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ةّيميظنتميسارم
8١يف خّرؤملا٠١٤–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نـــــــمضتملاو8٩٩١ ةــــــنس رـــــبمسيد٧ قــــــفاوملا٩١٤١ ماـــــع ناـــــبعش
اهتاصاصتخاو ةسسؤملا يفيلخادلا نمألل ةيرازو بتاكم ءاشنإ

،مّمتملاو لّدعملا ،اهميظنتو

: يتأي ام مسري

نوؤــــشلا ةرازوـــل ةــــيزكرملا ةرادإلا مــــــضت: ىلوألا ةداملا
: يتأي ام ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ةطلس تحت ،ةيجراخلا

هب قـــحليو ،تاـــساردلا ورــــيدم هدـــــعاسيو ،ماـــــعلا نيـــــمألا .١
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاو ديربلا بتكم

،نوراشتسملاءارفسلا.٢

،صيخلتلاو تاساردلاب نوفلكم هدعاسيو ،ناويدلا سيئر.3

اــــــــهريسو اــــــــــــهميظنت ددــــــحي يــــــتلا ،ةــــــــماعلا ةــــيشتفملا.٤
،صاخ صن بجومب

: ةيتآلا لكايهلا.٥

،تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملا –

،ةيبرعلا نادلبلل ةماعلا ةيريدملا–

،ايقيرفإل ةماعلا ةيريدملا–

،ابوروأل ةماعلا ةيريدملا –

،اكيرمأل ةماعلا ةيريدملا–

،ايسونايقوأو ايسآل ةماعلا ةيريدملا–

،فارطألا ةددعتملا تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا–

ةينطولا ةيلاجلاو ةــيلصنقلا نوؤـــشلل ةــماعلا ةـــيريدملا–
،جراخلا يف

،قيثوتلاو مالعإلاو لاصتالل ةماعلا ةيريدملا–

تامزألا قابتساوةيجيتارتسالا ةظقيلل ةماعلا ةيريدملا–
،اهترادإو

،دراوملل ةماعلا ةيريدملا –

،ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم –

،ةيداصتقالا تالدابملا معدوةيقرت ةيريدم –

.ةينقتلا حلاصملا ةيريدم–

فــــــــــّلكتو ،تاــــــــــفيرــــشتلل ةـــــماعلا ةــــــيرـــيدــــملا :٢ ةداملا
: يتأي امب

١٤٤١ ماع مّرحم١١ يف خّرؤـــــم٤٤٢-٩١ مقر يسائر موسرم
مـيظنت نمضتي ،٩١٠٢ ةنــس ربمتبس١١ قفاوملا
 .ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠١و )٩و٦و٣(١٩ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و)٦ ةرقفلا(

5 يف خّرؤملا٧٦١–٤٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ماهم نمضتملاو٤٩٩١ ةنس وينوي5١ قفاوملا5١٤١ ماع مرحم
،اهريسو اهميظنتو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص ددحي

٧ يف خّرؤملا٣٦–٣٠ مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةنس رياربف8 قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ
بصانم حـتفو ةــــيجراخلا نوؤــــشلا رـــــيزو ناوـــــــيد ةلـــــــيكشتب
نوؤـــــــــشلا ةرازوــــــــل ماـــــــــعلا نيــــــمألا ىدـــــــــل تاــــــساردلا يرــــــيدــم
،ةــــــيجراخلا

لوأ يف خّرؤملا١22–٩٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــــــمضتملاو٩٠٠2 ةــــــنس وـــــينوي٤2 قــــفاوملا٠٣٤١ ماـــــع بــــجر
،نييلصنقلاو نييسامولبدلا ناوعألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

يفخّرؤملا2٦2–٧١مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٤ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٣١
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2  ةنس سرام١٣  قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا88١–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠٩٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خّرؤملا١٦٣–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠٩٩١ ةنـــس رـــبمفون٠١ قــــفاوملا١١٤١ ماــــع يـــناثلا عــــيبر22
ءارفسو دعاسم ماع نيمأل ايلع فئاظو ثادحإ نمــضتملاو
نوؤـــــــشلا ةرازوـــــل ةـــــيزـــكرملا ةرادإلا ناوـــــنعب نــــــيراــــشتسم
،لّدعملا ،ةيجراخلا
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تاراــــــفسلا ىدــــــل ةـــــــمدقملا ةرـــــيشأتلا تاـــــبلط ةـــــــــعباتم –
وأ ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو ناوعأ حلاصل رئازجلاب ةدمتعملا

.ةلودلا يثوعبم

،تارمتؤملاو ةيمسرلا تارايزلاو مسارملا ةيريدم.٢
: يتأي امب فلكتو

يفظومو عافدلا يقحلمو تاثعبلا ءاسؤر دامتعا ءارجإ –
،ةيلودلا تامظنملا

ةـــيمسرلا تاـــيصخشلا تاراــــيزو تارـــمتؤملا مــــيظنت–
،رئازجلا ىلإ ةيبنجألا

.مسارملا ميظنت –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

تارايزلاو تالباقملاو تادامتعالل ةيعرفلا ةيريدملا .أ
: يتأي امب فلكتو ،ةيمسرلا

ناويدلا لئاسرو دامتعالا لئاسر دادعإو دامتعالا ءارجإ –
،دامتعالا تابلطو ةيلصنقلا تاءاربلاو

قاروأ مــــيلست مـــسارم رـــيضحتو داــــمتعالا بـــــــلط ءارــــــجإ –
،دامتعالا

يسامولبدلا كلسلا ءاضعأ اهبلطي يتلا تالباقملا ميظنت–
.ةيرئازجلا تاطلسلا ىلإ يبنجألا

: يتأي امب فلكتو،تارمتؤملل ةيعرفلا ةيريدملا .ب

اـــــــهميظنتو ةــــيلودلاوةـــــينطوــلا تارـــــــــمتؤملا رــــــيضحت –
يــــــــملعلاو يــــــسايسلا عــــــــباطلا تاذ ىرـــــــخألا تاءاــــــــقللا اذـــــكو
،ةيساردلا مايألاو تايدتنملاو تاودنلا اـميس ال،يفاـــقثلاو

اهئاكرشو رئازجلا نيب ةكرتشملا ناجللا داقعنا ريضحت –
،اهتعباتمو اهميظنتو بناجألا

تارمتؤملا ميظنتل ةيرورضلا ةيلوكوتوربلا قئاثولا ظفح –
،اهرييستو ةكرتشملا ناجللاو

 .راطملل ةيفرشلا ةعاقلا تاطاشن يف ةمهاسملا –

فلكتو ،ةيبرـــعلا نادــــلبلل ةــماعلا ةــيرـــيدملا :3 ةداملا
: يتأي امب

يــبرعلا مــــلاعلا عـــم رـــئازجلا ةـــسايس ذيــــفنت ىلع رـــــهسلا–
،ةصصختملا ةيبراغملاو ةيبرعلا تامظنملاو

ملاــــعلاو رــــئازجلا نيـــب نواــــعتلا رــــيوطت غــــيص حارـــــتقا–
،هتيقرتو يبرعلا

ةيسايسلا اياضقلاب ةقلعتملا تافلملا دادعإ ىلع رهسلا–
.اهليلحتو اهمييقتو يبرعلا ملاعلا يف

: )2( نيتيريدم مضتو

ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تاثعبلاب ةقلعتملا لئاسملا–
ةيلودلا تايلثمملاو جراخلاب ةيرئازجلاو رئازجلاب ةيبنجألا

،ةيفاقثلا زكارملاو

تاـــثعبلا هذـــــه ءاــــضعأ ةــــــيعضوب ةـــــقلعتملا لـــــئاسملا–
تاـــــــقالعلا لوــــــــح اـــــنييـف تاــــيقافتا راـــــــطإ يف ،تاـــــيلثمملاو
،مئالملا يرئازجلا عيرشتلاو ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

ىلإ ةـــيبنجألا ةــــيمسرلا تاــــيصخشلا تاراــــيز مــــيظنت –
.رئازجلا

: )2( نيتيريدم مضتو

فلكتو ،ةيسامولبدلا تازايتمالاو تاناصحلا ةيريدم .١
: يتأي امب

،ةيسامولبدلا تازايتمالاو تاناصحلاب ةقلعتملا لئاسملا –

تابلط ميدقتو ةيمسرلا قئاثولاو تادنتسملا رادصإ –
نوؤشلا ةرازو ناوعأ حلاصل ةيبنجألا تاثعبلا ىلإ ةريشأتلا
.ةلودلا يثوعبمو ةيجراخلا

 : ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

نيـــــــــــمدـــــــختسملا تاناــــــــصحل ةــــــــــــيعرـــــــفلا ةـــــــــــــيرـــــيدملا .أ
: يتأي امب فلكتو ،ةيسامولبدلا تالحـملاو نييسامولبدلا

نيمدختسملل اهب فرتعملا تاناصحلاب ةقلعتملا لئاسملا–
،رئازجلاب نيدمتعملا مهماقم يف نمو نييسامولبدلا

،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا مئاوقلا كسم –

.ةيسامولبدلا تالحـملاب ةقلعتملا لئاسملا–

ةـــــــــيسامولبدلا تازاـــــــيتمالل ةـــــــيعرفلا ةـــــــيرــــيدملا .ب
: يتأي امب فلكتو ،ةيلصنقلاو

يسامولبدلا كلسلل ةيوهلا قئاثوو تادنتسملا رادصإ –
عباطلا تاذ ةيبنجألا تاثعبلاو ةيلودلا تامظنملا ءاضعأو
،ةيسامولبدلا تادنتسملا ىلع تاريشأتلا اذكو صاخلا

اهب فرتعملا تاءافعإلاو تازايتمالاب ةقلعتملا لئاسملا –
نــــيدمتعملا مــــهماقم يف نــــمو نييـــــسامولبدلا نيـــــمدختسملل
 .رــــئازجلاب

،رفسلا قئاثوو تادـــــنــتسملل ةـــــــيعرفلا ةــــــــــيريدملا .ج
: يتأي امب فلكتو

نوؤشلاةرازويفظومل رفسلا قئاثوو تادنتسملا رادصإ–
اذــكو،ةــــيجراخلا حلاـــصملاب نينيـــعملا كلذ يف اــــمب ،ةــــيجراخلا
،ةلودلل ةيمسرلا تائيهلا

،ةيجراخلاو ةيلخادلا ةمهمب رماوألا دادعإ–
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تامظنملاو ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةيعرفلا ةيريدملا–ب
: يتأي امب فلكتو،ةصصختملا

لودـلا ةــــعماج تاــــــعامتجاب ةـــــقلعتملا تاـــــفلملا رـــــيضحت–
،ةـــيبرعلا

ســــــلاجملاب ةــــــقلعتملا تاــــــحارتقالاو تاـــــفلملا رــــــيضحت–
،ةصصختملا ةيبرعلا زكارملاو تامظنملاو ةيرازولا

نــع ةرداــــصلا تاــــيصوتلاو تارارـــــقلا فـــــلتخم ةــــــعباتم –
.ةيبرعلا لودلا ةعماج

:يتأي امب فلكتو ،ايقيرفإل ةماعلا ةيريدملا:٤ةداملا

يئانثلا نيديعصلا ىلع ةيقيرفإلا ةينطولا ةسايسلا ذيفنت –
،اهقيسنتو فارطألا ددعتملاو

،نواعتلا تاطاشن ةيقرت –

.اهتعباتمو نواعتلا تاطاشن مييقت –

: )2( نيتيريدم مضتو

فـــــلكتو ،ةــــــــيقيرفإلا ةـــــيئانثلا تاـــــــقالعلا ةــــــــيريدم.١
: يتأي امـب

،ةيئانثلا تاقالعلا ةعباتم–

نادـــلبلاو رــــئازجلا نيـــب نواــــعتلا رــــيوطتغــــيص حارــــتقا–
.هتيقرتو ةيقيرفإلا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

ةعباتمبفلكتو ،لحاـــسلا نادـــلبل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا.أ
.ةرواجملا لحاسلا نادلبو رئازجلا نيب تاقالعلا

،ةيئاوتسالاو ةيقرشلا ايقيرفإل ةيعرفلا ةيريدملا .ب
اــــــيقيرفإ نادــــــــلبو رـــــئازجلا نيـــب تاـــــقالعلا ةــــــــعباتمب فــــــــــلكتو
.ةيئاوتسالاو ةيقرشلا

،ىطسولاو ةــيبرغلا اـــــيقيرفإل ةـــــيعرفلا ةـــــــيريدملا .ج
اــــــيقيرفإ نادــــــلبو رــــئازجلا نيـــــب تاـــــقالعلا ةـــــــعباتمب فــــــلكتو
 .ىطسولاو ةيبرغلا

،فارــــــــطألا ةددــــــــــــعتملا ةـــــــيقيرفإلا تاـــــــقالعلا ةـــــــــــــيريدم .٢
داحتالل فارطألا ددعتملا عباطلا تاذ تاطاشنلا ةعباتمب فلكتو
ةدحتملا ممألل ةعباتلا ايقيرفإل ةيداصتقالا ةنجللاو يقيرفإلا

.ةيعرفلا ةيوهجلا تامظنملاو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

:يتأي امب فلكتو،يقيرفإلا داحتالل ةيعرفلا ةيريدملا .أ

يقيرفإلا داحتالا تاطاشن يف رئازجلا ةكراشمل ريضحتلا –
،ةيعرفلا هتائيهو

.راطإلا اذه يف ةذختملا تارارقلا ذيفنت ةعباتم –

،يــبرعلا برـــغملا داــــحتاو يـــــبرعلا برــــغملا ةـــــيريدم.١
 : يتأي امب فلكتو

يــــــبرعلا برـــــغملا نادــلـــــب عـــــم رــــــئازجلا ةــــسايس ذـــــــيـفنت –
،اهتعباتمو

نيب يئانثلا نواعتلا تايلآ نع ةقثبنملا تافلملا دادعإ –
،هتعباتمو هذيفنتو هيلع فارشإلاو ةينعملا نادلبلاو رئازجلا

تامظنملاو يـــبرعلا برـــــغملا داـــــحتا تاـــــطاشن ةــــــعباتم –
.هل ةعباتلا

 : نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فلكتو ،يبرعلا برغملا نادلبل ةيعرفلا ةيريدملا.أ
: يتأي امب

،يئانثلا نواعتلاب ةقلعتملا تافلملا فلتخم ريضحت–

،ةكرتشملا ناجللاب ةقلعتملا تافلملا ريضحت –

نواعتلاب ةقلعتملا تارارقلاو تايصوتلا ذيفنت ةعباتم –
.يئانثلا

فلكتو،يبرعلا برغملا داحتال ةيعرفلا ةيريدملا.ب
 : يتأي امب

برـغملا داـــحتا تاــــعامتجاب ةــــقلعتملا تاــــفلملا رـــــيضحت–
،يبرعلا

،ةيرازولا سلاجملاب ةقلعتملا تاحارتقالا دادعإ–

يف ةذــــــختملا تاــــيصوتلاو تارارـــــقلا فـــــلتخم ةـــــــعباتم–
 .يبرعلا برغملا داحتا راطإ

،ةيبرعلا لودلا ةعماجو يبرعلا قرشملا ةيريدم.٢
: يتأي امب فلكتو

 ،اهتعباتمو ةيبرعلا لودلا عم رئازجلا ةسايس ذيفنت–

يــئانثلا نواـــعتلا تاـــيلآ نــــع ةــــقثبنملا تاـــــفلملا دادـــــعإ–
،اهتعباتمو اهذيفنتو اهيلع فارشإلاو

.ةيبرعلا تامظنملا تاطاشن ةعباتم –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فلكتو،يبرعلا قرشملا نادلبل ةيعرفلا ةيريدملا–أ
: يتأي امب

،يئانثلا نواعتلاب ةقلعتملا تافلملا ريضحت–

نواعتلا راطإ يف تارارقلاو تايصوتلا ذيفنت ةعباتم–
،يئانثلا

.ةكرتشملا ناجللاب ةقلعتملا تافلملا ريضحت –
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لاــــــــمش فــــــلح ةـــــمظنم عـــــم رـــــئازجلا تاـــــقالع قيــــــــسنت–
،اهتعباتمو يسلطألا

يف نواعتلاو نمألا ةمظنم عم رئازجلا تاقالع قيسنت–
.اهتعباتمو ابوروأ

ةـــيقرتبفـــــلكتو،ةــــيبرغلا اــــبوروأ نادـــــلب ةـــــيريدم.٢
ةــــــيبرغلا اــــبوروأ نادــــــلب عـــــم ةـــــيئانثلا تاــــــقالعلا رييـــــــستو
.اـــــهتعباتمو

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،ةيــــــــلامشلا اــــــبوروأ نادــــــــــلبل ةــــــــيعرفلا ةـــــــــيريدملا .أ
نادـــــلب عـــــم نواــــــعتلاو ةــــــيئانثلا تاــــــقالعلا رييـــــــستب فلكتو
،اهتعباتمو ناكيتافلاوةيلامشلا اـــبوروأ

،ةـــــــيبوــــنجلا اــــــبوروأ نادــــــــــلبل ةــــــــيعرفلا ةــــــــيرــــــــــيدملا.ب
نادــــــلب عــــــــم نواـــــــــعتلاو ةــــــيئانثلا تاــــــقالعلا رــــــــييستب فــــلكتو
،اهتعباتمو ةيبونجلا اـبوروأ

فــــــــلكتو،اــــــبوروأ برـــــــــــغ نادــــــــلبلةـــــــيعرفلا ةـــــــــيريدملا.ج
ةــــــيبرغلا ابوروأ نادـــــــلب عم نواــــــعتلاو ةيئانثلا تاقالعلا رييـــستب
.اهتعباتمو

تاقالعلا رييستب فلكتو،اسنرفلةيعرفلا ةيريدملا.د
.اهتعباتمو اسنرف ةيروهمج عم نواعتلاو ةيئانثلا

فلكتو ،ةــــيقرشلاوىــــطسولا اــــبوروأ نادـــــلب ةـــــيريدم.3
اــــــــــبوروأ نادــــــــــلب عـــــــم ةــــــــــيئاـــنثلا تاـــــــــقالعلا رـــــيـــــــيـــــــــستوةــــــيقرتب
.اهتعباتمو ةيقرشلاوىــــــــــطسولا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

،ناــــــقلبلاوىــــــطسولا ابوروأ نادلــــبلةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا.أ
ىطسولا ابوروأ نادلب عم ةيئانثلا تاقالعلا رييستب فلكتو
.اهتعباتمو ناقلبلاو

فلكتو،ةيقرشلا ابوروأ نادلبلةيعرفلا ةيريدملا.ب
ةيقرشلا ابوروأ عمتجم نادلب عم ةيئانثلا تاقالعلا رييستب
.اهتعباتمو

تاقالعلا رييستب فلكتو ،ايسورلةيعرفلا ةيريدملا .ج
 .اهتعباتمو يسورلا داحتالا عم نواعتلاو ةيئانثلا

تاقالعلا عفدب فلكتو،اكيرمأل ةماعلا ةيريدملا :٦ ةداملا
نادـــــــــــلبو ةــــــيــــكيرمألا ةراــــــــــقلا نادـــــــــلب عــــــم اــــــــــهقــيـــــــسنتوةـــــــــيئانثلا
.ةيعرفلا ةيوهجلاو ةيوهجلا تامظنملا عم اذكو بيياراكلا

: )2( نيتيريدم مضتو

طيــــــــطختلاب فــــــلكتو ،ةــــــيلاـــمشلا اـــــكيرمأ ةـــــــــيريدم.١
ادنك عـم نواـــعتلا ذـــيفنت اذـــكو اـــهمييقتو ةـــيئانثلا تاــــقالعلل
.كيسكملاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو

ةــيعرفلا ةـــيوهجلا تاـــمظنملل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا .ب
: يتأي امب فلكتو،يراقلا جامدنالاو

ةـــــنجللا تاــــــطاشن يف رــــــــــئازــــجلا ةــــــكراــــشمل رـــــــيضحتلا –
تاــــمظنملاو ةدــــحتملا مــــمألل ةــــعباتلا اـــــيقيرفإل ةـــــيداصتقالا
،اهتياعر تحت ةعوضوملا

.ةيوهجلا ةيداصتقالا تاعومجملا تاطاشن ةعباتم –

: يتأي امب فلكتو،ابوروأل ةماعلا ةيريدملا:٥ ةداملا

نادلبو ةيبرغلا ابوروأ نادلب هاجت رئازجلا ةسايس ذيفنت –
،ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأ

داحتالا تاسسؤم عم ةكارشلاو راوحلاو نواعتلا ةيقرت –
عــــــم هــــــقيسنتو يـــــطسوتم –وروألا ءاــــــضفلا عــــمو يــــــبوروألا

.ىرخألا ةلودلا لكايه

: تايريدم )٣( ثالث مضتو

تاسسؤملاو يبوروألا داحتالا عم نواعتلا ةيريدم .١
اــــــهرييستو ةــــيئانثلا ةـــــكارشلا ةـــــيقرتب فــــــلكتو،ةــيبوروألا

–وروألا ءاضفلا راطإ يف اذكويبوروألا داحتالا عم اهتعباتمو
.يطسوتم

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

تاقالعلاو ةيبوروألا تاسسؤملل ةيعرفلا ةيريدملا .أ
: يتأي امب فلكتو،ةيطسوتم–وروألا

داحتالا نيب ةكارشلا راسم يف رئازجلا ةكراشم قيسنت–
،يـــــطسوتملا ىدـــــتنملا يف ةــــيطسوتملا نادـــــلبلاو يـــــبوروألا

،طسوتملا رحبلا برغ راطإ يف اذكو

يــــــبوروألا ناــــــملربلا عـــــم رــــــئازجلا تاـــــــقالع ةـــــــعباتم –
،يــــبوروألا ســـــلجملاو

ةــــيرازولا تارـــــمتؤملا يف رـــــئازجلا ةـــــكراشم قـــــيسنت–
.اهتعباتمو طسوتملا ضيبألارحبلا برغل ةصصختملا

،يــــبوروألا داــــحتالا عــــم ةــــكارشلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا.ب
: يتأي امب فلكتو

هتعباتمو يبوروألا داحتالا عم ةكارشلا قافتا رييست–
،هقيبطت مييقتو

رئازجلا نيب ينقتلاو يلاملا نواعتلا جماربلطيطختلا–
.اهذيفنت قيسنتو اهنأشب ضوافتلاو يبوروألا داحتالاو

فلكتو ،يوهجلا نمألا لئاسمل ةيعرفلا ةيريدملا .ج
: يتأي امب

يفو اـــــبوروأ يف نـــــمألاب ةــــــلصلا تاذ اـــــياضقلا ليـــــــــلحت–
،اهرييستو يطسوتم – وروألا ءاـــضفلا
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،فارطألا ةددعتملا تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا:٨ ةداملا
: يتأي امب فلكتو

ةيمنتلاو ناسنإلا قوقح لئاسمو ةيسايسلا لئاسملا–
ةمظنم ىوتسم ىلع يلودلا نمألاو حالسلا عزنو ةيعامتجالا
،ةيوهجلا تائيهلاو ةدحتملا ممألا

فارطألا ةددعتملا ةيراجتلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا لئاسملا–
اذكو ةصصختملا اهتائيهو ةدحتملا ممألا ةمظنم اهشقانت يتلا
،ةيوهجلا نيب امو ةيلودلا تاعمجتلا

امو ةيملاعلا تارمتؤملا يف رئازجلا ةكراشم ريضحت–
 .اهصاصتخا نمض لخدت يتلا تالاجملا يف ةيوهجلا نيب

: تايريدم )٤( عبرأ مضتو

اياضقلاب فلكتو ،ةيلودلا ةيسايسلا نوؤشلا ةيريدم.١
اياضقو ةيوهجلا تارمتؤملاو ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةعباتلا
.حالسلا عزنو نمألا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

اـــم تاـــــمظنملاو ةدــــحتملا ممألل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا .أ
 : يتأي امب فلكتو،ةيوهجلا نيب

ةــــماعلا ةــــيعمجلل ةـــــعباتلا لـــــئاسملا ةــــعباتمو ةــــــجلاعم –
مـــمألا ةــــمظنمل ةـــــعباتلا ىرـــــخألا تاـــئيهللو نـــــمألا ســــلجملو
،ةدــــحتملا

نواعتلا ةمظنم تاعامتجا يف رئازجلا ةكراشم ريضحت –
ةيوهجلا نيب ام تامظنملاو زايحنالا مدع ةكرحو يمالسإلا
.يسايسلا عباطلا تاذ

فلكتو،حالـــسلا عزــــنو نــــمألل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا .ب
عباطلا تاذ لئاسملاو باهرإلاو حالسلا عزن لئاسم ةعباتمب

.يلودلا نمألاو يجيتارتسالا

،يلودــــلا نواــــــعتلاو ةــــــيداصتقالا تاـــــقالعلا ةــــــــيريدم.٢
ةددعتملا ةــيراجتلاو ةـــيلاملاو ةــــيداصتقالا لـــئاسملاب فــــلكتو
ةصصختملا اهتائيهو ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةـعباتلا فارـــطألا

.ةيوهجلا نيب امو ةيلودلا تاعمجتلا اذكو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ةـــــــيلاملاو ةـــــــــيداصتقالا نوؤـــــــــــــشلل ةـــــــيعرفلا ةـــــــــــــيريدملا.أ
تاضوافملا يف رئازجلا ةكراشم ريضحتب فلكتو ،ةيراجتلاو
ةيراجتلاو ةيداصتقالا تالاجملا يف فارطألا ةددعتملا ةيلودلا

،اهتعباتمو ةيدقنلاو ةيلاملاو

ةيلودلا تاسسؤملاو جماربلل ةيعرفلا ةيريدملا .ب
قيدانصلا عم نواعتلا ةطشنأ قيسنتب فلكتو ،ةصصختملا

ةدــــــــــحتملا مـــــــــــــمألا ماــــــــظنل ةــــــصصخـــــتملا تاــــــــئيهلاو جـــــــمارـــــبلاو
ةـــــــيوهجلا نيــــب اــــــمو ةـــــيلودلا تاــــــعمجتلاو ىرــــــخألا تاــــــئيهلاو
.اـــــهتعباتمو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

،ةـيكيرمألا ةدـــــحتملا تاـــــيالولل ةــــــيعرفلا ةـــــيريدملا .أ
تايالولا عم نواعتلاو ةـــيئانثلا تاـــــقالعلا رــــييستب فـــــلكتو
،اهتعباتمو ةيكيرمألا ةدحتملا

رييستب فلكتو،كيسكملاو ادنكل ةيعرفلا ةيريدملا .ب
.اهتعباتمو كيسكملاو ادنك عم نواعتلاو ةيئانثلا تاقالعلا

،بــــــــيياراكلاو ةـــــينيتاللا اـــــكيرمأ نادـــــــلب ةــــــيريدم.٢
ذيفنت اذكو اهمييقتو ةيئانثلا تاقالعلل طيطختلاب فلكتو
.بيياراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ نادلب عم نواعتلا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ىـــــــــــــطسوــــــــلا اــــــــــــكيرــــمأ نادــــــــــــلبل ةــــــــــيعرـــــــفلا ةــــــــــيرـــــيدــــــــملا .أ
عم نواعتلاو ةيئانثلا تاقالعلا رييستب فلكتو،بـــــــيياراكلاو
،اهتعباتمو بيياراكلا نادلبوىطسولا اكيرمأ نادلب

فــــــــــلكتو،ةـــــــــيبوـــــنجلا اــــــــــكيرـــــمأل ةــــــــيعرـــــفلا ةــــــــــيرــــــيدملا.ب
ةيبونجلا اكيرمأ نادلب عم نواعتلاو ةيئانثلا تاقالعلا رييستب
.اهتعباتمو

فلكتو،ايسونايقوأو ايسآل ةماعلا ةيريدملا:7 ةداملا
.ايسونايقوأو ايسآ نادلب هاجت رئازجلا ةسايس ذيفنتب

: )2( نيتيريدم مضتو

ةيقرتب فلكتو،ةيقرشلاو ىطسولا ايسآ ةيريدم .١
ةـــــيقرشلاو ىـــــطسولا اــــــيسآ نادــــــلب عـــــم ةــــــيئانثلا تاـــــــقالعلا

.اهتعباتمو اهرييستو

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

تاقالعلاب فلكتو،ىطسولا ايسآل ةيعرفلا ةيريدملا .أ
،ىطسولا ايسآ نادلب عم ةيئانثلا

تاقالعلاب فلكتو،ةيقرشلا ايسآل ةيعرفلا ةيريدملا.ب
،ةيقرشلا ايسآ نادلب عم ةيئانثلا

تاقالعلا رييستب فلكتو،نيصلل ةيعرفلا ةيريدملا.ج
  .اهتعباتمو ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج عم نواـعتلاو ةيئانثلا

طيحـملاو ايسونايقوأو ةـــيبونجلا اــــيسآ ةـــــيريدم.٢
ايسآ نادلب عم ةيئانثلا تاقالعلا ةيقرتب فلكتو،يداهلا
اـــــــــهرييستو يداــــــهلا طيحــــــــــملاو اـــــيسوـــــنايقوأو ةـــــــيبونجلا

.اهتعباتمو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

تاقالعلاب فلكتو،ةيبونجلا ايسآل ةيعرفلا ةيريدملا .أ
،ةيبونجلا ايسآ نادلب عم ةيئانثلا

،يداهلا طيحـملاو ايسونايقوأل ةيعرفلا ةيريدملا.ب
طيحـملاو ايسونايقوأ نادلب عم ةيئانثلا تاقالعلاب فلكتو
 .يداهلا
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،جراخلا يف ةينطولا تاءافكلا ةعباتم –

.رئازجلاب بناجألاب ةقلعتملا لئاسملا ةعباتمو لفكتلا –

: تايريدم )٣( ثالث مضتو

ةيامحب فلكتو ،جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلا ةيريدم.١
ةينوناقلا ةيعضولاب ةقلعتملا لئاسملاو جراخلا يف نييرئازجلا
.ةيلصنقلاو ةيندملا ةلاحلاو تاكلتمملاو صاخشألل

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

،جراخلا يف نييرئازجلا ةيامحل ةيعرفلا ةيريدملا .أ
نييرئازجلا ةيامحب ةطبترملا ةيصوصخلا لئاسملاب فلكتو

،مهحلاصم نع عافدلاو جراخلا يف

صاخشألل ةينوناقلا ةيعضولل ةيعرفلا ةــــيريدملا.ب
: يتأي امب فلكتو،تاكلتمملاو

ةـيعضولاب ةــقلعتملا لــــئاسملا لـــمجم ةـــجلاعمو ةــــسارد –
جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلاب ةصاخلا تاعزانملاو ةينوناقلا

ةـــصاخلا ةــــيلودلا تاــــقافتالاو تاــــيقافتالا قيـــــبطت ةـــــعباتمو
،يلصنقلا لمعلاب

،اهذيفنت ةعباتمو ةيئاضقلاو ةيلصنقلا تاقافتالا دادعإ –

،ةرجهلا لكاشم لوح تاسارد دادعإ –

لـــــــــقنتلاو ةــــــماقإلا تاــــــيعضوب ةــــــــلصلا تاذ لــــــــئاسملا –
يف نيميقملا نييرئازجلا اياعرلا تاكلتمم لوح تاعازنلاو
.جراخلا

،ةــــيلصنقلاو ةـــــيندملا ةــــــلاحلل ةــــــــيعرفلا ةـــــــيريدملا .ج
: يتأي امب فلكتو

اــــــياـــــعرلل ةـــــيندــــــملا ةــــــلاــــحلا قــــــئاثو فــــــــلتخم مــــــــيلست–
ةيسامولبدلا زكارملا ىدل نيلجسملاو جراخلا يف نيدولوملا

،ةيلصنقلاو

،يلصنقلا ليجستلا تاداهش ميلست–

.ةيندملا ةلاحلا دوقعو ةيرادإلا قئاثولا ىلع قيدصتلا–

جــــــمارــبلاو جراــــــخلا يف ةـــــينــــطولا تاءاــــــفــكلا ةـــــــيرـــــيدم.٢
تاــــيلمعلا ذـــــيفنتو ةـــــعباتمب فــــــلكتو،ةــــيعامتجالا نوؤــــــــشلاو
.جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلل ةهجوملا جماربلاو

 : نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

،جراــخلا يف ةـــينطولا تاءاــــفكلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا .أ
: يتأي امب فلكتو

ةيوعمجلا ةكرحلاو ةينطولا تاءافكلا لوح ةيقاطب كسم–
،جراخلا يف ةيرئازجلا

تاءاــفكلا ةـــكراشم ليـــهست تاـــيلآ رــــيوطت يف ةـــــمهاسملا –
.ةينطولا ةيمنتلا دوهج يف ةينطولا

ةـــيفاقثلاو ةــــيعامتجالاو ةـــــيناسنإلا نوؤـــــشلا ةــــــيريدم.3
صـخت يـــتلا لــــئاسملاب فــــلكتو ،ةــــيلودلا ةـــــينقتلاو ةـــــيملعلاو
ةـــيفاقثلا نوؤــــشلا اذـــــكو ةـــيعامتجالا ةـــــيمنتلاو ناــــسنإلا قوـــــقــح
.ةيلودلا ةينقتلاو ةيملعلاو

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

لئاسملاب فـــلكتو ،ناـــسنإلا قوــــقحل ةـــيعرفلا ةـــــيريدملا.أ
يف رـــئازجلا ةــــكراشم رــــيضحت اذـــــكو ناـــسنإلا قوــــقحو ةــــــيناسنإلا

ةعباتم اذكو اهقيسنتو ةصتخملا ةيلودلا تامظنملا تاطاشن
،ةلصلا تاذ ةيدقاعتلا تامازتلالا

فلكتو ،ةــيعامتجالا ةــــــيمنتلل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا .ب
 : يتأي امب

ةـــــــلوفطلاو ةأرـــــملاو ةرــــسألاب اـــــــميس ال ،ةـــــــــقلعتملا لــــــئاسملا –
صاخشألاو ةضايرلاو نيقاعملا صاخشألاو بابشلاو ةحصلاو
،ّنينسملا

فارطألا ةددعتملا تائيهلا عم نواعتلا ةطشنأ ميظنت –
.اهطيشنتو لئاسملا هذهب ةفلكملا

ةــــــيملعلاو ةـــــيفاقثلا نوؤــــــشلل ةـــــيعرفلا ةـــــــيريدملا.ج
: يتأي امب فلكتو ،ةينقتلاو

مالعإلاو ةـــفاقثلاو ةيبرتلاب ةـــقلعتملا لـــئاسملا ةــــجلاعم–
،يلودلا ديعصلا ىلع ةينقتلاو مولعلاو

ةــــــيلودــلا تاــــــمظـــنملا عــــــم نواــــــــعتلا تاــــــقالــــع ةـــــــعباتم–
.ةــــصتخملا

لئاسملاب فلكتو،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةيريدم .٤
ةـــــــــــيمنتلاو ةــــــــئيبلا لاـــــــجم يف ةـــــــــينطولا ةـــــــسايــسلاب ةـــــــــقلعتملا
ةددعتملا تائيهلا عم نواعتلا ةطشنأ ميظنت كلذكو ةمادتسملا
.اهطيشنتو لئاسملا هذهب ةفلكملا فارطألا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فلكتو،ةئيبلا ناديم يف نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا .أ
: يتأي امب

ةــــــئيبلا لاــــــجم يف تادـــــــهاــــعملاو تاـــــيقاـــــفتالاةــــــعباـــتم –
،اـــــهذيفنتو

.ةئيبلا ةيامح لاجم يف نواعتلا ةعباتم –

ةـــــيمنتلا نادــــيم يف نواـــــعتلل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا.ب
ةيلودلا جماربلاو تاسايسلا ةعباتمب فلكتو،ةمادتسملا
.ىربكلا ةيملاعلا ةيجولوكيإلا تانزاوتلاب ةقلعتملا

ةـيلاجلاو ةــيلصنقلا نوؤـــشلل ةــــماعلا ةــــيريدملا:٩ ةداملا
: يتأي امب فلكتو،جراخلا يف ةينطولا

ةيرئازجلا ةيلاجلا هاجت ةينطولا ةسايسلا ةعباتمو ذيفنت –
،اهحلاصم نع عافدلاو اهتيامحو جراخلا يف
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لمعلا راطإ يف اهقيـسنتو ةفاحصـلا تاطاشـن ميظنت –
،رئازجلل يسامولبدلا

،ةرازولا لكايه لكل ةمولعملا رشن نامض –

.ةرازولل فيشرألاو قيثوتلا مئاعد رييستو ميظنت –

: )2( نيتيريدم مضتو

: يتأي اـمب فّلكتو،مالعإلاو لاصتالا ةيريدم .١

لمعلا راــطإ يف اــهقيسنتو ةــــفاحصـلا تاـــطاـشـن مــــيظـنت –
،رئازجلل يسامولبدلا

زكارـــــملاو ةرازوــــلا لـــكايه لــــكل ةـــمولعـملا رـــــشن ناـــــمض –
.ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

،تاــمولعـملا رــــييستو لــــيلحتل ةــــيعرفلا ةـــــيريدـملا.أ
: يتأي اـمب فّلكتو

ةــــفاحصلا يف ةروــــشنـملا تاــــمولعـملا لـــــيلـحتو رييــــــست –
مهت دـق يتلا عيضاوـملا عومجم لوحو ،رئازجلا لوح ةيلودـلا
،ةيرئازجلا ةيسامولبدلا

ةيسامولبدلا تايلثمـملا وحن ةينطولا ةموـلـعـملا رييست –
.رئازجلل

،مالــــــعإلا لــــئاسو عــــم تاــــقالعلل ةــــــيعرفلا ةــــــــيريدـملا .ب
عــــيمج عـــم ةـــيجراخلا نوؤــــشلا ةرازو تاــــقالع رــــييستب فــــــلكتو
ةيبنجألاو ةينطولا ةيرصبلا ةيعمـسلاو ةبوتكـملا مالعإلا لئاسو
.رئازجلا يف ةدمتعـملا

لاصتالاو ةيـتامولعـملا ةظقـيلل ةـيعرفلا ةـيريدـملا .ج
: يتأي اـمب فلكتو،يجراخلا

ةــــــكبش ىلـــــع ةــــيمهألا تاذ تاــــمولـعـملا زرـــــفو ةــــــعباتم –
،تــــنرتنإلا

.ةرازولل يجراخلا لاصتالا ططخم ذيفنت –

: يتأي اـمب ّفلكتو ،فيشرألاو قئاثولا ةيريدم .٢

،اهقئاثوو ةرازولا تاروشنم رييست –

لاــــــــجـم يف ةرازوــــــلا لـــــئاـسو لـــــمـع ةـــــعـباتـمو رـيـيــــــسـت–
،كيتايدـيملاو ةبتكـملا اميسال ،قئاثولا

.فيشرألا ةجلاعمو ظفح –

:نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فلكـتو ،تاروشنـملاو قئاثولل ةيعرفلا ةيريدـملا.أ
: يتأي امب

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو قئاثو –

،ةيمسرلا اهترشنو ةرازولا تاروشنم –

.ىرخأ لئاسوو كيتايديـملاو ةبتكـملا ميظنت–

ةيعامتجالا نوؤشلاو جماربلل ةيعرفلا ةيريدملا.ب
: يتأي امب فلكتو ،جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلل

يف ةــــــينطولا ةـــــيلاجلاب ةـــــــــقلعتملا تاـــــيئاصحإلا دادــــــــعإ–
 ،جراــــــخلا

تاـــــمازتلا صــــخت يـــتلا تاــــيلمعلا عــــيمج يف ةـــــكراشملا –
ةكراشمب رمألا قلعت ءاوس جراخلا يف ةميقملا ةينطولا ةيلاجلا

تارــــهاظتلا يف وأ ةـــــــيباختنالا تاراــــــشتسالا يف ةــــــيلاجلا هذـــــــه
،ةينماضتلا

عــــــم قـــــيسنتلاب ةرـــــمعلاو جـــــحلا جـــــمانرب يف ةـــــــكراشملا –
،ةينعملا ةينطولا تائيهلا

ةيلاجلل ةـهجوـملا جماربلا لك ةعباتم نامضو ةدعاسم –
تاسسؤـملاو رـــئاودلا عـــــم قــــيـسنتلاب جراـــــخلا يـف ةـــــينطولا
،ةينعملا

ةمدخلاو ةلافكلاو ثاريملاب ةقلعتملا تافلملاب لفكتلا –
.ةيرادإلا قئاثولا ىلع قيدصتلاو ةينطولا

ةيوجلا لئاسملاب فلكتو ،ةيلصنقلا نوؤشلا ةيريدم .3
لئاسملاو ،ةيرادإلاو ةيئاضقلا نوؤشلاو تاريشأتلاو ةيرحبلاو
ةـــــماقإب ةــــطبترملا لـــــئاسملا ةـــــعباتم اذـــــكو ،ةرــــــجهلاب ةــــــــقلعتملا

.رئازجلا يف بناجألا لقنتو

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

ةيوـجلا لئاسـملاو تاريشأتـلل ةـيعرفلا ةيريدـملا .أ
: يتأي امب فّلكتو،ةيرحبلاو

ينطولا بارتلا ىلإ لوخدلا تاريشأت ريـيست نامض –
،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا زكارـملا عم قيسنـتـلاب

.ةيرحبلاو ةيوجلا لئاسـملا ةعباتم –

،ةيرادإلاو ةيئاضقلا نوؤـــــشلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا .ب
: يتأي امب فّلكتو

يــــــندملا نيــــلاجملا يف ةـــــيلصنقلا تاــــــطاشنلا قـــــيسنت–
،يــــئاضقلاو

.رئازجلا يف بناجألا لقنتو ةماقإب ةقلعتملا لئاسملا –

: يتأي امب فّلكتو ،ةرجهلل ةيعرفلا ةيريدملا .ج

ةيرئازجلا تائيهلاو ةيرازولا رئاودلا نيب قيسنتلا نامض –
،ةرجهلا لئاسم لوح

ريراقت دادعإو ةرجهلا ةيلاكشإ لوح تايطعم رـشنو عـمج–
،اهصوصخب ةيليلحتو ةيصيخلت

.رئازجلا يف بناجألا ةماقإب ةقلعتملا لئاسملا ةعباتم –

،قيثوتلاو مالعإلاو لاصتالل ةماعلا ةيريدملا :٠١ ةداملا
:يتأي امب ّفلكتو
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: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

،ةـــــــيجــــــيتارتسالا ةــــــــموـــلعملل ةـــــــيعرفلا ةــــــــيريدملا . أ
: يتأي امب فلكتو

،ةيجيتارتسالا ةمولعملا ةجلاعمو عمج ىلع لمعلا –

قطانملاو نادلبلا بسح ةيتاعوضوم تانايب ةدعاق ءاشنإ –
،اهلوح طئارخ دادعإو ،رطاخملل ةضرعملا

ةينطولا تاـسسؤملا عــــم تاــــمولعملا لداــــبتو ةـــــكراشم –
.تامزألا رييستو ةيجيتارتسالا ةظقيلاب ةينعملا

فــلكتو،مـــــــييقتلاو لـــــــيلحتلل ةـــــــيعرفلا ةــــــيريدملا .ب
: يتأي امب

،رطاخملا تالاح روطت راسم ةعباتم –

تالاـــــح لوـــــــح ةـــــيفارشــتسا تاـــــساردو لــــــيلاحت دادــــــــــعإ –
،رطاخملا

نأ نكمي يــتلا تاـــيعضولل ةــــيرود تاــــمييقتب ماــــيقلا –
.تامزأ ىلإ لوؤت

فلــــــــكتو،اــــــــهترادإو تاــــــــمزألا قاـــــــبتسا ةــــــــــيرـــــيدم .٢
: يتأي امب

رطاخملا تالاح نع ةيريذحتلا تارشؤملا نع فشكلا –
،ةمزأ ةجرد ىلإ روطتت نأ لمتحـملا تالاحلا قابتساو

ةــــــــلحرــــــمو تاــــــمزألا تالاـــــــــــح روــــــــطت ةـــــــــعـــــــباتــــمو ةرادإ –
تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،ةمزألا دعب ام ةلحرمو بابتتسالا
،ةينعملا

ةيـنــعملا ةـيـنطوــلا لاصـتالا طاــقــن عــم قيـسـنـتـلا ناـــمض –
،تامزألارييستب

،تامزألا تالاح يف لاصتالا تايجيتارتسا ةرادإو دادعإ –

رـــييست لاــــجم يف يلودـــــلا نواـــــعتلا تاـــيلآو رــــطأ دادــــــعإ –
.اهتاطاشن قيسنتو تامزألا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فــــــــلكتو،تاــــــــمزألا قاــــــــبتسال ةـــــــيعرفلا ةــــــيرــــيدملا . أ
: يتأي امب

ةمزألا تالاح ةهجاومل تاططخمو تاهويرانيس عضو –
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،ةمزألا دعب امو

تامزألا ةرادإ لاجم يف ةيبيردت تارود ذيفنتو ميظنت –
ةينعملا ةينطولا تاعاطقلا عــــم قــــيسنتلاب اــــهلاكشأ ىـــــتشب
.بناجألا ءاكرشلا عم نواعتلابو

: يتأي اـمب فّلكتو،فيشرألل ةيعرفلا ةيريدـملا .ب

،ةمولعـملا رشنو هظفحو فيشرألا ةجلاعم –

،ةيفيشرأ ريياعم قيبطتو فينصتلا جهانم ديحوت –

،ةمولعـملا تاونق ديدحت –

فــيشرألا قـــئاثو ىلع عالــــطالا تاءارــــجإو تاودأ عــــــضو –
،اهتجلاعمو

يف لاصتالاو مالعإلل ةثيدحلا تايجولونكتلا قيبطت –
.فيشرألا ةجلاعم

ةيجيتارتسإلا ةــــظقيلل ةــــماعلا ةـــــيريدملا:١١ ةداـــــملا
: يتأي امب فلكتو،اهترادإو تامزألا قابتساو

تالاــــــــحل ةــــــباـــجتسالاو ةـــــياقولا ةـــــيجيتارتـــــــسا عــــــضو–
ةيويحلا حلاصملاب سمت نأ نكمي يـــتلا تاــــمزألاو رـــــطاخملا
تاــــــــعاطقلا عـــــم قــــــيسنتلاب اـــــهذيفنت ةــــــــعباتمو ،رـــــــئازجلل
،ةـــــــينعملا

ةرــــمتسم ةــــظقي قــــيرط نــــع رــــطاخملا تالاــــح قاـــــبتسا–
رارقتسالا مدع رؤب نع ةنلعملاو ةيلوألا تارـــشؤملا ةــــعباتمو
ةينطولا حلاصملا يف رثؤت نأ نكمي يتلا ةفلتخملا تامزألاو
،رئازجلل

ةينطولا تاسسؤملا نيب لاصتالا ةطقن ةمهمب مايقلا–
ةــــــيبنجألا ةـــــيلصنقلاو ةـــــيسامولبدلا تاــــــيلثمملاو ةـــــــينعملا
ةيبنجألا وأ ةينطولا فارطألا لك اذكو ،رئازجلا يف ةدمتعملا
،ةمزألا ةيعضوب ةينعملا

نوؤشلا ةرازو يف ةصتخملا لكايهلا عم قيسنتلاو نواعتلا–
ةــــــــيسامولبدلا تاـــــيلثمملاو ةــــــــينطولا تاـــــسسؤملاو ةــــــيجراخلا

ىلإ ةيمارلا ةلودلا ةسايس ذيفنت لجأ نم جراخلا يف ةيلصنقلاو
عوقو ةلاح يف جراخلاب ةميقملا ةينطولا ةيلاجلا دارفأ ةيامح
.ةمزأ

: )2( نيتيريدم مضتو

فلكتو،ةيجيتارتسالا تاساردلاو ةظقيلا ةيريدم.١
: يتأي امب

ةجلاعمو عمج قيرط نع ةيجيتارتسإلا ةظقيلا ةمهم نامض –
،ةمولعملا ليلحتو

تاطلسلا ىلع ايرود ةيليلحتو ةيفرظ تاركذم ضرع –
يداصتقالاو يسايسويجلا خانملا تاروطت لوح ةصتخملا
،رئازجلل

ىلع ةدعاسملا ةيئاقولا ريبادتلا لوح تايصوت ميدقت –
ةيامحو رئازجلا حلاصم ىلع ظافحلا لجأ نم رارقلا ذاختا

.جراخلاب اهاياعر
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ىدــل نـــيلماعلا نــــيدقاعـتملا ناوــــعألا رــــيـيـستو فـــــيـظوت –
ةيدقاعتلا ماكحألل اقــــبـط ،جراــــخلا يف ةـــــيرئازـجلا تاـــيلثـمملا

،فيضـملا دلبلا يف لمعلل ةيعيرشتلاو

اـــــــــهتـقفارـــمو نـــــــــيمدختـسـملا نــــــــيمثت دوــــــــــهـــج هــــــــيجوت –
.اهزيزعتو ةبستكـملا فراعملا نيسحتو

 : يتأي امب فلكتو،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا.ج

ةـــــــــلكسرو ىوــــــــتسم نيـــــــسحتو نـــــــــــيوكت ىلــــــــــع رــــــــــــهسلا –
،نيمدختسملا

نييــلصنقلاو نييــــسامولبدلا ناوـــــعألا رـــــيضحت ناـــــمض –
،ةيلودلا تاقالعلا روطتو بسانتي لكشب مهماهم ةسراممل

يف ةيبنجألا تاسسؤملاو تائيهلا عم نواعتلا ةيقرت –
.نيوكتلا لاجم

،ةيـعامتجالاو ةـماعـلا نوؤــــشـلل ةـــيعرفـلا ةـــــيرـيدـملا .د
: يتأي امب فلكتو

،لمعلا لاجم يف ةيبيدأتلا ماكحألا قيبطت –

،نوعطلا ةنجل اهذختت يتلا تارارقلا ةعباتم –

يــــنـعت يــــتـلا تاــــعزانـملا اـــــياضق ةـــــعباتمو ةـــــــجلاـعم –
،ةرازولا

يعامتجالا طاشنلا لاجم يف ةددحـملا تاءارجإلا قيبطت –
،مهلمع فورظ نيسحتو نيمدختسملا حلاصل

ضيوعتو ةـــيضرـملا لـــطعلاب ةــــصاخلا تاــــفلـملا ةـــــعباتم –
كارتشاو نامضلا دوقعو يـبطلا لـــفكتلاو ةـــيبطلا فيــــلاكتلا
.نامضلا قيدانص يفنيمدختسـملا

ريـيستلا يتينازيم ريضحتب فلـكتو،ةيلاملا ةيريدـم .٢
ةـيـلاملا تايلـمـعلاب لفكتلاو ،امـهذيفنتو امهدادعإو زيهجتلاو
.ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا زكارملل يلاملا رييستلا ةعباتمو

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

: يتأي امب فلكتو،ةينازيملل ةيعرفلا ةيرـيدملا .أ

ةيزكرملا حلاصـملل زيـهجتلاو رييستلا ةينازيم ريضحت –
،اهدادعإو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ةيجراخلاو

نيدـيـفتـسـملا نييرئازجلا ىلإ ةعوفدملا تادامتعالا ميظنت –
ةيـساموـلبدـلا زكارملا فرـصت تحت اهعضوو جراخلا يف حنـملا نـم
،يلاملاو يرادإلا نيديعصلا ىلع اهذـيفـنت ةـعباتمو ةـيلـصنقـلاو

فرــــصت تــــحت ةـــــعوضوملا تاداـــمتـعالا رــــييست ناـــــمض –
تاــمهاسـملاب ةـــــقلـعتملا ةــــيلصنقلاو ةــــيـسامولبدـلا زــــــكارـملا
.ةلودلا تامازتلا ناونعب نواعتلاو ةيلودلا

فــــــــــلكتو،تاــــــــــمزألا ةرادإل ةـــــــــــيعرفلا ةــــــــــيرـــــيدملا . ب
: يتأي امب

صاخلا لاصتالا زكرم رييستو ةمزألا ةيلخ ةيلآ ليعفت –
،ةماعلا ةيريدملل عباتلا تامزألاب

تائيهلا فلتخم فرط نم ةذختملا تاءارجإلا قيسنت –
.تامزألا ةرادإ لاجم يف نييلودلا ءاكرشلاو ةينطولا

: يتأي امب فلكتو،دراوـملل ةـــماعلا ةـــــيريدملا:٢١ ةداملا

،اهنيمثتو ةيرشبلا دراوملل يرادإلا رييستلا–

ةــــــصاخلا كلـــــتو ةـــــيلاملا تاــــــيجاحلا دـــــــيدحتو روــــــــصت –
،لــــــئاسولاب

ةيسامولبدلا تايلثمملل ةيلاملاو ةيرادإلا ةدناسملاو معدلا –
.جراخلا يف ةيلصنقلاو

: تايريدم )٤( عبرأ مضتو

لمجم رييستب فـّلـكتو ،ةيرـشبلا دراوـملا ةيريدم .١
ةــماعلا نوؤــــشلاو فـــــيظوـتلا جـــــماربو ةرازوـــــــلا يــــــــمدختسم
.ةـــيعامتجالاو

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

فلكـتو ،نيمدختـسـملا ريـيـستـل ةيعرفلا ةيريدـملا.أ
: يتأي امب

ناوـعألا اذكو نييلصـنقلاو نييـسامولبدـلا ناوعألا رييسـت–
حلاصـمل نيعباتلا ناوـعألاو ينقتلاو يرادإلا نيكلـسللنيعباتـلا
ىلـــــــع نـــــيلماعلا ةـــــيـــنطولا ةـــــيكلساللاو ةــــــــيكلسلا تالـــــــــصاوـــملا

،ةيجراخلا حلاصملاو ةيزكرـملا ةرادإلا ىوتسم

،ريطأتلا يمدختسم رييست –

يـــــمدختسم بادــــتـنا ءاــــهنإو بادــــتنا تاــــيلمع رييــــــسـت –
،ةرازولا فرصت تحت نيعوضوـملا ةرفيشلا

،نيمدختسملل ةينهـملا تاراسـملا مييقت –

،نيمدختسملل ةيـنـهملا تاراسملل يريدقتلا رييستلا –

ةــــــيلصنـقلاو ةـــــــيساــــمولبدلا ةـــــــكرــــحلا عــــــيراــــشـم دادــــــــعإ –
.اهذيفنتو

فلكـتو،ةعباتملاو فيـظوتـلل ةـيعرـفلا ةـيريدـملا.ب
: يتأي امب

ةرازوــــــــــلا تاـــــــجاــــــيتحا صوـــــــــــصخب تاــــــــسارد دادــــــــــــعإ –
،نيمدختسملل

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو يمدختسم فيظوت –
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تازــــــيهجتلا ةـــــبـقارمو تاراـــــــيسلا ةرـــــــيظح رـــــــييـست –
.اهريس نسح ىلع ظافحلاو

لاخدإب فلكتو،يسامولبدلا لمعلا ةنرصع ةيريدم .٤
ةــــيزكرـــملا حــــــلاصملا لــــــخاد ةــــينورــــتكلإلا ةرادإلا مادــــــــختسا

لـــــــمعلا زـــــــيزعتو ،ةــــــيجراخلا نوؤــــــشلا ةرازوــــــل ةــــيجراخلاو
تاــــــمولعم مــــظن لالـــــخ نـــــم يـــــمقر لــــــكش يف يــــــسامولبدلا

.ةنمآو ةلاعف يلآ مالعإ لئاسوو

: نيتيعرف)2(نيتيريدم مضتو

فــــــــــلـكـتو،تاـــــــمولــعملا مـــــظنل ةـــــــيعرفلا ةـــــــيرــــــيدملا.أ
 : يتأي امب

لــــــــمعلاب ةــــــصاخلا تاــــــمولــــعملا مـــــــــظن ةيـــــــنب مــــــيمصت –
،يـــــسامولبدلا

نيـــب طـــــبرلا نــــمضت يــــتلا تاــــمولعملا مـــــظن لالـــــــغــتسا –
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ةيجراخلاوةيزكرملا حلاصملا

تامدخلاوةينورتكلإلا ةرادإلل ةبسانملا تاودألا عضو –
نوؤــــــشلا ةرازو حــــــلاصم عـــــيمج ىوــــــتسم ىلــــــــع ةــــــيمقرلا
.ةــــــيجراخلا

: يتأي امب فلكتو،يلآلا مالعإلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب

يبلت يتلا رتويبمكلا تاقيبطتوتاصنملاوجماربلا دادعإ–
نوؤـــــــشلا ةرازوـــــل ةــــيجراخلاوةـــــيزكرملا حــــــلاصملا تاــــــــــجايتحا
،ةــــــيجراخلا

نوؤـــشلا ةرازوــــل تاــــمولعملا تاــــكبشوةــــمظنأ نيـــــمأت –
،ةيـــــجراخلا

تامولعملا ايجولونكت تادعم ةنايصوةزايح تايلمع ةرادإ –
.نيمدختسملل ةينقتلا ةدعاسملا نامض لالخ نم

فـــــــلـكـتو،ةــــــينوـــــناقلا نوؤــــــــــشلا ةـــــــيرـــــيدـم:3١ ةداملا
: يتأي امب

ةددـعتـملاو ةـيئاـنـثلا تادـهاـعـملل يـمـسرلا دادــعإلا ناـمض –
ةقداصـملا ىلع لمعلاو ،ةيرئازـجلا ةلودلا مزلت يتلا فارطألا

،اهظفحو اهرشنو اهيلع

لوـح تاحيضوـتلاو تاظـحالـملاو ةينوـناقلا ءارآلا ءادـبإ –
ىلــع ،دادـــعإلا دــيـق يـنوــناـــقــلا عــباـطـلا تاذ صوصنـلا عيراشم
ىوــتسـملا ىلــــع رـــــئازجلا مزـــــلـت يـــــتلا وأ يـــــنطولا ىوــــــتـسـملا
،يلودلا

نييوــــتسملا ىلـــــع ةــــيـئاضـقلا لـــــئاـسـملا ةـــــعباتـم ناـــــمـض –
.يوهجـلاو يلودلا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فّلــكـتو ،ةــــــيـلاملا تاـــــــيـلمـعلـل ةـــــــيـعرفلا ةــــــيريدـملا .ب
: يتأي امب

،ةماعلا ةبساحـملا تايلمع –

،بتاورلاو روجألاب لفكتلا –

.تالقنتلاو ةيزكرملا ةلاكولا رييست –

رييستلا ةـعباتمو ةبقارمل ةيعرفلا ةيريدـملا.ج
فلـــكـتو،ةيلـصنـقلاو ةيسامولبدلا زـكارــــملليلاـــملا

: يتأي امب

ىـلع زيهجتلاو ريـيسـتلا ةينازيـم ذيفنت ةعباتـم نامض –
،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا زكارملا ىوتسم

مت يتلا ةـيميظنتلا تاــيلآلا قـــيـبطـت نســــح ىلـع رـــــهسلا –
،ةيرود شيتفت تايلمعب مايقلاو ،اهؤاسرإ

.تاعزانـملا ةعباتمو تايئاصحإلاو ميظنتلا –

رييستب فلكتو،ةماعلا لئاسولاو كالمألا ةيريدم .3
ةـــــــــيساموـــلبدلا تاــــــيلثمـــملاو ةــــــيزكرــــــملا ةرادإلا تاــــــــكلــــتمم
ةــــماعلا لــــئاسولا اذـــــكو جراـــخلا يف تاـــــكلتمملاو ةـــــيلصنقلاو
.ةرازوـــــلل

: نيتيعرف)2(نيتيريدم مضتو

: يتأي امب فلكتو،كالمألل ةيعرفلا ةيريدـملا.أ

ةــعباتمو ةــــيزكرـملا ةرادإلل ةـــيراقعلا تاـــيلمعلا رــــييست –
تاكلتمـمو ةــيلصنقـلاو ةـــيسامولبدلا زـــــكارملل ةـــعباتلا كلـــــت
،جراخلا يف ةلودلا

ةيسامولبدـلا زـــــكارـملا مــــيمرتو ءاــــنب عـــــيراشم ةـــــعباتم –
يتلا ةلودلل يلخادلا ناديـملاب ةقلـعتـملا كلت اذكو ،ةيلصنقـلاو
نم اهب لفكتلاو ،اهيف افرط ةيجراـخلا نوؤشلا ةرازو نوكت
.ةينقتلا ةيحانلا

فـــــــــلـكـتو،ةـــــــــــماعلا لـــــــئاسولل ةــــــيـعرفلا ةــــــيرـيدـملا.ب
: يتأي امب

رـــــــيـغو ةـــــــلوــقـنـملا كالـــــمألا ةـــــنايصو رـــــــيـيـست ناــــــمض –
،ةيزكرـملا ةرادإلا تازيـهجتو ةلوقنـملا

زـيهجتـلا ةينازيم يف ةلخادلا تايقافتالاو تاـقفصلا دادعإ –
ناــــجل ماـــمأ اهـــماربإ تاءارــــجإ مـــيظنتو ،رـييـــــستـلا ةــــيـنازيمو
،ةيجراخلا ةبقارملا

تازيهجتلاو ةلوقنـملا ريغو ةلوقنـملا كالمألا دورج كسم –
ةـــــــعباتلا كلـــت ةــــــعباتمو ةــــــيزــــكرملا ةرادإلاب ةــــصاخلا ةـــــينقتلا
،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا زكارملل

لئاـــسولاو تازـــيهجتلاب حــــلاصـملا دـــــيوزت ىلـــع رـــــهسلا –
تــــــحت اـــــــهعضوو ،اـــــــهريسل ةــــــــيرورضـلا ةــــــــينـمألاو ةــــــــيداملا

،اــــهفرصت
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 ،رئازجلل ةيلودلا ةيراجتلا تالدابملا ةيقرت –

تارداصلا ةيــقرـتو معد ةسايــس ذــيــفـنــت يف ةـمـهاـســملا –
 ،تاقورحـمـلا جراخ

ةــــمزاللا ةــيداــصــتــقالا لـيــلاحـتـــلاو تاـموــلــعـملاــب دــيوزــتـــلا–
تاــــسسؤملا تادوـــــــهـجم مــــــعدو ةــــيــــــجراــــخلا قاوــــــسألا لوـــــــخدــــل
 ،لاجملا اذه يف ةيرئازجلا

ةـــــيلودلا ةراـــــجتلا لاــــجم يف ةــــيفرظ تارــــــّكذم دادــــــــعإ –
تارازوـلاو تاــــئــيــهــلاو تاــــــســسؤــملاو تاــــــكرــشــلــل ةــــــهــجوــم
.ةينعملا

 : نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ةـموــلــعـملا رــيــيـســتو ليــلـحــتــل ةـيــعرــفــلا ةـيرــيدــملا.أ
 : يتأي امب فلكتو،ةيراجتلا

،تايطعم كونبو ةيراجت تامولعم ةكبش عضو –

تـــــحت اـــــهــعــضوو ةـــــيـجراــخلا ةراـــــجــتــلا لوــــــــح ةـــــباوــب ءاــــــشــنإ –
ةــيـساـموــلـبدـلا تايــــلـــــثــــمـــــملاو نيــــينــــطوــــلا نيـــــلــــخدـــــتــــملا فرصــــت
 ،كلذب ينـعـم فرــط لكو ةـيرـئازــجلا ةـيـلـصــنـقـلاو

قـــلـعــتـت ةـــــــيــئاـصــحإ تاــــــموـــــلـعــمو تاــــــيــطـعــم ءاـــــــــقــتـسا–
ءاـــــكرــشـلا ىـلإ اــــهــلاـسرإو اـــــهــلـيــلـحتو ةــيــجراـخلا ةراـــــجــتـلاــب
،نييـــنعملا

.تامولعملا ثب لئاسو عضو–

ةــيــقرــتو جمارــبــلا ةــعــباــتــمل ةــيـــعرــفــلا ةــيرــيدــملا.ب
 : يتأي امب فلكتو ،ةيراجتلا تالدابملا

ةــــــيراجتلا تالداـــــبملا ةـــــيقرتو نيــــمثت جــــمارب طـــــيشنت –
جراـــخ تارداـــصـلا رــيوـــطـت ىلإ اــساـسأ ةــــهـجوــملا ةــــيـجراــخلا
 ،تاقورحـملا

ةـــــيراـجـتـلا ةـــــيـقرـتلا لــــــئاسوو تاودأو تاــــــيـلآ عـــــضو–
قيسنـتلاـب ،ةردصـملا ةيرـئازجلا تاـسسؤـملا معدل ةعـجانـلا

.ةيرئازجلا تارافسلل ةيداصتقالاو ةيراجتلا حلاصملا عم

فــــــــلكتو،ةـــــــــيـنــقـتـلا حـــــــــلاـصـملا ةـــــــــــيرـــــــيدـم :٥١ ةداملا
:يتأي امب

ةــــــــيرورــضــلا ةـــــــيــنــقــتــلا مـــــئاــــعدــلا فـــــــــلــتـخــم رــيــيــــــــســت –
 ،ةرازوـــلا طاــــشنل

هذــــه ةـــــياـمــح مـــهــي نأ هــــنأـش نـــــم رــــصــنـع لـــــك حارــــتـقا–
 ،اهزيزعتو اهنيسحتو مئاعدلا

ةـــــــقالــــــع تاذ ةدـــــــيدــــج لالــــــــــغــــتــــسا تاــــــيــنـــــــقـــت ةـــــــــــسارد–
.اهروصتو ةثيدحلا تايجولونكتلاب

ةددعتـملاو ةيئانثـلا تاـــقافتالل ةـــيـعرفلا ةــــيريدـملا.أ
ةـــــيئاضقلا تاـــــــسـسؤـملاو يلودــــــــلا نوـــــــناقلاو فارـــــــطألا
: يتأي امب فلكتو ،ةــــــيلودلا

تاـقاـفـتالا عيراشـمب ةقلـعـتملا تاضوافـملا يف ةكراشـملا–
يأرـــــلا ءادـــــبإو ،فارـــــطألا ةددعـــــتـملاو ةـــــيئانـثـلا تايـقاـفـتالاو
تاـــــــقافتالا هذـــــــه ىلـــــع عــــــيقوـــتلا ىودـــــــج لوـــــــح يـــــــنوــــــناقـلا

،اهيلإ مامضنالا وأ/و تايقافتالاو

تاـــــقافتالا ىلـــــــع قــــــيدـصتـلا تاــــــفـلـم ةـــــساردو مالــــــتـسا–
ةــــماعلا ةــــــنامألا ىلإ اــــــهلاسرإ لــــــبـق ةـــــعقوملا تاــــيقافتالاو
،ةــــموكحلل

ةـــــــيـئاـــنثـلا تادـــــهاـــــــعملل يـــــمـسّرلا رــــيـضحتـلا ناـــــمض –
،اهيف افرط ةيرئازـجلا ةلودلا نوكت يتـلا فارطألا ةددعتـملاو
،اهرشنو اهقيدصت ةعباتمو

دودحلا مسر لاجم يف تاعزانـملاو تاقافتالا ةعباتــم –
،ةيرحبلاو ةيضرألا

نييوــــتسملا ىلــــع ةـــيـئاضـقلا لــــئاـسـملا ةــــعباتـم ناـــمـض –
 ،يوهجلاو يلودلا

تايقافتالاو تاقافتالا ماكحأل يمسّرلا ريسفتلا ءاطعإ –
،اهيلإ ةيرئازـجلا ةلودلا مضنت يتلا

ةيئانثلا تايقافتالاو تاقافتالل ةيلـصألا صوصنلا ظفح –
،ةيسامولبدلا قئاثولا اذكو فارطألا ةددعتـملاو

قّدـــصـملا ةـــيسامولبدلا قــــئاثولا لــــجس نييــــحتو دادــــــعإ–
.اهتنمقرو اهيلع

ةينوناقلا تاساردلاو ميـظنتلل ةيـعرـفـلا ةيريدملا .ب
: يتأي امب فلكتو،ةيسامولبدلا تاعزانـملاو

نوؤــشلا ةرازوــب ةـــقلعـتـملا ةـــينوناقلا صوـــصنلا دادــــعإ –
،اهريرحت يف ةمهاسملاو ةيجراخلا

عـــــيراـشم لوــــــح ةــــــيجراـخلا نوؤــــــشلا ةرازو يأر ءادـــــــبإ –
ضرعت يتلا ةيـنطوـلا ةـيمـيـظنـتلا وأ ةـيـعيرـشـتلا صوـــصنـلا

لكايه فرط نم وأ ةرازولا حلاصم فلتـخم فرط نم اهيلـع
،ةلودلل ةعبات ىرخأ

تاـــــعزاـنملاب ةــــصاخلا تاــــيقـتـلملا يف ةرازوـــــلا ليــــــثـمت –
ةدـعاـسـمو تاءارجإلا ريـيستو ةعباتم نامضو ،ةـيسامولبدلا
ةلأســـم يأ يف ةيسامولبدـلا تاثعبلاو ةرازولل ىرخألا لـكايهلا

،ةيسامولبدلا تاــعزاـنملاب ةـقـلعتـم

.ةرازولل ةيمسرلا ةرشنلا دادعإ –

،ةيداصتقالا تالدابملا معدو ةيقرت ةيريدم :٤١  ةداملا
 : يتأي امب فلكتو



ـه١٤٤١ ماع مّرحم٦٥٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٦١ 14

١٤٤١ ماع مّرحم٥١ يفخّرؤم٥٤٢-٩١ مقر يسائر موـسرم
ءاعدتسا نمــــضتي ،٩١٠٢ ةـــــنس ربمتبس٥١ قفاوملا
.ةـيروهمجلا سيئر باـختنال ةيباختنالا ةئيهلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

2٠١و٦-١٩و58 داوـــــملا امــــيس ال ،روـــــتـــسدلا ىلع ءانب–
،هنم )٦ ةرقفلا(

22 يف خّرؤــــــملا٠١-٦١ مـقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ52 قفاوـملا٧٣٤١ ماــــع ةدـــــعــــقلا يذ
٧١و٤١ داوملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب
،هنم٦٤١و٦٣١و

٤١ يف خّرؤملا٧٠–٩١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٩١٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلاب

يف خّرؤملا يروتسدلا سلجملا حـيرـــصت ىلع ءاــــنـــــبو–
قـــلعتملاو٩١٠2 ةـــنس لــــيربأ٣ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع بــــجر٧2
،ةيروهمجلا ةسائرل يئاهنلا روغشلاب

يذلا ةكرتشملا ةيناملربلا ةنجللا ريرقت ىلع عالطالا دعبو–
خيراتبًاعم نيتعمتجملا ،هيتفرغب دقعنملا ناملربلا ّنأ ديفُي
اًملع ذخأ دق ،٩١٠2 ةنس ليربأ٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٣
،ةلاقتسالا ببسب ،ةيروهمجلا ةسائرل يئاهنلا روغشلاب

: يتأي ام مسري

باـــختنال ةـــيباختنالا ةـــئيهلا ىــــعدتسُت: ىلوألا ةداملا
.٩١٠2 ةـنس ربمسيد2١ سيمخلا موي ةيروهمجلا سيئر

رشع سماخلا مويلا يف ،ءاضتقالا دنع ،يناثلا رودلا ىرجُي
.لوألا رودلا جئاتن يروتسدلا سلجملا نالعإ دعب

مــــــئاوقلل ةــــيئانثتسالا ةـــــــعجارملا يــف عرـــــشُي:٢ ةداملا
،٩١٠2 ةــــنس ربمتبس22 دحألا موــــي نــــم ءادــــــتبا ةـــــيباختنالا

.٩١٠2 ةنس ربوتكأ٦ دحألا موي متتختو

ةّيمسّرلا ةدــيرجلا يــف موـــسرـــملا اذــــــه رــــــشني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

5١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم5١ يف رئازــــــجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمتبس

حلاص نب رداقلا دبع

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

 : يتأي امب فلكتو،ةرفيشلل ةيعرفلا ةيريدملا .أ

 ،تالاصتالاو لاسرإلا ةيّرس نامضو نيمأت –

هلالغتساو ةرـــفـشـــملا تايـــقربــلا فيــــشرأ ميــــظـــنــــت نامض –
 ،هقيثوتو هطبضو

اهحلاصمو ةـيزــكرــملا ةرادإلاــب ةــصاــخلا تازــيـهــجــتــلا رــيــيــست–
.اهتنايص نامضو ةيجراخلا

،ةيكلساللاو ةيـكـلـسلا تالاـصتالل ةيـعرـفلا ةيرــيدملا .ب
: يتأي امب فلكتو

 ،اهتنايصو تازيهجتلا ءانتقا تايلمع رييست –

ةرازو حلاـــصـــم نيب لاصــــتالا لــئاـــسوو تاودأ رـيـــيـــســــت–
 ،ةـــيجراخلا نوؤــــشلا

نيـب ةـيـكــلساللاو ةـــــيــــــكــــــلـــــســــــلا تالاــــــصـــــتالاو تالاــــــصــــــتالا ناـــــمــــــض–
يفةـــيلصنقلاو ةــــــيـساـموـلـبدـلازـــــــكارـملاو ةـــــــــــيزـكرـملا ةرادإلا
 ،جراــــخلا

زــــــــكارــــملاو ةرازوــــــــلا لـــــكاــــيــــه دـــــــــيوزــــت ىــــــــلــــع لـــــــمــــعــــلا –
لاــــصتالا تازيــــهجتب جراــــخلا يف ةــــيلصنقلاو ةــــــيسامولبدلا

.لاــــسرإلاو

ةــــــيــساموــلـــبدــلا ةـــــبـــيــقـــحــلـــل ةـــــيــعرـــفــلا ةـــــــيرــيدــملا .ج
 : يتأي امب فّلكتو،ديربلاو

 ،هلاسرإو هعيزوتو هليجستو ديربلا مالتسا–

دورـــــــــطـــــلاو بــــــــئاـــــقـــــحلا ىلـــــــــع ةـــــلودــــــــلا ماــــــــتـــــخأ عـــــــــضو–
 ،ةــــيسامولبدلا

يــــــساـــموـــلــــبدـــلا دـــــــــيرـــبــــلا هـــــيـــجوــــت ةـــكـــبـــش مــــــــيـــظـــنت –
ةرازوــل ةــيــجراــخلا حلاــصــملا عم كلذ ةـــعــباــتــمو ،هــــمالتــساو
.ةيجراخلا نوؤشلا

ةرازوــــــــل ةـــيزــــــكرـــــملا ةرادإلا مــــــيـــظــــنـــت ددــــــــحــي :٦١ ةداملا
نيب كرـتـشم رارــــق بــــجومب بــــتاـكم يف ةـــيـجراخلا نوؤــــــشلا

ةفـلكـملا ةـطلـسلاو ةـيـلاملا رـيزوو ةــيجراـخلا نوؤــــشـلا رــــــيزو
.ةيمومعلا ةفيظولاب

2٦2–٧١ مقر يــسائرلا موـــسرملا ماــــكحأ ىـــــغلت:7١ ةداملا
٧١٠2 ةنس ربوتكأ٤ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٣١ يف خّرؤملا

نوؤــــــــشلا ةرازوـــــــــــل ةـــــــيزـــــكرملا ةرادإلا مـــــــيظنت نـــــــــــمـضتملاو
 .ةــــــيجراخلا

ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رشـــــني:٨١ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس١١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم١١ يف رـئازجلاب رّرــــح
 .٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع



٦٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٦١
15م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٦١

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةــيرــكسعــلا ةــيــحاــنــلا ،ةوــيــكشوــب قحلا دــبــع دـــئارـــلا–

.ةسداسلا

: حلاصملا يسيئر ابئان
،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا ،راجن ضاير بيقنلا–

ةيركسعلا ةيحانلا ،وسار بياش دلاخ لوألا مزالملا–
.ةسداسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف ةخّرؤم تارارق
.نييركسع ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
،9102 ةــنـس وـيلوــي51 نــم ءادــتـبا ،ىـهـنـت ،9102 ةـنـس تــشــغ
اـيركــسـع الــيـكو هتفصب ،ةـيـميالــح سودــقلا دـبـع ديــقـعلا ماـهـم
ةيـحانـلا / نارــهوــب ةيرــكسعلا ةمكحملا ىدــل ةّيروـهـمـجلل
.ةيناثلا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
،9102 ةـنـس وــيـلوــي51 نــم ءادــتـبا ،ىـهــنـت ،9102 ةـنـس تــشــغ
قــيــقحت يضاــق هــتــفصب ،حاــنــت نــب ىــفـــطصم دـــيـــقـــعـــلا ماـــهـــم
ةــــيــــحاــــنــــلا / نارــــهوــــب ةــــيرــــكسعــــلا ةــــمــــكحملا ىدــــل يرــــكسع
.ةيناثلا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
،9102 ةـنـس وـيـلوــي51 نـم ءادــتـبا ،ىـهـنـت ،9102 ةـنـس تـشــغ
يركسعلا ليكولل ابئان هتفصب ،ةيرياذخ ميرك دئارلا ماهم
ةــيــحاــنــلا / راشبــب ةــيرــكسعــلا ةــمــكحملا ىدــل ةــّيروـــهـــمـــجـــلـــل
.ةثلاثلا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
،9102 ةنس ويلوي51 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس تشغ
ادعاسم ايركسع اماع ابئان هتفصب ،طايع نيسح ديقعلا ماهم
ةـيـحاـنـلا / ةـلـقروـب يرـكـسـعــــــــــلا فاـنـئـتسالا ســلـجـــــــــــم ىدـــــــــــل
.ةعبارلا ةيركـسـعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
،9102 ةــنــس وــيلوــي51 نــم ءادــتـبا ،ىـهـنـت ،9102 ةــنس تــشــغ
اـــيرـــكسع الـــيـــكو هـــتـــفصب ،يناـــقـــح لـــيضوـــف دـــيـــقـــعـــلا ماــــهــــم
ةيحانلا / ةنيطـنــسـقـب ةـيرـكـســعلا ةـمــكحملا ىدــل ةّيروــهمجلل
.ةسماخلا ةيركسعلا

ينطولا عافدلا ةرازو

0441 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس تشغ31 قفاوملا

ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا يسيئر يبئانو ءاسؤر
يـحاوــنلا ىدــل اــهــب مزــتــلملا تاقــفــنـلل ةــقــبــسملا
.ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
ويلوي13نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس تشغ31 قفاوملا0441

ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا طابضلا ماهم،9102 ةنس
ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا يسيئر يبئانو حلاصم
: ةيتآلا ةيركسعلا يحاونلا ىدل اهب مزتلملا تاقفنلل

: حلاصملا ءاسؤر
،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا ،يلماك راتخم مدقملا–

،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا ،مالعوب ريمس مدقملا–

.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا ،يلزغ رضخألا مدقملا–

: حلاصملا يسيئر ابئان
ةيركسعلا ةيحانلا ،دياق دمحأ نيمألا دــمحم بيقنلا–

،ةسماخلا

.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا ،ةويكشوب قحلا دبع دئارلا–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
نييــعــت نــمـضــتـي ،9102 ةـنـس تــشــغ31 قــفاوـملا

ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا يسيئر يبئانو ءاسؤر
يـحاوـنـلا ىدــل اـهــب مزــتـلـملا تاــقــــفــــنـــــلـــــل ةــقـــــبسملا
.ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةجحلا يذ21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
لّوأ  نم ءادتبا ،نّيعي ،9102 ةنس تشغ31 قفاوملا0441 ماع
يبئانو ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا طابضلا،9102 ةنس تشغ
تاــقــفــنــلــل ةــقــبسملا ةــبــقارــمــلــل ةــيوـــهجلا حـــلاصملا يسيـــئر
: ةيتآلا ةيركسعلا يحاونلا ىدل اهب مزتلملا

: حلاصملا ءاسؤر
،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا ،مالعوب ريمس مدقملا–

،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا ،ةريق زاوف مدقملا–
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5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
ايركسع ايضاق ،يفيص دمحم ديقعلا نّيعي ،9102 ةنس تشغ
/ نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ماهتالا ةفرغل
.9102 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
ايركسع اليكو ،ةعباوس لامك ديقعلا نّيعي ،9102 ةنس تشغ
ةـيـحاـنــلا / نارــهوــب ةــيرــكسعــلا ةــمــكحملا ىدــل ةــّيروــهــمــجــلــل
.9102 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
يضاـق ،ةـيـطـياوـع رصاــنــلا دــئارــلا نــّيــعــي ،9102 ةـــــــنس تشغ

ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل يركسع قيقحت
.9102 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
ابئان ،ةلاونوب زيزعلا دبع ديقعلا نّيعي ،9102 ةنس تشغ
يركـسـعـلا فاــنـئـتـسالا ســلـجم ىدـــل ادــعاـسـم اـيركـسع اــماــع
ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب
9102.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
اليكو ،شيورد طبيرش دمحم ديقعلا نّيعي ،9102 ةنس تشغ
/ ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل ايركسع
.9102 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
الــيـكو ،حاـنـت نـب ىـفـطـصـم دـيــقـعلا نّيـعـي ،9102 ةـنـس تــشــغ
/ تسغنماتب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةيروهمجلل ايركسع
.9102 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا

ةيلاملا ةرازو

٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٨١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارـــــق
يرازولا رارقلا لّدعي ،٩١٠٢ ةنس تشغ٩١ قفاوملا
٠3٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١ يف خّرؤملا كرتشملا
دادـعـت ددــحــي يذــلا٩٠٠٢ ةــنس وــيــنوــي٨ قــــفاوملا

صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنـــم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
.ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا ناونعب تامدخلا وأ

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
،9102 ةــنـس وــيـلوــي51 نــم ءادــتـبا ،ىهـنـت ،9102 ةـنـس تــشــغ
يرـكسعـلا لـيـكوـلـل اـبـئاـن هـتـفصب ،داـنـم دمحمأ دـيــقــعــلا ماــهــم
ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل
.ةسماخلا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
،9102 ةـنـس وــيلوــي51 نـم ءادــتـبا ،ىـهـنـت ،9102 ةـنـس تـــشــغ
قـيـقحت يضاـق هـتـفصب ،ةـلاوـنوــب زــيزــعــلا دــبــع دــيــقــعــلا ماــهــم
ةــيــحاــنــلا / ةــنــيــطــنسقــب ةــيرــكسعــلا ةــمــكحملا ىدــل يرـــكسع
.ةسماخلا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
،9102 ةـنــس وــيلوــي51 نـم ءادـتــبا ،ىـهــنـت ،9102 ةــنـس تـشــغ
اـــيرـــكسع الـــيـــكو هـــتـــفصب ،ةــــعــــباوس لاــــمــــك دــــيــــقــــعــــلا ماــــهــــم
ةيحانلا / تسغـنـماـتـب ةـيرـكـســعـلا ةمـكحملا ىدــل ةّيروـهـمـجلل
.ةسداسلا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف ةخّرؤم تارارق
.نييركسع ةاضق نييعت نمضتت ،9102 ةنس تشغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
قيقحت يضاق ،ةيرياذخ ميرك دئارلا نّيعي ،9102 ةنس تشغ
ةـــيـــحاـــنـــلا / ةدـــيـــلـــبـــلاـــب ةـــيرـــكسعـــلا ةـــمـــكحملا ىدـــل يرـــكسع
.9102 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
يضاق ،فيرش فيطللا دبع دئارلا نّيعي ،9102 ةنس تشغ

ةيحانلا / ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل يركسع قيقحت
.9102 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
اــماــع اـبـئاــن ،طايـع نيــسح دـيـقـعـلا نّيعـي ،9102 ةـنـس تـشــغ
/ نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ادعاسم ايركسع
.9102 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب
ايركسع ايضاق ،دانم دمحمأ ديقعلا نّيعي ،9102 ةنس تشغ
/ نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ماهتالا ةفرغل
.9102 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا



٦٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٦١
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صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
،لّدعملا ،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا ناونعب

: يتأي ام نارّرقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت : ىلوألا ةداملا

8 قفاوملا٠٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١ يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس وينوي

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا"

٩2 قــفاوـملا82٤١ ماــع ناضمر٧١ يــف خّرؤملا8٠٣–٧٠ مــقر

دادعت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتبس

وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم

نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدم اذكو اهفينصتو تامدخلا

: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا ىدل

٧١ يف خّرؤملا8٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5١ يف خّرؤملا٤5–5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5٩٩١ ةنس رياربف5١ قفاوملا5١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

5 يف خّرؤملا٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا5٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٤١ يف خّرؤملا كرــــتشملا يرازوــــلا رارــــقــــلا ىضتــــقمبو–
يذلا٩٠٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا٠٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا  ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلاعومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)٢( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)٢+١(

فينصتلا

"

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

15

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

– 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13

15

16

10

12

8

18

2

94

15

13

15

16

10

12

8

18

2

109

1

2

3

5

7

200

219

240

288

348
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طاشن ةسراممل دامتعالا تايفيك ددحي يذلا٦١٠2 ةنس
ةعنصملا فصن ماخلا نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا داريتسا
.اهليهأتو ةنيمثلا نداعملا عاجرتسا طاشنو ةعنصملا وأ

خّرؤملا رارقلا نم5و٣ نيتداملا ماكحأ لّدعت :٢ ةداملا
٦١٠2 ةنس رياربف٤ قفاوملا٧٣٤١ ماع يناثلا عيبر52 يف

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

طورشلا رتفد يف باتتكالا نوكي نأ بجي :٣ ةداملا "
بئارضلــل ةــيـــئالوـــلا ةـــيرـــيدملا ىدـــل عدوـــي فـــلمب اـــقـــفرـــم
: يتأي ام ىلع يوتحي ،اميلقإ ةصتخملا

،.............................)رييغت نودب(.................................–

،.............................)رييغت نودب(.................................–

،.............................)رييغت نودب(.................................–

،.............................)رييغت نودب(.................................–

وأ ليوــحت لاــــجم يف ةــــينهملا ةرــــبخلا تــــبثت ةداـــــهش –
،نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا ةيفصت

ةقلعتملا رـــيياعملا صـــخي اــــميف ةــــــقباطملا ةداــــــهش –
،نمألاو ةئيبلاب

ةصخر وأ ءافعإلا وأ ،يراجتلا زايتمالا دقع نم ةخسن –
،ةمالعلا

......................... يساسألا نوناقلا نم لصألا قبط ةخسن –
."............................... )رييغت نودب يقابلا( ................

ةـــــــــقــــفاوم ىـــلإ داــــــــمـــــتعالا حــــــــنم عــــــــضــــخي:5 ةداملا "
ةــــيلمع ىلـــــع اداـــــنتسا اذـــــهو ،بــــــئارضلل يوــــــهجلا رــــــيدملا

ةرادإلل ةـــــصتخملا حـــــلاصملا فرـــــط نــــــم ةـــــــقبسم قــــــيقحت
رتفد دونب عـــم ةــــقباطملا نـــــم ققـحتلا ضرـــــغب ،ةــــيئابجلا
.طورشلا

رتفدل ةـــيلعفلا ةـــــقباطملا قيــــــقحتلا ةـــــيلمع تنــــــّيب اذإ
داــــــــمتعالا مـــــــــّلسي ،اـــــهب ةـــــــقلــــــعتملا تاءارـــــــجإلاو طورـــــــــشلا

ايميلقإ صتخملا بـــئارضلل يــــئالولا رــــــيدملا فرـــــــط نــــــم
يـــــــــناثلاو لوألا قــــــــحالملا يف ةــــــــــقفرملا جذاـــــــمنلا بـــــسح
)٠٣( نيـــــــــثالـــــث ىدـــــــــــعـــتي ال لـــــــــجأ يف ،عــــــبارــــــلاو ثــــــــــلاــــثلاو
٣ ةداملا يف روكذملا فلملا عاديإ خيرات نم ءادــتبا ،اـــــموي
."هالعأ

ةّيمــسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رـــــــشني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٩١ قـــــــفاوملا٠٤٤١ ماــــــع لاّوـــــش٦١ يف رـــــئازــــجلاب رّرــــــح
.٩١٠2 ةـــنس وــــينوي

لاكول دـمحم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وـــينوي٩١ قـــفاوملا٠٤٤١ ماــــع لاّوـــش٦١ يف خّرؤـــم رارــــق
عيبر٥٢ يف خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،٩١٠٢ ةنس

يذلا٦١٠٢ ةنس رياربف٤ قفاوملا73٤١ ماع يناثلا
داريتسا طاشن ةسراممل دامتعالا تايفيك دّدحي
ةـــعنصملا فــصـن ماــخلا نيــتالـبــلاو ةــضــفلاو بــهذــلا
ةـــنيمثلا نداــــعملا عاــــجرتسا طاـــــشنو ةـــــعنصملا وأ

.اهليهأتو
––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤5–5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5٩٩١ ةنس رياربف5١ قفاوملا5١٤١ ماع ناضمر5١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٩٦١–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5١٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ناضمر٦ يف

بهذلا داريتسا طاشن ةسراممل دامتعالا تايفيك ددحي
طاشنو ةعنصملا وأ ةعنصملا فصن ماخلا نيتالبلاو ةضفلاو
،مّمتملاو لّدعملا ،اهليهأتو ةنيمثلا نداعملا عاجرتسا

ماع يـــناثلا عـــيبر52 يف خّرؤــــملا رارـــــقلا ىـــــضتقمبو–
تايفيك ددـــحي يذـــــلا٦١٠2 ةــــنس رـــــياربف٤ قــــفاوملا٧٣٤١
نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا داريتسا طاشن ةسراممل دامتعالا
عاــــجرتسا طاــــشنو ةـــــعنصملا وأ ةـــــعنصملا فـــــصن ماــــــخلا
،اهليهأتو ةنيمثلا نداعملا

: يتأي ام رّرقي

رارقلا ماكحأ مّمتيو رارقلا اذه لّدعي : ىلوألا ةداملا
رياربف٤ قفاوملا٧٣٤١ ماــع يـــناثلا عـــيبر52 يف خّرؤـــــملا

ةّيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يــف رارــقـلا اذــــه رــشــني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٩١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ8١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنستشغ

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمحم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب
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لوألا قحلملا

ةـــيبعشلا ةــــيطارقميدـلا ةــيرئازـجـلا ةـيروـهمجـــلا

ةيلاملا ةرازو

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

................................ةيالول بئارضلا ةيريدم

)١( دامتعا

)ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم٩5٣ ةداملا(

تايفيك ددحي يذلا5١٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ناضمر٦ يف خّرؤملا٩٦١–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا(–

نداعملا عاجرتسا طاشنو ةعنصملا وأ ةعنصملا فصن ماخلا نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا داريتسا طاشن ةسراممل دامتعالا

.)مّمتملاو لّدعملا ،اهليهأتو ةنيمثلا

ةعنصملا فصنو ماخلا نيتالبلاو بهذلا داريتسا

..........................................................................................................................خيراتب.................................................مقر

: بئارضلل يئالولا ريدملا ّنإ

: نم مدقملا بلطلا ىلع ءانب–

.................................................................................................................................................................................. : مسالا

.................................................................................................................................................................................. : بقللا

........................................................................................................................................................................ : ةكرشلا مسا

........................................................................................................................................................................... : لام سأرب

................................................................................................................................................................ : ةفصب فرصتملا

....................................................................................................................................................... : ناونعلا وأ ةكرشلا رقم

،ةعنصملا فصنو ماخلا نيتالبلاو بهذلا داريتسال دامتعالا بلطي

موـسرــملا بجوــمب ددــحملا طورـشلا رتفد يف باـتـتكالا دـــعـبو ،بــلــطـلا اذــهل ةـمــعدـملاو هـفرــط نم ةـمدــقملا ججحلل ارــظن–

ةسراممل دامتعالا تايفيك ددحي يذلا5١٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ناضمر٦ يف خّرؤملا٩٦١–5١ مقر يذيفنتلا

،اهليهأتو ةنيمثلا نداعملا عاجرتسا طاشنو ةعنصملا وأ ةعنصملا فصن ماخلا نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا داريتسا طاشن

،مّمتملاو لّدعملا

،بئارضلل يوهجلا ريدملا ةقفاوم دعبو –

.ةعنصملا فصنو ماخلا نيتالبلاوبهذلل دروتسم ةفصب بلطلا بحاص دمتعي

............................ يف ..................

ءاضمإلا
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يناثلا قحلملا

ةـــيبعشلا ةــــيطارقميدـلا ةــيرئازـجـلا ةـيروـهمجـــلا

ةيلاملا ةرازو

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

................................ةيالول بئارضلا ةيريدم

)٢( دامتعا

)ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم٩5٣ ةداملا(

تايفيك ددحي يذلا5١٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ناضمر٦ يف خّرؤملا٩٦١–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا(–

نداعملا عاجرتسا طاشنو ةعنصملا وأ ةعنصملا فصن ماخلا نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا داريتسا طاشن ةسراممل دامتعالا

.)مّمتملاو لّدعملا  ،اهليهأتو ةنيمثلا

ةرخافلا نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا تاعونصم داريتسا

...................................................................................................................خيراتب........................................................مقر

: بئارضلل يئالولا ريدملا ّنإ

: نم مدقملا بلطلا ىلع ءانب–

.................................................................................................................................................................................. : مسالا

.................................................................................................................................................................................. : بقللا

........................................................................................................................................................................ : ةكرشلا مسا

............................................................................................................................................................................ : لامسأرب

................................................................................................................................................................ : ةفصب فرصتملا

....................................................................................................................................................... : ناونعلا وأ ةكرشلا رقم

،ةرخافلا نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا تاعونصم داريتسال دامتعالا بلطي–

موسرملا بجومب ددحملا طورشلا رتفد يف باتتكالا دعبو ،بلطلا اذهل ةمعدملاو هفرط نم ةمدقملا ججحلل ارظن–

ةسراممل دامتعالا تايفيك ددحي يذلا5١٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ناضمر٦ يف خّرؤملا٩٦١–5١ مقر يذيفنتلا

،اهليهأتو ةنيمثلا نداعملا عاجرتسا طاشنو ةعنصملا وأ ةعنصملا فصن ،ماخلا نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا داريتسا طاشن

،مّمتملاو لّدعملا

،بئارضلل يوهجلا ريدملا ةقفاوم دعبو –

.ةرخافلا نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا تاعونصم دروتسم ةفصب بلطلا بحاص دمتعي

............................ يف ................

ءاضمإلا
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ثلاثلا قحلملا

ةـــيبعشلا ةــــيطارقميدـلا ةــيرئازـجـلا ةـيروـهمجـــلا

ةيلاملا ةرازو

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

................................ةيالول بئارضلا ةيريدم

)3( دامتعا

)ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم٩5٣ ةداملا(

تايفيك ددحي يذلا5١٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ناضمر٦ يف خّرؤملا٩٦١–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا(–

نداعملا عاجرتسا طاشنو ةعنصملا وأ ةعنصملا فصن ،ماخلا نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا داريتسا طاشن ةسراممل دامتعالا

.)مّمتملاو لّدعملا ،اهليهأتو ةنيمثلا

اهليهأتو ةنيمثلا نداعملا عاجرتسا

........................................خيراتب......................مقر

 : بئارضلل يئالولا ريدملا ّنإ

: نم مدقملا بلطلا ىلع ءانب–

.................................................................................................................................................................................. : مسالا

.................................................................................................................................................................................. : بقللا

........................................................................................................................................................................ : ةكرشلا مسا

............................................................................................................................................................................ : لامسأرب

................................................................................................................................................................ : ةفصب فرصتملا

....................................................................................................................................................... : ناونعلا وأ ةكرشلا رقم

،ةنيمثلا نداعملا ليهأتو عاجرتسال دامتعالا بلطي

موسرملا بجومب ددحملا طورشلا رتفد يف باتتكالا دعبو ،بلطلا اذهل ةمعدملاو هفرط نم ةمدقملا ججحلل ارظن–

ةسراممل دامتعالا تايفيك ددحي يذلا5١٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ناضمر٦ يف خّرؤملا٩٦١–5١ مقر يذيفنتلا

،اهليهأتو ةنيمثلا نداعملا عاجرتسا طاشنو ةعنصملا وأ ةعنصملا فصن ماخلا نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا داريتسا طاشن

،مّمتملاو لّدعملا

،بئارضلل يوهجلا ريدملا ةقفاوم دعبو –

.ةنيمثلا نداعملل لهؤمو عجرتسم ةفصب بلطلا بحاص دمتعي

............................ يف .....................

ءاضمإلا
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عبارلا قحلملا

ةـــيبعشلا ةــــيطارقميدـلا ةــيرئازـجـلا ةـيروـهمجـــلا

ةيلاملا ةرازو

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

................................ةيالول بئارضلا ةيريدم

)٤( دامتعا

)ةرشابملا ريغ بئارضلا نوناق نم٩5٣ ةداملا(

تايفيك ددحي يذلا5١٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ناضمر٦ يف خّرؤملا٩٦١–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا(–

نداعملا عاجرتسا طاشنو ةعنصملا وأ ةعنصملا فصن ،ماخلا نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا داريتسا طاشن ةسراممل دامتعالا

.)مّمتملاو لّدعملا ،اهليهأتو ةنيمثلا

ةعنصملا فصنلاو ماخلا ةضفلا داريتسا

........................................خيراتب......................مقر

: بئارضلل يئالولا ريدملا ّنإ

: نم مدقملا بلطلا ىلع ءانب–

.................................................................................................................................................................................. : مسالا

.................................................................................................................................................................................. : بقللا

........................................................................................................................................................................ : ةكرشلا مسا

............................................................................................................................................................................ : لامسأرب

................................................................................................................................................................ : ةفصب فرصتملا

....................................................................................................................................................... : ناونعلا وأ ةكرشلا رقم

،ةعنصملا فصنو ماخلا ةضفلا داريتسال دامتعالا بلطي

موسرملا بجومب ددحملا طورشلا رتفد يف باتتكالا دعبو ،بلطلا اذهل ةمعدملاو هفرط نم ةمدقملا ججحلل ارظن–

ةسراممل دامتعالا تايفيك ددحي يذلا5١٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٦٣٤١ ماع ناضمر٦ يف خّرؤملا٩٦١–5١ مقر يذيفنتلا

اهليهأتو ةنيمثلا نداعملا عاجرتسا طاشنو ةعنصملا وأ ةعنصملا فصن ،ماخلا نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا داريتسا طاشن

،مّمتملاو لّدعملا

،بئارضلل يوهجلا ريدملا ةقفاوم دعبو –

.ةعنصملا فصنو ماخلا ةضفلا دروتسم ةفصب بلطلا بحاص دمتعي

............................ يف .....................

ءاضمإلا
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زاجنإ لجأ نم ةيجاتنإلاو ةينقتلا قرفلا عم قيسنتلا –
،ةجمربلا

نيسحت لجأ نم رئازجلا اربوأ ينانف نيوكت ىلع رهسلا –
ةيفارغيروكلاو ةيئانغلا تالاجملا يف ينفلا جاتنإلا ىوتسم
،ةيقيسوملاو

،رئازجلا اربوأل ةيفاقثلاو ةينفلا تاطاشنلا لئاصح دادـعإ –

اربوأل ةيونسلا ةيريدقتلا ةينازيملا دادعإ يف ةمهاسملا –
،رئازجلا

،رئازجلا اربوأل يفاقثلا عاعشإلا ىلع رهسلا –

.رئازجلا اربوأل ينف فيشرأو ةقيثو لك ظفح نامض –

: يهو ،ماسقأ )5( ةسمخ ةينفلا ةيريدملا مضت

،ةينوفميسلا ىقيسوملا مسق –

،يبعشلا ىقيسومو ةيسلدنألا تاعومجملا مسق –

،ةيفارغيروكلا ريباعتلاو هيلابلا مسق –

،ةيبعشلا تاقيسوملاو نونفلا مسق –

.ينفلا جاتنإلا قيسنت مسق –

: يتأي امب ،صوصخلا ىلـع ةـينقتلا ةيرـيدملا فلكت :٤ ةداــملا

،رئازجلا اربوأ ضورعل نسحلا ينقتلا ريسلا نامض –

،رئازجلا اربوأل ةينقتلا تازيهجتلا ريس نامض –

،رئازجلا اربوأل ةينقتلا تازيهجتلا ةنايص نامض –

تازـــــيهجتلا هذـــــه رــــيسل مــــئادلا نيــــسحتلا ىلـــــع رــــــهسلا –
،ةروطتم ةديدج ةزهجأ ءانتقاب ةينقتلا

ةءاـــضإلاو توـــصلاب ةـــقلعتملا تاـــينقتلا روــــطت ةــــعباتم –
ريوطت لجأ نم ملاعلا ربع ضورعلا يف ةلمعتسملا روكيدلاو
،رئازجلا اربوأ يف ةلمعتسملا تاينقتلا هذه

،ةثيدحلا تايجولونكتلا روطت ةبكاوم –

،رئازجلا اربوأ ىنبم ةنايصو ظفح نامض –

.ةينقتلاو ةينفلا تاشرولل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا–

: يهو ،ماسقأ )٣( ةثالث ةينقتلا ةيريدملا مضت

،ةبشخلا تاينقت مسق –

،تاشرولا مسق –

.ةقاطلاو ىنبملا مسق –

ةفاقثلا ةرازو

تشغ٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٤ يف خّرؤم رارق
.رئازجلا اربوأل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،٩١٠٢ ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةفاقثلا ةريزو ّنإ

٤2 يــف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٧١ يف خّرؤملا٩٧-5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5٠٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا٦2٤١ ماع مّرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

٠2 يف خّرؤملا٦٠2 -٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو٦١٠2 ةنس ويلوي52 قفاوملا٧٣٤١ ماع لاّوش

،هنم٠١ ةداملا اميسال ،اهريسو اهميظنت ددحيو رئازجلا اربوأ

،ةرادإلا سلجم ةقفاوم دعبو

: يتأي ام ررقت

موــــسرملا نــــم٠١ ةداــملا ماــــكحأل اــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٧٣٤١ ماع لاوش٠2 يف خّرؤملا٦٠2-٦١ مقر يذيفنتلا

ددحيو رئازجلا اربوأ ءاشنإ نمضتملاو٦١٠2 ةنس وـيلوي52
مـــيظنتلا دـــيدحت ىلإ رارـــقلا اذـــه فدـــهي ،اــــهريسو اــــهميظنت
.رئازجلا اربوأل يلخادلا

تــــحت ،رــــئازجلا ارـــبوأل يلــــخادلا مــــيظنتلا مــــضي:٢ ةداملا
: يتأي ام ،ماع نيمأ هدعاسي يذلا ماعلا ريدملا ةطلس

،ةينفلا ةيريدملا –١

،ةينقتلا ةيريدملا–2

،قيوستلا ةيريدم –٣

.ةيلاملاو ةرادإلا ةيريدم –٤

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةينفلا ةيريدملا فلكت :3 ةداملا

،رئازجلا اربوأل ينفلا ميظنتلا دادعإ –

،رئازجلا اربوأل ينفلا جمانربلا دادعإ –

اربوأل ةيقيسومو ةيفارغيروكو ةيئانغ ضورع جاتنإ –
،رئازجلا

،رئازجلا اربوأ ةدئافل اربوألا ضورع جاتنإ –

ةـــــــــــيتوص قرـــــــــــــفو نيـــــــيقيسوـــــم نيـــــــــــنانف ءاـــــــــــــــقتناو راــــــــــــيتخا –
،نيوعدم نينانفو نيدرفنم نيفزاعو نيصقارو

،ضورعلاو تالفحلاب ةصاخلا تانيرمتلا ةمانزر دادعإ –
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قيسنتلاب ،زيهجتلاو رييستلل ةيريدقتلا ةينازيملا دادعإ –
،هذيفنت ةبقارم نامضو ةينعملا تايريدملا عم

،يلاملا رييستلل ةيلخادلا تاءارجإلا نيسحت –

اربوأ ةركاذ لثمت ةقيثو لك ةفشرأو ةنمقرو فينصت –
،رئازجلا

ةدئافل تايقتلم وأ نيوكتلا تايلمعو تاصبرت ميظنت –
مــهتاءافك نيــــسحت اــــهنأش نـــم رــــئازجلا ارــــبوأ يــــمدختسم
،ةينهملا

لئاسوو ةـــيرشب دراوـــم نـــم ارـــبوألا تاــــجايتحا دــــيدحت –
،اهلكايهل نسحلا ريسلل ةيرورض تازيهجتو ةيدام

لــــئاسولا رــــئازجلا ارــــبوأ لــــكايه فرـــصت تـــحت عــــضو –
،اهرييستل ةيرورضلا ةيداملا

ارـــبوأل ةــــيراقعلا تاــــكلتمملا ءاـــصحإ ةــــعباتمو ناــــمض –
،رئازجلا

ةـلوقنملا كالـــمألا ىلع ةــــظفاحملاو ةــــنايصلاو رـــــييستلا –
تـــــحت ةــــعوضوملا وأ رــــئازجلا ارــــبوأ اــــهكلمت يـــتلا ةــــيراقعلاو
،اهفرصت

،رئازجلا اربوأل ةعباتلا تارايسلا ةريظح رييستو ةرادإ –

ةيفاقثلا تاطاشنلا جماربل ةيلاملا دراوملا ريفوت نامض –
،رئازجلا اربوأل

،رئازجلا اربوأل ةيليلحتلاو ةماعلا ةبساحملا نامض –

ماـــــهم قــــيقحتل ةــــيرورضلا فــــيراصملا دــــيدست ناــــمض –
،زيهجتلاو رييستلا ةينازيم ناونعب رئازجلا اربوأ

: يهو ،ماسقأ )٣( ةثالث ةيلاملاو ةرادإلا ةيريدم مضت

،ةيرشبلا دراوملا مسق –

،ةبساحملاو ةيلاملا مسق –

 .ةماعلا لئاسولا مسق –

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:7 ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

تشغ5 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يسادرم ميرم

،صوـــــــصخلا ىلـــــــع قــــــيوستلا ةـــــيرــــــيدم فــــــلكت :٥ ةداملا
: يتأي امب

،رئازجلا اربوأل لاصتالا طيشنت –

،رئازجلا اربوأ ةروص ةيقرت –

مالعإلا تاــسسؤم فــــلتخم عم ةـــكارشو تاـــقالع ةــــماقإ –
،)...لاصتالا تالاكو - ةعاذإلا - ةزفلتلا( لاصتالاو

دوفولاو تايصخشلاو ةينفلا قرفلا لابقتسا مــيظنت –
،مهتاطاشن جماربو ةيجراخلا

،روهمجلا لابقتسا ميظنت –

تارـــهاظتلا مـــيظنتب ةـــطبترملا تاـــــفيرشتلا مــــيظنت –
،رئازجلا اربوأ فرط نم ةمظنملا وأ ةجتنملا ةيفاقثلا

يتلا ةيفاقثلا ضورعلا قيوست تايلمعب مايقلا نامض –
،رئازجلا اربوأ اهمظنت وأ اهجتنت

يــــتلا ضورــــعلاب ةـــصاخلا رـــــكاذتلا دادـــــعإ ىلــــع فارـــشإلا –
،رئازجلا اربوأ اهمظنت

،ةيفيرعت ةسايس قيبطتو عضو –

تنرتنإلا ربع عيبلل ةثيدحلا تايجولونكتلا لامعتسا –
،رئازجلا اربوأ تاجوتنمل

،رئازجلا اربوأ اهمظنت يتلا ضورعلا راهشإ نامض –

،رئازجلا اربوأ ةدئافل ليومت ةيلمع لك ماربإو ضوافت –

تاسسؤمو تائيه عم ةكارشو ةيراجت تاقالع ةماقإ –
.ةيداصتقا

: يهو،ماسقأ )٣( ةثالث قيوستلا ةيريدم مضت

،قيوستلاو لاصتالا مسق –

،يفاقثلا ريوطتلاو عيزوتلاو ةجمربلا مسق –

.يراجت مسق –

،صوصخلا ىلع ةيلاملاو ةرادإلا ةيريدم فلكت:٦ ةداملا
: يتأي امب

،ةيعامتجالا نوؤشلاو نيمدختسملا نوؤش رييست نامض –

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلاو فيظوتلا تاططخم دادعإ –
،رئازجلا اربوأ يمدختسمل فراعملا ديدجتو

،رئازجلا اربوأل يبساحملاو يلاملا رييستلا نامض –

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


