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ةّيميظنتميسارم

ةينازيم ىلإ داـمتعا ليوحـت نـمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٠2 يف خّرؤم٩١١–٠2 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................ةـكرتشملا فيلاكتلا

ةينازيم ىـلإ دامتعا لـيوــحـت نـمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٠2 يف خّرؤم٠2١–٠2 مقر يسائر موسرم
.............................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـيـيست

بتارلاهبـــشعــــفدتايــــفيكددــــحي ،٠2٠2ةنــــسويام٩١قــــفاوـــملا١٤٤١ماعناــــــضمر٦2 يف خّرؤـــــم٣2١–٠2 مـــــقر يذيــــــفنت موـــــسرم
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............................هتحفاكمو )٩١ – ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظنب لمعلا ديدجتو هتاقوأ ليدعت عم

ةّيدرفميسارم
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.............................................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا
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ةينوناقلا ةيامحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................ةفاقثلا ةرازوب يفاقثلا ثارتلا نيمثتو ةيفاقثلا تاكلتمملل

ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................ةلقرو

ةيحالفلا تايئاصحإلا رـــيدم ماهم ءاهنإ نمــــضتي ،0202 ةنـــس ويام21 قـــفاوـــملا1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ةيتامولعملا ةمظنألاو

ةحالفلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ةيداصتقالا تاساردلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب طيطختلاو

ةعانصلاو ةحايسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................تسغنمات ةيالو يف ةيديلقتلا

نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.........................................................................تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب ينهملا نيوكتلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل

يئافشتسالا زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................ةياجب ةنيدمل يعماجلا

.............نيتيالو يف ةئيبلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......تاباغلل ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ...ةديلبلا ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.................................ةراجتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةعانصلاو ةحايسلل نيبدتنم نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب ةيديلقتلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يروتسدلا سلجملا

يبعشلا سلجملا يف بئان فالختساب قلعتي ،0202 ةنس ويام4 قفاوملا1441 ماع ناضمر11 يف خّرؤم02/د م.ق/90 مقر رارق
.....................................................................................................................................................................................ينطولا

ينطولا عافدلا ةرازو

ةـفصب ينطولا كردلا يف فــص طابض نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام١١ قفاوملا١٤٤١ ماـع ناــضمر8١ يفخّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارــــق
.........................................................................................................................................................................ةيئاضقلا ةطرشلل طابض

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

نيـــماثج نـــفدو لــــقن ىلع ةقبطملا دعاوقلاب قلعتي ،0202 ةنس ويام6 قفاوملا1441 ماـــــع ناـــــضمر31 يف خّرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارــــــق
........................................................)91 - ديفوك( اـــــنوروــك سورـــــيف ءاـــــبوب ىودـــــعلاب مــــهتافو طــــبترت نــــيذلا نيـــفوتملا صاــــخشألا

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازو

4 قفاوملا9341 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس سرام21 قفاوملا1441 ماع نابعش71 يف خّرؤم رارق
............................................ينورتكلإلا قيدصتلل ةيموكحلا ةطلسلل هيجوتلا سلجم ةليكشت ددحي يذلا8102 ةنس سرام

02 قفاوملا7341 ماع يناثلا عيبر01 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ويام31 قفاوملا1441 ماع ناضمر02 يف خّرؤم رارق
.................................................تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا6102 ةنس رياني

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

..........................................................ةيحالفلا عورفلا ةمئاق ددحي ،0202 ةنس ويام11قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف خّرؤم رارق
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ةّيميظنت ميسارم
ماع ناـــــضــــمر٠2 يفخّرؤم٩١١–٠2 مــقر يــــسائر موسرم

ليوحـت نـمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام٣١ قفاوملا١٤٤١
.ةـكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم ىلإ داـمتعا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناــــــــتداـــملا امّيــــس ال ،روـــــتــــــسدلا ىلع ءاــــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عـــــيــــبر٤١ يف خّرؤـــملا٤١–٩١ مــــقر نوـــناـــقلا ىضـــــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ةيناثلا ىدامج2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا١٤٤١ ماع
نـــم ةكرتـــــشملا فيلاـــــكتلا ةينازيـــمل ةصـــــصخملا تادامــتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يـف خّرؤملا2١–٠2 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنـــس يفـناج72 قــفاوــــملا١٤٤١ ماع ةيناــــــثلا ىداــــمــــج2

ظفاح ،لدعلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ،ماتخألا

٠2٠2،

 : يتأي ام  مسري

دامــــتعا٠2٠2 ةـنــــس ةـيـــنازــــيم نم ىــــغـــلي : ىلوألا ةّداـملا
ةثالثو ةئاـــمناــــمثو انوــــيلم نوـــثالثو ةعــــبرأو ناتئاــــم هردق
ةـينازيم يـــف دـــّيـقم ) جد٠٠٠.٣٤8.٤٣2( رانيد فلأ نوعبرأو
قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو لدعلا ةرازو رييست
.موسرملا اذهب

هردق دامتعا٠2٠2 ةـنـــس ةـيـــنازيــــمل صـــصــــــخـي :2 ةّداـملا
نوعبرأو ةثالثو ةئامنامثو انويلم نوثالثو ةعبرأو ناتئام
فـيلاكتلا ةـينازيـم يــف دــّيــقـي ) جد٠٠٠.٣٤8.٤٣2( رانيد فلأ
– ةـلمـــــتــــحم تاقــــــفن"١٩–7٣ مـــــقر باـــــبلا يـــــفو ةــــكرـــتـــــــشملا
."عّمجم يطايتحا

ظــفاــــح ،لدــــعلا رــــيزوو ةـيـــلاــــملا رــــيزو فّـلــــــــــكي :٣ ةّداـملا
رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ماتخألا

ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف
.ةـّيبعّشلا

ويام٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

01 - 31

02 - 31

لدعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا ةيريدم
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيزكرملا ةرادإلا
............................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

....لوألا مسقلا عومجم

129.505.000

58.923.000

188.428.000



ـه١٤٤١ ماع لاّوش١٣٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠2٠2 ةنس ويام٠٣ 6

ناــــضــــمر٠2 يفخّرؤم٠2١–٠2 مـــقر يـــسائر موــسرم
نـمضتـــي ،٠2٠2 ةــنس وــياــم٣١ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع
ةرازو رــــيـــــيــــســت ةـــيـــنازــــيـــم ىـلإ داـــمــــتــــعا لـيوــحـت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيــــلـــــــخادلا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناتداــــملا امّيـــــــس ال ،روـــــتـــــسدلا ىلع ءاــــــــنبو–

،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١

،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–

نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ىداـــمـــج2 يـف خّرؤــــملا يــــسائرلا موــــــــسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2  يـف خّرؤملا١١–٠2 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت

بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 : يتأي ام  مسري

دامتعا٠2٠2 ةـنـــــس ةــيـــنازـــــيم نــــم ىــغــــــــلي: ىلوألا ةّداـملا

نوـــــــيــــلم نوســــــمخو ةئامـــــــــــعبرأو اراـــــيلم رــــــــــــشع دـــــــــــحأ هردــــــــق

فيلاـــــكتلا ةـينازــــيم يـــف دـــّيـقـــــم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥٤.١١( راـــــــنيد

يطايتحا– ةلمتحم تاقفن"١٩–7٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا

."عّمجم

هردــــــق دامـــتعا٠2٠2 ةنـس ةـينازيـــــمل صـــــصــخـي :2 ةّداـملا

راـــــنـــيد نوـــيــــلم نوـــســـمخو ةئامـــــعبرأو اراـــــيلم رــــشع دـــــحأ

ةرازو  رــــــــييــست  ةـــــيـــنازـــيـم يــف دـــّيــــــقـي  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥٤.١١(

عرفلا– ةـينارمعلا ةـئيهتلاو ةـيلحملا تاعاـمجلاو ةـيــلـخادـلا

نماضتلا قودنص يف ةمهاسم"7٠–7٣ مقر بابلا يفو– لوألا

."ةيلحملا تاعامجلل

تاعامجلاو ةيلخادلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فّـلــكي:٣ ةّداـملا

اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ةـّيروــــــــــــهمـــجلل ةـّيمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يـف رــــــشـني يذلا موــــــسرملا

.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

ويام٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٠2يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

01 - 33

03 - 33

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

....................................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا

............................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا

....ثلاثلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

....لوألا  عرفلا عومجم

........................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

624.000

45.791.000

46.415.000

234.843.000

234.843.000

234.843.000

234.843.000



١٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لاّوش٧
7م٠2٠2 ةنس ويام٠٣

ماعناضمر٦2 يفخّرؤم٣2١–٠2 مــقر يذيفنت موسرم
تايفيكددحي ،٠2٠2ةنسويام٩١قفاوملا١٤٤١
.نهمتملل بتارلاهبشعفد

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناــــــتداـــــملا امـــــيس ال ،روـــــتــــسدلا ىلع ءاـــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ناـــــضمر٦2 يف خّرؤـــــملا١١–٠٩ مقر نوناـــــقلا ىضتقمبو–
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

ماع نابعش٩١ يف خّرؤملا١٠–٦٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
يتلا دعاوقلا ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس يفناج٠١ قفاوملا٦١٤١

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا مكحت

ناضمر٥2 يف خّرؤملا٠١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع
،هنم7٥و٦٥و٦ داوملا اميس ال ،نيهمتلا لاجم يف ةقبطملا

رفص٩2 يف خّرؤملا2٩٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاو لّدعملا ،١8٩١ ةنس ربمسيد٦2 قفاوملا2٠٤١ ماع
٤2 يف خّرؤملا7٠–١8 مقر نوناقلا ماكحأ قيبطت نمضتملاو

قلعتملاو١8٩١ ةنس وينوي72 قفاوملا١٠٤١ ماع نابعش
،مّمتملاو لّدعملا ،نيهمتلاب

٤ يف خّرؤملا7٠٤–١١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٩2 قفاوملا٣٣٤١ ماع مّرحم
،نومضملا ىندألا ينطولا رجألا

يف خّرؤملا٠7٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمــــــج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٥٥٣–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٩٩١ ةنس ربمفون٠١ قفاوملا٩١٤١ ماع بجر٠2
لصاوتملا نيوكتلاو نيهمتلا ريوطتل ينطولا قودنصلا ءاشنإ

،هريسو هميظنتو

يف خّرؤملا٥2١–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنـــــس سراـم٩١ قفاوملا٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦2
ةيــــــنــــطولا دـــــهاعــــملل يـــجذوـــمـــنلا يساــــسألا نوناــــقلا ددــــــحي
،ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

يف خّرؤملا٠٤١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠2
نيوـــكتلا زكارـــمل يجذوــــمنلا يـــساــــسألا نوـــناقلا ددـــــحي يذلا
،نيهمتلاو ينهملا

يف خّرؤملا٤8١–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنــــس وــــينوي22 قــفاوـــملا7٣٤١ ماع ناضمر7١
يف ةصصختملا زكارملا ريسو ميظنت تايفيكو ماهم ددحي
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

2 يف خّرؤملا282–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمفون2 قفاوملا8٣٤١ ماع رفص

،هل ةجوتملا تاداهشلاو يلوألا ينهملا نيوكتلا ماظن

يف خّرؤملا222–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8١٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٤١
مـــــقر صاـــخلا صيـــصــــختلا باســـــح ريــــــيست تايـــفـــيك ددـــحي
نيوكتلاو نيهمتلا ةيقرت قودنص" هناونع يذلا2٠٣–١٩٠
،"لصاوتملا ينهملا

: يتأي ام  مسري

مقر نوناقلا نم7٥ ةداملا ماــــكحأل اقيبـــــطت : ىلوألا ةّداملا
وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خّرؤملا٠١–8١

،نيهمتلا لاـــجم يف ةقبــــطملا دـــعاوقلا ددــــــحي يذلا8١٠2 ةنس
بتارلا هبش عفد تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
.نهمتملل

غلبم وـــهو بــتار هبـــش نم نهــــمــــتملا ديـــفتـــــسي :2 ةّداملا
بستحيو ،هنيوكت ةرتف ةليط ايرهش هاضاقتي ددحم يلام
.نيوكتلا يف موي لوأ نم ءادتبا

ىدل ابّصنم نوـــكي امدــــنع ،نهـــمــــتملا ىضاــــــقتي :٣ ةّداملا
)٠2( نيرشع ىلإ )١( دحاو لماع نم لّغشي يفرح وأ مدختسم
ةلثمم ةلودلا هعفدت ،جد٠٠٠.٣ هردق يرهش بتار هبش ،الماع

ةتسلا رهشألا لالخ ،ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا يف
.نيوكتلا نم ىلوألا  )٦(

نهمتملا ىضاقتي ،هالعأ ةروكذملا ةرتفلادعب املةبسنلاب
ىندألا ينطولا رجألاب طبترم يجيردت يرهش بتار هبش

: يتأي امك يفرحلا وأ مدختسملا هعفدي،نومضملا

ىـــــندألا ينـــــطولا رــــجألا نـــم %٠٣ : يــــناــــثلا يــــسادـــــسلا–
،نومضملا

ينطولا رـجألا نــــم %٠٥ : عـــــبارـــلاو ثلاــــثلا نايـــسادــــسلا–
،نومضملا ىندألا

ىندألا ينـــطولا رـــجألا نــــم %٠٦ : ســـــماـــخلا يـــسادــــسلا–
.نومضملا
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م٠2٠2 ةنس ويام٠٣ 8

ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتمـلاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤمـلا7٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتمـلاو88٩١ ةنس يفناج٦2 قفاومـلا8٠٤١ ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي72 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج7١ يف خّرؤمـلا٣١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا٥2٤١ ماع

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا72٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا7٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤملا٣٩2–٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
خيراتب فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2

يف خّرؤمـلا٠7٣–٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

٦ يف خّرؤمـلا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2
)٩١–ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هب ةقحاللا صوصنلاو،هتحفاكمو

ىدل ابّصنم نوكي امدنع ،نهمتملا ىضاقتي:٤ ةّداملا

بتار هبش ،الماع )٠2( نيرشع نم رثكأ لّغشي مدختسم

،نومضملا ىندألا ينطولا رجألاب طبترم يجيردت يرهش

: يتأي امك مدختسملا هعفدي

ىـــــندألا ينــــطولا رــــجألا نــــم %٠2 : لوألا يــــــسادـــــسلا–

،نومضملا

ىندألا ينـــــــطولا رــــجألا نـــم %٠٣ : يناـــــثلا يـــسادــــسلا–

،نومضملا

ينــــــطولا رـــجألا نـــم %٠٥ : عــــبارلاو ثلاــــثلا نايـــسادسلا–

،نومضملا ىندألا

ىــــندألا ينـــطولا رـــجألا نـــم %٠٦ : سماـــــخلا يـــسادسلا–

.نومضملا

بـــتار هــــبــــش نم بــــساّرلا نهـــمـــتـــملا ديفـــــتـــــــسي :5 ةّداملا

٥2 يف خّرؤملا٠١–8١ مقر نوناقلا نم٦٥ ةداملل اقفويرهش

روكذملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر

.هالعأ

يف خّرؤملا2٩٣–١8 مقر موسرملا ماكحأ ىغلت :٦ ةّداملا

لّدعملا ،١8٩١ ةنس ربمسيد٦2 قفاوملا2٠٤١ ماع رفص٩2

خّرؤملا7٠–١8 مقر نوناقلا ماكحأ قيبطت نمضتملاو مّمتملاو

١8٩١ ةـنس وـيــنوــي72 قـــفاوملا١٠٤١ ماــع ناــبــعش٤2 يف

.مّمتملاو لّدعملا ،نيهمتلاب قلعتملاو

ةّيـــــمــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رــــــشني :٧ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٩١قفاوملا١٤٤١ماعناضمر٦2 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2ةنس

دارج زيزعلا دبع
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١٤٤١ ماع لاّوش5 يفخّرؤم١٣١–٠2 مقر يذيفنتموسرم
ءارجإ ديدمت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام٨2 قفاوملا
ديدجتو هتاقوأ ليدعت عم يلزنملا يئزجلا رجحلا
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظنب لمعلا

.هتحفاكمو )٩١ – ديفوك( انوروك
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

،هنم



١٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لاّوش٧
9م٠2٠2 ةنس ويام٠٣

ةّيدرف ميسارم
قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21
.ةديعس ةيالو يف ةيلحملا

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ربوتكأ22 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

اريدم هتفصب ،ديعس جاح دـمحم داؤف ّديسلا ماهم ،5102 ةنس
.ةديعس ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل
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قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرـــيدــم ماـــهم ءاهــــنإ نمـــضــــتي ،0202 ةنـــــس وـــــياـــم21
ةرازوــــب ةيـــتاــــمولــــــــــــعــــــملاو ةــيـــــقاــــطــــــبلاو ميـــــــــظــــــــنـــــتلا
.اقباس– نيدهاجملا

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،قلاف ةيميم ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

ةرازوب ةيتامولعملاو ةيقاــــطبلاو ميظـــــنتلل ةرـــــيدم اهتفــــــصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس– نيدهاجملا

قفاوملا1441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
بئاــــنلا ماـــــهم ءاهــــنإ نمــــضتي ،0202 ةنـــــس ويام41
يركسعلا فانئــــتسالا سلــــجم ىدل يركســــعلا ماـــعلا
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب

––––––––––
1441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يدـمحم دـمحم ديقعلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام41 قفاوملا
يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ايركسع اماع ابئان هتفصب
ةنس ويام3 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب
0202.
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قفاوملا1441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا بئانلا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام41
/ ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل يركسعلا
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––
1441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،شيروب دلاخ ديــــقعلا نّيعي ،0202 ةنـــــس وــــيام41 قــــــفاوــــملا
/ ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ايركسع اماع ابئان
.0202 ةنس ويام4 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

ةبانعو سابـــــعلب يديــــسو فيــــطسو رئازــــجلاو وزو يزـيتو
ةزابـــيتو جيرـــيرعوب جربو نارــــــهوو ةـــــيدملاو ةنـــــيطـــنسقو
.ىلفدلا نيعو

يلزنملا يئزــــجلا رـــــجحلا ءارجإ ديدــــــمت ينـــــــعي ال :5 ةّداملا
ةديــــعـــسو تســــغــــنمات تاـــــيالو ،هالعأ2 ةداــــملا يف روــــــــــكذـــــــملا

عــــفر نــــــــــم تاــــيالولا هذـــــه ديــــــفـــتــــــــستو .فودـــــنــــتو يزيـــــــليإو
نم ةياقولا ماظن ريبادتل ةعضاخ ىقبـــت نأ ىلع رجــــــــحلل يلك
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا

صوصنملا ريبادتلا لمجم ،ةقبـــطـــم ىقـــبــــــت :٦ ةّداملا
انوروك سوريفءابوراشتنا نم ةياقولا ماظن ناونعباهيلع
  .هب لومعملا ميظنتلا  بجومب ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك(

ةّيـــمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـشني:٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام82 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٥ يف رئازجلاب رّرح
٠2٠2. 

دارج زيزعلا دبع

: يتأي ام مسري

ءارـــجإ دـــــيدــــمت ىلإ موــــسرــــمـلا اذـــــه فدـــــهــــي : ىلوألا ةّداملا

ماظنب لمعلا ديدجتو هتاقوأ ليدعت عم يلزنملا يئزجلا رجحلا

)٩١– ديفوك( انوروــك سورـــــيف ءاــــبو راشــــتــــنا نــــم ةـــــياــــقولا

.هتحفاكمو

ةسمخ ةدمل يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ ددمي:2 ةّداملا

.٠2٠2 ةنس ويام٠٣ نم ءادتبا ،اموي )٥١( رشع

ةعباسلا ةعاسلا نم يلزنم يئزج رجح قبطي :٣ ةّداملا

لماك ىلع ،دغلا حابص نم ةعباسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ءاسم

٤ نيتداملا يف ةروكذملا  تايالولا ءانثتساب نطولا تايالو

.هاندأ٥و

ةسماخلا ةعاسلا نم يلزنم يئزج رجح قبطي :٤  ةّداملا

ىلــــع ،دـــــــغلا حابــــــــــــــــص نم ةعباـــــسلا ةعاســـلا ةــــــياـــــغ ىلإ ءاــــســــم

تراــــــــيــــتو ناــــســـــملتو ةديـــلــــبلاو ةياـــــجبو ةنـــــتاب تاــــــيالو
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قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدــم ماــــهم ءاــــهنإ نمـــــضتي ،0202 ةنـــس وـــــياـــم21
ةرازوب ةيتامولعملا ةمظنألاو ةيحالفلا تايئاصحإلا
.اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يروفيت دـمحمأ ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

ةيتامولعملا ةمظنألاو ةيحالفلا تايئاصحإلل اريدم هتفصب
،اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21
– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

.اقباس
––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لامآ ةنيمأ ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام21 قـفاوـمـلا

ةيتابنلا ةحصلا ىلع رهسلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةديهش نب
،اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
حلاصملا ريدم ماهم ءاهـنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21
.فلشلا ةيالو يف ةيحالفلا

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
راتخم دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

،فلشلا ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب ،ديعلب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نكسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21

.ةياجب ةيالو يف
––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس ليربأ8 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

يف نكسلل اريدم هتفصب ،يلقدنص نزام دّيسلا ماهم ،0202
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةياجب ةيالو

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
حنملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21
.اقباس– نيدهاجملا ةرازوب

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لضاف يسابع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

هتلاحإل ،اقباس–نيدهاجملا ةرازوب حنملل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدـــــم ماهـــم ءاهـــنإ نمــــضـــتي ،0202 ةنــــس وــــياـــم21
.وزو يزيت ةيالو يف نيدهاجملا

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دوعـــسم ّديــــــسلا ماــــهم ىهــــنت ،0202 ةنــــــس وــــياــــم21 قــــــفاوــــــملا

،وزو يزيت ةيالو يف نيدهاجملل اريدم هتفصب ،يسيوس
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــيدــــــم ماـــــــهم ءاـــهنإ نمـــــــضــــتي ،0202 ةنــــــــس وـــــياــــم21
نيمثتو ةيفاــــقثلا تاكلــــتمـــــملل ةيـــنوناقــــــلا ةيامــــحلا
.ةفاقثلا ةرازوب يفاقثلا ثارتلا

––––––––––

1441 ماع ناــــضمر91 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موسرم بجومب
،ريتنش ديرف دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

نيمثتو ةيفاقثلا تاكلتمملل ةينوناقلا ةيامحلل اريدم هتفصب
.ةفاقثلا ةرازوب يفاقثلا ثارتلا

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21
.ةلقرو ةيالو يف ةضايرلاو

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس ليربأ9 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

بابشلل اريدم هتفصب ،ةنوحتش ركبوب دّيسلا ماهم ،0202
.ةافولا ببسب ،ةلقرو ةيالو يف ةضايرلاو
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قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدــــملا ماهم ءاـــــهنإ نمــــضتي ،0202 ةنـــــس وياـــــم21
.مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملل ماعلا

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ناور ميكح دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

،مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملل اماع اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدـــــم ماهـــــــم ءاهـــنإ نمـــــضـــــــتي ،0202 ةنـــــــــس وــــــيام21
ةرازوب قئاثولاو ةينوـــناقلا نوؤـــــشلاو ميـــــظنتلا
– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا

.اقباس
––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
قحلا دبع دّيسلا ماهم ىــــــهنت ،0202 ةنـــــس ويام21 قــــفاوــــملا

قئاثولاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلل اريدم هتفصب ،ينامعن
– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب

.هبلط ىلع ءانب ،اقباس
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرـــــيدــــم ماهم ءاهــــنإ نمــــضـــتي ،0202 ةنـــس وـــياــم21
ةئيهتلا ةرازوب طيطختلاو ةيداصتقالا تاساردلا
.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رادس ةديرف ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

ةرازوب طيطختلاو ةيداصتقالا تاساردلل ةريدم اهتفصب
،اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا

.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدـــم ماــــــهـــم ءاهـــــنإ نمـــــــضــــــتي ،0202 ةنــــــــس وياــــم21
.تسغنمات ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
كلاملا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم هتفصب ،يالوم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،تسغنمات

1441 ماع ناضمر91 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنــــس وياــــم21 قـفاوملا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيبدتنم نيريدم
.تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب ينهملا نيوكتلاو

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداـــسلاو ةّديـــسلا ماهـــم ىــهنت ،0202 ةنــــــس وـــياــــم21 قــــفاوــــملا
ةعانصلاو ةحايسلل نيبدتنم نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب ينهملا نيوكتلاو ةيديلقتلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،راردأ ةيالو يف نوميميتب ،مامت ةنيمي–

،راردأ ةيالو يف راتخم يجاب جربب ،يلع نب دمحأ–

،ةركسب ةيالو يف لالج دالوأب ،ومم باهولا دبع–

،تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ،ومح يمع دـمحم–

،ةلقرو ةيالو يف ترقوتب ،يدبعملب ركبوب–

،يداولا ةيالو يف ريغملاب ،يديوه ماشيه–

،ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ،ريصبل ليعامسإ–

،راشب ةيالو يف سابع ينبب ،يواسوم ميركلا دبع–

.تسغنمات ةيالو يف حلاص نإب ،ريازلا نب ةديمح–
––––––––––

1441 ماع ناـــــضــــمر91 يف خّرؤم يذيــفـــنت موسرم بجومب
ريهوز دّيــــــسلا ماــــــهم ىهـــنت ،0202 ةنــــس وــــياــــم21 قــــفاوــــملا
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل ابدتنم اريدم هتفصب ،يميهاربإ

،يزيليإ ةيالو يف تناجب ةيرادإلا ةعطاقملاب ينهملا نيوكتلاو
.لكيهلا ءاغلإ ببسب

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدـــملا ماـــــهم ءاـــهنإ نمـــضــــتي ،0202 ةنــــس وـــياـــــم21
.ةياجب ةنيدمل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل ماعلا

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
كلاملا دبع ّديسلا ماــــهم ىهنت ،0202 ةنــــس وــــيام21 قــــفاوـــــملا
يعماجلا يئافشـــتسالا زكرـــملل اــــماع ارــــيدم هتفـــــصب ،نوناد

.ةياجب ةنيدمل
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام21
.نيتيالو يف ةئيبلل

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيّديــــــسلا ماهم ىهـــنت ،0202 ةنــــــــس وــــياـــم21 قــــفاوــــــملا
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،نيتيتآلا نيتيالولا يف ةئيبلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل

،سادرموب ةيالو يف ،يسراف ةزمح–

.نازيلغ ةيالو يف ،يفرط ةدع–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام21
.تاباغلل ةماعلا

––––––––––

1441 ماع ناـضـــمر91 يف خّرؤـــم يذيفــــنت موــــسرم بجومب
،يروفيت دـمحمأ دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

.تاباغلل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام21
 .ةديلبلا ةيالو يف ةيحالفلا

––––––––––

1441 ماع ناـــــضـمر91 يف خّرؤم يذيفــــنت موــسرم بجومب
،ديعلب راتخم دـمحم ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

.ةديلبلا ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.ةراجتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام21

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا

: ةراجتلا ةرازوب

،اشتفم ،ناور ميكح–

تاجوتنملا سييـــقتل ريدم بئان ،يديرــــح نــيدلا رون–
،ةيئاذغلا

.ةصصختملا تائيهلا عم نواعتلل ريدم بئان ،نولع قراط–

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ناضمر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيبدتنم نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام21
ةيرادإلا تاعطاقملاب ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل

.تايالولا يف

––––––––––

1441 ماع ناضمر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ويام21 قفاوملا
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيبدتنم نيريدم ،مهؤامسأ
: ةيتآلا تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب

،راردأ ةيالو يف نوميميتب ،مامت ةنيمي–

،راردأ ةيالو يف راتخم يجاب جربب ،يلع نب دمحأ–

،ةركسب ةيالو يف لالج دالوأب ،ومم باهولا دبع–

،راشب ةيالو يف سابع ينبب ،يواسوم ميركلا دبع–

،تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ،ومح يمع دـمحم–

،تسغنمات ةيالو يف حلاص نإب ،ريازلا نب ةديمح–

،ةلقرو ةيالو يف ترقوتب ،يدبعملب ركبوب –

،يداولا ةيالو يف ريغملاب ،يديوه ماشيه–

.ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ،ريصبل ليعامسإ–

يروتسدلا سلجملا

1441 ماـــــع ناــــضــــمر11 يفخّرؤــــم02/د م.ق /90 مــــقر رارق
فالـــخــــتساب قلـــعـــتي ،0202 ةـــنـــس وـــياـــم4 قـــفاوــــملا
.ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان

–––––––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،روتسدلا ىلع ءانب–

81 يف خّرؤملا30–21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–

دّدــــــحي يذلا2102 ةنــــــس رياــــني21 قــــــفاوـــملا3341 ماـــع رفـــص

،ةبختنملا سلاجملا يف ةأرملا ليثمت ظوظح عيـسوـت تايـفـيك

،هنم6 ةداملا اميس ال

22 يف خّرؤملا01–61 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–

قلعتملاو6102 ةنس تشغ52 قفاوملا7341 ماع ةدعقلا يذ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب
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0441 ماـــع ناـــضـــمر7 يف خّرؤـــــــــملا ماـــظــــــــنلا ىضــــــتـــقمبو–

سلجملا لمع دعاوق دّدحي يذلا9102 ةنس ويام21 قفاوملا

،مّمتملاو لّدعملا ،يروتسدلا

71/د م.إ/10 مقر يروتـــــسدلا سلجملا نالعإ ىضتقمبو–

7102 ةنس ويام81 قفاوملا8341 ماع نابعش12 يف خّرؤملا

سلـــجملا ءاـــضـــعأ باختـــنال ةيئاهـــنلا جئاتـــنلا نمـــضـــــتملاو

قفاوملا8341 ماع نابعش7 موي ىرج يذلا ينطولا يبعشلا

،7102 ةنس ويام4

91/د م.إ/10 مقر يروتسدلا سلجملا نالعإ ىضتقمبو–

ةنس يفناج4 قفاوملا0441 ماع يناثلا عـيبر72 يف خّرؤـــــــملا

ءاضــعأ فـــصن ديدــــجتل ةيئاـــهنلا جئاــــتنلا نمـــضــــتملاو9102

،نيبختنملا ةمألا سلجم

بيط رداقلا دبع بئانلا ةافو ةداهش ىلع عالطالا دعبو–

ليربأ لّوأ يف ةخّرؤملا ،ةفشلا ةيدلب نع ةرداصلا ،يميغزلا

 ،05000 مقر تحت ،٠2٠2 ةنس

سلجمل ماعلا نيمألا نع ةرداصلا ةداهشلا ىلع عالطالا دـعـبو–

،0202/أ م/عأ/76 مقر تحت ،0202 ةنس ويام لّوأ خيراتب ةمألا

سلجمب وضع وه سايلا روشاع دّيسلا ّنأ اهيف دهشي يتلا

،9102 يفناج ذنم ةمألا

رداقلا دبع بئانلا دعقم روغشب حيرصتلا ىلع ءانبو–

ينطولا عمجتلا بزح ةمئاق يف بختنملا يميغزلا بيط

،ةاـفوـلا ببسب ،ةدـيـلـبـلا ةــيــباــخــتــنالا ةرــئادــلا ،يطارــقــمــيدــلا

خيراتب ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر لبق نم لسرملا

لجسملاو94/0202/رأ/خأ مقر تحت ،0202 ةنس ليربأ92

ةنس ليربأ92 خيراتب يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألاب

،631 مقر تحت ،0202

ةيعيرشتلا تاباختنالل نيحشرتملا مئاوق ىلع ءانبو–

ةنس ويام4 قفاوملا8341 ماع نابعش7 موي ترج يتلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو فرط نم ةّدعملا ،7١٠2

ةنس ليربأ11 خيراتب ةلسرملا ،ةيباختنا ةرئاد لك نع

سلجملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسملاو،2043/71 مقر تحت ،7١٠2

،2 مقر تحت،7102 ةنس ليربأ11 خيراتب يروتسدلا

،رّرقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو

،ةلوادملا دعبو

رداقلا دبع بئانلا فالختسا فلم صحفت دعب ،هّنأ ارابتعا–
سلجملا بتكم حّرص دقو ،هتافو ةلاح تتبث ،يميغزلا بيط

يف ةخّرؤملا ةلاسرلا بجومب هدعقم روغشب ينطولا يبعشلا
،هالعأ ةروكذملاو0202 ةنس ليربأ92

نوناقلا نم501 ةداملا ماكحأ ىضتقمب هّنأ ارابتعاو–
7341 ماـــــع ةدــــعقلا يذ22 يف خّرؤـــــملا01–61 مــــــقر يوــــــضعلا
فلختـــــسي ،هالعأ روــــكذـــملاو6102 ةنــــــس تــــشـــغ52 قـــفاوـملا
بترملا حشرتملاب ،ةافولا ببسب هدعقم روغش دعب بئانلا

ةيباختنالا ةمئاقلا يف بختنملا ريخألا حشرتملا دعب ةرشابم
،ةيباينلا ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل

يوضعلا نوناقلا نم6 ةداملا ماكحأ ىضتقمب هّنأ ارابتعاو–
سلاجملا يف ةأرملا ليثمت ظوظح عيسوت تايفيك ددحي يذلا
وأ حـــشرــــتمب بختنملا وأ حشرتملا فلختسي ،ةبختنملا

فالختسالا تالاـــــــح عيــــمــــج يف ســـنـــجلا ســــفن نم بخــــتــــنم
ماــــــــظـــنب قلعـــــــتملا يوـــــضــــعلا نوـــناــــقلا يف اهــــيلع صوــــصــــــــنــــملا
 ،تاباختنالا

يروتسدلا سلجملا نالعإ ىلع عالطالا دعب هّنأ ارابتعاو–
يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنال ةيئاهنلا جئاتنلا نمضتملا
ينطولا عــــمجـــتلا بزـــح يحــــشرـــتم ةمئاـــق ىلعو ،ينــــــطولا
،هالعأ نيروكذملا ،ةديلبلا ةيباختنالا ةرئادلاب يطارقميدلا

وه ىفوتملا بئانلا ةرشابم يلي يذلا حشرتملا نأ نّيبت
سلجم يف اوـضع بِـــختنا ريـــخألا اذه نأ رــــيغ ،ساـــيلا روـــشاع
ةـــــــمألا سلـــجم ءاــــضعأل يفـــصنلا ديدــــجتلا باــــختــــنا يف ةمألا
وــــــهو ،8102 ةنــــس ربــــمــــسيد92 يف ىرـــــج يذلا نيبختــــنملا

فالختسال هلهؤي ال امم ،ةمألا سلجمب وضعك هماهم سرامي
،ىفوتملا بئانلا

حشرتملا يلي يذلا حشرتملا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
فالختـــسال اًنوناق لهؤــــملا يلع ناـــــمرز وه ساـــــيلا روـــــشاع
،ىفوتملا بئانلا

: يتأي ام رّرقي

رداقلا دبع بئانلا دعقم روغش ةلاح نلعي : ىلوألا ةداملا
.يميغزلا بيط

يميغزلا بيط رداقلا دـــبع بئاــــــنلا فلــــختــــــسي :2 ةداملا
.يلع نامرز حشرتملاب

سلجملا سيئر ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن غّلبت:3 ةداملا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ىلإو ينطولا يبعشلا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
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خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.0202 ةنس ويام4 قفاوملا1441 ماع ناضمر11

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمحـم–

،ةوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دـمحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دـمحمأ–

.اوضع ،يواروب رمع–

ينطولا عافدلا ةرازو

١٤٤١ ماـع ناــضمر٨١ يفخّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارــــق
طابض نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام١١ قفاوملا

.ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةـفصب ينطولا كردلا يف فــص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمب–
تاءارـــجإلا نوــــناق نــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وـــينوي8 قــــفاوملا
،هنم )٤ ةرقفلا(٥١ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

يف خّرؤملا7٦١-٦٦ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١ ماع رفص8١

نيحشرتملا ناحتماب ةفلكملا ةنجللا رييستو فيلأت هبجومب
،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ماهمل

2 يف خّرؤملا٣٤١-٩٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩٠٠2 ةــــــنس لـــــيربأ72 قـــــفاوملا٠٣٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــــمج
،هميظنتو ينطولا كردلا ماهم نمضتملاو

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

1441 ماـــــع ناـــــضمر31 يفخّرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارــــــق
ةقبطملا دعاوقلاب قلعتي ،0202 ةنس ويام6 قفاوملا

نــــيذلا نيـــفوتملا صاــــخشألا نيـــماثج نـــفدو لــــقن ىلع
اـــــنوروــك سورـــــيف ءاـــــبوب ىودـــــعلاب مــــهتافو طــــبترت
.)91 - ديفوك(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزوو

ينطولاعافدلاريزو نع
ماعلا نيمألا

سيرغ ديمحلا دبع ءاوللا

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

يتامغز مساقلب

٤١ يف خّرؤملا٥٩-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـحي يذـــلا٠2٠2 ةـــنس لـــيربأ8 قــــفاوملا١٤٤١ ماـــع ناـــبعش
لّدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم
،مّمتملاو

يف خّرؤــملا2٣٣-٤٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذـــلا٤٠٠2 ةـــنس رـــبوتكأ٤2 قــــفاوملا٥2٤١ ماع ناـــضمر٠١
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

رفص8١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ناــــحتماب قــــلعتملاو٦٦٩١ ةــــنس وـــينوي8 قـــــفاوملا٦8٣١ ماـــــع
،لّدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا

سراـــم2١ يف نيــــخّرؤملا نيرـــضحملا ىلع عالـــطالا دــــعبو–
كردلل فصلا طابض ناحتماب نيتفلكملا نيتنجلل٠2٠2 ةنس

ةسردمب ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ماهمل نيحشرتملا ينطولا
طاــبض ةـــسردمو ،رـــسيب يــنطولا كردـــلل ةـــيئاضقلا ةـــــطرشلا
،فيطسب ينطولا كردلل فصلا

: يتأي ام نارّرقي

طابض ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ةفصب ّنيعي : ىلوألا ةداملا
ةيمسالا ةمئاقلا يف مهؤامسأ ةدراولا ينطولا كردلا يف فصلا
.رارقلا اذه لصأبةقحلملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويام١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناــضمر8١ يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس
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ماــع ةـــجحلا يذ31 يفخّرؤــــملا٠2-٠7 مــــقر رــــمألا ىـــــضتقمب–
،ةيندمـلا ةلاحلاب قلعتملاو٠7٩١ ةنس رياربف91 قفاوملا٩8٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا

ناـضمر72 يف خّرؤـــــملا91-10 مــــقر نوــــناقلاىـــــــضتقمبو–
رييستب قلعتملاو1002 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2241 ماع
،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

ماع بـجر02 يفخّرؤــملا01-11 مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو1102 ةنس وينوي22 قفاوملا2341

لوألا عيبر82 يفخّرؤملا70-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2102 ةنس رياربف12 قفاوملا3341 ماع

ماع لاّوش81 يفخّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341

6 يف خّرؤـــملا10-02 مـــقر يــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

32 يف خّرؤملا99-98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا9891 ةنس وينوي72 قفاوملا9041 ماع ةدعقلا يذ

،ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص

52 يف خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا1102 ةنس ربمفون12 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص

51 يف خّرؤملا77-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـلا6102 ةنس رياربف42 قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج
ىتوملا جارخإو ثثجلا لقنو نفدلاب ةقلعتملا دعاوقلا ددحي
،نفدلا ةداعإو روبقلا نم

51 يف خّرؤملا08-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6102 ةنس رياربف42 قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج
،ةافولل ةيبطلا ةداهشلا جذومن ددحي

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8102 ةــنس رــــبمسيد22 قــــفاوملا0441 ماـع يـــناثلا عيبر41
ةــيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو تاـــيحالص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

62 يفخّرؤـــــملا96-02 مـــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
قــــــــــــلعتملاو0202 ةـــــــنـس سراــــــــم12 قـــــفاوـــــــــملا1441 ماـــــــــع بــــــــــــجر
)٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نــــــم ةـياقولا ريبادتب
،هتحفاكمو

92 يفخّرؤملا07-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ريبادتلا دّدحي يذلا0202 ةنس سرام42 قفاوملا1441 ماع بجر
اــــــــنوروــــــك سورــــــــيف ءاــــــــبو راــــــــــــــشتنا نـــــــــم ةـــــــياــــــــقوـــــلل ةـــــــــــيليمكتلا
،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

3 يفخّرؤملا27-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس سرام82 قفاوملا1441 ماع نابعش
،تاـيالولا ضــــعب ىلإ يلزــــنملا يـــــئزجلا رــــجحلا ءارـــــجإ دــــــيدمت

،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام نوّررقي

موــــسرملا نــــم22 ةداـــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
7341 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤملا77-61 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس رياربف42 قفاوملا
نيماــثــج نــفدو لــقــنــب ةــقــلـــعـــتملا دـــعاوـــقـــلا دـــيدحت ىلإ رارـــقـلا
ءاـبوـب ىودعلاب مـهـتاـفو طـبـترـت نـيذـلا نـيـفوـتـملا صاخشألا

ةـفاـظــنــلا رــيــبادــت طــبضو ،)91 - دـــيـــفوــــك( اــــنوروــــك سورـيـف
اذــكو ،تاــيلمعلا هذــهب ماــيقلاب نيـــفّلكملا صاـــخشألا ةــــيامحو
 .مهتدعاسمب نيفلكملا كئلوأ

لوألا لصفـلا

ةماع ماكحأ

صاخشألا نيماثج ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت:2 ةداملا
سورـيـف ءاـبوـب ىودــعــلاــب مــهــتاــفو طــبــترــت نــيذــلا نيفوــتملا

ةلمتحم وأ ةدكؤم تالاح تناك ءاوس ،)91 - ديفوك( انوروك
 .”نيماثجلا“ صنلا بلص يف نوعدُيو ،ةباصإلاب

راـــطإ يف ،اًيميلقإ صـــتخملا يلاولا ىلـــع نّيعــتي:3 ةداملا
ءابو نم ةياقولل يعاطقلا لمعلا قيسنتل ةيئالولا ةنجللا

اهيلع صوصنملا ،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك سوريف
ماــــع بجر92 يفخّرؤملا07-02 مقر يذيفنتلا موسرملا يف

،هالــــــعأ روـــــكذملاو0202 ةـــنس سراـــم42 قــــفاوملا1441
،اهقيسنتو نيـــفوتملا نيـــماثج نــــفدو لقـــن تاـــيلمع ةـــعباتم
.رارقلا اذه ماكحأل اقبط

نـــــــكمي ،ىفوــــــتملا نــــــــكسمب ةاــــفوـــلا ثدــــــحت اــــمدنع:4 ةداملا
عاطقلا يف سرامم بيبط لبق نم لزنملا يف ةافولا ةنياعم
تاطلسلا نم ةريخستب وأ هتدارإ ضحمب لقنت صاخلا وأ ماعلا
خّرؤملا08-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط ةصتخملا

6102 ةنس رياربف42 قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج51 يف
 .هالعأ روكذملاو

ظـــــحال اذإ ،هالــــعأ2 ةداــــملا ماــــكــــحأب لالــــــخإلا نود:5 ةداملا
سورــيــف ءاــبوـل ضارــعأ دوـــجو ةاـــفوـــلـــل نـــياـــعـــمـلا بيـــبـــطـــلا

ةحلصم ىلإ نامثجلا لقن رّرقي هّنإف ،)٩١-ديفوك( انوروك
اروف  كلذب ملعُيو ،لمتحمـلا صيخشتلا ضرغب ثثجلا ظفح
ةرسأ دارفأ مالعإ هيلع بجي امك .ةصتخمـلا نمألا حلاصم
.ىودع يأ يدافتل اهذاختا بجاولا ريبادتلاب ىفوتمـلا

نم داومـلا ماكحأل اقبط نامثجلا لقن متي ،ةلاحلا هذه يفو
.هاندأ٥١ ىلإ9
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رفوتت يتلا  تابكرملا ريخست ،ةجاحلا دنع ،يلاولا نكمي
ةرقفلا يف ةروكذملا تابكرملل ةينقتلا صئاصخلا سفن اهيف
مقر يذيفنتلا موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل اقبط ،هالعأ ىلوألا

ةنس سرام12 قفاوملا1441 ماع بجر62 يفخّرؤملا02-96
.هالعأ روكذملاو0202

نيفوتمـلا صاخشألا نيماثج لقنب ماـــيقلا بــــجي:11 ةداملا
مراصلا مارتحالا لظ يف)٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابوـب
 .نمألاو ةفاظنلاو ةيامحلاو ةياقولا دعاوقل

لقنل ةّرخسملا وأ ةّفلكملا فارطألا ىلع بجي ،ةفصلا هذهبو
اذهل ةصصخملا تابكرملا ريهطتو فيظنت ىلوتت نأ نيماثجلا
.لقنلا ةيلمع دعبو لبق ،ضرغلا

لقــــنل ةرّخسملا وأ ةفّلكملا فارطألا ىلع بجي:21 ةداملا
ةـــــيدرفلا ةــــياـــمحلا لـــــئاسو عـــــضو ىلـــــــع رـــــهست نأ نيــــماثجلا

يف نيرشابملا نيلخدتملا لوانتم يف ةيرورضلا ةيعامجلاو
.مهتيامح نامضل ،ةيلمعلا هذه

تحت ةربقمـلا وحن نامثجلا لقن متي نأ بجي:31 ةداملا
نمألا وأ ينطولا كردلا حلاصمل ةينمألا ةقفارملاو ةبقارملا
.ايميلقإ ةصتخمـلا ينطولا

صاـــــــــــخشألا ىلــــــــع هــــــــسفن لــــــــــــــقنلا ءارـــــــــــجإ قــــــــبطي:41 ةداملا
لـــــــقن ّنيـــــعتي نـــيذلا ،يـــحصلا رـــجحلل عــــضاخ ناــــكم يف نيفوــتملا

ماكحأل اقبط ،اهلسغ ضرغب ثثجلا ظفح حلاصم ىلإ مهنيماثج
  .هنم01 ةداملا اميس ال ،رارقلا اذه

يتلا كلت ريغ ةيالو يف نفدلا ءارجإ بجي امدنع:51 ةداملا
انوروك سوريف ءابوب ىودعلاب ةطبترمـلا ةافولا اهيف تثدح
اهيلعصوصنملا طورـشلل اـقبط متي لــقنلاّ نإـف ،)٩١-ديفوك(

.هاندأ91 ةداملا يف

ثلاثلا لصفـلا
نيماثجلا نفد

بجي ،امهب لومعمـلا ميظنتلاو عيرشتلل اًقبط:61 ةداملا
ىلع ةعرسلا حانج ىلع ىفوتمـلا صخشلا نامثج نفد متي نأ
ةافولل نــياعمـلا بـــيبطلا اـــهدعأ يـــتلا ةـــيبطلا ةداــــهشلا ساــــسأ
،)٩١-ديفوك( اـــنوروـــك سورــــيف ءاـــبوب ىودــــعلاب ةـــــــطبترملا

يبعشلا سلجملا سيئر لبق نم ّملسملا نفدلاب صيخرتلاو
.ايميلقإ صتخملا يدلبلا

تالجس يف اهديقو ةافولاب حيرصتلا تاءارجإ مامتإ بجي
اذـهــل اــهــيــلــع صوصنملا لاــجآلا مارــتــحا نــمض ةــيــندــمـلا ةــلاحلا
.ضرغلا

نم4 ةدامـلا ماكحأل اقبط نيماثجلا نفد متي:71 ةداملا
ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤملا77-61 مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو6102 ةنس رياربف42 قفاوملا7341 ماع

طبترت يذلا ىفوتملا صخشلا نامثج لسغ متي:6 ةداملا
ىلع ،ابوجو ،)٩١ - ديفوك( انوروك سوريفب ىودعلاب هتافو
ةـــيئافشتسالا ةــــسسؤملاب ثــــثجلا ظـــفح ةــــحلصم ىوــــتسم

  .ةافولا ناكم نم ةبيرقلا وأ ،ةافولا ناكمل

نيـــماثجلا لـــسغ يف نيــــبغارلا صاــــخشألل حـــــمسُي:7 ةداملا
،ثثجلا ظفح ةحلصم ىوتسم ىلع ةمدخلا هذهب مايقلل عوطتلا

يــتلا نـــمألاو ةـــيامحلاو ةــــياقولا رــــيبادتل مراــــصلا مارـــتحالا عـــم
.ةحصلاب فلكملا ريزولا اهددحي

هذهب مايقلل نيصتخم صاخشأ ريخست يلاولا نكمي امك
مقر يذيفنتلا موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيلمعلا

ةنس سرام12 قفاوملا1441 ماع بجر62 يفخّرؤملا02-96
.هالعأ روكذملاو0202

صاخشألا ديوزت ةيالولل ةصتخمـلا حلاصمـلا ىلع بجي
ةيامحلاو ةياقولا تازيهجتب لسغلا ةيلمع يف نيلخدتملا
.ةبسانملا

عورفلاو لوصألا نم ىفوتملا ةلئاع دارفأل حمسُي:8 ةداملا
،هلسغ دعب ،ىفوتملا صخشلا ىلع ةريخألا ةرظنلا ءاقلإب طقف
دعابتلاو ةيامحلاب ةقلعتملا ريبادتلاو ةياقولا طورش مارتحا عم
موسرملا نم31 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا يعامتجالا
42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يفخّرؤملا07-02 مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو0202 ةنس سرام

يناثلا لصفـلا
نيماثجلا لقن

موـــــسرمـلا نــــم9 ةداـــملا ماــــكحأب لالـــــخإلا نود:9 ةداملا
7341 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤملا77-61 مقر يذيفنتلا
يلاولا نكمي ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس رياربف42 قفاوملا
لكل نيماثجلا لقنب صيخرتلا ضّوفُي نأ ايميلقإ صتخملا

اهيلع صوصنملا لاكشألاو طورشلا بسح لهؤم فظوم
  .اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا يف

ةداهشلا ىلع ءانب ،راظتنا نود ،لقنلاب صيخرتلا ّدعُي
اهردصي يتلا نفدلا ةصخرو ةافولا ةنياعمب ةصاخلا ةيبطلا

مّلسيو ،ايميلقإ صتخملا يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر
ةفلكملا ةحلصملا لثمم وأ ىفوتملا صخشلا ةلئاع لثممل
.نامثجلا لقنب انوناق

ربتعي ،ةافولا ناكم ةيدلب سفن يف نامثجلا نفد لاح يفو
يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نع رداصلا نفدلاب صيخرتلا
.لقنلاب صيخرت ةباثمب ،صتخملا

نيماثج لقن متي ،ةافولا ناكم نع رظنلا ضغب:01 ةداملا
تابكرم ةطساوب ،اهنفدو اهلسغ لجأ نم ،نيفوتملا صاخشألا

،ةـــــــصتخملا تاــــــسسؤملل ةــــــعبات يــــحصلا لــــــــــقنلل ةــــــــصصخم
 .زئانجلا حلاصمل ةعباتلا اذكو ،ةصاخلاو ةيمومعلا
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يعامتجالا دعابتلابو ةيامحلاب ةقلعتملا ريبادتلاو طورشلا
خّرؤملا07-02 مقريذيفنتلا موسرمـلا يف اهيلع صوصنمـلا

0202 ةـــــــنس سراــــــم42 قــــــفاوــــــملا1441 ماــــــــع بــــــــجر92 يف
  .هالعأ روكذملاو

ةـــــــياقولاب ةــــــقلعتملا رــــــيبادــتلا مارــــــتحا بــــــجي:32 ةداملا
محرتلل رباقملا تارايز ءانثأ يعامتجالا دعابتلاو ةيامحلاو
.نيفوتملا صاخشألا ىلع

نم بسانم ءارجإ يأ ذاختا ،ةرورضلا دنع ،يلاولا نكمي
يعاـمـتـجالا دـعاــبــتــلاو ةــياــقوــلا طورش مارــتــحا ناــمض هــنأش

،نيفوــتملا صاــخشألا ىلع مــحرــتــلــل رــباــقملا تاراــيز ءاـــنـــثأ
خّرؤملا07-02 مقر يذيفنتلا موسرمـلا يف اهيلع صوصنمـلا

0202 ةـــــــنس سراـــــــم42 قـــــــــفاوــــملا1441 ماــــــع بــــــــجر92 يف
  .هالعأ روكذملاو

،ةرسألل ءازعلا بجاو ميدقت دنع ،اضيأ هتاذ ءارجإلا قبطيو
.ىفوتمـلا صخشلا نكسم ىوتسم ىلع اميس ال

ءاـــسؤر عـــــم قــــــيسنتلاب ،ةالوـــــــلا ىلــــــــع بــــــــجي:42 ةداملا
نكامأ ريفوت نامض ىلع رهسلا ،ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجمـلا
لجأ نم ،ةجاحلا دنع ةمزاللا ريبادتلا ذاختا ىلعو ،نفدلا

وأ/و رباقمك اهلامعتسال ةصصخملا ةيضرألا عطقلا ةئيهت
عيرشتلل اًقبط كلذو ،ضرغلا اذهل ةيضرأ عطق صيصخت
  .امهب لومعمـلا ميظنتلاو

عبارلا لصفـلا

جراخلاب نيفوتمـلا نييرئازجلا نيماثج ءالجإ

نيـــــفوـــتملا نييرئازــــجلا نيـــماـــــثج ءالــــجإ مـــــتي:52 ةداملا
- ديفوك( انوروك سوريف ءابوب ىودعلا ببسب جراخلاب
ماكحأ يف اهيلع صوصنمـلا تاءارجإلا مارتحا لظ يف ،)٩١
51 يف خّرؤـــملا77-61 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرمـلا نم5 ةدامـلا

6102 ةـنس رـيارــبــف42 قـــفاوملا7341 ماـــــع ىلوألا ىداــمـــــج
همّلسي يذلا نفدلاب صيخرتلاب ةقلعتمـلاو،هالعأ روكذملاو
ناـــمثجلا لــــــقنب صـــــيخرتلاو ،يدــلبلا يـــــبعشلا سلجمـلا سيئر
.صتخمـلا يلصنقلا زكرمـلا سيئر هــــــمّلسي يذــــلا

نــــم ناـــمثجلا لقـــنب صـــيخرتلا مــــّلسي ال ،راـــطإلا اذــــه يفو
دـــــعب ّالإ صــــتخملا يلـــصنقلا زــــكرملا ســـلجملا سيـــئر فرــــط
عيمج ذاختاب ،ةينعملا زئانجلا ةحلصم نم بوتكم دهعت
ىلإ ةـفاضإ ،ىودــعــلا راشتــنا نــم ةــياــقوــلاو ةــياــمحلا رــيــبادــت
   .يميظنتلا فلملا

متي نيذلا نييرئازجلا نيماثج ىلع قبطت ،ةلاحلا هذه يفو
صوصنمـلا نفدلاو لقنلا تاءارجإو ريبادت ،جراخلا نم اهؤالجإ
  .رارقلا اذه يف اهيلع

يدـــلبلا يـــبعشلا ســـلجملا ســـيئر ىلـــع بــــجي:81 ةداملا
براقأ ىدبأ اذإ كلذب صخري نأ نفدلا بلط هيلإ هّجُو يذلا
.هلوصأ ةيدلب وأ هداليم ةيدلب يف هنفد يف ةبغرلا ىفوتملا

موسرملا نم9و4 نيتداملا ماكحأ ةاعارم عم:91 ةداملا
7341 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤملا77-61 مقر يذيفنتلا
زوــــجي ،هالـــــعأ روــــكذملاو6102 ةــــنس رـــــياربف42 قـــــفاوملا
اهيف تثدح يتلا كلت ريغ ىرخأ ةيالو يف نفدلاب صيخرتلا
اـــــنوروــــــك سورــــــــيف ءاــــــبوـب ىودــــــــعلاب ةــــــــطبترملا ةاــــــفوـــلا
لــبــق نــم اــنوــمضم لــقـــنـــلا نوـــكـــي نأ طرشب ،)٩١ - دــيــفوــك(
يفو .انوناق ةدمتعم يحص لقن ةدحو وأ زئانجلل ةحلصم
اًقبط ،صتخملا يلاولا لبق نم لقنلا ةصخر ّملسُت ،ةلاحلا هذه
يف خّرؤملا77-61 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل
6102 ةنس رياربف42 قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج51
.هالعأ روكذملاو

حيرصت بجومب ،نامثجلا لقنب ةينعملا ةحلصملا مزتلت
نمألاو ةفاظنلاو ةيامحلاو ةياقولا ريبادت مارتحاب ،يفرش

 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

،ةيالولا نم نامثجلا لقن نم ديفتسملا فرطلا ىلع بجيو
دــــيدست ،ىرـــخأ ةـــيالو مـــيلقإ يف هـــنفد ضرـــغب ،ةاـــفولا ناـــكم
.لقنلا ةيلمع باعتأ

يف ةكراشملا يف نيـــــبغارلا صاـــــخشألا نـــــكمي:02 ةداملا
فارشإ تحت ةـمدخلا هذــــهب ماـــيقلل عوـــطتلا نــــفدلا تاـــــيلمع
.نيصتخملا نييدلبلا نيمدختسملا

هذهب مايقلل نيصتخم صاخشأ ريخست يلاولا نكمي امك
مقر يذيفنتلا موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيلمعلا

ةنس سرام12 قفاوملا1441 ماع بجر62 يفخّرؤملا02-96
.هالعأ روكذملاو0202

صاخشألا ديوزت ةيالولل ةصتخملا حلاصمـلا ىلع بجي
ةيامحلاو ةياقولا تازيهجتب نفدلا تايلمع يف نيلخدتملا
.ربقلا قالغإو رفحلا تايلمع ءانثأ ةبسانمـلا

ناـــــمثجلا ناــــك اذإ ّالإ نــــــفدــلاب ماــــــيقلا نــــكمي ال:12 ةداملا
امهرفوت عّمشم توبات يف وأ/و ةحرشم سيك يف اظوفحم
.ىودعلل رطخ يأ يدافتل كلذو ،ةيالولل ةصتخمـلا حلاصمـلا

تافصاوملل ةحرشملا سيكو توباتلا بيجتسي نأ بجي
للحتلل ةيلباقلاو ءاملا ةيزجاحب ةقلعتملا اهب لومعملا ةينقتلا

   .لامعتسالا دنع ةمواقملا اذكو

.اّتاب اًعنم توباتلا وأ ةحرشمـلا سيك حتف عنمُي

روضحب ،ىفوتملا صخشلا نفد لالخ ،حمسُي:22 ةداملا
مارتحا لظ يف كلذو ،طقف عورفلاو لوصألا نم ةلئاعلا دارفأ
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تالصاوملاوديربلا ةرازو

 ةيكلساللاو ةيكلسلا

سرام21 قفاوملا1441 ماع نابعش71 يفخّرؤم رارق
ىداـــــمــــــج61 يفخّرؤــــملا رارــــقلا لّدـــــعي ،0202 ةنـــــس

يذلا8102 ةنس سرام4 قفاوملا9341 ماع ةيناثلا
ةيموكحلا ةطلسلل هيجوتلا سلجم ةليكشت ددحي
.ينورتكلإلا قيدصتلل

––––––––––

21 قفاوملا1441 ماع نابـــعـــش71 يف خّرؤــــم رارــــق بــــجومب
ىدامــــج61 يف خّرؤــــملا رارـــقلا ماــــكحأ لّدعــــت ،0202 ةنس سرام
ددحــي يذلا8102 ةنــــس سراــــم4 قـــفاوـــملا9341 ماــــع ةيـــناــــثلا

قيدـــــصتلل ةيموــــكحلا ةطــــلسلل هيـــــجوتلا ســــلجم ةليــــكـــشت
: يتأي امك ،ينورتكلإلا

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

سماخلا لصفـلا

 بناجألا صاخشألا نيماثج لقن

اهنفدو رئازجلاب نيفوتمـلا

بــــــــناـــجألا صاــــــــــخشألا نيــــــماـــــثج لــــــيوــــــحت مـــــــتي:62 ةداملا
رـــــــيبادتلا مارـــــتحا لـــــظ يف جراــــخلا ىلإ رــــئازجلاب نيـــــفوتمـلا

موسرملا نم01 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنمـلا تاءارجإلاو
7341 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤملا77-61 مقر يذيفنتلا
اذه ماكحأ اذكو  ،هالعأ ةروكذملاو6102 ةنس رياربف42 قفاوملا
.رارقلا

بناجألا صاــخشألا نيـــماثج ىلــع قـــبطت ،ةـــلاحلا هذـــه يفو
لـــــــــــقنب ةــــــــــــقلعتمـلا تاءارــــــــجإلاو رــيبادتلا ،رــــــئازــــــــجلاب نيـــــــفوــــــتملا
  .رارقلا اذه يف اهيلع صوصنمـلا  نيماثجلا

نيفوتملا بناجألا صاخـشألا نــــفدو لـــقن مـــــتي:72 ةداملا
نــــم31و6 نيــــتداملا ماـــــكحأل اًقـبط يـــنطولا بارــــتلا ىلــــع
ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤملا77-61 مقر يذيفنتلا موسرملا

اذكو ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس رياربف42 قفاوملا7341 ماع
.رارقلا اذه ماكحأ

صخشلا ناـــمـــثـــج نـــفد ،لاوـــحألا نـــم لاـــح يأب ،نـــكـــمـــي ال
هــتــيــلــثمم وأ هـــترسأ ةـــقـــفاوـــم دـــعـــب ّالإ رـــئازجلا يف يبـــنـــجألا
مارتحا عم ،رئازجلاب ةدمتعملا ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا
نم302 ةداملا ماكحأل اقبط ،نامثجلا ظفحب ةقلعتملا لاجآلا
2 قفاوملا9341 ماع لاّوش81 يفخّرؤملا11-81 مقر نوناقلا

.هالعأ روكذملاو8102 ةنس ويلوي

سداسلا لصفـلا

 نكامألا ريهطتو ةثولملا تادعملاو ضارغألا ةلازإ

ريغ ضارغألا ةلازإ متي ،ىودع يأ يدافت دصق:82 ةداملا
تادــعــمـلاو ىفوــتــمـلا صخشلاــب ةصاخلا رــيــهــطــتــلــل ةــلــباـــقـــلا
ةلمعتسمـلا كلت اذكو ،اهلسغل ةثجلا ريضحت يف ةلمعتسمـلا

وأ ةـــيـــحصلا تاسسؤملا ىوــــتسم ىلع ،نــــفدــــلاو لــــقــــنــــلا يف
91-10 مقر نوناقلا ماكحأل اقبط ،تايافنلا ةجلاعم تآشنم
ةنس ربمسيد21 قفاوملا2241 ماع ناضمر72 يف خّرؤملا

.هالعأ روكذملاو1002

ماـيـقـلـل تاـياـفـنـلا ةجلاـعـم تآشنـم رـيـخست يلاوــلا نــكــمــي
يذيفنتلا موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيلمعلا هذهب
سرام12 قفاوملا1441 ماع بجر62 يفخّرؤملا96-02 مقر

.هالعأ روكذملاو0202 ةنس

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

ةيلخادلا ريزو
ةيلحملا تاعامجلاو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

دوجلب لامك

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو

يدهملب فسوي

ةــــيحصلا حــــلاصملا وأ ةاـــــفولا نـــياع يذـــــلا بــــيبطلا ددـــــحي
.ةلازإلا وأ ريهطتلا يعدتست يتلا ةصاخلا ضارغألا ةصتخملا

دنعو ،ةماقإلا لحم وأ نكسمـلا عضخي نأ بجي:92 ةداملا
اهلمعتسا ىرخأ ةليسو يأ وأ صاخلا لمعلا ناكم ،ءاضتقالا
ىلإ ،ىودعللً القان لكشت دق يتلاو ،هلمع راطإ يف ىفوتمـلا
ةـيدــلــبــلا حــلاصم فرــط نــم ،ةــلاحلا بسح ،رــيــهــطــتــلا تاءارــجإ
.ةمدختسملا ةئيهلا وأ ةصتخملا

رـــــيغ تازــــيهجتلاو ىّفوــــتملاب ةـــصاخلا ضارـــــغألا لـــــقنت
ةصتخملا حلاصملا فرط نم ،ةلاحلا بسح ،ريهطتلل ةلباقلا
تآشنم ىوتسم ىلع لازتو ،ةمدختسملا ةئيهلا وأ ةيدلبلل
 .تايافنلا ةجلاعم

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقـلا اذه رشني:03 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويام6 قفاوملا1441 ماع ناضمر31 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس
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،ةّيروهمجلا ةسائر لثمم ،نيدلا يحم ةديمح نب دّيسلا–
،اوضع

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

،ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ناسح مالعوب دّيسلا–
،اوضع

.“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................
`````````````````````````H`````````````````````````

ويام31 قفاوملا1441 ماع ناضمر02 يفخّرؤم رارق
يناثلا عيبر01 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس
ددحي يذلا6102 ةنس رياني02 قفاوملا7341 ماع
ةــــلاـــكولا ةرادإ سلــــــجم ءاـــضــــعأل ةيـــمــــسالا ةــــمئاــــقلا
.تابذبذلل ةينطولا

––––––––––

31 قفاوملا1441 ماع ناضمر02 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع يناثلا عيبر01 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ويام
ةـمـئاـقـلا ددـحــي يذــلا6102 ةــنس رــياــنـــي02 قــــفاوملا7341
،تابذـبذلل ةيـنـطولا ةـلاـكولا ةرادإ سـلـجم ءاـضـعأل ةيمسالا
: يتأي امك ،لّدعـملا

، .............................. )رييغت نودب( ............................ “

تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم ،ينح قازرلا دبع ّديسلا–
،اسيئر ،ةيكلساللاو ةيكلسلا

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

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ويام11قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يفخّرؤم رارق
.ةيحالفلا عورفلا ةمئاق ددحي ،0202 ةنس

––––––––––

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

ماع نابعش لّوأ يف خّرؤملا61–80 مقر نوناقلا ىضتقمب–
هيـــجوـــتلا نمـــضـــــتملاو8002 ةنــــس تـــشـــغ3 قــــفاوـــــــملا9241
،يحالفلا

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

7 يف خّرؤملا46–69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6991 ةنس رياني72 قفاوملا6141 ماع ناضمر

5 ةداملا اميس ال ،ةكرتشملا ةيحالفلا نهملا ميظنت راطإ
،هنم

7 يف خّرؤملا954–69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6991 ةنس ربمسيد81 قفاوملا7141 ماع نابعش

،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت يتلا دعاوقلا

51 يف خّرؤملا49–79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا7991 ةنس سرام32 قفاوملا7141 ماع ةدعقلا يذ
،بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلل يساسألا نوناقلا

3 يف خّرؤملا742–79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7991 ةنس ويلوي8 قفاوملا8141 ماع لوألا عيبر
لّدعملا ،هتاقتشمو بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلا ءاشنإ

،مّمتملاو

4 يف خّرؤملا903–90 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9002 ةنس ربمتبس32 قفاوملا0341 ماع لاّوش

،موحللاو رضخلل كرتشملا ينهملا ينطولا ناويدلا ءاشنإ

7 يف خّرؤملا412–01 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا0102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا1341 ماع لاّوش

،ةيحالفلا فرغلل يساسألا نوناقلا

6341 ماع ةيناثلا ىدامج51 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
،ةيحالفلا عورفلا ةمئاق ددحي يذلا5102 ةنس ليربأ5 قفاوملا
،مّمتملا

: يتأي ام رّرقي

موـــسرــملانم5 ةداـــــملا ماــــكـــــحأل اقــــيـــــــــبطت : ىلوألا ةداملا
72 قفاوملا6141 ماع ناضمر7 يف خّرؤملا46–69 مقر يذيفنتلا

ةيحالفلا نهملا ميظنت راطإ ددحي يذلا6991 ةنس رياني
عورــــفلا ةــــمئاق دـــيدـــــحت ىلإ رارــــقلا اذـــه فدــــهي ،ةكرـــتــــــشملا
.ةيحالفلا

يف ةروـــكذـــملا ةــيـــحالفلا عورـــــــفلا ةـــــــمئاق دّدـــــــــحت :2 ةداملا
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا

،بوبحلا عرف–

،ةفاجلا لوقبلا عرف–

،بيلحلا عرف–

،اطاطبلا عرف–

،تاورضخلا عرف–

،ةيعانصلا مطامطلا عرف–

،لصبلا عرف–
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،موثلا عرف–

،روذبلا تاذو ىونلا تاذ هكاوفلا راجشأ عرف–

،فافجلل ةمواقملا ةرمثملا راجشألا عرف–

،حافتلا عرف–

،نوتيزلا عرف–

،تايضمحلا عرف–

،ليخنلا عرف–

،موركلا عرف–

،ةرابصلا عرف–

،نارفعزلا عرف–

،لحنلا عرف–

،نجاودلا عرف–

،بنارألا عرف–

،راقبألا عرف–

،مانغألا عرف–

،زعاملا عرف–

،لبإلا عرف–

،لويخلا عرف–

،بشخلا عرف–

،نيلفلا عرف–

،ةيبطلاو ةيرطعلا ةحئارلا تاذ تاتابنلا عرف–

،ناقرألا عرف–

.بورخلا عرف–

ةيناثلا ىدامج51 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:3 ةداملا
ةـــمئاـــق ددــــحي يذلا5102 ةنــــس لـــيرـــبأ5 قـــفاوـــــملا6341 ماع
.مّمتملا ،ةيحالفلا عورفلا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويام11قفاوملا1441 ماع ناضمر81 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

يرامع فيرش

ةراـجتلا ةرازو

ةنس سرام٠١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر5١ يفخّرؤم رارق
ةـــــطشنلا ةداـــــملا ةــــبسن دـــــيدـــحـت جــــــهــــنم لــــــعـــــجي ،٠2٠2
.ايرابجإ ،ةيحطسلا ةيلعافلا تاذ لماوعلا يف ةينوينألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

٦ يف خّرؤـــملا١٠-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر  يذـيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
قــــلعتملاو٠٩٩١ ةـــــنس رـــــياني٠٣ قـــــفاوملا٠١٤١ ماــــع بـــــــــجر
ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب
،هنم٩١

يف خّرؤــملا٣٥٤-2٠ مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذــلا2٠٠2 ةـــنس رـــــبمسيد١2 قـــــفاوملا٣2٤١ ماــــــع لاّوـــــش7١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤـملا٣٠2-2١ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
2١٠2 ةـــنس وـــيام٦ قــــفاوملا٣٣٤١ ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج٤١
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

يف خّرؤملا82٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣١٠2 ةـــنس رــــبمتبس٦2 قـــــفاوملا٤٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2
ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي يذلاو
،شغلا عمقو كلهتسملا

٠١ يف خّرؤــملا2٦-7١ مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
قلعـتـملاو7١٠2 ةنس رياربف7 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصـئاـصخو ةينفلا حئاوـلل ةقباطملا مـسو عضو طورشـب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

82 يف خّرؤــــملا كرتـــشملا يرازوــــلا رارـــــقلا ىـــــضتقمبو–
ددـــحي يذــــلا7٩٩١ ةـــنس رــــبمسيد82 قــــفاوملا8١٤١ ناــــبعش
يتلا وأ ماــسلا عــباطلا تاذ ةــيكالهتسالا تاـــجوتنملا ةـــمئاق
ةــيواميكلا داوـــملا مـــئاوق اذـــــكو صاـــخ عوـــن نـــم ارـــطخ لــــكشت
،تاــجوتنملا هذــــه عـــنصل اـــــهلامعتسا مـــــظنملا وأ ةروــــظحملا
،لّدعملا

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نـــــم٩١ ةداـــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٠٣ قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣ يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا

اذــــــه فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠٩٩١ ةنس رياني
ةينوينألا ةــــطشنلا ةداــــملا ةــــبسن دـــــيدحت جــــهنم لـــــعج ىلإ رارـــــقلا

.ايرابجإ ،ةيحطسلا ةيلعافلا تاذ لماوعلا يف
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: أدبملا .2

نم بكرم طسو يف ةينوينألا ةطشنلا ةداملا ةبسن ددحت
لولحم ةطساوب ةيمجح ةرياعمب ،مروفرولك -ءام نيروط
)موينوتزنبلا رورولك( ةينويتكلا ةطشنلا ةداملا نم رّيعم
رومورب( ينويتك نولم نم طيلخ نم نّوكم رشؤم دوجوب
.)٠٥١NV نيفلوسيدلا قرزأ( ينوينأ نّولمو )مويدميدلا

: ةظحالم

يف بوذــــــي حــــلم لــــكشت يف يـــــئايميكلا لـــــــعافتلا لـــــثمتي
اقالطنا كلذو ،ايدرو ارمحأ اــنول هــيطعي يذـــلاو مروـــفرولكلا

.ينويتكلا نولملا عم ةينوينألا ةطشنلا ةداملا نم

حلملا اذــه نـــم موـــينوثزنبلا روروـــــلك لَقـــني ،ةرـــياعملا لالـــــخ
لئاسلا روطلا ىلإ  رــيخألا   اذـــــه   لـــــقتنيو ،موــــــيديميدلا  روـــــمورب
.يدرولا هنول دقف يذلا يمروفورولكلا روطلا كرتب

ينوينألا نّولملل موينوتزنبلا روروــلك يف ةداـــيزلا يدؤـــت
انوـــل هــيطعي يذـــلا ،مروــــفورولكلا يف بوذـــي حـــلم لـــكشت ىلإ
.قرزأ

: فشاوكلا .٣

اذ ءاـــم وأ ارــــــطقم ءاـــم لـــمعتسملا ءاـــملا نوــــكي نأ بـــجي
صئاـــصخلل فــــشاوكلا بيـــجتست نأ بــــجي .ةـــئفاكم ةواـــقن
 : ةيتآلا

٥,١٦و٥,٩٥ نيب رطقي ،للم / غρ٠2=8٤,١  مروفورولك٣.١
.م ةجرد

.٥N هتيماظن لولحميروفلس ضمح2.٣

.يروفلس ضمح نم للم٤٣١ رذحب فاضي

ρ٠2= ٣8,دحاو رتل ىلإ ففخيو للم٠٠٣ ىلإ للم / غ١.

.١N هتيماظن يروفلس ضمح٣.٣

.١N رياعم لولحم مويدوصلا ديسكورديه٣.٤

: مويدوصلا تافلس ليرول5.٣

.]٣HC)2HC(aN٣OSO١١[) مويدوصلا تافلس ليسيدود (

لــــيرول ةواـــقن نـــم دــــكأتلا مـــتي.٤٠٠,٠M رـــــياعم لوــــلحم
لوـــــــلحملا رــــّضحي تــــقولا ســــفن يفو موـــيدوــــصلا تاــــفلس

.رياعملا

مويدوصلا تافلس ليرول ةواقن ةبقارم١.5.٣

ةــلجوح يف جوــتنم نـــم غ2,٠ ±٥ ،غلم١ بيرـــقتب ،نزوــــي
.لوقصم قنعب ةدوزـمو يرئاد عاق تاذ للم٠٥2 اهتعس
كرتيو ،)٣.2( يروــفلسلا ضـــمح نـــم اــمامت للـــم٥2 فاضي

ةينوينألا ةطشنلا ةداملا ةبسن ديدحت لجأ نم:2 ةداملا
شغلا عمق رـــباخمّ نإـــف ،ةـــيحطسلا ةـــيلعافلا تاذ لــــماوعلا يف

جهنملا لامعتساب ةمزلم ،ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا

رمألا دنع ربخملا فرط نم جهنملا اذه لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ةنس سرام٠١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٥١ رئازجلاب رّرح
٠2٠2. 

ڤيزر لامك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

يف ةينوينألا ةطشنلا ةداملا ةبسن ديدحـت جهنم
ةيحطسلا ةيلعافلا تاذ لماوعلا

.)حطسألا فيظنت داوم(

 : قيبطتلا لاجم .١

ةــــطشنلا ةداــــملا دـــــيدـحتـل ةــــينقت جـــــهـنـملا اذـــــه صـصـــــخي
فيظنت داوم( ةيحطسلا ةيلعافلا تاذ لماوعلا يف ةيــنوـيـنألا
.نيروط يف ةرشابملا ةرياعملا قيرط نع )حطسألا

تانوفلس نازنب ليكلألا ليلحت ىلع جهنملا اذه قبطيو
ليكلألاو تافلس يسكورديهو تافلسو تانوفلس ليكلألاو
يئانثو مسدلا لوحكلا تاـــفلس يــــسكوثيإو تاـــفلس لوـــنيف
ةطشنلا داوملا ةـــبسن دــيدحت يفو ،تاــــنيسكسوفلس لــــيكلأ
.ءيزج لكل ليفورديه نم ةعومجم ىلع يوتحت يتلا

: ةظحالم

ةدوجوملاو ةفيعضلا ةيلوملا ةلتكلا تاذ تانوفلسلا لخادتت ال
اهتيمك تناك اذإ )ناليسك ناولوت( تابورت ورديه لكش ىلع
اذإو .)ك /ك(%٥١ يواـــــــــست وأ رـــغصأ ةــــطشنلا داوـــملل ةـــبسنلاب
سردــــي نأ بــــجي ،ةـــبسنلا هذــــه نـــم رــــبكأ ةـــيمكلا هذـــــه تـــــناك
.ةصاخ ةلاح لك بسح اهريثأت

حالمأو ايرويلاو نوباصلا نم لك لعافتلا يف لخادتي ال
تاـــبكرـــــملا ،كـــيتسارــــتت نيــــمألا يــــئانث نالــــيثيإلا ضــــــمح
روروــــلك لـــثم حـــطسألا فــــيظنت داوـــــمل ةـــيعونلا ةــــيندعملا
تاـــــفسوفلا ددـــــعتم يـــثالثو تاروــــبو تاـــــفلسو موــــيدوصلا

لـــــــماوعلل ةـــــبسنلاب نـــــكل ،خــــلإ ....،تاـــــكــــــيليسو تاروـــــبربو
ءاــــنثتساب لــــيلحتلا لــــبق اــــهفالتإ بــــجي ،ىرـــــخألا ةَضيبملا

.تاروـــبرب
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: ثيح

2m:هتبقارم دارملا مويدوصلا تافلس ليرول ةلتك يه
.مارغلاب

هتيرالوم رياعم لوــلحم: موـــينوـــثيزـــنبلا روروـــــلك٣.٦
٤٠٠,٠Mليـــــــــــثملا يعابر -٤ ([ليثــــيم يئانث ليزــنب رورولك
،موينومأ ليثإ2 ]يسكوثيإ -يسكونيف – )ليتوبلا ،٣،٣ ،١ ،١-
.ءاملا يداحأ

روروــــلك نـــم غ٥8,١ ىلإ٥7,١ ،غـــــلم١ بــــــيرقتب ،نزوــــي
تاذ ةجردم ةلجوح ىلا لقني .ءاملا يف بوذيو ،موينثزنبلا

مــجحلا لّمكيو ،ةــلوقصم ةدادـــسب ةدوزـــم ،رـــتل١ مـــلعم طــــخ
.ءاملاب

: ةظحالم

نزوـــــي،٤٠٠,٠M هـــــتيرالوــــم لوــــــلحم ىلـــــع لوـــــصحلل–
ففــجم ،موـــينثزنبلا روروـــلك نـــم غ2٩7,١ ،غــــلم١ بــــيرقتب
ىلإ ففخيو ،ءاملا يف بوذي ،م°٥٠١ ةرارح ةجرد يف اقبسم
.دحاو رتل

رومورب لثم ،ىرخأ ةينويتاك فشاوك مادختسا نكمي–
طرشب ،موينثزنبلا رورولكو موينومأ ليثيميرت ليتيس

.ليلحتلا فشك يف ةددحم نوكت نأ

هيف لمعتسي يذلا جهنملا ّنإف ،فالخلا وأ كشلا ةلاح يف–
.هب فرتعملا ديحولا موينثزنبلا رورولك

.ل/غ٠١ ـب كيلوناثيإ لولحم ،نيلاتف لونيفلا٣.٧

%٥٩ لوناثيإ نم للم٠٠١ يف نيلاتف لونيفلا نم غ١ بوذي
.)ح/ح(

: طلتخملا رشؤملا لولحم٣.٨

: مألا لولحملا٣.٨.١

١ قرزأ ضــمح نـــم ءادـــتبا لوـــلحملا اذــــه رـــضحي نأ بــــجي
.مويديميد روموربو

ضمحل مويدوصلا يئانث حلم(١قرزألا ضمحلا٣.٨.١.١
٤“ ،٤‘ .لــينيثإلا يـئانثونيمأ يـئاـــنث2،٤ يـنوـــــفلسلا يــــئانث
.)ناثيم - لينيف يثالث

[(CH3)3- C - CH2 - C - (CH3)2 - C6H4OCH2 - CH2 -

OCH2 - CH2N - (CH3)2 - CH2 - C6H5)] ClH20.

N—(C2H5)2

Na+,-O3S C

SO3-
N+—(C2H5)2

،قـــئاقد٠١ ىلإ٥ ةدـــم دـــعب ،دادــــترا يذ  درــــبم  تـــــحت  ناــــيلغلل
،ةوــــغر لــــكشت ىلإ ةدــــشب لـــيميو فـــثكتلاب لوـــــلحملا أدـــــبي

 .ةلجوحلا جرو ،نيخستلا فيقوت بجي كلذ ةجلاعمل

يفتختو ىفصتي ،رقتسيل قئاقد٠١ ةرتف،لولحملا كرتي
.ةقيقد٠٩ ةدم دادترالاب ديدج نم لولحملا اذه نخسُي .ةوغرلا

دربملا لسغي مث ،ةلجوحلا دربت ،كلذ دعب نيـــخستلا فـــقوي
ضعب فاضت .ءاملاب مث ،لوناثيإلا نم للم٠٣ ـب الّوأ ،ةيانعب
لوـــــــــــلحملا رـــــــياـــــــعي ،)٣.7( نيــــــلاـــتف لوـــــــنيــــفلا نـــــم تارــــــــــطقلا

.)٣.٤( مويدوصلا ديسكورديه

مامح قوف كرتت ،ةفيثك ةوغر لكشت يدافتل: ةظحالم
.نايلغلل اهكرت نم اضوع ةقيقد٠٦ ةدمل يئام

نــم للــم٥2 يواــــست ةرـــياعمب ،ضاـــيب ىلــع ةـــبرجت ىرـــجت
.)٣.٤( موــــيدوصلا دــــيسكوردـــيهب )٣.2( يروــــفلسلا ضــــمحلا

ةــــــبسنلاب اـــــهنع رــــــبعملا موــــــيدصلا تاــــــفلس لـــــيرول ةواـــــقن
: يواستو ةيوئاملا

 : ثيح

٠V: لــمعتسملا موـــيدوصلا دـــيسكوردـــيه لوــــلحم مــــجح
،رتليلملاب ،ضايب ىلع ةبرجتلل

١V :لـــمعتسملا موــــيدوصلا دـــــيسكوردـــيه لوــــلحم مـــــجح
،رتليللملاب ةنيعلل

١m :دارــــملا موــــيدوصلا تاـــــفلس لــــيرولل مارــــغلاب ةــــــلتكلا
 ،هتبقارم

٠T :مويدوصلا ديسكورديهل ةقيقدلا ةيماظنلا.

.M٤٠٠,٠مويدوصلا تافلس ليرولل رياعم لولحم5.2.٣

تافلس ليرول نم غ٦١,١ ىلإ٤١,١ ،غلم١ بيرقتب نزوي
ةلجوح ىلإ لقني .ءاملا نم للم٠٠2 يف بوذُيو ،مويدوصلا

مجحلا ىلإ لمكيو ،ةضورم ةدادسب ةدوزم ،رتل١ ـب ةجَردم
.ءاملاب

: ةغيصلا ةطساوب ،لولحملل2T ،ةيرالوملا بسحت

 )%( ةواقنلا =
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: مألا - لولحملا ريضحـت٣.٨.١.٣

روــــمورــب نـــــم غ٥٠٠,٠ ±٥,٠ ،غــــلم١ بــــــيرقتب نزوـــــي
غ٥٠٠,٠ ±٥2,٠و ،للم٠٥ يذ رشيب يف )٣.8.١.2( مويدميدلا

.للم٠٥ يذ رخآ رشيب يف )٣.8.١.١ (نيفلوس يئانث قرزأ نم

نم نخاس لولحم نم للم٠٣ ىلإ٠2 رشيب لك يف فاضي
.)ح/ح( %٠١ يف لوناثيإلا

٠٥2 اهتعس ةجّردم ةلجوح يف ليلاحملا لقنتو بوذت
لوـــــلحم عــــضو ،لوــــناثيإلا لوــــلحمب رــــشيبلا فــــطشي .للــــم
لوـــــــلحمب مــــجحلا لّمكي مـــث ةـــــجّردم ةــــلجوـــــح يف فـــــطشلا
.)ح/ح ( %٠١ ـب لوناثيإلا

: طلتخملا رشؤملا ضمح لولحم2.٣.٨

نم للم٠٠2 ،)٣.8.١ ( مألا لولحم نم للم٠2 ىلإ فاضي
نم للم٠2 فاــــــضي .للم٠٠٥ اهتــــعس ةجّردم ةلجوح يف ءاملا

مجحلا لّمكيو طلخي،)2.٣(٥N هتيماظن يروفلوس ضمح
 .ءوضلا نع اديعب ظفحي .ءاملاب

: ةزهجألا .٤

ةلوقصم ةدادسب ةدوزـم ،للـــم٠٠2 اــهتعس،تاروراـق٤.١
ةدادــسب ةدّوزـــم ،للـــم٠٠١ تاذ ةــــجّردم راــــبتخا بيــــبانأ وأ

.ةلوقصم

.للم٠٥ ىلإ للم٥2 نم ،ةحاحس2.٤

.ةلوقصم ةدادسب ةدوزم ،رتل١ اهتعس،ةجّردم ةلجوح٤.٣

.للم٥2 دنع ملعم ،دحاو طخ تاذ ،ةصام٤.٤

: لمعلا ةقيرط .5

: موينثزنبلا رورولك لولحم ةرياعم١.5

نـــم لوـــلحم نـــم للـــم٥2 ،)٤.٤( ةــــصام ةــــطساوب عــــطتقت
عضوت،٤٠٠,٠M هتيرالوم )٣.٥( مويدوصلا تافلس ليرول

للم٥١ ،ءاملا نم للم٠١ فاضت ،)٤.١(رابخم وأ ةروراق يف
ضـــــــمح لوـــــــلحم نــــــم للــــم٠١و )٣.١( مروـــــــــفوروـــــــــــلك نـــــــم
.)٣.8(رشؤملا

8 ،٣-ونيمأ يئانث رومورب ( مويدميدلا رومورب2.٣.٨.١
.)موينديرثنانيف٦-لينيف٥-ليثيم

N+—CH2Br
-

NH2

H2N

)٣.٦( موـــينثزنبلا روروـــلك نـــم لوـــلحم ةـــطساوب ،رــــياعي
راـبخملا وأ ةروراـــقلا دـــست ةــفاضإ لـــك دـــعب ،٤٠٠,٠ هــتيرالوم
.نوللا ةيدرو ىلفسلا ةقبطلا نوكت .اديج جريو

 .ةدشب جرلا عم ،ةرياعملا ةيلمع رمتست

تابلحتسملا لوؤت ،نوللا فاطعنا ةطقن نم برتقن امدنع
.ةلوهسب لاوزلا ىلإ كيرحتلا ءانثأ ةلكشتملا

لك دعب جّرلا عمو ،ةرطقب ةرطق ،ةرياعملا ةيلمع رمتست
ةرــيخألا هذـــه ىلإ لوـــصولا مــتي .ةـــياهنلا ةـــطقن ىـــتح ،ةــــفاضإ
ذخأي يذلا ،مروفورولكلل يدرولا نوللا ايئاهن يفتخي امدنع
 .اتهاب اقرزأ -ايدامر انول

 : ةغيصلاب موتيزنبلا رورولك لولحمل١T ةيرالوملا ىطعت

 : ثيح

2T :مويدوصلا تافلس ليرول لولحم ةيرالوم،

2V:لـــــــمعتسملا موـــــــيثزـــنبلا رورولــــــــك لوـــــــــلحم مــــــــجح،
.رتليللملاب

: ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا5.2

نم يوتحت ةبرجتلل ةذوخأم ةنّيع ،غلم١ بيرقتب ،نزوت
  .ةينوينألا ةطشنلا ةداملا نم ةئفاكميليم٥ىلإ٣

: ةظحالم

مت يذـــلا ،يــبيرقت لـــيلدك يــــتآلا لودــــجلا لاـــمعتسا نــــكمي
.٠٦٣ يواست ةيرالوم ةلتك ساسأ ىلع هباسح

ةبرجتلل ةذوخأملا ةنيعلا ةلتك : لودجلا

T2 x    25
T1 = 

V2

ةبرجتلل ةذوخأملا ةّنيعلا ةلتك ةنّيعلل ةطشنلا ةداملا ةبسن

غ% )ك/ك (

15

30

45

60

80

100

10

5

3,2

2,4

1,8

1,4
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ةيئاملا دراوملا ةرازو

سرام71 قــــفاوـــملا1441 ماـــع بـــجر22 يفخّرؤم رارق
ماع رفص8 يفخّرؤـــــملا رارــــقلا لّدعي ،0202 ةنــــس
نمــــضـــتـــملاو9102 ةنــــس رـــبوـــتكأ7 قـــفاوـــملا1441
ةينـــــطولا ةلاـــكولل هيــــجوتلا سلــــجم ءاضعأ نيـــيعت
.ةيئاملا دراوملل

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

71 قفاوملا1441 ماع بجر22 يف خّرؤم رارق بجومب
1441 ماع رفص8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس سرام
ءاضعأ نييــعـــت نـــمضتملاو9102 ةــنس رــبوــتــكأ7 قــــفاوملا

امك ،ةــيئاملا دراوــــملل ةيــــنطولا ةلاـــــكولل هيـــجوــــتلا سلـــــجم
: يتأي

“ ........................................................................................

نم ،ةورقوب رمع دّيسلا هسأري يذلا سلجملا لكشتي
: مهركذ يتآلا ءاضعألا

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

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

٣ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج٩ يفخّرؤـــم رارـــق
٩2 يفخّرؤـــــــملا رارـــــــقلا لّدعــــــي،٠2٠2 ةــنس رــــــيارـــبف
٩١٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
ةـــلاكولا ةرادإ ســــلجم ءاـــضعأ نييــــعت نـــمضتملاو
.ليغشتلل ةينطولا

––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف خّرؤم رارق بجومب
ةدعقلا يذ٩2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنـــــس رياربف٣
نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا٠٤٤١ ماع
: يتأي امك ،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ

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

،ةدوبدب ريبز رداقلا دبعو ةطفس ليضفو يتاول بيطلا–
،نيرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا ولثمم

.”ةلاكولا يمدختسم نع بختنم لثمم ،ينارمع قوراف–

 : ديدحتلا٣.5

ضعب فاضت .ءاملا يف ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا بوذت
نوللا حبصي ىتح لّدعتو ،)٣.7( نييلاتفونيفلا نم تارطقلا

وأ )٣.٤( مويدوصلا ديسكورديه ةطساوب امإ ،اتهاب ايدرو
.ةلاحلا بسح ،)٣.٣( كيروفلس ضمح ةطساوب

مــجحلا لـــمكي ،)٤.٣( رـــتل١ تاذ ةــــجّردم ةــــلجوح يف لــــقني
قـــباسلا لوـــلحملا نـــم للــم٥2 عـــطتقتو ادـــيج طـــلخي .ءاـــملاب
)٤.١( راـــــبخم وأ ةروراــــق يف عـــضوت ،)٤.٤( ةـــصام ةــــطساوب
)٣.١( مروـــفوروـــلكلا نـــم للـــم٥١ ،ءاــــملا نـــم للـــم٠١ فاـــــضت
        .)٣.8( طلتخملا رشؤملل يضمح لولحم نم للم٠١و

ءارجإلا بسح ،)٣.٦ ( موـينثزنبلا روروـــلك لوـــلحمب رـــياعي
.)٥.١( يف نّيبملا

: جئاتنلا نع ريبعتلا .٦

: باسحلا ةقيرط٦.١

: يواست ةينوينألا ةطشنلا ةداملل ةيلتكلا ةيوئاملا ةبسنلا

: ثيح

٠m :مارغلاب ،ةبرجتلل ةذوخأملا ةنّيعلا ةلتك. 

M :ةينوينألا ةطشنلا ةداملل  ةيلوملا ةلتكلا.

١T :٣.٦( موينثزنبلا رورولك لولحم ةيرالوم(.

٣V :لمعتسملا )٣.٦( موينوثزنبلا رورولك لولحم مجح
ةداــملا لوــلحم نــم للـــم٥2 ةـــيجذومن ةــــنّيع ءزـــــج ةرـــــياعمل

.رتليليملاب ،ةينوينألا ةطشنلا

: ةيراركتلا2.٦

نيب هــيــلـــع لصحـــتملا ىصقألا قرـــفـــلا زواـــجـــتـــي ّالأ بجـــي
دحاولا  ةعرسب وأ ،يلاوتلا ىلع ،نيزجنم نيديدحت يتجيتن
يذلا للحملا سفن فرط نم جوتنملا سفن ىلع رخآلا ولت
.ةطسوتملا ةميقلا نم %٥,١ ةزهجألا سفن لمعتسي

: ةبرجتلا ةداعإ٦.٣

ىلع اهيلع لصحتملا جئاتنلا نيب قرفلا زواجتيّ الأ بجي
  .ةطسوتملا ةميقلا نم %٣ نيفلتخم نيربخم يف ةّنيعلا سفن

: يواست ،مارغلل ةئفاكميليملاب ةينوينألا ةطشنلا ةداملا ةيمك

V3xT1x1000xMx100 =      4xV3xT1xM

m0

40 x V3 x T1

m0

25x1000xm0

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


