


٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥
2727م٩١٠2 ةنس رياربف٠١

يف خّرؤــــــملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقلا ىــــــضتقمبو –
يذلا2102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا3341 ماع يناثلا عيبر8
صاخلا صيصختلا باـــسح تاـــــقفنو تادارـــــيإ ةــــمئاق ددـــــحي
يملعلاثحبللينطولاقودنصلا“هناونعيذلا203-280 مقر
،“يجولونكتلاريوطتلاو

: يتأي ام ناررقي

موـــــــسرملا نـــــــــم4 ةداـــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
42 قفاوملا6141 ماع مرحم52 يف خرؤملا771-59 مقر يذيفنتلا

اذه فدهــــي ،هالــــعأ روــــكذملاو مّمتملاو لّدــــعــملا ،5991 ةـــنس وـــينوي
صيــصختلا باــــسح تاـــــقفنو تادارــــيإ ةــــنّودم دـــــيدحت ىلإ رارــــــقلا
ثــحبللينطولاقودـــنصلا“هـــناونعيذلا203-280 مـــقر صاـــخلا
.“يجولونكتلاريوطتلاويملعلا

30-49 مقر رمألانم641 ةداملا ماكحأل اقبط:2 ةداملا
ةنس رـــــبمسيد13 قــــــفاوملا5141 ماـــــع بــــــجر72 يف خّرؤـــــــملا

،مّمتملاو لّدعملا ،٥991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو4991
صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ دّدـحـُت ،هالــــعأ روـــــكذملاو
،هالـــــــعأ ىلوألا ةداــــــملا يف روــــــــكذملا ،203-280 مـــــــقر صاــــــــخلا

: يـــــتأي امــــك

: تاداريإلا ناونعب

عاـــــــطق يف ةـــــينطولا ةــــــسايسلاب ةــــــطبترملا دراوـــــــملا –
،يـــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يــــملعلا ثــــحبلا

،ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلا تامهاسم –

.اياصولاو تابهلا –

: تاقفنلا ناونعب

يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا ريوطتب ةطبترملا تاقفنلا –
تاذ تاـئيـهـلا تاصيصخـت اـهـنــم اــمــيس الو ،يداصتــقالا هــنــيــمــثــتو
ذــــــيفنت ةــــــــــــــــعباتمو رــــــــــــييست وأ/و ذـــــــــــــــيفنتب ةـــــــــــــــــــــفلكملا ةــــــــــيلاملا ةـــــــــــيلالقتسالا

تايقافتالا راطإ يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا عيراشم
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو عم ةمربملا

يف نـــيرخسملا نيثــــحابلل ثــــحبلا تاـــطاشن ةأــــــفاكم –
.ثحبلل ةينطولا جماربلا راطإ

صيــصختلا باــــسح تاـــــقفن ةــــنّودم دّدـــــحت :3 ةداملا
.رارقلا اذهبقحلملايف ،هالعأروكذملا ،203-280 مــقر صاــــخلا

.اهسفن لاكشألا بسح اهليدعت نكميو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:4 ةداملا
يذلا2102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا3341 ماع يناثلا عيبر8 يف

مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي
يـــــملعلاثـــــحبلليـــــنطولاقودـــــنصلا“هــــــناوـــنعيذـــــــلا280-203
.“يـــجولونكتلارــــيوطتلاو

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رـــــــــشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــــفاوــملا0441 ماـــــــع لوألا عــــيبر3 يف رــــئازجلاب رّرـــــــح
.8102 ةنس ربمفوـن11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

203-280 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفن ةنّودم

 : فيراصملا ديدست -1

ةلصتملا رـــئازجلا يف لقـــــنتلاو ةــــمهملا فـــــيراصم -1.1
،ثحبلا ريوطتب ةقلعتملا ةطشنألاب

ةــلصتملا جراـــخلا ىلإ لـــــقنتلاو ةــــمهملا فــــيراصم -1.2
،ثحبلا ريوطتب ةقلعتملا ةطشنألاب

ثــــــــحبلا رــــــيوطتب ةــــــقلعتملا ةــــيملعلا تاـــــيقتلملا -1.3
،)لقنلاو  ماعطإلاو ءاويإلاو ميظنتلا فيراصم(

،نيققحملا تاقحتسم -1.4

،نيدشرملا تاقحتسم -1.5

،نيراشتسملاو ءاربخلا تاقحتسم -1.6

تاـــــــمدـــــخلاو لاـــــــــــغشألاو تاـــــساردــــلا فــــيراـــــــــصم -1.7
،ثــحبلا ةـــئيه باـــسحل ةزــــجنملا

تاـــــــــيقتلملا يف ةــــــــــكراشملاو لـــــــــيجستلا قوـــــــــــقح -1.8
،جراخلا يفو رئازجلا يف ةيملعلا تارضاحملاو

هاروـــتكدلا ةـــبلطب لـــــفكتلاو لـــــقنتلا فـــــيراصم -1.9
.رئازجلا يف

  : مزاوللا -2

،ةيئايميكلا داوملا -2.1

،)يلآلا مالعإلا تاكلهتسم كلذ يف امب( تاكلهتسملا -2.2

ةــيعمسلاو ةـــيكيناكيملاو ةـــينورتكلإلا تاـــنّوكملا -2.3
 ،ةــيرصبلا

 ،بتكملا تامزلتسمو قرولا -2.4

،تايرودلا -2.5

،ثحبلاب ةصاخلا بتكلاو قئاثولا -2.6

،تاــــناويحلا( رـــــباخملا تاـــــجايتحاو تاــــمزلــــتسم -2.7
،)خلإ ...تاتابنلا

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

راجح رهاط




