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٠٤ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥١
31م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٥١

 ليرفأ٩ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٨ يف خّرؤم رارق
 تاــمدــخلاو تاـــطاشــنلا ةــــمئاــــق دّدــــحي ،٢٢٠٢ ةــــنـــس
 ةيـــقرــتل ةيــنـــطولا ةلاــــكولا نكــــمــي يتلا لاــــغـــشألاو
.لباقمب اهب مايقلا ”سكجلأ “ ةيجراخلا ةراجتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ
 ىدامج 61 يف خّرؤملا 61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمب –

 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا
،هنم ٠21 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 21٤–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 8991 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا 91٤1 ماع نابعش 81
 تاــــمدـــخلا نع ةــــجتاـــنلا تادئاـــــعلا صيــصـــخت تايـــفـــيك دّدــــحي
 ىلع ةدايز ةيموــــمــعلا تاســـسؤـــملا اــــهب موــــقت يتلا لاــــغشألا

،ةيسيئرلا اهتمهم
 يف خّرؤملا 3٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا ٤71–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٤٠٠2 ةنس وينوي 21 قفاوملا ٥2٤1 ماع يناثلا عيبر 32
 ةيجراخلا ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،هنم 6 ةداملا امّيس ال ،مّمتملا ،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام ررقي
 موــسرــملا نم 2 ةداــــملا ماـــكــحأل اقيــــبــــطت : ىلوألا ةداملا

 91٤1 ماـــع ناـــبـــــعــش 81 يف خّرؤــــــملا 21٤–89 مـــــقر يذيــــفــنـــتلا
 نم 6 ةداملا ماكحأل اقبطو ،8991 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا
 يناثلا عيبر 32 يف خّرؤملا ٤71–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

 ،هالعأ نيروكذملاو ٤٠٠2 ةنس وينوي 21 قفاوملا ٥2٤1 ماع
 تاـــمدــــخلاو تاطاــــشنلا ةمئاـــق دـــيدـــحت ىلإ رارـــقلا اذه فدــهي
 ةراجتلا ةيــــقرتل ةيـــنـطولا ةلاـــكولا نكــــمي يتلا لاغـــــشألاو
.لباقمب اهب مايقلا ”سكجلأ” ةيجراخلا

 ،لاغشألاو تامدـــخلاو تاطاشــــنلا ةـــمئاق ددـــــحت : ٢  ةداملا
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا

 قاوسألا لوح فارشتسالا لاجم يف تاراشتسا ميدقت –
،نييداصتقالا نيلماعتملا حلاصل ةيجراخلا

 لاجم يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود ميظنت –
 حلاصل اميس ال ،ةيلودلا ةراجتلا دعاوقو ريدصتلا تاينقت
،تاسسؤملا تاعمجتو نييداصتقالا نيلماعتملا

 ،ضراعملاو ةيساردلا مايألاو تايقتلملاو تاودنلا ميظنت–
 يئرملا رضاحتلا ةينقت قيرط نع وأ ةيروضح ةفصب ءاوس
 تاعمجتو نييداصتقالا نيلماعتملا حلاصل اميس ال ،دعب نع
،تاسسؤملا

 لاجم يف تاروشنملا فلتخمو تالجملا عبطو دادعإ –
،اهلخدت

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 ليرفأ٦ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٥ يف خّرؤم رارق
 ماع رفص ١٢ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 نـــمضتملاو ٩١٠٢ ةــنس رــبوـــتـــكأ ١٢ قـــــــفاوملا ١٤٤١
 ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت
.ةراجتلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٥ يف خّرؤم رارق بجومب
 1٤٤1 ماع رفص 12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليرفأ
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو 91٠2 ةنس ربوتكأ 12 قفاوملا
 ،ةراـجـتـلا ةرازوـل ةـيـموـمــعــلا تاــقــفصلــل ةــيــعاــطــقــلا ةــنــجــّلــلا
: يتأي امك ،لّدعملا

 ،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،دعسم ىسوم دّيسلا –"
،اسيئر ،يلعب نيدلا لامج دّيسلل افلخ

 ،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يتوب ماهس ةدّيسلا –
.سيئرلل ةبئان ،راطنز نسحأ دّيسلل افلخ

: نومئادلا ءاضعألا

 ،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يبرعل رجاه  ةدّيسلا –
،ولك ماهلإ ةدّيسلل افلخ

 ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليمر نب ىليل ةدّيسلا –
،ينامور ةميكحةدّيسلل افلخ ،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

 ،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يجرم ديشر دّيسلا –
.تيغرم ىفطصم دّيسلل افلخ

...................... )رييغت نودب يقابلا (............................ –

: نوفلختسملا ءاضعألا

 ،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،شادخوب لامك دّيسلا –
،يوادمح قوراف دّيسلل افلخ

 ،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يريموق ديمح دّيسلا –
،يواسوم ريهز دّيسلل افلخ

 ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ينامور ةميكح ةدّيسلا –
،ةليمر نب ىليل ةدّيسلل افلخ ،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

 افلخ ،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ولك ماهلإ ةّديسلا –
،شيرف نايفس دّيسلل

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



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٠٤٥١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٥١ 32

 ءاربخلا ةنجل يف ،ةيساسألا ةيودألا ةمئاق دادعإ تايفيك
 ةيودألا ةمئاق يف يأرلا ءادبإب ةفّلكملا تاصصختلا يددعتم
: ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالــث ةدــمل ،ةيــساــسألا

،ينطولا عافدلا ةرازو نع لثمم ،سلي نب بيجن –

 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نع لثمم ،كيجيج اضر –
،يملعلا

،يعامتجالا نامضلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،ماوه يزوف –

 ةرازوب ةيجيتارتسالا ةظقيلاب ّفلكم ريدم ،لاسك اضر –
،ةينالديصلا ةعانصلا

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع ةلثمم ،يلاجح ةراص –

 داوــــملل ةيـــنــــطولا ةـــلاـــكولا نـــع لـــثــمم ،يروــصــنم لامـــك –
،ةينالديصلا

 صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملا نع ةلثمم ،يرفعج ةبيهو –
،يبطلا داتعلاو ةيودألا

،رئازجلاب روتساب دهعم نع لثمم ،فانخ ديعس –

 ةيزكرملا ةيلديصلا نع لثمم ،يجاود نيساي ناسح –
،تايفشتسملل

 تانيمأتلل ينطولا قودنصلا نع لثمم ،ةيدعس ميسن –
،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

 ينطولا قودنصلا نع لثمم ،ديعسوأ دنحم ديمحلا دبع –
،ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل

 ةيبطلا تايبدألل ينطولا سلجملا نع لثمم ،مزإ دـمحم –
،ءابطألل

 ةيبطلا تايبدألل ينطولا سلجملا نع لثمم ،بابش اضر –
،نانسألا ءابطأل

 تايبدألل ينطولا سلجملا نع لثمم ،ريداخ بيبح –
،ةلدايصلل ةيبطلا

،يبط سرامم ،شبيعد نيدلا رون –

،يبط سرامم ،زارف سايلا –

،ةيبط ةسرامم ،مورحوب ةراص –

،ةيبط ةسرامم ،ةشاب ةيضار مالحأ –

،ةيبط ةسرامم ،يماحش نيمساي –

،يئافشتسا يلديص ،يواكش نيمل دـمحم –

،يلديص ،رادغز دلاخ –

،ةيسنولاج ةينالديص ،هلـلا دبعوب ةيدان –

،ةلديصلا ملع يف ةصتخم ،لولهب ةيمس –

.ينالديصلا داصتقالا يف صتخم ،روازيم نيساي –

 ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،لاسك اضر دّيسلا نّيعي
.ةنجلل اسيئر ،ةينالديصلا

 دنع ينعملا عاطقلا يلثممب اقحال ةنجّللا ةليكشت مّمتت
.اهل نوعبتي يتلا ةطلسلا لبق نم مهنييعت

،قيثوتلاو ةيعبطملا تامدخلا زاجنإ –

 ،عامتجالا تاعاق اذكو اهجّردمو ةلاكولا تاحاسم راجيإ –
،تاسسؤملا تاعمجتو نييداصتقالا نيلماعتملا ةدئافل اميس ال

،ةسسؤملا لخاد ةينالعإ تاحاسم ريجأت –

 ةيقرولا لاصتالا لئاسو فلتخم يف تاكارتشا حنم –
،نييداصتقالا نيلماعتملا حلاصل ةيمقرلاو

 تاسسؤملا تاعمجت ءاشنإ راطإ يف تاردابملا ريطأت –
،ريدصتلل ةهجوملا بعُّشلا بسح

 نع ثحبلا يف نييداصتقالا نيلماعتملا ةقفارمو ريطأت –
.جراخلا يف قاوسألا

 ةروكذملا لاغشألاو تامدخلاو تاطاشنلا زجنت : ٣ ةداملا
 وأ تاقفص وأ تايبلط وأ دوقع ىلع ءانب ،هالعأ 2 ةداملا يف

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط تايقافتا

 وأ تاـــطاــشــنلا ةيدأـــتب قلعـــتي بلـــط لك مدـــقــــي : ٤ ةداملا
 ماعلا ريدملل ،هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا لاغشألاو تامدخلا
.”سكجلأ“ ةيجراخلا ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولل

 ،فرصلاب رمآلا لبق نم تاداريإلا ةنياعم متت : ٥ ةداملا
 نّيعملا بساحملا ليكو وأ بساحملا نوعلا لبق نم لّصحتو
.ضرغلا اذهل

 تامدخلاو تاطاشنلا ىلع ةجتانلا تادئاعلا عزوت : ٦ ةداملا
 ،اهزاجنإل اهفرص مت يتلا فيلاكتلا عاطتقا دعب لاغشألاو
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط

 ةقلعتـــملا تاقـــفــنلاو تادارـــيإلا لجـــست نأ بـــــجي : 7 ةداملا
 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاغشألاو تامدخلاو تاطاشنلاب
 قحلم لجس يف نّودتو ،ةينازيملا نع جراخ باب يف ،هالعأ 2
.ضرغلا اذهل حتفي

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ليرفأ9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 8 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

قيزر لامك

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو
 ليرفأ٥٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٤٢ يف خّرؤم رارق

 ءاربخلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس
 يف يأرــــــلا ءادــــبإب ةـــفّلكملا تاــصـــصــــخــتلا يددعــتم
.ةيساسألا ةيودألا ةمئاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،22٠2 ةنس ليرفأ

 خّرؤملا ٤22–12 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 31 ةداملا ماكحأل
 دّدحي يذلا 12٠2 ةنس ويام ٤2 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاوش 21 يف

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


