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ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



0٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١
9م0٢0٢ ةنس ربمسيد٩٢

ةّيــــمسرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رــــــشني :0٢ ةّداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج١١ يفخّرؤم٩٩٣-0٢ مقر يذيفنتموسرم
لّدــــعي ،0٢0٢ ةـــنس رــــبمسيد6٢ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع
خّرؤملا٥١٢-60 مقر يذيفنتلاموسرملا مّمتيو

وـــينوي81 قــــــفاوــــــملا7241 ماـع ىلوألا ىدامج22يف
ةـــسرامم تاـــيفيكو طورـــــش ددـــــحي يذلا6002 ةنس

يف عـــيبلاو يجيورـتـلا عــيبلاو ضــيفختلاب عــيبلا
نزاــخــم دــنــع عــيــبــلاو تاــنوزــخملا ةـــيـــفصت ةـــلاـــح
ةطساوب ةيراجتلا تالحملا جراخ عـيبلاو لماعملا

.دورطلا حتف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99 ناــتدامـلا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥-٥7 مــقر رــمألا ىـــضتقمبو –
نوناقلا نــمضتملاو٥791 ةنـــس رـــبمتبس62 قــــفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ىداــــمج٥ يف خّرؤــــملا2٠-٤٠ مــــقر نوـــناــــقلا ىـــضتقمبو –
ددـــحي يذــــلا٤٠٠2 ةـــنس وــــينوي32 قــــفاوملا٥2٤1 ماــــع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىداــــمج72 يف خّرؤــــملا8٠-٤٠ مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
قـــــلعتملاو٤٠٠2 ةـــنس تـــشغ٤1 قــــفاوملا٥2٤1 ماــــع ةــــيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع رــفص92 يف خّرؤـــملا3٠-9٠ مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ةـــــيامحب قــــلعتملاو9٠٠2 ةــــــنس رــــياربف٥2 قــــفاوملا٠3٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع بجر٠2 يف خّرؤــملا٠1-11 مـــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٥٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةراـــجـــتلاب قلــعـــتـــملاو81٠2 ةــــنــــس وـــــياــــم٥1 قـــــفاوـــــملا93٤1
،ةينورتكلإلا

ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ تارود يف عمتجت نأ نكميو
.اهئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب وأ اهسيئر نم

لامـــعأ لودـــج ةينطوــــلا ةـــنــــجّللا ســـيــــئر دــــعــــي:٤١ ةّداملا
)٥1( رشـع ةسـمخ لبـق وضـع لـــــــك ىلإ هغـّلبـــــيو تاعاــــمتــــجالا

.ةرودلا خيرات نم اموي

ةــبسنلاب ماــــيأ )8( ةـــينامث ىلإ لـــجألا ذــــه صـــيلقت نــــكـــــمي
.ةيداعلا ريغ تارودلل

رضاحم يف ةـينطولا ةـــنجللا تالوادــــم لجـــست:٥١ ةّداملا
.سيئرلا لبق نم هيلع رشؤمو مّقرم لجس يف نوّدت

ريرقت عوضوم ةينطولا ةنجلل ةرود لك لاغشأ جئاتن نوكت
،رثكألا ىلع ،اموي )٥1( رشع ةسمخ دعب لوألا ريزولا ىلإ لسري
.ةرودلا داقعنا خيرات نم

مــــييقتب قــــــلعتملا يــنطولا رــــيرقتلا لــــــكشتي:6١ ةّداملا
راشتنا ليومتو باهرإلا ليوـــمتو لاوـــــمألا ضــــييبت رــــطاــــخم
ةــيعرفلا ةــنجللا رــيراقت دــيحوت نــم ،لـــماشلا راـــمدلا ةــــحلسأ

ةيعرفلا ةنجللاو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل
ثيدحت متيو .لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومت ةحفاكمل

تضتقا اّملكو )2( نيماع لك ةرم ،لقألا ىلع ،ينطولا ريرقتلا
.كلذ فورظلا

مييقتب قلعتملا ينطولا رــيرقتلا ساـــسأ ىلـــع :71 ةّداملا
راشتنا ليومتو باهرإلا ليوـــمتو لاوـــــمألا ضــــييبت رــــطاــــخم
: ةينطولا ةنجللا ّنإف ،لماشلا رامدلا ةحلسأ

رطاخم ىلع ةيوطنـــملا نــــيداـــيــــملا وأ تاــــــعاطـــــقلا ددــــحت –
باهرإلا لــــيوــــمتو لاوــــــمألا ضيـــيـــــبتل ةــضــــفـــخنم وأ ةــــيــــلاــــع
،لماشلا رامدلا ةحلسأ ليومتو

لجأ نم ةيميظنتلا وأ/و ةيعيرشتلا ريبادتلا حرتقت –
لاومألا ضييـبت ةـــحـــفاـــكـــمل ةـــيـــنـــطوـــلا ةموـــظـــنــــملا نيــــســــحت
،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو

دراوملل لثمأ عيزوت نامضل ةبسانملا تايصوتلا مدقت –
ةياقولاب ةصاخلا جماربلا فلتخمل اهصيصخت نّيعتي يتلا

ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
.اهتحفاكمو لماشلا رامدلا

عبارلا بابلا
ةيئاهن ماكحأ

ةيرورضــلا تادامتعالاب ةينطولا ةنجـّللا دوزت:٨١ ةّداملا
ةرازو حلاصـم ةيـنازـيم يف تاداـمتـعالا هذـه لجسـتو اهريـسل
.ةيلاملا

تــعد اــملك ،ةــكرتشم ةـــيرازو تارارـــق حـــضوت:٩١ ةّداملا
.موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك ،ةجاحلا



ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج0٨٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمسيد٩٢ 10

ةراــــجتلا قــيرط نـــع ضــيفختلاب عـــيبلا مــتي نأ نــــكميو
ةقبطملا دعاوقلا سفنل ةلاحلا هذه يف عضختو ،ةينورتكلإلا

.”ةيراجتلا تالحملا يف ضيفختلاب عيبلا ىلع

........................ ضيفختلاب عيبلا صخري:3 ةّداملا”
.......................................................... )رييغت نودب(

عـــيـــبـــلا فيـــقوـــت يداـــصـــتـــقالا نوـــعـــلا نــــكــــمي هــــّـنأ رـــيـــــغ
ةروكذملا ةرقفلا يف ةددحملا ةدملا ءاهتنا لبق ضيفختلاب
ةراجتلا ةيريدمب بلطلا عاديإب مزلي ةلاحلا هذه يفو ،هالعأ
.اهسفن لاكشألا بسح ايميلقإ ةصتخملا

......... )رييغت نودب( ........... ضيفختلاب عيبلا زجني

رهش لالـــخ ضـــيفـــختلااب عيــبــلاب صيـــخرـــتلا نـــكــمـــي اـــمك
تارــــهاـــظـــتلا ةـــبـــساـــنــــمب وأ ةـــيــنــــيدــــلا داــــيــــعألا وأ ناـــضـــــمر
.”ةيراجتلا

.......................يداصتقا نوع لك ىلع بجي:5 ةّداملا”
................................................... )رييغت نودب(.......

ةلصفنم ةفصب ضيفختلاب عيبلا عوضوم علسلا ضرعت
ديدجلا رعسلا نّيبيو ،نئابزلا ىأرم ىلعو ىرخألا علسلا نع
.”ضيفختلا ةبسن وأ رادقمو ابوطشم ميدقلا رعسلاو

يف بــــغري يذــــلا يداـــصتقالا نوــــعلا ىلـــع بــــجي:6 ةّداملا”
ىدـــــل حـــيرصت عادــــيإب موـــقي نأ ضــــيفختلاب عــــيبلا ةـــسرامم

قئاثولاب اقفرم ،ايميلقإ صتخملا ةراجتلل يئالولا ريدملا
: ةيتآلا

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

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

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

نوعلا ىلإ ةصخر ميلست ىلإ يدؤي قباطم فلمل عاديإ لك
)84( نيعبرأو انامث ىدعتي ال لجأ يف ينعملا يداصتقالا

.”فلملا عاديإ خيرات نم ةعاس

وأ/و علس عيب ةينقت لك ايجيورت اعيب لكشت:7 ةّداملا”
نع يداصتقالا نوعلا يمري يتلا اهلكش نكي امهم تامدخ
.نئابزلا ءالو بسكو بلج ىلإ اهقيرط

يف يجـــيورـــتـــلا عــــيــــبــــلا نوــــيداصتــــقالا ناوــــعألا سراــــمــــي
مهنــــكمي امـــك ،مهـــطاــــشن اـــــهيـــــف نوــــسراـــمـــي يــــتــــلا تالــــحملا

.كلذل ةأيهملا ةيراجتلا تاءاضفلا نمض هتسرامم

ةراجتلا قيرط نع يجيورتلا عيبلا متي نأ نكمي اـــمك
ةقبطملا دــعاوقلا ســـفنل عوـــيبلا هذـــه عـــضختو ،ةـــينورتكلإلا

.ةيراجتلا تالحملا يف يجيورتلا عيبلا ىلع

.................................... يداصتقالا نوعلا ىلع نّيعتي
.”................................................. )رييغت نودب(......

يف خّرؤـملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
لوأ يف خّرؤملا361-٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

51 يف خّرؤملا9٠-11 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو1102 ةــــنس رـــــياني02 قـــــفاوملا2341 ماــــع رـــــفص

اهتايحالصو ةراجتلا ةرازو يف ةيجراخلا حلاصملا ميظنت
،اهلمعو

يف خّرؤملا٥12-6٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا6002 ةنس وينوي81 قفاوملا7241 ماع ىلوألا ىدامج22
عيبلاو ضيفختلاب عيبلا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
دنع عيبلاو تانوزخملا ةيفصت ةلاح يف عيبلاو يجيورتلا

ةطساوب ةيراجتلا تالحملا جراخ عيبلاو لماعملا نزاخم
،دورطلا حتف

52 يف خّرؤملا712-7٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذــــلا7002 ةنس وـيلوي01 قــفاوملا8241 ماـع ةـناثلا ىدامـــج
ةيرودلا ةـيراجتلا تارــهاظتلا مــيظنت تاــيفيكو طورـــش ددـــحي
،اهريسو

: يتأي ام مسري

ميمتتو ليدعت ىلإ موـسرـملا اذه فدــهي: ىلوألا ةّداملا
يف خّرؤملا512-60 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماـــكحأ ضعب
6002 ةــــنس وــــينوي81 قــــفاوملا7241 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج22
.هالعأ روكذملاو

7و6و5و3و2 داوــملا ماـــكحأ ممـــتتو لدعــــت:٢ ةّداملا
يف خّرؤــــملا512-60 مــــقر يذـــيفنتلا موــسرمـلا نــــم91و
ةـــــنـــس وـــيـــنوــــي81 قـــــفاوـــــملا7241 ماــــــع ىلوألا ىدامــــج22
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو6002

ةئزــــجـــتلاب عـــيبـــلا ،ضيــــفـــختلاب اــــعيـــب لكــــشـــي:2 ةّداملا”
علسلا عيب ىلإ فدهي يذــــلا راـــــهشإلاـــب قــــفرــــملا وأ قوـــبـــسملا
ضـيفخت قيرــــط نع ،ةــــعيرــــس ةـــفـــصب ،نزــــخملا يف ةعدوملا
.رعسلا

نأ نكمي امك ،ةيراجتلا تالحملا يف ضيفختلاب عيبلا متي
طورشلل اقفو كلذل ةصصخملا ةيراجتلا تاءاضفلا يف متي
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو
.هتفص تناك امهم يداصتقا نوع لك فرط نم ،امهب



0٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١
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ىلوألا ىدامج١١ يفخّرؤم00٤-0٢مقر يذيفنتموسرم
لّدــعي،0٢0٢ ةــنس رـــبمسيد6٢ قـــفاوملا٢٤٤١ ماــــع
خّرؤـملا٢١٢-٢١ مـــقر يذـــيفنتلا موـــــسرملا مّمـــتيو

ةنس ويام9 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج71يف
ةســــسؤـــمـــلــــل يــــساــــسألا نوــــناــــقلا ددـــــحـــي يذـــــلا2102
.رئازجلا يف يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،لاصتالا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99 ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

81 يف خّرؤــملا50-21 مــقر يوـــضعلا نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
قـــلعتملاو2102 ةــــنس رــــياـني21 قـــــفاوملا3341 ماـــــع رـــــفص

،مالعإلاب

ماع ناضمر02 يف خّرؤملا95-57 مــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
نوـــناقلا نـــمضتملاو5791 ةـــنس رـــبمتبس62 قــــفاوملا5931
 ،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ىداـــــمج5 يف خّرؤــــملا20-40 مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ددــحي يذــــلا4002 ةـــنس وـــينوي32 قــــفاوملا5241 ماـــع ىلوألا
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىداــمج72 يف خّرؤــــملا80-40 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
قــــلعتملاو4002 ةـــنس تـــشغ41 قـــــفاوملا5241 ماـــع ةيــناثلا

 ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةدعقلا يذ51 يف خّرؤـــملا11-70 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7002 ةنس ربمفون52 قفاوملا8241 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،يلاملا يبساحملا

عـيبر42 يفخّرؤــــملا40-41 مــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو –
قــلعتملاو4102 ةـــنس رــــياربف42 قــــفاوملا5341 ماــــع يــــناثلا

،يرصبلا يعمسلا طاشنلاب

ماع نابعش42 يف خّرؤملا40-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8102 ةنس ويام01 قفاوملا9341
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع نابعش5 يف خّرؤملا40-02 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تالاصتالاب قلعتملاو0202 ةنس سرام03 قفاوملا1441
،ةيويدارلا

2 يف خّرؤملا84-20 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو2002 ةنس رياني61 قفاوملا2241 ماع ةدعـــقلا يذ
،اـــــهلمعو اــــهميظنتو ةـــــيرئازجلا ةــــــيئاضفلا ةـــــلاكولا ءاـــــشنإ
،لدعملا

ةــــيراــــجـــتـــلا تالــــحملا جراــــخ عـــيـــبـــلا عـــضــــخـــي:91 ةّداملا”
ةراــجـــتلا رـــيدـــم نـــم صـــيـــخرــــت ىلإ دورــــطلا حـــتـــف ةـــطــــساوــــب
: نمضتي فلم ميدقت دعب كلذو ،ايميلقا صتخملا

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

ةرتف ةيادب نم مايأ )7( ةعبس لبق ةصخرلا بلط عدوي
.دورطلا حتف ةطساوب ةيراجتلا تالحملا جراخ عيبلا

بلط يف ايميلقإ صتخملا ةراجتلل يئالولا ريدملا لصفي
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )7( ةعبس زواجتت ال ةدم لالخ ةصخرلا
.اينمض الوبق ددحملا لجألا يف درلا مدع دعيو ،هعاديإ

.”............ )رييغت نودب يقابلا( .............. ضفر ةلاح يفو

نــــــــم62و52و42و32 داوــــــــــملا ماــــــكــــحأ لّدــــــــعــــت :3 ةّداملا
ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا٥12-6٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا

،هالعأ روكذملاو6002 ةنــس وـــيـــنوــــــي81 قـــــــفاوـــــملا7241 ماـــــع
: يتأي امك

نأ نود سرامي يذلا ضيفختلاب عيبلا يدؤي:32 ةّداملا”
جراخ وأ ةـنلعم رــيغ اــعلس صــخي وأ ةـــصخر عوـــضوم نوــــكي
ةفلاخملا بكترم يوسي ىتح ،اروف هفقو ىلإ ،ةنيعملا ةدملا

.هتيعضو

.”..........................)رييغت نودب يقابلا(...........................

نوكي نأ نود زجنملا يجيورتلا عيبلا يدؤي:42 ةّداملا”
........................... ةنلعم ريغ اعلس صخي وأ ةصخر عوضوم
.”.......................................................... )رييغت نودب يقابلا(

تانوزخملا ةيـــفـــصـــت ةــــلاــــح يف عــــيـــبلا يدؤـــــي:52 ةّداملا”
................................ ةصخر عوضوم نوكي نأ نود سرامملا
.”.................................................. )رييغت نودب يقابلا(........

نود زجنملا لماعملا نزاخم دنع عيبلا يدؤي :62 ةّداملا”
تآـــــــــشنملا جراــــخ زـــــجنملا وأ/و ةــــصخر عوــــضوم نوــــــكي نأ
.”.......)رييغت نودب يقابلا( ........ كلذل ةصصخملا ةيدعاقلا

،موسرملا اذه ماكحأ مارــتحا مدــع ىلـع بـقاعي:4 ةّداملا
مقرنوناقلا ماكحأ اميس ال ،هــب لوــمعملا عـــيرشتلل اــــقبط
32 قـــــفاوملا٥2٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج٥ يف خرؤــــــملا2٠-٤٠
.هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس وينوي

ةّيـــــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــــشني:٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع


