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 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رـشني : اثلاث 
.ةيبـعّشلا ةيطارقميدلا ةيرئازـجلا

 نيتدـقـعـنـمـلا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
.22٠2 ةنس يام ٠1و 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 9و 7 خيراتب

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رـمـع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هلـلا دعس يرحب

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

،اوضع ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دـمحم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ةدــــعـقلا يذ ٩ يف خّرؤم 0١-22 مقر يوضع نوناق
 مـــيظـنتـلاــب قــــلعتــي ،2202 ةـــنس ناوـــج ٩ قــــفاوـــملا
 .يئاضقلا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 )3و 2 ناترقفلا( ٠٤1 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
 ٥61و 8٤1و ٥٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و )2 ةرقفلا( 1٤1و
،هنم ٤22و )٥ ةرقفلا( ٠91و 971و 861و

 رفص ٤ يف خرؤملا 1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنـس وــياــم ٠3 قــفاوملا 91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

 رفص 8 يف خرؤملا 3٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنس وينوي 3 قفاوملا 91٤1 ماع
 ،اهلمعو اهميظنتو عزانتلا ةمكحم

 بجر 12 يف خرؤملا 11-٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع
 ،ءاضقلل يساسألا

 يـف خرؤـــملا 11-٥٠ مــقر يوــضـعلا نوــــناـــقـــلا ىــضـتــقــمبو –
 ٥٠٠2 ةنس ويلوي 71 قفاوملا 62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠1
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

 يف خرؤملا 21-11 مقر يوضـعـلا نوـــناـــقـــلا ىــضــتــقــمبو –
 ددحي يذلا 11٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 23٤1 ماع نابعش ٤2
 ،اهتاصاصتخاو اهلمعو ايلعلا ةمكحـملا ميظنت

 يـف خرؤملا ٥1-81 مــقر يوــضـعـلا نوـناـــقــلا ىضــتقمـبو –
 81٠2 ةــنس رــبــمــتــبس 2 قـفاوملا 93٤1 ماـــــــع ةـــــــجحلا يذ 22
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

 6831 ماع رفص81 يف خرؤملا ٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

 1931 ماع رفص 62 يف خرؤملا 82–17 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ءاضقــلا نوـــناـــق نـــمضتملاو 1791 ةـــنس لــــيرــــبأ 22 قـــفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،يركسعلا

 مرـحــم ٤2 يف خرؤــملا 12-٠9 مــقر نوـــناــقــلا ىـضـــتــقـــمبو –
 ةبساحـملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 2٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيرادإلا مكاحـملاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا

 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا
،ةيرادإلاو ةيندملا

 ،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

 ،ناملربلا ةقداصم دعبو –

،ةيروتسدلا ةمكحـملا رارقب ذخألا دعبو –

 : هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي 
لوألا بابلا
ةماع ماكحأ

 مـــــــيظنتلا يوــــضعلا نوـــــــناقلا اذـــــه ددـــــحي : ىلوألا ةّداـــــملا
.يئاضقلا

 يداعلا يئاضقلا ماظنلا يئاضقلا ميظنتلا لمشي : 2 ةّداملا
.عزانتلا ةمكحمو يرادإلا يئاضقلا ماظنلاو

 ايلعلا ةمكحـملا يداعلا يئاـضقلا ماظنلا لمشي : ٣ ةّداملا
.مكاحـملاو ةيئاضقلا سلاجملاو

 ةلودلا سلجم يرادإلا يئاضقلا ماظنلا لمشي : ٤ ةّداملا
.ةيرادإلا مكاحـملاو فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملاو

  يناثلا بابلا
يئاضقلا ماظنلا نيب ةكرتشم ماكحأ

يرادإلا يئاضقلا ماظنلاو يداعلا
 ،ايلعلا ةمكحـملا رقمب ةيئاضقلا ةنسلا حتتفت : 5 ةّداملا

 ءاهتنا خيرات نم ،رثكألا ىلع )2( نيرهش ،يمسر لفحب
.ةيئاضقلا ةلطعلا
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 ســـلاــجـملا ىوـتـسـم ىلــع ةـيـئاـــضـقـلا ةـنـسـلا حاـتــتفا مـــتـي
 ىوـتـسـملا ىلـع اـــهـحاــتـتفال يلاوــملا عوـبـسألا يف ةـيـئاـضـقـلا
.يـنطوــلا

 اهتارقم يف ةيئاضقلا تاـهجلا تاسـلـج دـــقعنت : ٦ ةّداملا
.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحـملا

 رقم يف اهتاسلج دقعت نأ ،ءاضتقالا دنع ،اهنكمي هنأ ريغ
 ةهجلا سيئر نم رمأ بجومب ،اهصاصتخا ةرئاد لخاد رخآ
  ،ةلودلا ظفاحم وأ ماعلا بئانلا يأر عالطتسا دعب ،ةيئاضقلا

 .ةلاحلا بسح

 رارق بجومب ،اهصاصتخا ةرئاد لخاد رخآ رقم يف دقعتو
 .تايانجلا ةمكحم تاسلجب رمألا قلعت اذإ ،لدعلا ريزو نم

 ،ةلقنتم تاسلج دقعت نأ ةيئاضقلا تاهجلا نكمي امك
 رارق بجومب ،يميلقإلا اهصاصتخا قاطن يفو اهتارقم جراخ
 باونلاو ءاسؤرلا بلط ىلع ءانب ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزول
 ةلودلا يظفاحمو ءاسؤر وأ ةيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماعلا
.فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا ىدل

 ةاـــــضق عـــيزوت ةـــيئاــضقلا ةـــــهجلا ســـيئر ددـــــحي : 7 ةّداملا
 وأ ماسقألا وأ فرغلا ىلع ةيئاضق ةنس لك ةيادب يف مكحلا
 بئانلا يأر عالطتسا دعب ،رمأ بجومب ،ءاضتقالا دنع عورفلا
.ةلاحلا بسح ،ةلودلا ظفاحم وأ ةيروهمجلا ليكو وأ ماعلا

.مسق وأ ةفرغ يأ سأري نأ هل زوجيو

.مسق وأ ةفرغ نم رثكأ يف يضاقلا سفن نييعت نكمي

 تاــــسلج داـــــقعنا نــــــكامأو تاــــعاسو ماــــيأ ددـــــحت : ٨ ةّداملا
 رماوأ بجومب ةيئاضق ةنس لك ةيادب يف ةيئاضقلا تاهجلا

 بئانلا يأر عالطتسا دعب ،تاهجلا كلت ءاسؤر اهردصي
.ةلاحلا بسح ،ةلودلا ظفاحم وأ ماعلا

.كلذ ةرورضلا تضتقا اذإ ،رماوألا هذه ليدعت نكميو

 اهتدم ةيئاضق ةلطعب ةيئاضقلا ةنسلا يهتنت : ٩ ةّداملا
.ةنس لك نم ربمتبس ٥1 ىلإ ةيليوج ٥1 نم ،)2( نارهش

 يف لصفلا ،ةرتفلا هذه لالخ ،ةيئاضقلا تاهجلا ىلوتت
.نيسوبحـملا اياضقو ةلجعتسملا اياضقلا

 لالخ تاسلجلا ةيئاضقلا ةهجلا سيئر ددحي : 0١ ةّداملا
 ،اهءانثأ لمعلاب نيفلكملا ةاضقلا نّيعيو ،ةيئاضقلا ةلطعلا

 ظــفاــحــم وأ ماــعــلا بئاــنـــلا يأر عالـــطـــتسا دـــعـــب ،رـــمأ بجومب
 .ةلاحلا بسح ،ةلودلا

 ةـــلـــطـــعـــلا لالـــخ تاسلجلا دــــيدحت رــــمأ نــــمضتــــي نأ بجــــي
.تاسلجلا عونو مويو ةعاسو ددع ،ةيئاضقلا

.كلذ ةرورضلا تضتقا اذإ رماوألا هذه ليدعت نكميو

 ددــــحت طــــبض ةـــنامأ ةـــيئاضق ةـــهج لــــك لـــــمشت : ١١ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع اهريسو اهميظنت تايفيك

 ثلاثلا بابلا
يداعلا يئاضقلا ماظنلا

 ةمكحـملاو يئاضقلا سلجملا صاصتخا ددحي : 2١ ةّداملا
 تاءارجإلا نوناقو ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق يف

.اهب لومعملا ةصاخلا نيناوقلاو ةيئازجلا

 ســــــــلجملا يف ةـــــماعلا ةــــــباينلا ةاـــــضق ىلوــــتي : ٣١ ةّداملا
 نوناق يف مهب ةطونملا ماهملا هل ةعباتلا مكاحـملاو يئاضقلا
 ةــيرادإلاو ةـــيـــندملا تاءارـــجإلا نوـــناـــقو ةـــيـــئازجلا تاءارـــجإلا

.ةصاخلا صوصنلاو

 لوألا لصفلا
ةيئاضقلا سلاجملا

 ماكحألل فانئتسا ةهج يئاضقلا سلجملا دعي : ٤١ ةّداملا
 اهيلع صوصنملا ىرخألا تالاحلا يفو مكاحـملا نع ةرداصلا

.انوناق

  لوألا مسقلا
اهتليكشتو ةيئاضقلا سلاجملا ميظنت

 : ةيتآلا فرغلا يئاضقلا سلجملا لمشي : 5١ ةّداملا

،ةيندملا ةفرغلا –

،ةيئازجلا ةفرغلا –

،ماهتالا ةفرغ –

،ةيلاجعتسالا ةفرغلا –

،ةرسألا نوؤش ةفرغ –

،ثادحألا ةفرغ –

،ةيعامتجالا ةفرغلا –

،ةيراقعلا ةفرغلا –

،ةيرحبلا ةفرغلا –

،ةيراجتلا ةفرغلا –

.تابوقعلا قيبطت ةفرغ –

 عالطتسا دعب ،يئاضقلا سلجملا سيئر نكمي ،هنأ ريغ
 ماسقأ ىلإ اهميسقت وأ فرغلا ددع صيلقت ،ماعلا بئانلا يأر
 .يئاضقلا طاشنلا مجحو ةيمهأ بسح

 صني مل ام ،اهيلع ةضورعملا اياضقلا يف ةفرغ لك لصـفـت
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا

 : نم يئاضقلا سلجملا لكشتي : ٦١ ةّداملا

 : مكحلا ةاضق
 ،يئاضقلا سلجملا سيئر –

 ةيمهأ بسح ،سيئرلا يبئان ،ءاضتقالا دنع وأ ،بئان –
  ،يئاضقلا طاشنلا مجحو

،فرغ ءاسؤر –

.نيراشتسم –
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 : ةماعلا ةباينلا ةاضق

،ماع بئان –

.نيدعاسم نيماع باون –

 يناثلا مسقلا

ةيئاضقلا سلاجملا ريس

 ،ةيعامج ةليكشتب يئاضقلا سلجملا لصفي : 7١ ةّداملا
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا صني مل ام

 ســــــــلجملا ســــــيئرل عــــــنام ثودـــــــح ةـــــــلاــــح يف : ٨١ ةّداملا
 سيئر مدقأ هبوني كلذ رذعت اذإو ،هبئان هفلختسي ،يئاضقلا

.ةفرغ

 رخآ ضاق هفلختسي ،ةاضقلا دحأل عنام ثودح ةلاح يفو
 يأر عالطتسا دعب ،يئاضقلا سلجملا سيئر نم رمأ بجومب

.ماعلا بئانلا

يناثلا لصفلا

مكاحـملا

 لوألا مسقلا

ةليكشتلاو صاصتخالا

.يضاقتلل ىلوأ ةجرد ةمكحـملا : ٩١ ةّداملا

 : نم ةمكحـملا لكشتت : 02 ةّداملا

 : مكحلا ةاضق

،ةمكحـملا سيئر –

،ةمكحـملا سيئر بئان –

،ةاضق –

،رثكأ وأ قيقحتلا يضاق –

،رثكأ وأ ثادحألا يضاق –

 رقم مكاحـمل ةبسنلاب ،رثكأ وأ تابوقعلا قيبطت يضاق –
،يئاضقلا سلجملا

 : ةماعلا ةباينلا ةاضق

 ،ةيروهمجلا ليكو –

.نيدعاسم ةيروهمج ءالكو –

  يناثلا مسقلا

رّيسلاو ميظنتلا

 : ةيتآلا ماسقألا ةمكحـملا لمشت : ١2 ةّداملا

،يندملا مسقلا –

،حنجلا مسق –

،تافلاخملا مسق –

،يلاجعتسالا مسقلا –

،ةرسألا نوؤش مسق –

،ثادحألا مسق –

،يعامتجالا مسقلا –

،يراقعلا مسقلا –

،يرحبلا مسقلا –

.يراجتلا مسقلا –

 ليكو يأر عالطتسا دعب ،ةمكحـملا سيئر نكمي ،هنأ ريغ
 عورــف ىلإ اــهــمــيسقــت وأ ماسقألا ددــع صيــلـــقـــت ،ةـــيروـــهـــمجلا

.يئاضقلا طاشنلا مجحو ةيمهأ بسح

 صني مل ام ،هيلع ةضورعملا اياضقلا يف مسق لك لصفي
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا

 ةـــيــــئاضق اــــباــــطــــقأ اضيأ ةــــمــــكحـملا مضت نأ نـــــــــكـــــــــمـــــــــيو
.اهل ئشنملا صنلا يف اهتليكشت ددحت ةصصختم

 نوــناقلا اذـــه نــم 12 ةداــملا ماـــكحأ ةاـــعارم عـــم : 22 ةّداملا
 قيبطتل اـمسق يئاضقلا سلجملا رقم ةمكحم لمشت ،يوضعلا
 .تابوقعلا

 بـــــــسح ةاـــــــضق ةـــــمكــــحـملا ماــــــســـقأ سأرـــــــي : ٣2 ةّداملا
.مهتاصصخت

 صــــني مل اـــم درـــف ٍضاــــقب ةــــمكحـملا لـــــصفت : ٤2 ةّداملا
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا

 ثودـح ةــــلاح يف ةــــمكحـملا ســـــيئر فــــلختسي : 52 ةّداملا
 هفلختسي ،كلذ رذعت اذإو ،ةمكحـملا سيئر بئان ،هل عنام
.مسق سيئر مدقأ

 رخآ ضاق هفلختسي ،ةاضقلا دحأل عنام ثودح ةلاح يف
 .ةيروهمجلا ليكو يأر عالطتسا دعب ،ةمكحـملا سيئر نم رمأب

 ثلاثلا لصفلا

ةصصختملا ةيئاضقلا تاهجلا

 لوألا مسقلا

تايانجلا ةمكحم

 تايانج ةمكحم يئاضق سلجم لك رقمب دجوت : ٦2 ةّداملا
 امهتاصاصتخا ددحت ،ةيفانئتسا تايانج ةمكحمو ،ةيئادتبا

.لوعفملا يراسلا عيرشتلا بجومب امهريسو امهتليكشتو

  يناثلا مسقلا

ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا

 تاــــهجلا صاــــصتخاب ةــــقلعتملا دـــــعاوقلا ددـــــحت : 72 ةّداملا
 نوـناـق بجومب اـهرـيسو اـهـمـيـظــنــتو ةــيرــكسعــلا ةــيــئاضقــلا
.يركسعلا ءاضقلا

 ثلاثلا مسقلا

ةصصختملا مكاحـملا

 مــكاـحـم يــئاــضـــقـلا سلـجـملا مــضــي نأ نــكــمــي : ٨2 ةّداملا
 يراـجـتلا عــباـطـلا تاذ تاـــعزاـنـملا يـف لــصـفـت ةصـصخـتـم
.يلاـمـعـلاو يراقــعـلاو
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  عبارلا بابلا
يرادإلا يئاضقلا ماظنلا

  لوألا لصفلا
فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا

 لوألا مسقلا
صاصتخالا

 ةــهــج فاــنــئتسالــل ةــيرادإلا ةــمــكحـملا دـــــعــــــت : ٩2 ةّداملا
.ةيرادإلا مكاحـملا نع ةرداصلا رماوألاو ماكحألل فانئتسا

 بجومب اهل ةلوخملا اياضقلا يف لصفلاب اضيأ صتختو
.ةصاخ صوصن

يناثلا مسقلا
ةليكشتلا

     : نم فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا لكشتت : 0٣ ةّداملا

: مكحلا ةاضق
 ،لقألا ىلع ةلودلا سلجمب راشتسم ةبترب ،سيئر –

  ،ءاضتقالا دنع ،)2(نينثا نيبئان وأ سيئر بئان –

،فرغ ءاسؤر –

،ءاضتقالا دنع ،ماسقأ ءاسؤر –

.نيراشتسم –

  : ةلودلا ةظفاحم ةاضق
،لقألا ىلع ةلودلا سلجمب راشتسم ةبترب ،ةلود ظفاحم –

.ءاضتقالا دنع ،)2( نينثا وأ دعاسم ةلود ظفاحم –

 يناثلا لصفلا
ةيرادإلا مكاحـملا

 لوألا مسقلا
صاصتخالا

 يف يـــــضاقتلل ىلوأ ةـــــجرد ةــــيرادإلا ةـــــمكحـملا : ١٣ ةّداملا
.ةيرادإلا ةداملا

  يناثلا مسقلا
ةليكشتلا

: نم ةيرادإلا ةمكحـملا لكشتت : 2٣ ةّداملا

 : مكحلا ةاضق
،سيئر –

 ،ءاضتقالا دنع )2( نينثا نيبئان وأ سيئر بئان –

،ماسقأ ءاسؤر –

،ءاضتقالا دنع ،عورف ءاسؤر –

،ةاضق –

،ضئارعلاب نيفلكم ةاضق –

.ماكحألا يرّضحم ةاضق –

 : ةلودلا ةظفاحم ةاضق

 ،ةلود ظفاحم –

 نينثا نيدعاسم ةلود يظفاحم وأ ،دعاسم ةلود ظفاحم –
.ءاضتقالا دنع )2(

 ثلاثلا لصفلا

ةكرتشم ماكحأ

 مكاحـملاو فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا لصفت : ٣٣ ةّداملا
 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا صني مل ام ،ةيعامج ةليكشتب ةيرادإلا

 ةمكحـملاو ،ماسقأ يف ةيرادإلا ةمكحـملا مظنت : ٤٣ ةّداملا
 ةعيبط بسح اهددع ددحي ،فرغ يف فانئتسالل ةيرادإلا

 ةهج لك سيئر نم رمأ بجومب يئاضقلا طاشنلا مجحو
.ةلودلا ظفاحم يأر عالطتسا دعب ،ةيئاضق

 ىلإ ةيرادإلا ةمكحـملا ماسقأ ميسقت ،ءاضتقالا دنع ،نكمي
 ددحي ،ماسقأ ىلإ فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا فرغو ،عورف
 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو لاكشألل اقفو اهددع
.هالعأ ىلوألا

 وأ ةيرادإلا ةمكحـملا سيئرل عنام ثودح ةلاح يف : 5٣ ةّداملا
 رذعت اذإو .هبئان هفلخي ،فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا سيئر
.ةفرغ سيئر مدقأ هبوني ،كلذ

 رخآ ٍضاق هفلختسي ،ةاضقلا دحأل عنام ثودح ةلاح يفو
 ةمكحـملا سيئر وأ ةيرادإلا ةمكحـملا سيئر نم رمأ بجومب

.فانئتسالل ةيرادإلا

 وأ ةيرادإلا ةمكحـملا ىدل ةلودلا ظفاحم ىلوتي : ٦٣ ةّداملا
 بجومب هــب ةــطوــنملا ماــهملا فاــنــئتسالــل ةــيرادإلا ةـــمـــكحـملا

 .ةصاخلا صوصنلاو ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق

 ةيرادإلا مكاحـملا مامأ ةقبطملا تاءارجإلا عضخت : 7٣ ةّداملا
 ةيندملا تاءارجإلا نوناق ماكحأل فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملاو
 .ةصاخلا صوصنلاو ةيرادإلاو

 يلاــــــــملاو يرادإلا رــــــــييستلا تاـــــــيفيك ددــــــحت : ٨٣ ةّداملا
 قيرط نع فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملاو ةيرادإلا مكاحـملل
.ميظنتلا

  سماخلا بابلا

ةيماتخ ماـكحأ

 : ماكحأ ىغلت : ٩٣ ةّداملا

 ةيناثلا ىدامج ٠1 يف خرؤملا 11-٥٠ مقر يوضعلا نوناقلا –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٥٠٠2 ةنس ويلوي 71 قفاوملا 62٤1 ماع
،يئاضقلا

 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 2٠-89 مقر نوناقلا –
 نأ ريغ ،ةيرادإلا مكاحـملاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3
 رودص نيح ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبت ةيقيبطتلا هصوصن
.يوضعلا نوناقلا اذهل ةيقيبطتلا صوصنلا
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 ةدـــــــــيرجلا يف يوـــــــضعلا نوــــــناقلا اذـــــــه رــــــشني : 0٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 ناوج 9 قـــــفاوملا 3٤٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ 9 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٩يف خرؤم 22 /د م ر /د م .ق / 20 مقر رارق
 ةقباطم ةبـقارمب قلعتي ،2202 ةنس يام 0١ قفاوملا
 يوضعلا نوناقلل ممتـمـلاو لدـعملا يوضـعلا نوناقلا

 قــفاوــملا ٩١٤١ ماـــع رـــفــص ٤ يـف خرؤــملا ١0–٨٩ مقر
 سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو ٨٩٩١ ةنس ويام 0٣
.روتسدلل ،هلمعو هميظنتو ةلودلا

––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 ةداملا ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر نم راطخإ ىلع ءانب
 ليرفأ 7 يف ةخرؤم ةلاسرب ،روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( ٠91

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةماعلا ةناـمألاب ةلجسملاو ،22٠2 ةنس
 دــصـــق كلذو ،٠٥ مــــقر تـــحت 22٠2 ةـــنــــس لـــيرــــفأ 11 خــــيراـــــتب
 نوناقلا ممتيو لدعي يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم
 ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 1٠–89 مقر يوضعلا

 ةلودلا سلجم تاـــــصاـــصــتخاب قلعــــتملاو 8991 ةنــــس وــــــيام
،روتسدلل ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو

 2٤و )٤ ةرقفلا( ٤3 داوـمـلا اـمـيـس ال ،روـتـسدـلا ىـلـع ءاـنـبو 
 ٥61و 8٤1و ٥٤1و ٤٤1و 3٤1و )3و 2 نيترقفلا( ٠٤1و 87و
 ٥22و )٥ ةرقفلا( ٠91و )٥و 3و 2 تارقفلا( 971و 171و 861و
،هنم

 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 7 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانبو
 ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوقل ةددحملا ،22٠2 ةنس يام 8

،روتسدلل ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم ةباقر لاجم يف

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو 

،ةلوادملا دعبو

: لكشلا ثيح نم

 نوـــناــقلل مـــمـــتــملاو لدـــــعملا يوـــضــعلا نوـــناـــقلا نأ ثــــيـــح –
 قــفاوــملا 91٤1 ماـــع رـــفـص ٤ يـف خرؤــملا 1٠–89 مــقر يوـــضعلا

 ةلودلا سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3
 رداب ،راطخإلا عوضوم ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو
 ءارزولا سلجم ةقفاوم دعب لوألا ريزولا هعورشم عاديإب
 يبعشلا سلجملا بتكم ىدل ،ةـلودلا سلــجـم يأرب ذخألا دعبو
،روتسدلا نم 3٤1 ةداـمـلاب المع ،ينطولا

 نوناقلا مــمــتــيو لدــعــي يذــلا يوضعلا نوناقـلا نأ ثيحو –
 قفاوملا 91٤1 ماــع رــفـص ٤ يـف خرؤــملا 1٠–89 مـــقر يوــضـعلا

 سلـــجم تاـــصاـــصـــتخاب قلــــعـــتـــملاو 8991 ةــــنـــس وـــياـــم ٠3

 ىلع ضورـعملا ،مـمـتملاو لدـعملا ،هـلمـعو همـيـظـنـتو ةـــــلودــــلا
 اقبط لصح ،روتسدلل هتقباطم ةبقارمل ةيروتسدلا ةمكحملا
 يبعشلا سلـــجملا ةقداــصم ىلـع روـتسدـلا نــم ٠٤1 ةداــملل
 يفناج 71 خيراتب ةدـقـعنملا ةيـنـلـعلا هتسلـــج يف ينطوـلا

 ةــيـنـلـعــــلا هــتسلــج يف ةــــمألا سلــــجــــم ةــــقداصمو ،22٠2 ةـــنس
 ةرودــلا لالــخ اذهو ،22٠2 ةنس سرام ٠3  خـيراـتـب ةدـقـعـنملا
،22٠2–12٠2 ةـيداـعـلا ةـيــناملرــبــلا

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةـيروـهمجلا سيــئر راـطـخإ نأ ثيحو  –
 ممتيو لدـعي يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلا
 سلــجــم تاصاصتخاب قلعــتملاو 8991 ةــنس وياــم ٠3 قـفاوــملا
 ماكحأل اقبط ءاـج ،مـمـتملاو لدعملا ،هـلـمـعو هــمــيــظــنــتو ةــلودــلا
 .روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداملا

: عوضوملا ثيح نم

 عوضوم يوضعلا نوناقلا ناونع صخي اميف : الوأ
: ةقباطملا ةباقر

 يوضعلا نوناقلا نأ ةيروتسدلا ةمكحملا تلجس ثيح –
 قلعتملاو ... " : ةيتآلا ةيمستلا لمح ةقباطملا ةباقر عوضوم
."هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب

 تراشأ روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( 971 ةداملا نأ ثيحو –
 ةددحمو ،ةلاد ،ةحضاو تارابعب يوضعلا نوناقلا ناونعل
 سلجمو ايلعلا ةمكحملا ميظنت يوضع نوناق ددحي " : اهصنب
،"اهتاصاصتخاو اهريسو ،عزانتلا ةمكحمو ةلودلا

 يوضعلا نوناقلا ناونع حبصي ،مدقت ام ىلع اسيسأتو –
 سلجم ميظنتب قلعتي ...": يتأي امك روتسدلل قباطملا
."هتاصاصتخاو هريسو ةلودلا

 ،يوـــــــضعلا نوــــــناقـلا تارـــــيشأت صــــخي اــــمـيـف : ايناث
: راطخإلا عوضوم

 عوضوم يوضعلا عيرشتلل يروتسدلا ءانبلا نأ ثيح –
 يه روتسدلا نم ةديدع داومل ةراشإلا لفغأ ،ةقباطملا ةباقر
 نوناقلاب ةرشابم ةلص تاذو ،ةيمهألا نم ريبك ردق ىلع
 قايس نمض اهيلإ دانتسالا عّرشملاب ايرح ناكو ،يوضعلا
: هنايب يتأي امب رمألا قلعتيو ،تاريشأتلا

 نم )٤ ةرقفلا( ٤٣ ةداملل دانتسالا مدع صخي اميف –١
روتسدلا

 ةلودلا رهست ،ينوناقلا نمألل اقيقحت" : اهصن يلي اميفو
 نامض ىلع ،تايرحلاو قوقحلاب قلعتملا عيرشتلا عضو دنع
."هرارقتساو هحوضوو هيلإ لوصولا

 ًـالوأ ةيمهألل اهركذ درو ينوناقلا نمألا ةركف نأ ثيحو –
 نيب لصفلا روتسدلا لفكي" : اهيف ءاجف روتسدلا ةجابيد يف

 ةينوناقلا ةيامحلاو ةلادعلا لالقتساو اهنيب نزاوتلاو تاطلسلا
 ينوناقلا نمألا نامضو ةيمومعلا تاطلسلا لمع ةباقرو
،"يطارقميدلاو


