و6و5 نيوانعلا رهظت ال

تاليوحت“و”رييستلل ىرخأ ءابعأ“ : فانصألا ديدحت متـي
،ةجاحلا دنع ،”يمومعلا نيّدلا ىلع ىرخأ فيراــصم“و“ىرــــخأ

.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

زيمرت اذكو تاقفنلل ةيعرفلا فانصألا ددحت :٩ ةّداملا
ريزولا نم رارق بجومب ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح فينصتلا
.ةينازيملاب فلكملا

ثلاــثلا باــبلا

ةلودلل ىربكلا فئاظولا بسح فينصتلا

ةلودلل ىربكلا فئاظولا بسح فينصتلا زكتري:0١ ةّداملا
نمضتي ءابعألل يفيظو فينصت ىلع ةلودلا ةينازيم ءابعأل
قيقحت يف مهاست يتلا ةطشنألا عومجم ،ىوتسملا بسح
.فدهلا سفن

ةلودلل ىربكلا فئاظولا بسح فينصتلا ددحي:١١ ةّداملا
ةهجوملاو ،ةينازيملا ءابعأ فانصأ لكل كرتشملا مساقلا

.ةنراقملا تاساردلاو تايئاصحإلا دادعإل  اصوصخ

ىرــبــكــلا فــئاـــظوـــلا بسح فـــيـــنصتـــلا تاـــيوـــتسم ددحت
: يتأي امك ،ةلودلا ةينازيم ءابعأل ةلودلل

ةماعلا تاجايتحالا ديدحتب ىوتسملا اذه حمسي : عاطقلا–
.اهتيبلت بجي يتلا ةيساسألا ةماعلا ةعفنملاو

ةــطـشـنأ نـمـضتي يذــلا ىوــتــسملا: ةيساسألا ةفيظولا –
يئاهنلا فدهلا سفن قيقحت يف مهاست يتلا ةلودلا فئاظوو
ةددحـملا ةيساسألا ةعفنملاو تاجايتحالا ةيبلت ىلإ فدهتو

.ينعملا عاطقلا يف

ةطشنأ نـمضـتـي يذــلا ىوــتـسملا : ةــيوــناـثـلا ةفـيـظوــلا –
.طيسولا فدهلا سفن قيقحت يف مهاست يتلا ةلودلافئاظوو

ىربـكـلا فـئاظوــلا بــســح فينـصـتلا لــكــشتي:2١ ةّداملا
فادهألا زاجنإب لفكتت يتلا تاعاطقلا نييعت قيرط نعةلودلل

: يتأي اميف ةيسيئرلا تاعاطقلا لثمتتو .فئاظولا بسح

،ةيمومعلا تارادإلل ةماعلا حلاصملا•

،عافدلا•
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،يمومعلا نمألاو ماظنلا•

،ةيداصتقالا نوؤشلا•

،ةئيبلا ةيامح•

،يعامجلا زيهجتلاو نكسلا•

،ةحصلا•

 ،ةدابعلاو ةفاقثلاو هيفرتلا•

،ميلعتلا•

.ةيعامتجالا ةيامحلا•

فينصتلل ةيوناثلاو ةيساسألا فئاظولا ددحت:3١ ةّداملا
نم رارق بجومب اهزيمرتو ةلودلل ىربكلا فئاظولا بسح
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا

عبارـلا باـــبلا

ةيرادإلا تائيهلا بسح فينصتلا

ءابعأل ةيرادإلا تائيهلا بسح فينصتلا حمسي:٤١ ةّداملا
تارازولا بسح ةيلاملا تادامتعالا عيزوتب ةلودلا ةينازيم
ةـــيـــلوؤسم زـــكرـــم بسح وأ/و ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملا وأ/و
لكيهلل اقفو تادامتعالا ىقلتت يتلا يتاينازيملا رييستلا
.ةينعملا ةيرادإلا ةئيهلل يلحـملا ميظنتلا وأ/و يميظنتلا

ءابعأل ةيرادإلا تائيهلا بسح فينصتلا مظني :5١ ةّداملا
.طاشنلاو يميظنتلا لكيهلل اعبت ىوتسملا قفو ةلودلا ةينازيم

.ةيرادإلا ةئيهلا عون لوألا ىوتسملا ددحي

فــنـص ،ةــيرادإ ةــئـيه عوــن لــكـل ،يناــثــلا ىوتــسـملا ددـــحي
.تادامتعالا ىقلتت يتلا ةيرادإلا ةدحولا

يقلتُملا وأ ديفتسملا وأ ةحلصملا ثلاثلا ىوتسملا ددحي
.تادامتعالل

.ةقفنلل يفارغجلا رثألا وأ عقوملا عبارلا ىوتسملا ددحي

ةيرادإلا تائيهلا بسح فينصتلا زيمرت ددحي :٦١ ةّداملا
فـلــكـملا رــيزوــلا نــم رارــق بــجوــمب ةــلودــلا ةـيـنازـيــم ءاـــبـــعأل
.ةـيـنازيـملاـب

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني:7١ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1  يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم553–02 مقر يذيفنت موسرم
لدـــــعــي،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
خّرؤــملا432–51 مقر يذــيفنتلا موــسرملا مـــمــتيو

ةـــــنس تشغ92 قـــفاوــــملا6341 ماـع ةدـــعقلا يذ41يف
ةطشنألا ةـسرامم تاـــيفيكو طورـــــش ددحي يذلا5102
لـــجسلا يفليجستللةعضاخلاةمظنملانهملاو
.يراجتلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قـلـعــتملاو٤٠٠2 ةــــــــنس تشغ٤1 قــــفاوملا52٤1 ماــــع

ناتداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم
،هنم52و42

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قـفاوـملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنــس وـيـنوــي32 قــفاوـملا1٤٤1 ماـــع ةدــعـقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا432–51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا5102 ةنس تشغ92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ41
ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

: يتأي ام مسري

ميمتتو ليدعت ىلإ موـــسرـملا اذـــه فدــهي: ىلوألا ةّداملا
41 يف خرؤملا432–51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماـــكحأ ضـعـب
روكذملاو5102 ةنس تشغ92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ
.هالعأ

يذيفنتلا موسرمـلا نم ىلوألا ةدامـلا ماكحأ لدعت:2 ةّداملا
92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ41 يف خرؤملا432–51مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو5102 ةنس تشغ

مقر نوناقلا نم42 ةدامـلا ماكحأل  اقيبطت : ىلوألا ةّداملا”
٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،4002 ةنس تشغ
ةــــطشنألا ةسرامم تاــــيــــفــــيـــــكو طورش دـــــيدحت ىلإ موسرملا

.”يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةمظنملا نهملاو




