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ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا40-30 مقر رمألا ىضتقمبو–
دعاوقلاب قــلعتملاو3002 ةـــــنس وــــيلوي91 قــــفاوملا4241 ماــــع
،اهريدصتوعئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا
،مّمتملاولّدعملا

ةــيناثلا ىداــمج72 يف خّرؤــملا11-30 مــقر رــمألا ىـــضتقمبو–
دـــــــــقنلاب قـــــــلعتملاو3002 ةـــــــنس تـــــــــشغ62 قــــــــفاوملا4241 ماــــــــع
،مّمتملاو لّدعملا،ضرقلاو

ةدعقلا يذ31 يف خّرؤملا81-40 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتملاو4002 ةنس ربمسيد52 قفاوملا5241 ماع
راجتالاولامعتسالا عمقوةيلقعلا تارثؤملاوتاردخملا نم
،اهب عورشملا ريغ

0341 ماع رفص92 يف خّرؤملا30-90 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
كلــــــــهتسملا ةـــــيامحب قـــــــلعتملاو9002 ةــــــنس رــــــياربف52 قــــــفاوملا

،مّمتملاو لّدعملا،شغلا عمقو

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لّدعملا،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،مّمتملاو

لّوأ يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خّرؤملا47-49 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
لوحي يذلا4991 ةنس سرام03 قفاوملا4141 ماع لاوش
عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ىلإ رئازجلا يف روتساب دهعم

،مّمتملاو لّدعملا،يراجتو يعانص

91 يف خّرؤملا392-49 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4991 ةـــــــنس رـــــــــبمتبس52 قـــــــــــفاوــــــملا5141 ماـــــــــــع يـــــــــناثلا عــــــيبر
اهميظنتو تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا،اهريسو

4 يف خّرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ربمسيد13 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
داوملل ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةبقارملا تايفيك ددحي
،لّدعملا ،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو

يف خّرؤملا172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــلا0202 ةــــنس رـــــبمتبس92 قــــــفاوملا2441 ماـــــــع رـــــــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةــــــــنس رـــــبمفون22 قـــــفاوملا2441 ماـــــع يـــــناثلا عـــــيبر
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو

 يرحبلا ديصلا ةرازو
ةيديصلا تاجتنملاو

0١ قــــفاوملا2441 ماـــــعةيناثلا ىدامج7٢ يفخّرؤــــم رارـــــق
رــــفص٤٢ يفخّرؤــــملا رارـــقلا لّدـــعي ،1202 ةـــنسرـــياربف
نــــمضتملاو0202 ةــــــــنس رـبوتكأ٢١ قــــــفاوملا٢٤٤١ ماـــع
ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييــــعت
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول

`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤم رارق بجومب
ماــع رـــفص٤2 يف خّرؤــــملا رارـــقلا لّدــــعي ،1202 ةـــنس رــــياربف٠1
ءاضعأ نييـــــعت نمضتملاو0202 ةنسربوتكأ21 قفاوملا2441
يرحبلا ديصلا ةرازول ةيمومعلا تاـــقفصلل ةيعاطقلا ةــنجللا

: يتأي امك ،ةيديصلا تاجتنملاو

)ىتح رييغت نودب( ....................................................... “

: نومئادلا ءاضعألا

)ىتح رييغت نودب(........................................................ –

فـــــــّلكملا رـــــيزوـــــلا لــــــثمم ،نـــــيدلا رــــصن طــــقير دّيــــــــسلا –
 ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب

.“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةنس رياربف41 قفاوملا2441 ماع بجر2 يفخّرؤـــم رارـــق
ةـــــــــــــصاخلا ةـــــــــــــــينقتلا طورـــــــــــــشلا رـــــــــــــتفد دّدـــــــــــحي،1202
ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا داريتساب
 .يرشبلا بطلل ةهجوملا

`````````````````````````

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماـــع ناـــضمر02 يف خّرؤــــملا95-57 مــــقر رــــمألا ىـــــضتقمب–
نوـــــناقلا نــــمضتملاو5791 ةـــنس رـــبمتبس62 قـــفاوملا5931
،مّمتملاو لّدعملا،يراجتلا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا30-10 مقر رمألا ىضتقمبو–
رــــيوطتب قـــلعتملاو1002 ةـــنس تـــشغ02 قــــفاوملا2241 ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا،رامثتسالا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا30-30 مقر رــمألا ىـــضتقمبو–
،ةسفانملاب قلعتملاو3002 ةنس ويلوي91 قفاوملا4241 ماع
،مّمتملاو لّدعملا
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6 يف خّرؤملا523-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـــــنس رــــــبمفون22 قـــــفاوملا2441 ماـــــع يــــــناثلا عـــــيبر
،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قلعتملاو

51 يف خّرؤــــــملاكرـــــتشملا يرازوـــــلا رارــــــــقلا ىــــضتقمبو –
ددحي يذلا6991 ةنس رياربف4 قفاوملا6141 ماع ناضمر

تاجوتنملا ىلع ةميسقلا قاصلإو ميدقت تايفيكو طورش
،ةينالديصلا

9241 ماــــــع ةدعــــقلا يذ لّوأ يف خرؤــــملا رارـــــقـــلا ىـــــضتقمبو –
ةينقتلا طورشلا رتفد دّدحي يذلا8002 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا
تاـــــــمزلتسملاوةــــــــينالدـــــيصلا تاــــــجتنملا دارــــــيتساب ةــــــــــصاخلا
،يرشبلا بطلل ةهجوملا ةيبطلا

: يتأي ام رّرقي

طورشلا رتفد ديدحت ىلإ رارقلا اذــه فدـــهي: ىلوألا ةّداملا
تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا داريتساب ةصاخلا ةينقتلا
اذهب قفرملا قحلملل اقبط يرــشبلا بــطلل ةـــهجوملا ةـــيبطلا
.رارقلا

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤملارارقلا ماكحأ ىــغلت:2 ةداملا
طورشلا رــتفد دّدـــحي يذـــلا8002 ةــنس رـــبوتكأ03 قــــفاوملا9241
تاــــــمزلتسملاوةــــينالديصلا داوـــملا دارـــيتساب ةــــصاخلا ةــــينقتلا
.يرشبلا بطلل ةهجوملا ةيبطلا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا  ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :3 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف41 قــفاوملا2441 ماـــع بـــجر2 يف رــــــئازجلاب رّرـــــح
.1202 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

داوملا داريتساب ةصاخلا ةينقتلا طورشلا رتفد
يرشبلا بطلل ةهجوملا ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا

لوألا لصفلا
ةماع دونب

ةـــصاخلا ةــينقتلا طورـــــشلا رــــتـــفدلا اذــــه دّدـــــحــي: ىلوألا ةداملا
ةهجوملا ةيـبطلا تاـــمزلتسملاوةـــينالديصلا داوـــملا دارـــيتساب
902و802و702 داوــــــملا يف اـــــــهيلع صوـــصنملا يرــــشبلا بـــــطلل
ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا نم312و212و012و
لّدعـــــملا ،ةـــحصلاب قـــــلعتملاو8102 ةــــنس وــــيلوي2 قــــفاوملا9341
ةـــــــــسسؤـــملل يـــــــساسألا نوــــــــــناــــــقلا نــــــــكي اـــــــــمهم كلذو،مّمــــــــــتملاو
.داريتسالل ةينالديصلا

ىلــــــــع ةــــقــبطملا ةــــصاخلا ماـــــكحألاب ساـــــسملا نود:2 ةداملا
لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ةيمومعلا تاسسؤملا

باتتكالا داريتسالل ةدمتعملا ةينالديصلا تاسسؤملا نكمي ،هب
ةـــينالديصلا داوـــملا دارـــيتسال ،اذــــه ةــــينقتلا طورـــــشلا رـــــتفد يف

.ةيبطلا تامزلتسملاو

ةداعإب دارـــيتسالل ةــــينالديصلا ةـــــسسؤملا مزـــــتلت:3 ةداملا
ىلإ اـــــهدروتست يـــــتلا ةـــــينالديصلا داوـــــــملا ،اــــــــهتلاح ىلــــع عـــــيب
تاـــــسسؤــملاوةـــــلمجلاب عــــيزوـــــتلل ةـــينالدــــــيصلا تاــــــســـــسؤملا
.ةيدايعلا تاساردلا يف اهلامعتسال ،ءاضتقالا دنعوأ ،ةيمومعلا

يتـلا ةـيـبـطـلا تاـمزـلـتسملا ،اـهـتـلاـح ىلع عـيـب ةداـعإ اـهــنــكــمــيو
.ةحصلا تاسسؤم ىلإ ةرشابم اهدروتست

دارــــــيتسالل ةــــينالدــــيصلا ةــــــــــسسؤــــملا مزـــــــتلت:4 ةداملا
: يتأي اـــمب

اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل لاثتمالا –
،اذه داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفد دونبو

تاــــمزلتسملاوةـــــلــــجسملا ةـــــينالدـــــيصلا داوـــــملا ءاــــنتقا –
صوصنملا ماكحألل اقبط ةقّوسملا وأ اهيلع قداصملا ةيبطلا

عينصتلا عقاوم ىدل ارصح ،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع
تاــطــلسلا لــبــق نــم اــهــئشنــم دــلــب يف اــنوــناــق اـــهـــل صخرملا
دعاوقل اقبط لغتشت تآشنمل ةكلاملاو ةصتخملا ةيحصلا
،عينصتلاب ةصاخلا ةنسحلا تاسرامملا

قــئاــثوــلا ةــمــئاــق قــفرـــت يذـــلا بوـــلـــطملا فـــلملا ميدـــقـــت –
داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفدب هل ةلكشملا تادنتسملاو
،اذه

امدنع ةينالديصلا داوملا عينصت طاشن ةسرامم تابثإ –
.ةينالديصلا داوملا داريتسالا صخي

قـــتاع ىلــع عـــقت يـــتلا تاــــمازتلالاب ساســـــملا نود:5 ةداملا
ليجستلا رّرقمل ةلغتسملا وأ/و ةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملا
ميظنتلاو عيرشتلا يف اـــمهيلع صوـــصنملا ةــــقداصملا رّرقــــم وأ
ةلوؤسم داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا نوكت ،امهب لومعملا

ةــــــحصلا ةدــــئاف يف اـــــهيلع صوــــصنملا دــــــعاوقلا قــــــيبطت ىلــــــع
ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا ةيعون ىلعوةيمومعلا
لك عاضخإ اهيلع بجيو .قوسلا يف ةعوضوملاوةدروتسملا

،ةدروتسملا ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا نم ةصح
ةـــــينطولا ةــــلاكولا ىدــــل ةـــــيرورضلا تاـــبقارــــملل ،اــــهقيوست لـــــبق
.ينقتلا ريدملا يلديصلا ةيلوؤسم تحت ةينالديصلا داوملل

دارــــــيتسالل ةــــينالديصلا ةــــسسؤملا ىلــــع بـــــجي:6 ةداملا
تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا ةبقارم تاءارجإ ىلإ عوضخلا
مـــــــيظنتلا يف اــــــهيلع صوـــــصنم وـــــه اــــمك ةدروــــــــتسملا ةـــــــيبطلا
.هب لومعملا
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ةعضاخ داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا ىقبت:01 ةداملا
زاـــــــجنإ طورـــــــــــــشل تاــــــــــقيقدـــــتلا وأ تاـــــــمــــــييقتلا وأ تاــــــبقارـــــملل
ةينقتلا طورشلا رتفد بجومب ةدّدحملا تامدخلاوتايلمعلا
.انوناق ةلهؤملا حلاصملا اهب موقت يتلاو،اذه داريتسالل

داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفد دونب صخت :11 ةداملا
.ةيبطلا تامزلتسملاوةيودألا ،اذه

 لوألا مسقلا

ةيودألا

ةـــــقباطم ةــــيودألا تاـــــبيضوت نوـــــكت نأ بـــــجي :21 ةداملا
.ليجستلا ررقم يف ةددحملا ريياعملل

يوــناثلاويلوألا ناـــبيضوتلا لــــمحي نأ بــــجي :31 ةداملا
ةيتآلا تانايبلا ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ابوجو ،ءاودلل
،رـئازجلا يف ةــلــمــعــتسم ةــيــبــنــجأ ةــغــل لــكوةيبرعلا ةـغـلـلاـب
.وحملل ةلباق ريغوةءارقلا ةلهسو ةحضاو فورحب

: يلوألا بيضوتلا ناونعب

،يراجتلا مسالا –

نم لقأ اهددع نوكي امدنع( ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا –
،)م.د.ت3

،ةعرجلاوينالديصلا لكشلا –

،لوانتلا )قرط( ةقيرط –

،ةصحلا مقر –

ناددع وأ ىلوألا ةثالثلا فورحلا( ةيحالصلا ءاهتنا خيرات –
،)ةنسلا /رهشلل

.ليجستلا رّرقم لغتسم وأ /و زئاح ءامسأ وأ /و مسا –

:يوناثلا بيضوتلا ناونعب

،يراجتلا مسالا –

،ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا –

،ىوتحملاوةعرجلاوينالديصلا لكشلا –

،ةيوئاملا ةغيصلا –

،فورعملا ريثأتلا تاذ تاغاوسلا ةمئاق –

،لوانتلا )قرط( ةقيرطو ةيفيك –

مــئاوــق يف ةــلـــجسملا رـــيـــغ ةـــيودألل( لاـــمـــعـــتسالا يعاود –
،)ةماسلا داوملا

،)ة(صاخ )تا(ريذحت –

راظنأ نع اديعب ىقبي نأ بجي ءاودلا نأ نم ريذحت –
،لافطألا لوانتمو

،ظــــــــفتحت نأ دارــــيـــتسالل ةـــــينالديصلا ةـــــــسسؤملا ىلــــــــع بـــــــجي
تاــــــمزلـــــتسملاو ةـــــينالديصلا داوــــــملا نــــم ةــــــصح لـــــكل ةـــــــــبسنلاب
ةرداصلا صصحلا ريرحتوليلحت تاداهشب ،ةدروتسملا ةيبطلا

ةلاكولا ىلـــع اـــــهـــضرعواـــــهعينصت يف نيــــــلخدتملا فــــلتخم نــــع
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ظفتحت نأ داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجيو
تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا نم ةصح لكل ةبسنلاب
ةلاكولا اهمّلست ةصح ريرحت ةداهشب ،ةدروتسملا ةيبطلا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ىلإ مدــقــت نأب دارــيــتسالــل ةــيـــنالدـــيصلا ةسسؤملا مزـــتـــلـــت
،ءاضتقالا دنعو ،ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا تاسسؤملا
ةداهش ،ةيدايعلا تاساردلا يقرمل وأ ةيمومعلا تاسسؤملل

ةـيـبـطـلا تاـمزــلــتسملاو ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةصحلا رــيرحت
لـبـق ،ةـيـنالدـيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا اــهــمــّلست يتــلا

.اهقيوست

اــــهتلاح ىلـــع ةــيبطلا تاـــمزــلتسملا عــيب ةداـــعإ ةـــــلاح يفو
ةـــــســـسؤـــملا ىلــــع بــــجــــي ،ةـــحــــصـــلا تاــــســــسؤــــمل ةرــــشاـــبـــــم
يتــلا ةصحلا رــيرحت ةداــهش ميدــقــت دارــيــتسالــل ةــيــنالدــيصلا

هذـــهـــل ةـــيـــنالدـــيصلا داوـــمـــلــــل ةــــيــــنــــطوــــلا ةــــلاــــكوــــلا اــــهــــمــــّلست
.تاسسؤملا

ةـــــينالدــــــيصلا داوــــــــملا لــــــــكل نوـــــــكي نأ بـــــــجي:7 ةداملا
قوفت وأ لداعت ةيحالص ،ةدروتسملا ةيبطلا تامزلتسملاو
بارتلا ىلإ اهلوخد خيرات دنع اهتيحالص ةدم )2/3( يثلث
.ينطولا

ةـــــــيجالــــــع وــــــــيبلا داوـــــــــــملا عـــــــــضخت نأ بــــــــــجي:8 ةداملا
لـك لــبــق يجوــلوــيــبــلا ردصملا تاذ ةــيــبــطــلا تاــمزــلــتسملاو
ةحصلا ةطلس لبق نم يسوريفلا نمألا مييقتل ،داريتسا
ةــلاــكوــلا نــم اــنوــناــق اــهــب فرــتــعملا أشنملا دــلــبــل ةصتـــخملا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ةــــيبطلا تاـــمزلتسملاوةـــيجالعويبلا داوـــملا ةـــمئاق دّدـــحت
ماـــكـــحألا اــــهــــيــــلــــع قــــبــــطــــنــــت يتــــلا يجوــــلوــــيــــبــــلا لصألا تاذ
ةينطولا ةلاكولا فرط نم ،هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا
.ةينالديصلا داوملل

ىلـــــع روـــــهمجللعــــيبلا رــــــــعس رــــــــهظي نأ بـــــجي:9 ةداملا
ةــــيــــنالدـــــيصلا ةسسؤملا فرـــــط نـــــم ةـــــعوضوملا ةـــــقـــــيصلـــــلا
يف قيوستلل ةهجوملا ةيودألا لك بيضوت ىلع داريتسالل
 .تايلديصلا

بيضوت ىلع ةقيصللا عضو تايفيك نوكت نأ بجيو
،اــــهيلع يوــــتحت يــــتلا ةــــيمازلإلا تاــنايبلاولـــكشلاوةـــــيودألا

.هب لومعملا ميظنتلا عم ةقباطتم
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،ةرورضلا دنع ،ىرخأ )ة(صاخ )تا(ريذحت –

دنع ،ةصاخلا نيزختلا ةدموطورشو نيزختلا طورش –
،)نيوكتلا ةداعإ دعب / فيفختلا دعب / حتفلا دعب( ءاضتقالا

مئاوق يف ةلجسملا ةيودألل ةبسنلاب ميلستلا طورش –
،ةّماسلا داوملا

ةلمعتسملا ريغ ةيودألا نم صلختلل ةصاخلا تاطايتحالا –
،ءاضتقالا دنع ،ةيودألا هذه نع ةجتان تايافن وأ

،ليجستلا ررقم لغتسم وأ /وزئاح ناونعو مسا –

،جاتنإلا عقوم : عِّنصملا )نيوانع( ناونعو )ءامسأ( مسا –
،ءاضتقالا دنع ،صصحلا ريرحت عقوم

،ليجستلا ررقم مقر –

،ةصحلا مقر –

ناددـــــع وأ ىلوألا ةـــــثالـــثلا فورـــــحلا( عـــــينــصتلا خــــيرات –
،)ةنسلا /رهشلل

وأ ىلوألا ةـــــثالثلا فورـــحلا( ةيـــحالصلا ءاهـــتنا خــــيرات –
،)ةنسلا / رهشلل ناددع

،يدومعلا زيمرتلا - ديحولا فرعملا –

،ءاضتقالا دنع ،ياربلا ةقيرطب تامولعملا –

،يوناثلا بيضوتلا ىلع يهيبنتلا يطيطختلا مسرلا –
،يلوألا بيضوتلا ىلع ،يوناث بيضوت دوجو مدع ةلاح يف وأ

ىلع ةلجسملا ةيودألل ةيميظنتلا ةيفيرعتلا تامالعلا –
.ةفلتخملا ةماسلا داوملا مئاوق

لامعتسا نايبب ءاود لك بيضوت قفري نأ بجي:41 ةداملا
ىرـــخأ ةــيبنجأ ةـــغلّ يأوةــيبرعلا ةـــغللاب رّرــحي ةءارـــقلا لـــهس
اقبط ةيتآلا تامولعملا ابوجو نمضتيو،رئازجلا يف ةلمعتسم
: هب لومعملا ميظنتلل

،يراجتلا مسالا –

،ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا –

،ىوتحملاو ينالديصلا لكشلاوةعرجلا –

،يمكلاو يعونلا بيكرتلا –

،فورعملا ريثأتلا تاذ تاغاوسلا ةمئاق –

،ةيجالعلا تانايبلا –

دنعو ،نيغلابلل لوانتلا ةقيرطو ةيفيكو ةعرجلا رايعم –
،ةدالولا يثيدحو عضرلاو لافطألل ،ءاضتقالا

،بابطتسالا تاداضم –

،ةصاخلا تاريذحتلاو لامعتسالا تاطايتحا –

صاخشألا نم اهذاختا بجاولا ةصاخلا تاطايتحالا –
ىضرملل هنوطعي نيذلاويعانملا ءاودلا عم نولماعتي نيذلا

ضيرملا فرط نم الامتحا اهذاختا بجاولا تاطايتحالاو
،ةيعانملا ةيودألل ةبسنلاب

،تالعافتلل ىرخألا لاكشألاوىرخألا ةيودألا عم تالعافتلا –

،ةعاضرلاو لمحلاو ةبوصخلا –

لاــــمعتساو تاراــــيسلا ةـــــقايس ةردــــــق ىلــــع تارـــــيثأتلا –
،تالآلا

،اهيف بوغرملا ريغ راثآلا –

داضملا ،ئراوطلا تاءارجإ ،ضارعألا ( ةدئازلا ةعرجلا –
،)يّمسلا

،قفاوتلا مدع –

وأ ءاودلا نيوكت ةداعإ دعب ،ةرورضلا دنعو ،ظفحلا ةدم –
،ةرم لوأل يلوألا بيضوتلا حتف دنع

،ظفحلل ةصاخلا تاطايتحالا –

،يوناثلا بيضوتلا ىوتحمو ةعيبط –

وأ ةلمعتسملا ةيودألا نم صلختلل ةصاخلا تاطايتحالا –
،ءاضتقالا دنع ،اهعم لماعتلاو اهنع ةجتانلا تايافنلا

ةّماسلا داوملا مئاوق يف ةلجسملا ةيودألا ميلست طورش –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط

،ليجستلا رّرقم لغتسم وأ /وزئاح ناونعو مسا –

جـــتنملا عـــينصت يف نيــــلخدتملا فــــلتخم ناوــــنعو مـــــسا –
ةـــــــــبئاسلاو ةــــــطيسولا تاــــجتنملا جاــــتنإ عــــقومو ،يـــــئاهنلا

دـــــــنع ،صصــــــــحلا رــــــيرــحتو)يوــــــناثلاويلوألا( بيـــــــضوـــــتلاو
،ءاضتقالا

،ليجستلا رّرقم مقر –

.ةركذملا صن نييحت خيرات –

يناثلا مسقلا
 ةيلقعلا تارثؤملاو ةردخملا ةيودألا

تارثؤملاوةردخملا ةيودألا داريتسا عضخي :51 ةداملا
اـــــــهب لوـــــمعملا ةـــــيميظنتلاوةـــــيعيرشتلا ماـــــــكحألل ةـــــيلقعلا

اميف اميس ال ،اذه داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفد دونبلو
نيزختلاوةزايحلاوداريتسالا صيخارتوتاريدقتلا صخي
عــــــيزوتلل ةـــــينالديصلا تاـــــسسؤملا ىلإ عـــــــيزوتلاولـــــقنلاو
.ةلمجلاب
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،يبطلا مزلتسملا نيزختو ظفح ةدموطورش –

ءاــــــهتنا خــــــيرات وأةـــــــيحالـــصلا ءاـــــــهتناوجاــــتنإلا خـــــيرات –
،لامعتسالا

،ءاضتقالا دنع ،لسلستلا مقر وأ ةصحلا مقر –

تاــمزــلــتسمــلــل ةــبسنــلاــب اــمــيسال ،ةصاخلا تاـــناـــيـــبـــلا –
،)لامعتسالا ةداعإل ةلباقلا ريغ( ةمقعملا ةيبطلا

ةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملا ناونعو مسا وأ ةيمستلا –
،ةقداصملا ررقمل ةلغتسملا وأ /و

عــقوملا ناوـــنعو نيـــجتنملا وأ جـــتنملا مـــسا وأ ةـــــيمستلا –
،يبطلا مزلتسملا عينصت عقاوم وأ /و

،ةلثامملا تائيهلا وأ ةقداصملا تائيهلا وأ ةئيهلا –

.أشنملا دلب يف مسولا / ةداهشلا عون –

يناثلا لصفلا

داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا تامازتلا

دارــــــــــيتسالل ةــــــينالديصلا ةــــــسسؤــــملا مزـــــــتلت :91 ةداملا
:يتأي امب

لــقــنــلاــب ةصاخلا طورشلا مارــتــحا ىلع لــمــعــلاومارـتــحا –
ةـــيــــنالدــــيصلا داوــــمــــلــــل ةــــبسنــــلاــــب ةــــبوــــلــــطملا نــــيزــــخــــتــــلاو
ديربتلا ةلسلس مارتحا بلطتت يتلا ةيبطلا تامزلتسملاو
،ظفحلا ةرارح ةجردل ةلصافلا تارتفلا وأ

نيزختولقن لاجم يف هب لومعملا ميظنتلا مارتحا –
لاعتشالل ةلباقلا ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا

،ةريطخلاو

ةـــيـــنالدـــيصلا داوـــمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب رـــجـــح ةـــقـــطـــنــــم عضو –
،ريرحتلاوةبقارملا ديق ةدوجوملا ةيبطلا تامزلتسملاو

ةــيــنالدــيصلا داوملا نــيزــخــتــل نــّيـــعـــم ناـــكـــم صيصخـــت –
مدـــــعب حّرـــصملاواــــهمالــتسا ّمت يتلا ةــــيبطلا تاـــمزــــلتسملاو
،اهتقباطم

رــخآ ماــظـــن يأب ةـــلصفـــنملا قـــطاـــنملا لادـــبـــتسا نـــكـــمـــي –
مالعإلا ماظن لثم،نامألا ىوتسم سفن نمضي هيلع قداصم
،ةنسحلا عيزوتلاو نيزختلا تاسراممل اًقفو يلآلا

ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا لاسرإ ةداعإ –
ىلإ ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،اهتقباطم مدعب حرصملا

لغتسم وأ زئاح ةقفن ىلع اهفالتإ وأ ينطولا بارتلا جراخ
.ةقداصملا وأ ليجستلا رّرقم

نأداريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نّيعتي هنأ ريغ
وأ لادــبــتسا ىلع صنــت عــنصملا عــم ةــيدــقاــعـــت ادوـــنـــب جردـــت

يف اهيلع صوصنملا تاحيرصتلا ءاضماوريرحت بجي
.ينقتلا ريدملا يلديصلا لبق نم ،هب لومعملا ميظنتلا

ثلاثلا مسقلا
ةيبطلا تامزلتسملا

موسرملا نم44 ةداملا ماكحأب ساسملا نود:61 ةداملا
2441 ماــــع يـــناثلا عــيبر6 يف خّرؤــــملا423-02 مـــقر يذــــيفنتلا
ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

ةيبطلا تامزلتسملا نوكت نأ يغبني ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع
: ابوجو

مـــــــيظنتلاوعــــيرشتلل اـــــقبط ةــــقداصم رّرـــــقم عوــــــضوم –
،امهب لومعملا

خيرات دنع أشنملا دلب يف ةقداصم وأ ةداهش ىلع ةلصاح –
ةقداصم ررقم اهل سيل يتلا ةيبطلا تامزلتسملا داريتسا

ماـــــــكحألل اـــــقبط اــــــهدارـــيتسا رـــــمتسي يـــــتلاو،رــــــئازجلا يف
،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا ةيميظنتلا

ةــــــــــسسؤملا لــــــبق نــــــم ةـــــبقارــــملا تاءارـــــــجإل ةـــــــعضاخ –
6و5 نيتداملا يف اهيلع صوصنملاداريتسالل ةينالديصلا
.هالعأ

ىلــع ةـــيبطلا تاــمزلتسملا دارـــيتسا حنم مــــتي:71 ةداملا
جاتنإلل ةلمكت ،ءاضتقالا دنعو،ةينطولا تاجايتحالا ساسأ
.ينطولا

يوــــناثلاويلوألا بـــــيضوتلا نوـــــكي نأ بـــــجي:81 ةداملا
لومعملا ةــــيلودلا ســـيياقملل اــــقباطم ةـــيبطلا تاــــمزلتسملل
تامزلتسملا ةـــئف بـــسح ةــــيتآلا تاــــنايبلا لـــمحي نأو،اـــهب
يف ةلمعتسم ىرخأ ةيبنجأ ةغل يأوةيبرعلا ةغللاب ةيبطلا
:رئازجلا

،يبطلا مزلتسملل يراجتلا مسالا –

،يبطلا مزلتسملا نييعت –

،ءاضتقالا دنع ،ةيمكلاوةيعونلا ةبيكرتلا –

صوصنملا ماكحألاب ساسملا نود،ةقداصملا ررقم مقر –
،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع

،ءاضتقالا دنع ،جوتنملا لامعتسا ةيفيك –

،ةينقتلا صئاصخلا –

،ءاضتقالا دنع ،ميقعتلا ةقيرط –

،ةبولطملا تاطايتحالا وأ تاريذحتلا –
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ةقلعتملا ةيعوبسألا تامولعملا مدقت نأ بجي:22 ةداملا
ةـــقـــلـــعـــتملا ةـــيرـــهشلا تاـــموــــلــــعملا وأ ةــــيــــنالدــــيصلا داوملاــــب
ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا فرــط نــم ةــيــبــطــلا تاــمزـــلـــتسملاـــب
ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىلإداريتسالل
يف نـــيدّدحملا نيحـــيرصتـــلا يجذوـــمـــنـــل اـــقـــفو ةـــيـــنالدــــيصلا
،داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفدب نيقفرملا3و2 نيقحلملا

ةصتخملا حلاصملا ىوتسم ىلع عدوت ةيقروةخسن يف
ةـــقـيرــطــب اذــــكوةــيـنالدــيصلا ةـــعاــنصلاــب ةــــــفــّلــكملا ةرازوــلــل
نم ةدّدحملا تاءارجإلل اقفو ،دعب نع ةنّمؤم ةــــــينورتكلإ

.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا فرط

ةـيفاضإلادارــــيتسالا تاـــيلمع نوـــكت نأ بـــجي:32 ةداملا
سفن نمضداريتسالل يريدقتلا جمانربلاب قحلم عوضوم
.طورشلاولاكشألا

ةينقتلا طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا قحالملا حنمت
ةـــــينالدـيصلا داوـــــملاةرـــــــفو نوــــكت اـــمدــنع،اذــــــهدارــــيتسالل
ةـيـجالـعـلا ةـمـيـقـلا تاذ وأ ةـيساسألا ةـيـبــطــلا تاــمزــلــتسملاو
.ةينطولا تاجايتحالا ةيطغتلةيفاك ريغ ةيلاعلا

،ةــــــحئاج وأ ءاـــــبو وأ ةــــثراــــك ثودــــح ةــــلاح يف:42 ةداملا
ةسسؤملا مزـتـلـت،ةـيـئاـنـثـتسا ةـلاـح لـك دــنــع ةــماــع ةــفصبو
ةفّلكملا ةرازولا نم بلطب مايقلابداريتسالل ةينالديصلا

اهزوحت يتلا لئاسولا لك ةئبعتب،ةينالديصلا ةعانصلاب
ةــــــحلصم يف كلذوةــــــيرـــيدــقتلادارـــــيتسالا تاــــيلمع زاــــجنإل
.ةيمومعلا ةحصلا

لغتسم وأ /وزئاح تامازتلاب ساسملا نود :52 ةداملا
ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت ،ةقداصملا وأ ليجستلا رّرقم
ةـيـنالدـيصلا ةـعاــنصلاــب ةــفــّلــكملا ةرازوــلا مالــعإبداريتسالل
صيخرت بحس وأ عاجرإ وأ قيلعت وأ رييغت دنع اروف
دلب يف يبط مزلتسم وأ ينالديص جوتنمل قوسلا يف عضولا
.ىرخأ نادلب يف وأ/و أشنملا

وأ /وزــــــــــئاح عــــــم قاـــــفتالاب،ءاـــــضتقالا دــــنع ،ذاـــختاب مزــــتلتو
لومعملا ميظنتلل اقبط ةقداصملا وأ ليجستلا رّرقم لغتسم
ةــــــــحصلا ةدــــــــئاف يف ةــــــيرورـــــضلاوةدــــــيفملا رـــــيبادتلا لــــــك ،هــــــــب
ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل لـــمـــتحملا بحسلا اـــمـــيس ال ،ةـــيـــموـــمـــعـــلا

.قوسلا نم ةيبطلا تامزلتسملاو

يئاهنلا بحسلا وأ تقؤملا بحسلا ررقتي امدنع :62 ةداملا
لبق نمينطولا بارتلا يف يبط مزلتسم وأ ينالديص جوتنمل

اذهداريتسال ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت،ةصتخملا تاطلسلا
ةطبترملا تاءارجإلا ذيفنتب ،ريخأت نودبوروفلا ىلع ،جوتنملا

وأ لـــــــــيجستلا رّرــــــقم لـــــغتسم وأ/و زــــــــــئاح عــــــم لاـــــصتالاب اـــــهب
.ةقداصملا

فرط نم يلاجعتسا بحس ءارجإ ذيفنت متي امدنعو
بارتلا ىلع ادوجوم ناك جوتنم يأل ةصتخملا تاطلسلا

تامزلتسملاوةـيـنالدـيصلا داوملا تاـيــمــك غــلاــبــم ضيوــعــت
ىلإ بابسألا دوعت امدنع اهتقباطم مدعب حرصملا ةيبطلا
،عّنصملا

- دروم /جتنم نماضتلا مازتلا يف ةصاخ دونب جاردإ –
داوـــــملا ةــــيمك لادبــــتسال ،داريـــــتسالل ةــــينالديص ةســـــسؤم
،اهتميقل ةيواسم ةيراجت لوصأ حنم وأ ةيحالصلا ةيهتنم
.ءاضتقالا دنع

دارــــــيتسالل ةــــــينالديــــــصلا ةـــــسسؤـــــملا مزـــــتلت:02 ةداملا
:يتأي امب

ةـــــــــينالديــــصلا داوــــــــملا نـــــــم ةـــــــيرــــــــيدقتلا اــــــــــهتادراو زاـــــــــجنإ –
داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفدل اقفو ةيبطلا تامزلتسملاو
،اذه

حــــلاصملا ىلإ دـــــيروتلل يرـــــيدقتلا اهــــجمانربلاــــــسرإ –
دـــــــعب،ةـــــينالديصلا ةـــــعانصلاب ةـــــفلكملا ةرازوــــــلل ةـــــصتخملا

،داريتسالل ةيونسلا ةيريدقتلا جماربلا ميلست

ةّملسملاداريتسالل ةيريدقتلا جماربلل اقفو تادراولا ذيفنت –
ةّفلكملا ةرازولا مالعإ عم ،لسرملا ديروتلل يريدقتلا جمانربلاو
،رييغت يأب ةينالديصلا ةعانصلاب

لــــــــك ،ةـــــينالديصلا ةــــعانصلاب ةـــــفّلكملا ةرازوـــــلا مالــــــعإ –
.ةرفوتملا تانوزخملا ةلاحب ،عوبسأ

ةريشأتل ةيونسلا ةيريدقتلا تادراولا عضخت:12 ةداملا
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ايونس اهمّلست ةينقت
.ةينالديصلا ةعانصلاب

هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةينقتلا ةريشأتلا ذخأت
تاجايتحالا ةيمك ديدحتب ةقلعتملا تايطعملا ،نابسحلا يف

تاــــمزلتسملاوةــــينالديصلا داوــــملا نــــم رــــفوتملاوةـــــينطولا
ةـــــــيلاعلا ةـــــيجالعلا ةـــــميقلا تاذ داوـــــملاو ةـــــيساسألاةـــــيبطلا

.ينطولا جاتنإلل ةلمكت،ءاضتقالا دنع ،حنمتو

داريتسالل تاوـنسلا ةددــــعتم ةـــيريدقت جـــمارب حــنم نـــكمي
ةيبطلا تامزلتسملاوةــينالديصلا داوـــملا ضـــعبل ةـــطورشم
يلودلا ىوتسملا ىلع اصقن فرعت يتلاةصاخلاو ةيساسألا

،ةقداصملا وأ ليجستلا رّرقم ةيحالص ةياهن ةياغ ىلإ كلذو
داوـــملا هذـــه ىلــع رمتسملا لوـــصحلاو ةرـــفو ناــــمضضرــــــــغب
.ةيولوألا تاذ نينطاوملا تاجايتحا ةــيطغتو

ةعانصلاب ةّفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا نكمي هنأ ريغ
تاونسلا ةددعتمةيريدقتلا جماربلا ةعجارمب مايقلا ةينالديصلا
تايطعملا روطت ذخأ عم،ةيلام ةنس لك ةياهن دنعداريتسالل
ةــــــــقلعتملا كلـــــت اــــــــميس ال،ناــــــبسحلا يف اــــــــــهحنم ىلإ تدأ يـــــتلا

.ينطولا جاتنإلاب
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وأ ادنبدارـــيتسالل ةـــينالديصلا ةــــسسؤملا مارـــتحا مدـــع –
،اذــه دارــيــتسالــل ةــيــنــقـــتـــلا طورشلا رـــتـــفد دوـــنـــب نـــم رـــثـــكأ
ةـــــــيبطلا تاــــــمزـــــلتسملاوةـــينالدــــيصلا داوــــــملاب ةــــــــقلعتملا

،اهتدوجو

،ةــــــــيبطلا تاــــمزــــلــــتسملاوةــــــينالدــــــيصلا داوــــــــملا رــــــفوـــــت مدــــــــع –
ةينالديصلا ةسسؤملا ىلإ عجرت يتلا ةيساسألا داوملا اميس ال
يف ةدراولاداريتسالل ةينقتلا ةريشأتلا ميلست دعبداريتسالل
ةرازولل ةصتخملا حلاصملل قبسم مالعإ نودب ،هالعأ12 ةداملا
ةتبثملا تارّربملاب ةبوحصم ،ةينالديصلا ةعانصلاب ةّفلكملا

،انوناق

لاـــــجآدارــــــيتسالل ةــــينالديصلا ةــــــسسؤملا مارـــتحا مدــــع –
نود نم ،ديروتلل يريدقتلا اهجمانرب يف ةدراولا ديروتلا

ةعانصلا ةرازول اهب حرــصملا ةـــلمتحملا تارــــييغتلل رـــيربت
،ةرّرقملا لاجآلا لبق ةينالديصلا

ةـــــينالديصلا ةــــسسؤملا فرــــط نـــم بذاـــــك حــــيرـــــصت لـــــك –
ةينقتلا طورشلا رتفد يف ةدراولا اهتامازتلاب قلعتي داريتسالل
تاــــــمزــلتسملاوةـــــينالدـــــــيصلا داوــــــملا صـــــــــــخيو،اذـــــــهدارـــــيتسالل
.ةيبطلا

داريتسالاب ةصاخلا ةينقتلا طورشلا رتفد قبطي:23 ةداملا
.هيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ،اذه

   ..................يف رئازجلاب رّرح
هيلع قدوصوئرق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لّوألا قحلملا
 تادنتسملاو قئاثولا ةمئاق

بولطملا فلملل ةنوكملا

: يتأي ام بولطملا فلملا نمضتي نأ بجي

عينصتلا وأ/وداريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا تادامتعا –
،داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفد يف ةدراولا طورشلا بسح

،يراجتلا لجسلا نم ةقباطم ةخسن –

نمداريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفد باتتكاب حيرصت –
حــلاصملا هّدــعــت جذوــمـــن قـــفو ةـــيـــنالدـــيصلا ةسسؤملا فرـــط

،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولل ةصتخملا

جمانربواــهداريتسا مـــتيس يــتلا داوـــملا تاــيمك ةـــمئاق –
ةــــــصتخملا حـــــلاصملا اــــهدعت يــــتلا جذاــــمنلا بـــــسح دـــــيروتلا
،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولل

ةــــــينالديص ةــــــسسؤم - دّروــــــم / جــــتنم نـــــماضتلا مازـــــتلا –
طورـــــــشلا رـــــتفد نــــم91 ةداـــــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطتدارـــــيتسالل
،داريتسالل ةينقتلا

.)FIN( يئابجلا يفيرعتلا مقرلا –

داريتــسالل ةينالديصلا ةــــســــسؤــــملا ىلــــــع نّيعـــــتي ،يـــــنـــــطولا
ةــــــلمجلاب عــــيزوتلل ةـــينالديصلا ةــــسسؤملا عــــم لاـــــصتالاب
.ةررقملا ريبادتلا ذيفنت ،تايلديصلاو

ثلاثلا لصفلا

 ةصاخ دونب

داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع ّنيعتي :72 ةداملا
ةيئايميكلا داوملاوفشاوكلل ةيلودلا سيياقملا ةقباطم مارتحا
نأو ،جوتنملل يئايميكلا مسالاب حوضوب اهديدحت بجي يتلا

ةيريوصتلا تاططخملاوزومرلاوةيرابجإلا تانايبلا لمحت
دنع اــــهذاختا بـــجاولا رــــيـــبادتلاولاـــمعتسالا ةـــمالسب ةــــقلعتملا

زومر اذكو ،داوملا هذه لامعتسا ةجيتن ممست وأ ثداح عوقو
اـــــــهلمحت يــــتلا تاــــنايبلا ناوـــــلأوتاــــقيصللا داـــــــــــعبأوفـــــيرعتلا
.تاقيصللا وأ ةفلغألا

داوملا ىلع لوصحلاوةرفولاب قلعتت بابسأل :82 ةداملا
نأ بجي يتلا ةيساسألا ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا

ءانثتساوافالخو،ناكسلل ةيولوألا تاذ تاجايتحالا يبلت
نم بلطب داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت كلذ ىلع
دارـيـتساـب ماـيـقـلاـب ةـيـنالدـيصلا ةـعاـنصلاـب فــّلــكملا رــيزوــلا
.ةبولطملا داوملا

ماكحألاب اصوصخ ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا ماكحأ ذيفنت قلعتيو
طورشلا رتفد نم81و41و31و7 داوملا يف اهيلع صوصنملا
.اذهداريتسالل ةينقتلا

يتلاداريتسالل ةـينالديصلا ةــــسسؤملا ىــــقبت :92 ةداملا
بــــــــيضوــــتلا داوـــــــــم وأ /وةــــيــــلوألا داوـــــــملا دارـــــــيتسا نــــمضت
تاـــــمزلتسملاو ةـــينالديصلا داوـــملا رــــيدصت وأ /وعــــينصتلل
.اهب لومعملا ةيميظنتلا ماكحألل ةعضاخ ،ةيبطلا

دارـيتسالل ةـــينقتلا طورــــشلا رـــتفد قـــبطني ال:03 ةداملا
يف لــــخدت يــتلا تاــيجمربلاو ةــيبطلا تازـــيهجتلا ىلـــع ،اذـــه

ةصاخلا ماكحألل عضخت يتلاو،ةيبطلا تامزلتسملا ريس
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب ساسملا نود:13 ةداملا
ريصقت لك ىلع بترتي،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا

اـــــــهتامازتلا يفدارـــــيتسالل ةـــينالديصلا ةــــسسؤـــملا لـــبق نـــم
ةلاح ادع ام ،اذهداريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفد يف ةدراولا
ةينقتلا طورشلا رتفد خسف ،انوناق ةتبثملا ةرهاقلا ةوقلا
:ةيتآلا تالاحلا يف اميس ال ،داريتسالل

ماكحألاداريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا مارتحا مدع –
،اهب لومعملا ةيميظنتلا وأ/و ةيعيرشتلا



٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع بجر٨١
25م١٢0٢ ةنس سرام٢

يناثلا قحلملا

ةينالديصلا داوملا نع يعوبسألا حيرصتلا

: خيراتلا

ةيمستلا

ةكرتشملا

ةيلودلا

مسالا

يراجتلا
بيضوتلا

لكشلا

ينالديصلا

لكشو

ةعرجلا

/ ربخملا

/عّنصملا

دّروملا

دلب

أشنم

جوتنملا

خيرات

جاتنإلا

خيرات

ءاهتنا

ةيحالصلا

مقر

ةصحلا
ةيمكلا

دنع رعسلا

/ نحشلا

ةدحو

)BOF(

رعسلا

يمومعلا

/ يرئازجلا

ةدحو

)U/APP(

ةلاح

تانوزخملا

ثلاثلا قحلملا

ةيبطلا تامزلتسملاب يرهشلا حيرصتلا

: خيراتلا

نييعت

مزلتسملا

يبطلا

مسالا

يراجتلا

عونلا وأ

بيضوتلا

وأ ةكرشلا

ربخملا

ّعنصملا

أشنم دلب

مزلتسملا

عونو يبطلا

ةداهشلا

خيرات

عينصتلا

خيرات

ءاهتنا

ةيحالصلا

مقر

وأ ةصحلا

مقرلا

يلسلستلا

ةيمكلا

دنع رعسلا

/ نحشلا

ةدحو

)BOF(

رعسلا

رانيدلاب

/ يرئازجلا

ةدحو

ةلاح

تانوزخملا

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


