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ةّيميظنتميسارم

ناوعألاونيفظوملا نيوكتب قلعتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٤يف خّرؤم٤٩١-٠2 مقر يذيفنت  موسرم
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ةّيدرفميسارم
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يف حلملا نيع ةرئاد سـيـئر ماـهـم ءاـهـنإ نـمـضـتـي ،0202 ةـنـس وـيـلوـي61 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم
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ـه١44١ ماع ةجحلا وذ34٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ويلوي٨٢ 4

ةّيميظنتميسارم
ماع ةّجحلا يذ4يفخّرؤم4٩١-0٢ مقر يذيفنت  موسرم

نيوكتب قلعتي ،0٢0٢ ةنس ويلوي٥٢ قفاوملا١44١
مهاوتسم نيســـحـتو نييمومعلا ناوعألاونيفظوملا

.ةيمومعلا تارادإلاوتاسسؤملا يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

3٤١و٤–٩٩ ناــــــــــتداـــــملا امــــــيس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءاـــنــــب –
،هنم )2 ةرقفلا(

ناضمر١2 يف خّرؤــــــملا3١–38 مقر نوناــــقلا ىضــــتـــــقمبو –
لمعلا ثداوحب قلعتملاو38٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤١ ماع
 ،هنم7 ةداملا اميسال،ةينهملا ضارمألاو

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا72٤١ ماع
٥٠١ ناـتداملا اـمـيسال ،ةـيـموـمـعـلا ةــفــيــظوــلــل ماــعــلا يساسألا

،هنم١١١و

رفص2١ يف خّرؤملا٥٤١–66 مقر موسرملا ىضتقمبو –
رشنو ريرحتب قلعتملاو66٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا683١ ماع
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

يف خّرؤـملا8٠3–7٠ مقر يساـئرلا موسرـملا ىضتقمبو –
يذلا7٠٠2 ةنس رـبمتـبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناـضـمر7١
مهــــــــقوـــقــــحو نيدـقاعـــــــتـملا ناوــــــعألا فيــــــــظوت تايــــفــــيك ددـــــــحي
ةقلـعتملا دعاوقلاو مـهـبتاورـل ةلّكـشـملا رصانـعـلاو مهـتابجاوو
اميس ال ،مــهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرـييستب
،هنم٥١ ةداملا

يف خّرؤــملا6٩١–٤١ مــقر يساــئرلا موــسرــملا ىضتقمبو –
نمـضـتـملاو٤١٠2 ةـنـس وـيـلوـي6 قـفاوملا٥3٤١ ماــع ناضمر8
،امهرييستو جراخلا يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ميظـنـت

يف خّرؤملا٠73–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا36١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنـــس وـــيـــنوـــي32 قــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــع ةدعـــــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٩٩–٠٩ مقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس سرام72 قـــفاوملا٠١٤١ ماع ناــضمر لوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

٤١ يف خّرؤملا2٩–6٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نيوكتب قلعتملاو6٩٩١ ةنس سرام3 قفاوملا6١٤١ ماع لاّوش

لّدـعملا ،مـهـتاـموـلــعــم دــيدجتو مــهاوــتسم نيسحتو نيفــظوملا
،مّمتملاو

3 يف خّرؤملا٤٩١–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2١٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا33٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

٥ يف خّرؤملا3٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنــــس ويــــلوــــي3 قــــفاوـــملا٥3٤١ ماـــع ناـضمر

 ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤـملا٩١3–7١ مــقر يذـيــفـنــتلا موــسرـملا ىضتقمبو –
يذلا7١٠2 ةنــــس رــــبــــمــــفوــــن2 قـــــفاوــــملا٩3٤١ ماــــع رـــــفــــص3١
همـيـظـنـتو ةيـمومعـــلا ةفـيـظولل ىـلـعألا سلجملا ةلـيـكـشت ددـحـي
،هريسو

يف خّرؤـملا223–7١ مـقر يذيفنتلا موــسرـملا ىضتقمبو –
ددـحـي يذلا7١٠2 ةـنـس ربـمـفون2 قـفاوملا٩3٤١ ماع رفص3١
تارادإلاو تاــسـسؤـملا يف صبرتـملا ىلــع ةـقـبــطملا ماكـحألا
،ةيمومعلا

: يتأي ام مسري

نم١١١و٥٠١ نيـــــتداــــملا ماــــكـــحأل اقيــــــــبطت: ىلوألا ةداملا
72٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا
نيفظوملا نيوكتب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ديدحت ىلإ موسرملا

تاســــسؤـــملا يف مهاوتــــسم نيســــحتو نيــــيمومـــــعلا ناوـــــعألاو
.ةيمومعلا تارادإلاو

جراخلا يف نامظنملا ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ىقبي
يف خّرؤــملا6٩١–٤١ مــقر يسائرلا موسرملا ماكحأل نيعضاخ
روكذملاو٤١٠2 ةـنـس وـيـلوـي6 قـفاوملا٥3٤١ ماــع ناــضــمر8
 .هالعأ
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صوصنم نيوكت لك اصصختم انيوكتُّ دعُي:٨ ةداملا
رشابملا فيظوتلا دصق ،ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا يف هيلع

.ةبتر يف جامدإلا اذكو،ىلعأ ةبتر ىلإ ةيقرتلا وأ ،ةبتر يف

باستـكا نـم نيكـمـتــلا ىلإ صصخــتملا نــيوــكــتــلا فدــهــي
ماهملا ةسراممل ةيرورضلا ةيقيبطتلاو ةيرظنلا فراعملا
.اهيلإ ءامتنالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا

نيوكت لك ،بصنم لغشل ايريضحت انيوكت ُّدعُي:٩ ةداملا
ميسرت لبق ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا يف هيلع صوصنم
 .صصختم بصنم يف وأٍ لاع بصنم يف نييعتلا وأ صبرتملا

نيكـــــمت ىلإ بصنم لغــــشل يريــــضـــحتلا نيوــــكتلا فدـــــهي
هل حمست ةيليمكت فراعم باستكا نم فظوملاو صبرتملا

يلاعلا بصنملاب وأ لغشلا بصنمب ةطبترملا ماهملا ةسراممب
.هلغش دارملا

يناثلا عرفلا

ىوتسملا نيسحـت تارود

: ىوتسملا نيسحت تارود نمضتت:0١ ةداملا

،صصختلا تاسارد وأ نيوكتلا –

صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملل يريضحتلا نيوكتلا –
،ةينهملا

ىرــــــخألا لاـــــكشألا لــك وأ تاودــــــــــنلا وأ فراـــــعملا ديدـــــــجت –
 .ىوتسملا نيسحتل

ىلإ صـصـــخـــتلا تاـــسارد وأ نــــيوـــكـــتلا فدــــهــي:١١ ةداملا
تالهؤم باستكا نم نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملا نيكمت
وأ/و لاـمـكـتسا ضرـغــب نــّيــعــم صصخــت قــيرــط نــع ةدــيدــج

 .ةيلوألا مهتانيوكت نييحت

تاقباــــسملل يريـــــضـــــــحـــتلا نــــيوـــكـــتلا فدــــــــــهــــي :٢١ ةداملا
ناوعألاو نيفظوملا نيكمت ىلإ ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو
تاناحتمالاو تاقباسملا هذه تارابتخا ريضحت نم نييمومعلا

 .ةينهملا تاصوحفلاو

لكـــش لكو تاودـــــنلاو فراعــــملا دـــيدـــجت فدـــــهي :3١ ةداملا
تالـــــــــهؤم نيــــسحت وأ ديدـــــجت ىلإ ىوتـــــــسملا نيســـــحتل رـــــخآ
تابـــــلطـــتملاعم مهفــــيــــيكت وأ نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملا
.بصنملل ةديدجلا

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ةيــموــــمعلا تارادإلاو تاســــسؤـــملا ىلع نّيعـــــتي:٢ ةداملا
اهيفظوم ةدئافل ىوتسملا نيسحتو نيوكت تارود ميظنت
 : لجأ نم،نييمومعلا ناوعألاو

نيـــيــمومــــعلا ناوـــعألاو اهيــــفـــظوـــم تالـــهؤــم نيــــســـحت –
 ،ةديدج ماهم ةسراممو ةينهملا ةيقرتلل مهريضحتو

تامدخ ةيعون نيسحتو اهحلاصم ءادأو ةيدودرم ةدايز –
. ةيمومعلا حلاصملا

نيــســــحتو نــــيوـــكـــتلا تارود جردــــــنت نأ بـــــجي :3 ةداملا
ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ةسايس راطإ نمض ىوتسملا

.ةيمومعلا ةفيظولل ىلعألا سلجملا اهددح امك

،ىوتـــســــملا نيــــســـحتونـــيوــــكـــتلا تارود طبــــــــضت:4 ةداملا
: قفو ،اصوصخ

نيــــســــحتو نيوــــكـــتلا لاـــجم يف تاعاـــــطقلا تاجايتحا –
،ىوتسملا

نيسحتونيوكتلل ةصصخملا ةرفوتملا ةيلاملا تادامتعالا –
،ىوتسملا

دعاــــقـــملاونـــيوـــكـــتلل ةـــصـــصـــخملا ةيلاــــملا بــــصاــــنملا –
 .ىوتسملانيسحتل ةهجوملا ةيجوغاديبلا

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود جردنت نأ بجي:٥ ةداملا
،ةيرشبلا دراوملل يريدقتلا رييستلا ةسايس راطإ نمض
: لالخ نم

،ةيرشبلا دراوملا رييست تاططخم –

تاونـــــــــسلا ةددعـــتملاو ةـــيونــــسلا ةيـــــعاـــــطقلا تاطــــطخملا –
.ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل

ةيـــموـــمـــعلا ةفـــيـــظولل يزــــكرـــملا لكيــــــهلا لفـــكــــتي:6 ةداملا
اهتقباطمو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود سناجت نامضب
ناوــعألاو نيفــظوملا ىوــتسم نيسحتو نــيوـــكـــت ةساـــيس عـــم
تاسسؤملا عم رواشتلاب ،اهذيفنت ةعباتم اذكو نييمومعلا

نيوكتلل ةكرتشم ةيرازو ةنجل راطإ يف ةيمومعلا تارادإلاو
 .صاخ صن بجومب اهريسو اهليكشتو اهتاصاصتخا ددحت

يناثلا لصفلا
امهتياغو ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا عاونأ

لوألا عرفلا
نيوكتلا تارود

: نيوكتلا تارود نمضتت:٧ ةداملا

،صصختملا نيوكتلا –

.بصنم لغشل يريضحتلا نيوكتلا –
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ميـــــــــظـــنت راـــطإ نإـــف ،نـــيوـــكتلا تاســــــسؤـــــم ميــــظــــنتوءاـــشنإ
بصنم لغشل يريضحتلا نيوكتلاو صــصخـــتملا نـــيوكتلا

: يتأي امك ددحي

ةـفـيـظوـلاـب ةـفــلــكملا ةــــــــــطــــــــــلسلا نــــــــــم رارـــــــــــق بجومب –
ةكرتشملا كالسأللةعباتلا بترلل ةبسنلاب ،ةيمومعلا

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

ةـــطـــلسلاو ينـــعملا رــــيزوــــلا نيب كرــــتشم رارــــق بجومب –
بصانملا وأ بترلل ةبسنلاب ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا
ةـيـعوـنـلا كالسألل ةـعـباـتــلا ةصصخــتملا بصاــنملا وأ اــيــلــعــلا

.ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا فلتخمل

8١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تارارقلا ددحت:٩١ ةداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،هالعأ

،تارودلا فلتخم يف لوبقلل ةيساسألا ةينوناقلا طورشلا –

،ةرودلا لكشو ةدم –

،نيوكتلا نمضت يتلا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا –

،نيوكتلا ةرود جمانرب –

،نيوكتلا ةرود ءارجإ ةبقارم تايفيك –

ضعـب اـهـنـم دـيـفـتسي نأ نـكـمـي يتــلا تاداــيزــلا ةــعــيــبــط –
.امهب لوـــــــــمـــــعملا ميـــــظنـــتلاو عـــيرـــــــشــــتلل اقــــفو نيــــحشرتملا

،ينعملا لوؤسملا وأ ريزولا ررقم وأ رارق ددحي :0٢ ةداملا
تارود ميظنت راطإ،هالعأ٤١ ةداملا يف امهيلع صوصنملا

: يتأي ام صوصخلا ىلع حضويو ،ىوتسملا نيسحت

،نيحشرتملا ءاقتنا ريياعموطورش –

،ةرودلا لكشوةدم –

نيسحت نمـــضت يتلا نيوـــــكـــتلا تاســـسؤـــــم وأ ةسسؤملا –
،ىوتسملا

،ىوتسملا نيسحت ةرود جمانرب –

ضعب اهـــــنم ديفــــتسي نأ نــكــــــمي يتلا تاداــــيزلا ةعـــيـــــبط –
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو نيحشرتملا

يناثلا عرفلا
ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا ططخم

اططخم ةيمومع ةرادإ وأ ةسسؤم لك طبضت:١٢ ةداملا
ايونس اعباط يستكي نأ نكمي ،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل
.تاونسلا ددعتم وأ

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ططخم يستكي نأ نكمي امك
.ايزكرم ال وأزكرمم ريغ وأ ايعاطق اعباط

ثلاثلا لصفلا

ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارودب قاحتلالا طورش

نـــيوـــكـــتلا تارودـــــب قاــــحـــــتلالا طورــــش ددــــحت :4١ ةداملا
 : ىوتسملا نيسحتو

صوصنلا بجومب وأ ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا بجومب –
نيوكتلا تاسسؤم ميظنتو ءاشنإ ةنمضتملا ةيميظنتلا

 ،نيوكتلا تارودل ةبسنلاب

،ينعملا لوؤسملا وأ ريزولا نم رّرقم وأ رارق بجومب –
.ىوتسملا نيسحت تارودل ةبسنلاب ،ةلاحلا بسح

نيـفــظوـــملل ىــــصـــقألا دـــحلا قوـــــفي نأ نكــــــمي ال:٥١ ةداملا
ىوتسملا نيسحت ةرود يف نيلوبقملا نييمومعلا ناوعألاو
بصنملا وأ ةبترلا وأ كلسلل يقيقحلا ددعلا نم%٠3 ةبسن
.ةلاحلا بسح ،دوصقملا

عبارلا لصفلا

 ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارود ةدم

 : نيوكتلا تارود ةدم ددحت :6١ ةداملا

وأ بترلا مكحت يتلا ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا بجومب –
وأ ةــــيــــنــــعملا ةصصخــــتملا بصاــــنملا وأ اــــيــــلــــعــــلا بصاــــنملا

مـيـظـنـتو ءاشنإ ةـنـمضتملا ةـيــمــيــظــنــتــلا صوصنــلا بجومب
اهيلع صوصنملا تارارقلا بجومب اذكو ،نيوكتلا تاسسؤم

 ،نيوكتلا تارودل ةبسنلاب ،هاندأ8١ ةداملا يف

نييعتلا ةطلس اهل يتلا ةئيهلا نم رّرقم وأ رارق بجومب –
.ىوتسملا نيسحت تارودل ةبسنلاب ،ةلاحلا بسح ،ةينعملا

لكــــش يف ىوــــتــســـملا نيــــســـحت تارود مــــظـــنت:٧١ ةداملا
.ىدملا ةريصق وأ ةطسوتم تارود وأىدملا ةليوط تارود

هتدم قوفت امدنع ،ىدملا ليوط ىوتسملا نيسحت ربتعي
،اهيواست وأ ةدحاو ةنس نع لقتو ،رهشأ )6( ةتس

قوــفــت وأ هــتدــم يواست اــمدــنـــع ،ىدملا طسوـــتـــم نوـــكـــيو
.اهيواست وأ رهشأ )6( ةتس نع لقتو،رهشأ )3(ةثالث

.رهشأ )3( ةثالث نع هتدم لقت امدنع ،ىدملا ريصق نوكيو

سماخلا لصفلا

ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارود ميظنت تايفيك

لوألا عرفلا

ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارود ميظنت راطإ

نيناوقلا يف كلذ فالخ ىلع ماكحأ صنت مل ام:٨١ ةداملا
ةنمضتملا ةيميظنتلا صوصنلا يف وأ ةصاخلا ةيساسألا
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ةيمومعلا تاسسؤملا ولوؤسم وأ ءارزولا رهسي:٢٢ ةداملا
يتلا ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تاططخم ةقباطم ىلع
ةزكرـــمــــملا ريـــــغ مهـــحلاـــصمو ةــــيزــــكرـــملا مهـــتارادإ اــــهدـــــعت
فادهألل ،مهتياصو تحت ةعوضوملا ةيمومعلا تاسسؤملاو
.مهتاعاطقل ةيرشبلا دراوملا رييست ططخم يف ةرطسملا

ىوتـســملا نيــســـحتو نيوـــكـــتلا ططـــخم ددـــــحي :3٢ ةداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ، هالعأ١2 ةداملا يف روكذملا

،ىوتسملا نيسحتونيوكتلا تارود عون –

،ىوتسملا نيسحتونيوكتلا تارودب ةينعملا بترلا –

دعاقملا ددعو نيوكتلل ةصصخملا ةيلاملا بصانملا ددع –
،ىوتسملا نيسحتل ةهجوملا ةيجوغاديبلا

نيوكتلاب نيينعملا نييمومعلا ناوعألا وأ نيفظوملا ددع –
،ىوتسملا نيسحتب وأ

،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود ةدم –

تارود نمضت يتلا نيوكتلا تاسسؤم وأ ةسسؤملا –
.ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ططخم عضخي :4٢ ةداملا
ةــطــلسلا ىدـــل أشنـــت ةصاـــخ ةـــنجل نـــم ةـــقداصملاو ةساردـــلـــل
: نم لكشتتو ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

،اسيئر ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا لثمم –

،اوضع ،ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا نع لثمم –

.اوضع ،ةيلاملا ةرازو نع لثمم –

يأب نيعتست نأ ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا ةنجللا نكميو
يف اـــهرـــيوـــنـــتـــل هـــتراشتسا يف ةدــــئاــــف ىرــــت لــــهؤم صخش

 .اهلاغشأ

قفو لّدعي وأ ،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ططخم ممتي
.هالعأ اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو لاكشألا سفن

يف ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلــكملا ةطـــــلسلا موقت:٥٢ ةداملا
ذــيــفــنــت نــع قــيــقد مــيــيــقــت ءارــجإب ،ةــيــلاــم ةـــنس لـــك ةـــياـــهـــن
تاسسؤملا يف ىوـــتسملا نيسحتو نـــيوـــكـــتـــلا تاــــطــــطــــخــــم
.ةينعملا ةيمومعلا تارادإلاو

ةيمومع ةسسؤم وأ ةيرازو ةرئاد لك موقت ،ددصلا اذهبو
اهتاططخم يف ةلجـسملا تايلــــمعلا زاــــجنإ نــــع ريرقت دادعإب
ةنسلا ناونعب سرام١3 لبق ،ىوتسملا نيسحتونيوكتلل
ةفلكملا ةطلسلا ىلإ هلسرتو ،ةربتعملا ةنسلل ةيلاوملا ةيلاملا

.ةيمومعلا ةفيظولاب

ثلاثلا عرفلا
ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارود حتف

ىوـــتـــســـملا نيـــســـحتو نـــيوــــكتلا تارود حـــــتـــــفت :6٢ ةداملا
نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ررقم وأ رارق بجومب
.ةلاحلا بسح ،ةيصولا ةطلسلا وأ

ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ررقملا وأ رارقلا ددحي نأ بجيو
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،هالعأ

،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارودب ةينعملا بترلا –

ةيجوغاديبلا دعاقملا وأ ةصصخملا ةيلاملا بصانملا ددع –
ططـــخمل اقـــبط ،ةلاـــحلا بـــسح ،ىوتــــسملا نيســـحتل ةهـــجوملا
،هيلع قداصملا ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا

،اهئارجإ ناكمو تارودلا ةدم –

.ىوتسملا نيسحتونيوكتلا تارود ماتتخاو حتف خيراوت –

ررـــــــقــــــملا وأ رارــــــقلا نم ةخـــــــسن غيـــــــلـــبت بــــــــــجي:٧٢ ةداملا
ةطلسلل ةعباتلا حلاصملا ىلإ ،هالعأ62 ةداملا يف نــــيروكذـــملا
ةيــــمــــــــسا ةمئاـــــــــــقب ةقــــــــفرـــم ،ةيـــــموــــمعلا ةفـــــيــــــــظولاب ةــــفلـــــــكــــــملا
ءادتبا ،لمع مايأ )7( ةعبس لجأ يف ،نيلوبقملا نيحشرتملل
.هعيقوت خيرات نم

ةــــــــــفــلــــــــــكملا ةــطـلـسـلـــــــــــل ةــعــباـــــــــــتـلا حـــــــــــلاـصـملا ىلـع بجـيو
وأ رارقـلا ةـقباـطـم يف اـيأر يدـبـت نأ ةيمومعلا ةفيـظولاب
،هب لوـمـعـملا ميـظـنـتـلـل ،هالعأ ةرـقـفـلا يف نيروكذملا ررـقـملا

خــــيراــــت نـــــم ءادـتـبا ،لـــــمـع ماـيأ )7( ةـعـبـس هاـصـقأ لــــــــــــــجأ يـف
ةــقــباــطملا يأر رــبــتــعــي ،لــجألا اذــه ءاضقــناــبو .اــمـــهـــمالـــتسا

.ابستكم

نيسحت تارود ىلع ةداملا هذه ماكحأ قبطت ال ،هّنأ ريغ
.ىدملا ةريصق ىوتسملا

نيوكتلل ةرود حتف ررقم وأ رارق رشن بجي:٨٢ ةداملا
ءادتبا ،لمع مايأ )7( ةعبس هاصقأ لجأ يف ىوتسملا نيسحتو
ةداملا يف هيلع صوصنملا ةقباطملا يأر مالتسا خيرات نم
،وأ ،تـنرــــتــــنإلا عــــقوــــم يف نالــــعإلا قـــــيرـــط نـع ،هالـــعأ72
،ةينعملا ةرادإلا وأ ةسسؤملاب لمعلا نكامأ يف ،ءاضتقالا دـــنع
.ةمئالم ىرخأ ةليسو لكب وأ

نع اهتدم لقت يتلا ىوتسملا نيسحت تارودل ةبسنلابو
وأ لمعلا نكامأ يف عساو لكشب رشنلا متي ،رهشأ )3( ةثالث
.ةمئالم ىرخأ ةليسو لكب

رـيـــــغ وأ نيلوبــــــقملا نيحـــشرتـــملا ةمئاــــق دعـــــت:٩٢ ةداملا
،ىوتسملا نيسحت وأ نيوكت ةرود يف ةكراشملل نيلوبقملا

وأ نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا اهسأرت ةصاخ ةنجل
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يف نـــــــيوكــــتلاب فلــــكملا لوؤــــــسملا نـــم نوكــــتـــتو ،اهلــــثــــمم
نع بختنم وضعو ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا
ةبترلا ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا
.ةينعملا

نيلوبقملا نيحشرتملا ةمئاق نوكت نأ بجي :03 ةداملا
لــحـــم ىوـــتسملا نيسحتو نـــيوـــكـــتـــلا تارود يف ةـــكراشمـــلـــل
ةرادإلا وأ ةسسؤملا ىوتسم ىلع قاصلإلا قيرط نع راهشإ
ةرشع لبق ،ةمئالم ىرخأ ةليسو لكب وأ ةينعملا ةيمومعلا
ةرود ةيادبل ررقملاخيراتلا نم ،لقألا ىلع ،لمع مايأ )٠١(
.ةينعملا ىوتسملا نيسحت وأ نيوكتلا

نيحشرتملا ةينعملا ةرادإلا وأ ةسسؤملا ملعت :١3 ةداملا
نيسحت وأ نــــيوــــكــــت ةرود يف ةــــكراشمــــلــــل نيلوــــبــــقملا رــــيـــــغ
دـــنــــع ،مــــهــــنــــكــــمــــيو ،مــــهــــحشرــــت ضفر باــــبسأب ،ىوــــتسملا
نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا ىلإ نعط ميدقت ،ءاضتقالا
ىلــــع درـــلاونــــعـــطلا اذــــه يف لصـــــــــفـــت نأ اهيــــلع بـــــجي يتلا
خيراتلا نم ،لقألا ىلع ،لمع مايأ)٥( ةسمخ لبق نيينعملا
 .ةينعملا ىوتسملا نيسحت وأ نيوكتلا ةرود ءارجإل رّرقملا

عبارلا عرفلا
ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارود ءارجإ

: ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود نمضت:٢3 ةداملا

وأ يلاعلا نيوكتلاب لفكتت يتلا ةيمومعلا تاسسؤملا –
،هــب لوــمــعملا مــيــظــنــتــلــل اــقــبــط ،ةـــلـــهؤم ىرـــخأ ةسسؤم يأ
ةداهش ةزايح اهب قاحتلالل طرتشي يتلا بترلل ةبسنلاب
،ٍلاع نيوكت

ينهملا وأ صصختملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةلهؤم ىرخأ ةسسؤم يأ وأ
.ىرخألا بترلل ةبسنلاب

ىوتسملا نيسحتونيوكتلا تارود ميظنت نكمي :33 ةداملا
ةسسؤم ىدل يماقإ وأ دعب نع وأ يبوانت وأ لصاوتم لكشب
.ةلهؤم نيوكت

نم صصختملا نيوكتلا تارود ميظنتبجي ،هّنأ ريغ
يماقإو لصاوتم لكشب ،ةبتر يف رشابملا فيظوتلا لجأ
.ةلهؤم نيوكت ةسسؤم ىدل

نكمي،هالعأ33 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب:43 ةداملا
رــــــقـــــــم يف ىدملا ةرـــــــيصق ىوـــــــتسملا نيسحت تارود ءارـــــــجإ
ةسسؤم ىدـــل وأ ةـــيـــنـــعملا ةـــيــــموــــمــــعــــلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا

.ةلهؤم نيوكت

تاـقوأ لالـخ ،ةـيـئزــج وأ ةــلــماــك ةــفصب اــهؤارــجإ نــكــمــيو
 .امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط ،اهجراخ وأ لمعلا

سماخلا عرفلا
ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارود جيوتت

ءارجإب تلفـكت يتلا نيوكـــــتلا ةســــسؤم مّلـــــست:٥3 ةداملا
: ىوتسملا نيسحت وأ نيوكتلا ةرود

ةرود حاجنب اوعبات نيذلا نيــــحشرتملل ،نيوكت ةداهش –
،نيوكت

اوعبات نيذلا نيحشرتملل ،ىوتسملا نيسحت ةداهش –
،ىدملا ةليوطوةطسوتملا ىوتسملا نيسحت ةرود حاجنب

نيسحت ةرود اوعبات نيذلا نيحشرتملل ةكراشم ةداهش –
.ىدملا ةريصق ىوتسملا

حاجنب اوعبات نيذلا نيحشرتملل ةبسنلاب متي :63 ةداملا
 : نيوكت ةرود

نوهجويو ةينعملا بترلا يف نيصبرتم ةفصب مهنييعت –
ةـــجردو تاـــبـــغرـــلا ةـــقاـــطـــبو ةـــحـــلصملا تاـــجاــــيــــتــــحا بسح
نـــيوـــكـــتـــلاـــب رـــمألا قـــلـــعـــتـــي اـــمدـــنـــع ،نييـــنـــعملا قاــــقــــحــــتسا
،ةنّيعم ةبتر يف رشابملا فيظوتلا ىلإ هجوملا صصختملا

،ةدوصقملا ةبترلا يف ،ةلاحلا بسح ،مهجامدإ وأ مهتيقرت –
وأ ةيقرتلا لبق صصختملا نيوكتلاب رمألا قلعتي امدنع
،جامدإلا

اهيلع صوصنملا طورشلا قفو مهتبتر يف مهميسرت –
نـيوـكـتـلاـب رـمألا قـلـعــتــي اــمدــنــع ،هــب لوــمــعملا مــيــظــنــتــلا يف

،صبرتملا ميسرت لبق يريضحتلا

ةصصختملا بصانملا يف وأ ايلعلا بصانملا يف مهنييعت –
ميــــظــــــــنتلا يف اهـــيلع صوـــــــصـــنملا طورـــشلا قفو،ةلـــــصلا تاذ
يف نييعتلا لبق نيوـــــكتلاب رمألا قلعــــــتي امدنــــع ،هب لومعملا

.صصختم بصنم وأ ٍلاع بصنم

اوعباتي مل نيذلا نيحــــشرـــتملل ةبــــســــنلاب متي:٧3 ةداملا
: حاجنب نيوكتلا تارود

فيظوتلل هجوملا صصختملا نيوكتلا صخي اميف
: ةنّيعم ةبتر يف رشابملا

،اهلك وأ نيوكتلا ةرود نم ءزج ءارجإ ةداعإل مهلوبق اّمإ –
يف تاساردـلا ماـظـن مـكحت يتـلا ةـيـمــيــظــنــتــلا ماــكــحألل اــقــبــط
،نيوكتلا ةسسؤم

صنت امدنع ،ةرشابم ىندألا ةبترلا يف مهنييعت اّمإو –
يف تاساردـلا ماـظــن وأ ،اــهــب لوــمــعملا ةــيــمــيــظــنــتــلا ماــكــحألا

،كلذ ىلع نيوكتلا ةسسؤم

نيلوبــــقملانيـــحـــــشرتملا ةــــمئاق نم مــــــهؤاــــــصقإ اّمإو –
.ةنّيعم ةبتر يف رشابملا فيظوتلل
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ةيقرتلا ىلإ هجوملا صصختملا نيوكتلا صخي اميف
: ةنّيعم ةبتر يف جامدإلا وأ

اهلك وأ نيوكتلا ةرود نم ءزج ءارجإ ةداعإل مهلوبق اّمإ –
ةسسؤمل تاساردلا ماظن مكحت يتلا ةيميظنتلا ماكحألل اقفو
،نيوكتلا

.ةيلصألا مهبتر يف مهجامدإ ةداعإ اّمإو –

ميــــسرـــت لبـــق يريـــضـــحـــتلا نــــيوـــكـــتلا صــــخي امــــيف
: صبرتملا

اهلك وأ نيوكتلا ةرود نم ءزج ءارجإ ةداعإل مهلوبق اّمإ –
،صبرتلا ةرتف ديدمت ةلاح يف

.نيوكتلل مهلوبق مدع نالعإ اّمإو–

يف نييعتلا لبق يريضحتلا نيوكتلا صخي اميف
: صصختم بصنم وأ ٍلاع بصنم

،اهلك وأ نيوكتلا ةرود نم ءزج ءارجإ ةداعإل مهلوبق اّمإ–

وأ يلاعلا بصــنملا يف نييعـــتلل مهلوـــبق مدــــع نالعإ اّمإو –
.دوصقملا صصختملا بصنملا

سداسلا لصفلا
نيوكتلا لاجم يف فظوملا تابجاوو قوقح

ىوتسملا نيسحـتو

لوألا عرفلا
ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا لاجم يف فظوملا قوقح

ةرود ةعباــــتــــــمل لوبـــقملا فـــظوــــملا ديفـــــتسي:٨3 ةداملا
يواستو لصاوتم لكشب مظنت ىوتسملا نيسحت وأ نيوكت
هذه ةدم لالخ بادتنالا نم ،رهشأ )6( ةتس قوفت وأ اهتدم
.ةرودلا

بتارــلا ةــيــلصألا هــترادإ نــم ىضاــقـــتـــي ،ةـــلاحلا هذـــه يفو
ءانثتساب ،ةيلصألا هتبترب ةطبترملا تاضيوعتلاو يسيئرلا
ةيلعفلا ةسرامملا وأ جئاتنلاو ةيدودرملاب ةطبترملا تاوالعلا
 .لمعلل

نيسحتةرود عباتي امدنع فظوملا ديفتسي :٩3 ةداملا
ةيعامتجالا ةيامحلا نم ،لمعلا تاعاسجراـــــخ ،ىوـتــــسملا

عيرشتلل اقفو ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوح لاجم يف
 .امهب لومعملا ميظنتلاو

ةرود حاجنب اوعــباـــت نيذلا نيفــــظوملا نكــــمي:04 ةداملا
: ةيتآلا تازايتمالا دحأ نم ةدافتسالا ،ىوتسملا نيسحت

: ةدملا ةليوط ىوتسملا نيسحـت تارودل ةبسنلاب

لالخ تاجرد )3( ثالث دودح يف ،ةيفاضإ ةجرد حنم –
،ينهملا راسملا

قيرط نع ،ىلعأ بتر ىلإ ةيقرتلل ةيمدقألا ضيفخت –
ةدم يواست ةدمل ،رايتخالا قيرط نع وأ ينهملا ناحتمالا
.ىوتسملا نيسحت ةرود

 : ةدملا ةطسوتم ىوتسملا نيسحـت تارودل ةبسنلاب

ىوتسملا نيسحت ةرود ةدم يواست ةدملةيمدقألا ضيفخت –
نع وأ ينهملا ناحتمالا قيرط نع ىلعأ بتر ىلإ ةيقرتلل

.ةجردلا يف ةيقرتلا اذكو،رايتخالا قيرط

 : ةدملا ةريصق ىوتسملا نيسحـت تارودل ةبسنلاب

طيقنتلــجأ نــم راــبــتــعالا نيعـــــب ةرودـــــلا هذـــــه ذــــــخأ–
يف مهنييعت لجأ نم اذكو،تاجردلا يف مهتيقرتلنيينعملا
 .ىوتسملا نيسحت ةرود ةعيبطل ةقفاوملا بصانملا

يناثلا عرفلا
لاجم يف فظوملا تابجاو

ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا

يف ةكراشملل نولوبقملا نوحشرتملا عضخي :١4 ةداملا
يلخادــــلا ماــــظــــنــــلــــل ىوـــــتسملا نيسحت وأ نـــــيوـــــكـــــتـــــلا تارود

.نيوكتلا ةسسؤمل

اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألابلالخإلا نود:٢4 ةداملا
ةرود عبات حشرتم لك مزلي،هب لومعملا ميظنتلا يف لاجملا

ىدـل ةـيــلــعــف ةــمدــخــب ماــيــقــلاــب ،ىوــتسملا نيسحت وأ نــيوــكــت
ةرودلا ةدـــــــم تارـــــم )3(ثالث قفاوـــت ةدــــمل ةيــــموــــمـــعلا ةرادإلا
.تاونس )7( عبس اهاصقأ ةدم دودح يف ،ةعباتملا

نيـــســــحت وأ نــــيوــــــكت نم ديـــــفـــتـــسم لـــك مزـــــــلي:34 ةداملا
نيسحت وأ نيوكتلا ةرود نعهتدارإ ضحمب عطقنا ،ىوتسملا
نيوكتلا ةياهن دنع هنييعت بصنمب قحتلي مل وأ ، ىوتسملا

هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،لوبقم رربم نود )١( رهش لجأ يف
يف ةددحـملا ةدملا ةياهن لبق ةرادإلا رداغ وأ نييعتلا ررقمب

ىلع ةبترتـملا فيراــــصملا لـــــماـــك ديدــــستب ،هالـــعأ2٤ ةداــــــملا
.ىوتسملا نيسحت وأ نيوكتلا

عباسلا لصفلا
ةيماتخو ةفلتخم ماكحأ

نيـســـحت وأ نــــيوــــكـــت تارود جردـــــنت ال امدـــــنع :44 ةداملا
تايحالصلا نمض نييمومعلا ناوعألاونيفظوملا ىوتسم
وأ ةسسؤملا مزلت ،نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملل ةيسيئرلا
 .تارودلا هذه ىلع ةبترتملا فيراصملاب ةينعملا ةرادإلا

دنــــع ،موــــسرملا اذــــه قـــيبــــطت تايفــــيك ددــــــحت:٥4 ةداملا
ةطلسلاوةيلاملا ريزو نيب ةكرتشم تاميلعت بجومب ،ةجاحلا
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا



ـه١44١ ماع ةجحلا وذ34٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ويلوي٨٢ 10

،موــــــــسرملا اذهل ةفلاخملا ماــــــــــكحألا لك ىغلت:64 ةداملا
خّرؤملا2٩–6٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهنم اميس الو

قلعتملاو6٩٩١ ةنس سرام3 قفاوملا6١٤١ ماع لاّوش٤١ يف
،مهتامولعم ديدجتو مهاوتسم نيسحتو نيفظوملا نيوكتب
.مّمتملاو لّدعملا

ةّيمسّرلا ةدـيرــــجلا يف موــــــسرـــملا اذـــــه رـــــشني:٧4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةـــــّجحلا يذ٤ يف رـــئازجلاـــب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––
ماع ةّجحلا يذ4 يفخّرؤم٥٩١-0٢ مقر يذيفنتموسرم

مّمتيولّدعي ،0٢0٢ ةنس ويلوي٥٢ قفاوملا١44١
عيبر٩٢ يفخّرؤملا٥0–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا
يذلا6١0٢ ةنس رياني0١ قفاوملا٧34١ ماع لوألا
ةــــعاـــنــــصلاو ةــــحاـــيـــسلا رـــيزو تاـــــيـــحالــــص دّدـــــحـــي
.ةيديلقتلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيديلقتلا ةعانــــصلاو ةحايــــسلا ريزو رــــيرــــقت ىلع ءانب –
،يلئاعلا لمعلاو

3٤١و٤–٩٩ ناــتداــــــملا امـــيــــس ال ،روـــــــتـــسدلا ىلع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠73–٩١ مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعتنمضتملاو

يف خّرؤملا36١–٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٥٠–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
يذلا6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،ةــيدــيــلــقــتــلا ةـــعاـــنصلاو ةـــحاـــيسلا رـــيزو تاـــيـــحالص دّدـــحـــي
،لّدعملا

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضــعب مّمــتـــــيو موـــــــــسرــــملا اذه لّدعي: ىلوألا ةّداملا
ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا٥٠ –6١ مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١

٥٠–6١ مقر يذيــفــــنتلا موــــسرـــملا ةيمست لّدــعت :٢ ةّداملا
ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا

: يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو6١٠2

ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤم٥٠ –6١ مقر يذيفنت موسرم“
ريزو تايحالص دّدحي6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١
.“يلئاعلا لمعلاوةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

يذيفنتلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت:3 ةّداملا
٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا٥٠–6١ مقر
: يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس رياني

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو حرتقي: ىلوألا ةّداملا“
ططخمو ةـموكـحلل ةـماعلا ةـسايـسلا راطإ يف ،يلئاعلا لمعلاو
ةحايـسـلا نيداـيـم يف ةـيـنـطوـلا ةـساـيـسلا رـصاـنـع اـهـلـمـع
اهقيبطت ةعباتم ىلوـتيو ،يلئاعلا لمعلاوةيديلقتلا ةعانصـلاو
.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط اهتبقارمو

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

يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأ لّدعت:4 ةّداملا
٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا٥٠–6١ مقر
: يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس رياني

ةـــيدـــــيلقـــتلا ةعاـــنـــصلاو ةحاـــيــسلا رــــيزو سراــــــمي:2 ةّداملا“
تائـيهـلاو تاـعاطـقـلا عم لاصتالاب ،هتايحالص يلئاعلا لمعلاو
نيدايم يف ةمادتسملا ةيمنتـلا روظنم نم اقالطنا ،ةينعملا
 .“يلئاعلا لمعلاوةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

مقر يذيــــفـــنتلا موـــسرملا ماــــكحأ نمــــض جردــــت :٥ ةّداملا
رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا٥٠ –6١

: يتأي امك رّرحت رّركم٥ ةدام ، هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس

،يلئاعلا لمعلا لاجم يف ريزولا فلكي: رركم٥ ةّداملا“
لكايهلاوريبادتلاوتاءارجإلالك حارتقاوروصتوةردابملاب
.يلئاعلا لمعلل ةينطولا ةسايسلا ذيفنت دسجت يتلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

لمعلا ريوطتوميظنتل ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ –
 ،اهذيفنت نامضو ،يلئاعلا

دادـــــعإب ،ةيــــنــــعملا تاعاـــــطقلا عم قيــــــسنتلاب ،ةردابملا–
ريوطتوةيقرتب ةقلعتملا تاءارجإلاو لامعألاوتاسايسلا
 ،يداصتقالاويعامتجالا هجامدإويلئاعلا لمعلا

لمعلاب صاخلا دصرلاوتامولعملل ماظن عضو ىلع رهسلا –
،هب ةقلعتملا ةيعاطقلاتاساردلاب ةردابملاويلئاعلا

تايلمعلا لكب ،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،ةردابملا–
ليومتلا تايلآ فلتخم لالغتساوعضواهتعيبط نم يتلا
 ،يلئاعلا لمعلا عم مءالتت يتلا
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لامعألا لكب ،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،ةردابملا –
ةيعونلاوجاتنإلا ىوتسم ىلع يلئاعلا لمعلا معدل ةيمارلا

،قيوستلاو

ةـقـلـعـتملا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا صوصنـلا حارـتـقا –
.”اهذيفنت ةعباتمو،ةموكحلا ىلع يلئاعلا لمعلاب

يذيفنتلا موــسرـــملا نم6 ةداــــملا ماـــــكــــحأ لّدعــــت:6 ةّداملا
٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا٥٠–6١ مقر
: يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس رياني

،رـيزولا رــهـــســي ،ةـينقتلا تافصاوملا لاجم يف:6 ةداملا“
: يتأي ام ىلع ،صوصخلا ىلع

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

ةـقـلـعـتملا ةـيـنـقـتـلا تاـفصاوملاو تاـمـيـظـنـتـلا قـيـبـطــت–
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاب

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

يذيفنتلا موسرملا نم١١ ةداملا ماكحأ لّدعت :٧ ةّداملا
٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا٥٠–6١ مقر
: يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس رياني

ةيديلقـتـلا ةـعاــنـصـلاو ةحاـيسلا ريزو كراشـي :١١ ةداملا“
ةصتـخملا تاـطـلسلا ىلإ هــتــمــهاسم مدــقـيو يلئاــعــلا لــمــعــلاو
ةددـعــتملاو ةــيــئاــنــثــلا ةــيــلودــلا تاضواــفملا لـــك يف ةـــيـــنـعملا
.هصاصتخا يف لخدت تاطاشنب ةطبترملا فارطألا

 : ةفصلا هذهبو

لمـعيو ،ةيـلودلا تاقافتالاو تايـقافتالا قيبطت ىلع رهسـي–
نوكت يتلا تامازتلالا ديـسـجتب ةقلعتملا ريبادتلا ذـيفنت ىلع
ةعانصلاو ةحايـــــــــسلا عاطـــقب ةصاــــــخلاو اــهيـف اـــفرـــــط رئازجلا
،يلئاعلا لمعلاوةيديلقتلا

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

ةعانـــصلاو ةحايــــسلا رــــيزو“ ةراـــبع لدبـــــتــــست :٨ ةّداملا
٥٠–6١ مقر يذيـــفنــــتلا موـــسرـــملا ماــــكـــحأ لــــك يف “ةيديـــــلــــقتلا
ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا

ةـعاـنصلاو ةـحاــيسلا رــيزو“ ةراــبــعــب ،هالــعأ روــكذملاو6١٠2
.“يلئاعلا لمعلاوةيديلقتلا

ةّيمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رــــشــــني:٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةـــــّجحلا يذ٤ يف رـــئازجلاـــب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

دارج زيزعلا دبع

ماع ةجحلا يذ 4 يفخّرؤم 6٩١–0٢ مقر يذيفنتموسرم
مّمتيو لّدعي ،0202 ةنـــــس ويــــلوي ٥٢ قـــفاوــــملا ١44١
عيبر٩٢ يفخّرؤملا60–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا
6١0٢ ةنـــــــس رـــياـــنـــي0١ قــــفاوــــملا٧34١ ماع لوألا

ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
.ةيديلقتلا ةعانصلاو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،يلئاعلا لمعلاو

3٤١و٤–٩٩ ناــــــتداــــملا امــــيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــنــبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

يف خّرؤملا٠73–٩١ مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت  نمضتملاو

يف خّرؤملا36١–٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا88١–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠٩٩١ ةنس وينوي32 قفاوملا٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ
 ،تارازولا يف اهتزهجأوةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خّرؤملا6٠–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
6١٠2 ةـنس رـياــنــي٠١ قـــفاوملا73٤١ ماـــع لوألا عـــيــــبر٩2
ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،لّدعملا ،ةيديلقتلا

: يتأي ام مسري

ماكـــحأ ضـــعب مّمــــتيو موـــسرــــملا اذـــه لّدـــــعي: ىلوألا ةّداملا
ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا6٠–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١

موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ ممتتو لّدعت:٢ ةّداملا
73٤١ ماـــــع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا6٠–6١ مقر يذيفنتلا
رّرحتو،هالــــعأ روــــكذـــملاو6١٠2 ةنـــــس رياــــني٠١ قــــفاوـــملا

: يتأي امك

ةحايسلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لمتشت: ىلوألا ةداملا “
،ريزولا ةطلس تحت ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو
: يتأي ام ىلع

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

: ةيتآلا لكايهلا –4

،ةحايسلل ةماعلا ةيريدملا–
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،فرحلاوةيديلقتلا ةعانصلل ةماعلا ةيريدملا–

،يلئاعلا لمعلا ةيريدم–

،عاطقلا تاسسؤم ةعباتم ةيريدم–

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

6٠–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ نمض جردت :3 ةّداملا
ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا

: يتأي امك ررحت رّركم٤ ةدام،هالعأ روكذملاو6١٠2

 : يتأي امب فلكتو،يلئاعلا لمعلا ةيريدم : رركم٤ ةداملا“

،هرـــــيوـــــــطتو يلئاــــــعلا لمــــعلا ميــــظنت ةيـــــجـــيترــــتــــسا دادــــــعإ –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو

جمارب دادعإب ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةردابملا –
رهسلاو ،يلئاعلا لمعلا لاجم يف ةيقرتلاو ميظنتلا تاطاشن
،اهذيفنت ىلع

يف نيلعافلل يعامتجالا جامدإلاو ةينهملا تاردقلا زيزعت –
،يلئاعلا لمعلا

،يلئاعلا لمعلا عيراشم ليومتل ةمئالملا تايلآلا حارتقا –
،اهريوطتو

ةيعونلا نيسحتوجاتنإلا ىوتسم ىلع يلئاعلا لمعلا معد –
،قيوستلاو

 ،اهنييحتو يلئاعلا لمعلاب ةطبترم تانايب ةدعاق ءاشنإ –

ةقلعتــملا ةيمــــيظـــنتلاوةيعيرشتلا صوــــصنلاب ةرداــــبملا –
.اهحارتقاو يلئاعلا لمعلاب

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مّضتو

،هميظنتو يلئاعلا لمعلاريطأتل ةيعرفلا ةيريدملا –١
: يتأي امب فّلكتو

يلئاعلا لمعلاريطأت ةيجيتارتسا دادعإ يف ةكراشملا–
،اهتعباتمو اهذيفنت ىلع رهسلاو ،هميظنتو

تاطاشنلل يعامتجالاو يداصتقالا جامدإلا تاططخم دادعإ–
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،يلئاعلا لمعلاب ةطبترملا

لمعلاب ةطبترملا تاطاشنلا ةنّودم دادعإ يف ةكراشملا–
 ،اهنييحت ىلع رهسلاو،يلئاعلا

يلئاـعـلا لـمـعـلا رـيـطأت مـيـيـقـت تاـيـلـمـع ةـعـباـتـم ناـمض–
،اهب ةقلعتملا لئاصحلا دادعإو ،هميظنتو

ةقلعتملا ةيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا صوصنـلا حارـتـقا–
.يلئاعلا لمعلا ريطأتب

،هتيقرتو يلئاعلا لمعلاريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا –٢
: يتأي امب فّلكتو

يلئاعلا لمعلاريوطت ةيجيتارتسا دادعإ يف ةكراشملا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،هتيقرتو

،هتيقرتو يلئاعلا لمعلاريوطت جمارب دادعإ يف ةمهاسملا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو

روطت ةيكرح دصرو تامولعملا ماظن ةعباتم نامض –
،هنييحت ىلع رهسلاو ،يلئاعلا لمعلا طاشن ةيقرتو

يلئاعلا لمعلاب ةقلعتملا تاساردلا دادعإ يف ةمهاسملا –
 ،اهرثأ مييقتو

ةقـلـعـتملا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا صوصنـلا حارـتـقا –
.”يلئاعلا لمعلاريوطتب

موسرملا نم7 ةداملا نم٤ ةطملا  ماكحأ لّدعت :4 ةّداملا
قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا6٠–6١ مقر يذيفنتلا

:يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس رياني٠١

،......................)رييغت نودب (....................  :7 ةداملا “

مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكـت لاـمـعـتسا مـيـمـعـت ةـيـقرـتـب موـقـت –
،عاطقلا يلماعتم لبق نم لاصتالاو

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

ةعانـــــصلاو ةحايــــسلا ةرازو“ ةراـــــبع لدبــــتـــــست :٥ ةّداملا
6٠–6١ مقر يذيـــــفــــنـــتلا موـــسرـــملا ماــــكـــــحأ لك يف “ةيديـلـــــقتلا
ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا

ةعانصلاو ةحايسلا  ةرازو“ ةرابعب ،هالعأ روكذملاو6١٠2
 .”يلئاعلا لمعلاوةيديلقتلا

ّةيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــــسرـــملا اذـــــه رــــــشـــني :6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥2 قـــــفاوملا ١٤٤١ ماـــــع ةـــــجحلا يذ ٤ يف رـــــئازجلاـــــب رّرــــــح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

ماع ةجحلا يذ 4 يفخّرؤم ٧٩١–0٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملالّدعي ،0٢0٢ ةنس ويلوي ٥٢ قفاوملا ١44١
ماع لوألا عيبر٩٢ يفخّرؤملا٧0–6١ مقر يذيفنتلا
ماهم دّدحي يذلا6١0٢ ةنس رياـــني0١ قـــفاوملا٧34١
ةــــعاـــنــــصلاو ةـــحاـــيــــسلا ةرازوــــل ةماـــــعلا ةيشــــــتفملا
.اهريسو اهميظنتو ةيديلقتلا

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
ةيديلقتلا ةعانــــصلاو ةحايــــسلا رـــــيزو ريرـــــقــت ىلع ءانب –

،يلئاعلا لمعلاو
3٤١و٤–٩٩ ناــــــتداــــملا امـــيـــس ال ،روـــــتـــــسدلا ىلع ءاــــنبو  –

،هنم )2 ةرقفلا (
يف خّرؤملا٠73 –٩١ مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو –

٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ
 ،لوألا ريزولا نييعتنمضتملاو
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يف خّرؤملا36١–٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
يف خّرؤملا7٠–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو –

يذلا6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2
ةعانــــصلاو ةحايــــــسلا ةرازول ةماعلا ةيــــشــــــتفملا ماـــهم دّدـــحي
،لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو ةيديلقتلا

: يتأي ام مسري
ماكحأ ضعب ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا

ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا7٠–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا
.هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١

7٠–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ةيمست لّدعت :٢ ةّداملا
ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا

: يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو6١٠2
ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤم7٠–6١ مقر يذيفنت موسرم“

ةيشتفملا ماهم دّدحي ،6١٠2 ةنس يفناج٠١ قفاوملا73٤١
يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةماعلا

.“ اهريسو اهميظنتو
”ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا“ ةرابع لدبتست :3 ةّداملا
٩2 يف خّرؤملا7٠–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ لك يف

روكذملاو6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر
.”يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا“ ةرابعب ،هالعأ

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــــشـــني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي ٥2 قفاوملا ١٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

ماع ةجحلا يذ 4 يفخّرؤم ٨٩١–0٢ مقر يذيفنتموسرم
مّمــتـــــيولّدــــعي،0٢0٢ ةنــــــسويلوي ٥٢ قفاوملا ١44١
يذ٢١ يفخّرؤملا٧٥٢–0١ مقر يذيفنتلا موسرملا
0١0٢ ةـنس رـبوــتــكأ0٢ قـــفاوملا١34١ ماـع ةدـعــقــلا

ةحايسلا ةرازول ةيجراخلا حلاصملا ءاشنإ نمضتملاو
.اهميظنتواهماهمديدحـتوةيديلقتلا ةعانصلاو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،يلئاعلا لمعلاو

3٤١و٤–٩٩ ناـــــــــتداــــملا امـــيـــس ال ،روــــتــــــسدلا ىلع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا (

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا33٤١ ماع

يف خّرؤملا٠73–٩١ مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
٩١٠2 ةنس ربمـــــسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـمج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا36١–٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا7٥2–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
نمضتملاو٠١٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا١3٤١ ماع ةدعقلا يذ2١
ةيديلقتلا ةعانصلاوةحايسلا ةرازول ةيجراخلا حلاصملا ءاشنإ

 ،اهميظنتواهماهمديدحتو

: يتأي ام مسري

”ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا“ ةرابع لدبتست : ىلوألا ةداملا
2١ يف خّرؤملا7٥2–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ لك يف

روكذملاو٠١٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا١3٤١ ماع ةدعقلا يذ
.”يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا“ ةرابعب ،هالعأ

ةّيمــــسّرلا ةدــــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رـــشــــني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي ٥2 قفاوملا ١٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

ماع ةجحلا يذ6 يفخّرؤم٧0٢–0٢ مقر يذيفنتموسرم
ديدمتنمضتي ،0٢0٢ ةنس ويلوي٧٢ قفاوملا١44١
ءابو راشتنا نم ةياقولاماظن زيزعت ريبادتب لمعلا

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

،لوألا ريزولا ّنإ

3٤١و٤–٩٩ ناـــتداــــمـلا امــــيـــس ال ،روــــــتــــــسدلا ىلع ءاـــــــــنب –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا6٥١–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتمـلاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا683١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤمـلا7٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتمـلاو88٩١ ةنس رياني62 قفاومـلا8٠٤١ ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر3 يف خّرؤمـلا6٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي72 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا
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،فلشلاو ،راردأ تايالو ىلع ةقبطملا ،دغلا موي حابص نم
،راشبو ،ةركسبو ،ةياجبو ،ةنتابو ،يقاوبلا مأو ،طاوغألاو
يدـيسو ،فـيـطسو ،ةـفـلجلاو ،رـئازجلاو ،ةرـيوـبـلاو ،ةدــيــلــبــلاو
،ركسعمو ،ةليسملاو ،ةيدملاو ،ةنيطنسقو ،ةبانعو ،سابعلب
،تليسمسيتو ،سادرموبو ،جيريرعوب جربو ،نارهوو ،ةلقروو
.نازيلغو ،ةزابيتو ،سارهأ قوسو ،ةلشنخو ،يداولاو

،ةصتخملا تاطلسلا ةقفاوم دعبو ،ةالولا نكمي هنأ ريغ
لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

يلزنم رجح تاقوأ طبض وأ ليدعت وأ رارقإ اميس ال ،ةيالو
،رثكأ وأ ،ايح وأ  اناكم وأ ةيدلب فدهتسي يلك وأ يئزج
.ىودعلل ارؤب دهشت

لمــــــــعـــلا ،اــــموـــي )٥١( رــــشـــع ةســـمـــخ ةدــــمل ،ددـــــمي:3 ةّداملا
خّرؤمـلا٥8١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم3 ةداملا ماكحأب

٠2٠2 ةنس ويلوي6١ قفاومـلا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤2 يف
اهيف امب ،رورــــملا ةكرــــح عنــــــمب ةقــــــلعـــتملا ،هالــــــعأ روـــــــكذــــــملاو
2 ةداملا يف ةروكذملا تايالولا ىلإو نم ،ةصاخلا تارايسلا
.هالعأ

وأ كلذ ةرورـــــــضلا تــــضـــتــــقا اذإ ،ةالوــــــلا نكـــــــمي هّنأ رــــــــيـــــغ
.رورملل صيخارت حنم ،ةيئانثتسالا تايعضولل

،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ءارجإلا صخي ال
.علسلا لقنو نيمَدختسملا لقن

يرــــضـــحلا لقــــــنلا طاــــــشن قيــــلعت ءارــــــجإ ددـــــــمـــي:4 ةّداملا
يف ةيعوبسألا لطعلا لالخ ،صاخلاو يمومعلا ،صاخشألل
ىرخألا ريبادتلا اذكو ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا تايالولا
خّرؤمـلا28١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا يف اهيلع صوصنملا

٠2٠2 ةنس ويلوي٩ قفاومـلا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ7١ يف
.هالعأ روكذملاو

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت  ةقبطم ىقبت :٥ ةّداملا
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا

يف اـهـيـلـع صوصنملا ،هـتــحــفاــكــمو )٩١– دـيـفوـك( اـنوروــك
.هب لومعملا ميظنتلا

ويلوي82 نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرست:6 ةّداملا
.٠2٠2 ةنس

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رــــشـــــني :٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

72 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةـــــجحلا يذ6 يف رـــئازجلاـــب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

دارج زيزعلا دبع

ىدامج7١ يف خّرؤمـلا3١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤١ ماع ىلوألا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

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

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا3٠–6٠ مـــقر رـــمألا ىضتــــقمبو –
نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا72٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا7٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا33٤١ ماع

ماع لاّوش8١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩3٤١

يف خّرؤملا3٩2–3١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو3١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤١ ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
 ،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠73–٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا36١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـفاوــمـلا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا٩6–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر62
)٩١ - ديفوك( انوروكسوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هب ةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

لمعلا ديدجت ىلإ موسرمـلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
٤2 يف خّرؤمـلا٥8١–٠2 مقريذيفنتلا موسرمـلا ماكحأب
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي6١ قفاومـلا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ

سوريف ءابو راشتنا نمةياقولاماظن زيزعت ريبادت ديدمت
.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك

لمعلا ،اموي )٥١( رـــشـــــع ةســــمــــــخ ةدــــــمل ،ددــــــمـــي:٢  ةّداملا
خّرؤمـلا٥8١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم2 ةداملا ماكحأب

٠2٠2 ةنس ويلوي6١ قفاومـلا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤2 يف
،يلزنملا يئزجلا رجحلا ريبادتب ةقلعتملا ،هالعأ روكذملاو
)٥( ةسماخلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ءاسم )8( ةنماثلا ةعاسلا نم
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قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
راشتسم ةمهم رييغت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61
.ةّيروهمجلا ةسائرب

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

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2–29و6–19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

92 يف خّرؤــــملا70–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج52 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي

8 يف خّرؤملا93–02 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضـتقمبو–
0202 ةنـس رـــيارـــبف2 قــــفاوــــملا1441 ماـــــــع ةـــيـــــناـــثلا ىداــــمــــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،لّدعملا

52 يف خّرؤـــــملا يــــسائرلا موـــــسرملا ىلع عالــــطالا دعــــبو–
0202 ةنـــــــس يفناـــــج12 قـــــفاوــــملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
ىدل اراشتسم ،رضــــخألا نب ىســــيع دّيسلا نييعت نمضتملاو
،يندملا عمتجملاب افّلكم ،ةّيروهمجلا سيئر

: يتأي ام مسري

ّنيعملا ،رـــضــــخألا نب ىســــيع ّديــــــسلا ّفلكي: ىلوألا ةداملا
الدب ةينيدلا تايعمجلاب ،ةّيروهمجلا سيئر ىدل اراشتسم
.يندملا عمتجملا نم

ةّيمــــسرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

61 قــــفاوـــــــملا1441 ماــــع ةدعــــــقلا يذ42 يف رئازــــــــــجلاب رّرح
.0202 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ّفلكم ماــــهم ءاـــهــــنإ نمـــــضتي ،0202 ةنـــس وــــيلوــــــي61

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب
`````````````````````````

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
زيزعلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وـــــيلوي61 قــــفاوـــــملا

هتلاحإل ،ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم هتفصب ،يشكارم
.دعاقتلا ىلع

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
فّلكم ماهم ءاهـــنإ نمــــضـــتي ،0202 ةنــــــس ويــــــلوي61
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيمألا دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

ةسائرب صيـــخـــلتلاو تاــــساردلاب افّلكم هتفـــــصب ،يرفــــــعج
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا

`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاـــهـــنإ نمــــــضتي ،0202 ةنـــس وــــــيلوي61
ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب ةحلصم
.ةلماشلا

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رداقلا دبع دّيـــــــــسلا ماهـم ىهنت ،0202 ةنس ويـلوي61 قفاوملا

ينطولا دهعملاب لئاسولا ةحلصمل اسيئر هتفصب ،ناكرب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

`````````````````````````★`````````````````````````

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا
.اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيّديــــسلاو ةّديــــسلا ماهـــم ىهـــنت ،0202 ةنــــس ويلوي61 قفاوملا
– ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلــخادــلا ةرازوــب ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا

: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،اقباس

،ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،يابلا نامحرلا دبع–

،ةيلحملا ةماكحلل ةريدم اهتفصب ،يكرت نب ةحيتف–

يف ليلحتلاو مـــعدلل رـــيدم بئان هتـــــفـــصب ،ماـــصـــع رامـــع–
.ةيلحملا تاعامجلل ةماعلا ةيريدملا

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ريوط ريخلب ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

ةيلــــخادلا ةرازوــــب صيــــخلــــتلاو تاــــساردلاب افّلــــــكم هتـــفـــصب
.اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو

ةّيدرف ميسارم
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1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نادـــمـــح ّديــــسلا ماـــهــــم ىهــــنت ،0202 ةنـــــس وـــيلوـــي61 قــــفاوـــــملا

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،حلاص يبرعلب
هتلاحإل ،ةيـــنارمـــعلا ةئيهــــتلاو ةيلــــحملا تاعامــــجلاو ةيلــــــخادلا

.دعاقتلا ىلع
```````````````````````````````````````````````

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،دولوم ريبز ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

ةيـــلــــخادلا ةرازوــــب صيــــخلــــتــلاو تاـــــساردلاب افّلكم هتــــــفــــصب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
بتاكلا ماـــهــــم ءاهــــنإ نمــــضــــتي ،0202 ةنس وــــيلوــــــي61
.فيطس ةيالو يف ماعلا

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لهملب دباع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

يف هجامدإ ةداعإل ،فيطــس ةـــيالو يف اــــــماـــــع ابـــــتاــــك هتــــفــــصب
.ةيلصألا هتبتر

`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاسؤر ماهم ءاهـــنإ نمـــــضتي ،0202 ةنــــس ويــــلوــــي61
.راردأ ةيالو يف رئاود

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهـــــم ىهــــنت ،0202 ةـــنـــــــس وـــيــــلوــــي61 قــــفاوـــــملا
: راردأ ةيالو يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ

،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،راردأ ةرئادب ،يشاوك نيدلا رون–

،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ناقر ةرئادب ،يفاولا رضخل–

.فلوأ ةرئادب ،رودق رداقلا دبع–
`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم
سـيـئر ماـهـم ءاـهـنإ نـمـضـتـي ،0202 ةـنـس وـيـلوـي61
.ةليسملا ةيالو يف حلملا نيع ةرئاد

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دالوأ كوربم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

،ةليسملا ةيالو يف حلملا نيع ةرئادل اسيئر هتفصب ،يبنلا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61
.ةبانع ةيالو يف راجحلا ةرئاد

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،بانوب ديرف ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

هفــيلـــــكتل ،ةباـــــنــــع ةـــيالو يف راـــــجــــحلا ةرئادل اســــــيئر هتــــفــــصب
.ىرخأ ةفيظوب

`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ماهم ءاهــنإ نمــــضــــتي ،0202 ةنـــس ويــــلوـــــي61
ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد
.لدعلا ةرازوب جامدإلا

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يحلب دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف تاساردلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو

`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
شتــــــفم ماهــــم ءاهـــنإ نمـــــــضتي ،0202 ةنــس وـــيلوي61
.لدعلا ةرازوب نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةرابج دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

ةرازوب نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،لدعلا

`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةثعب ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61

.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف
`````````````````````````

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ناسح ّديسلا ماـــهـــم ىهــــنـــت ،0202 ةـــنــــس وـــيــــلوــــي61 قــــفاوــــــملا

ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ةثعبل اريدم هتفصب ،دويعس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ســـــيئر ماهــــم ءاــــهنإ نمـــــضتي ،0202 ةنــــس ويـــــلوي61
.يروتسدلا سلجملاب تاسارد

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميهاربإ دمحأ ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

،يروتسدلا سلجــملاب تاــــساردلل اســـــيئر هتــــفــــصب ،يراـــــخوــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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،ةنتاب ةيالو يف ،ةميرب ظيفحلا دبع –

،ةياجب ةيالو يف ،شمكوب كلام –

،ةركسب ةيالو يف ،يولع رصانم –

،راشب ةيالو يف ،ينامحر رضخل –

،ةديلبلا ةيالو يف ،يروصنم يداود –

،ةريوبلا ةيالو يف ،يرومعل ظيفحلا دبع –

،تسغنمات ةيالو يف،ةزمح نامحد –

،ةسبت ةيالو يف ،يناوهز رضخل دـمحم –

،ناسملت ةيالو يف ،يجرب دـمحما –

،ترايت ةيالو يف ،ديعس اضر –

،وزو يزيت ةيالو يف ،ينيربغ دـمحم –

،رئازجلا ةيالو يف ،سيلفت ةيزاج –

،ةفلجلا ةيالو يف ،يرصق ريمس –

،لجيج ةيالو يف،طوعل مالسلا دبع –

،فيطس ةيالو يف ،نيش نب ايسآ –

،ةديعس ةيالو يف ،يحابر نامحرلا دبع –

،ةدكيكس ةيالو يف ،تاكش ديمح –

،سابعلب يديس ةيالو يف ،ةدوب نيسح –

،ةبانع ةيالو يف ،ةسوس نومأم –

،ةملاق ةيالو يف ،ةيدوعسم قازرلا دبع –

،ةنيطنسق ةيالو يف،يمالس ىيحي –

،ةيدملا ةيالو يف ،مومح ريمأ –

،مناغتسم ةيالو يف ،يلياطس يحتف –

،ةليسملا ةيالو يف ،يلعب قازرلا دبع –

،ركسعم ةيالو يف ،بيطلا ديمحلا دبع –

،ةلقرو ةيالو يف ،ينوتيز فيطللا دبع –

،نارهو ةيالو يف ،يلغب بيعش –

،ضيبلا ةيالو يف ،ديعسب رمع –

،يزيليإ ةيالو يف ،تامتنإ ميهاربا –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف،ةرامع ديرف –

،سادرموب ةيالو يف،يراقوز دـمحم –

،فراطلا ةيالو يف ،دـمحم نب ملسم نيمأ –

،فودنت ةيالو يف ،يملاس بوجحم –

،تليسمسيت ةيالو يف ،ةرتبوب هالإلا دبع –

،يداولا ةيالو يف ،ةرحص مساقلب –

،ةلشنخ ةيالو يف ،يفرش ريشبلا دـمحم –

،سارهأ قوس ةيالو يف ،ةيرياضخ نيساي –

،ةزابيت ةيالو يف،يرامع لصيف –

،ةليم ةيالو يف،جابر ديعس –

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةفّلكم ةريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61
فاــشـــكـــتـــسالاو ةيـــــجيـــتارــــتـــسالا ةـــظـــقــــيلا ةـــساردـــــب
نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولاب صيخلتلاو ليلحتلاو
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شوبح نب ةنياز ةّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

فاشكتــسالاو ةيجيتارتــــسالا ةظقيلا ةـــــــساردب ةـــــّفلكم ةريدم
يلودلا نواعـــتلل ةيرئازــــجلا ةلاـــكولاب صيـــــخلتلاو ليـــــلحــــتلاو
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم

`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةحلصم سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ناكرب رداقلا دبع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

تاساردلل ينطولا دهعملاب نمألاو ةفاظنلا ةحلصمل اسيئر
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61

.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب
`````````````````````````

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،رضخل يالوم لالج ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب تاساردلل اسيئر
`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيبودــــــنم نيـــيــــعت نمـــضــــتي ،0202 ةنــــس وـــيـــــلوـــــي61
.تايالولا يف ةّيروهمجلا طيسول نييلحم

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا
تايالولا يف ةّيروهمجلا طيسول نييلحم نيبودنم ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،راردأ ةيالو يف ،ةليالج دـمحم –

،فلشلا ةيالو يف ،ناديز دمحأ –

،طاوغألا ةيالو يف،ةدبز يندم –

،يقاوبلا مأ ةيالو يف،ينايرغ رمع –
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،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،يزوزعم يماس –

،ةماعنلا ةيالو يف ،يكرابم ديجملا دبع –

،تنشومت نيع ةيالو يف ،يريتسم قيفوت –

،ةيادرغ ةيالو يف ،يديلب حلاص –

.نازيلغ ةيالو يف ،ةلوع نب يلاليجلا–
`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيبودـــنم نييــــعت نمـــضـــتي ،0202 ةنــــس ويـــلوــــي61
.ةيرادإ تاعطاقمب ةّيروهمجلا طيسول نييلحم

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

ةيرادإلا تاعطاقملاب ةّيروهمجلا طيسول نييلحم نيبودنم
: ةيتآلا

،نوميمتب ،ةشيعوب دمحأ –
،راتخم يجاب جربب ،يراصنل رمع –
،سابع ينبب ،يبرعلا دمحأ –
،حلاص نإب ،هـللا دبع بلاطلا حلاص دـمحم –
،مازق نإب ،تاكيش وفوف –
،ةعينملاب ،راطنز نيدلارون –
،ريغملاب ،ليترم فطاع –
،لالج دالوأب ،يولع يحتف –
 ،تناجب ،ناديوأ ناميلس –
،بادبدلاب ،سانو رمع –
.ترقوتب ،يناجيتلا حلاصلا دـمحم –

`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
لـــصــــنـــق نيـــيــــعت نــــمـــضـــتي ،0202 ةنــــس وـــيـــلوــــي61
ّةيــــــــبــــــــعّشلا ّةيــــطارقــــمــــيّدلا ةّيرئازـــــجلا ةّيروــــهــــــــــمـــــجلل
.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ياتيركب

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يدومحم مساقلب ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا

ياتيركب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل الصنق
.9102 ةنس ربمفون8 نم ءادتبا ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا(

`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا بتاكلا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61
.سابعلب يديس ةيالول

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دالوأ كورـــــــبم دّيــــــسلا نّيعي ،0202 ةنس وـــــيلوي61 قــــفاوــــملا

.سابعلب يديس ةيالول اماع ابتاك ،يبنلا دبع

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةماعلا
.ةينارمعلا

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،بانوب ديرف ّديسلا ّنيــــعي ،0202 ةنـــــــس وـــيلوـــــي61 قــــفاوــــملا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم

.ةينارمعلا ةئيهتلاو

`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61
.ايلعلا ةمكحملل

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،دويعس ناســح ّديــــسلا ّنيـــــعي ،0202 ةنــــس ويلوــــي61 قــــفاوـــملا

.ايلعلا ةمكحملل اماع انيمأ
`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61
.يروتسدلا سلجملاب ثوحبو

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ميـــهارـــبإ دمــــحأ ّديــــسلا ّنيعي ،0202 ةنــــــس وـــــيلوي61 قــــفاوـــملا

.يروتسدلا سلجملاب ثوحبلاو تاساردلل اريدم ،يراخوب
`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ءاسؤر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61
.يروتسدلا سلجملاب

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

1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةيتآلا ّديسلاو تاّديـــــسلا ّنيعت ،0202 ةنــــس وـــيلوي61 قفاوملا

: يروتسدلا سلجملاب تاسارد ءاسؤر ،مهؤامسأ

،بارعأ نيمساي–

،لاحروب ةميرك–

،ةشبكوب ةيروح–

،عبينز ماهس–

.يدـمحم ديلو–
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
مّرحم2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–

ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو7002ةنس رياني12 قفاوملا8241 ماع
يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولل ةيعاطقلا
،مّمتملا ،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو ةفاقثلا ةرازول ةعباتلا

اهترود لالخ ليهأتلل ةينطولا ةنجللا يأر ىلع ءانبو–
،9102 ةنس ويلوي13 يف ةدقعنملا

ةياصولا ةسراممل ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع ءانبو–
ةرازول ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا تاسسؤم ىلع ةيجوغاديبلا
،9102 ةنس ربمسيد32 يف ةدقعنملا اهترود لالخ ةفاقثلا

: يتأي ام نارّرقي

موــــــسرــــملا نم6١ ةداــــملا ماــــكحأل اقيـــــبـــــطت: ىلوألا ةداملا
71 قفاوملا0441 ماع رفص8 يف خّرؤملا362-81 مقر يذيفنتلا
ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش ددحي يذلا8102 ةنس ربوتكأ

ىرـخأ ةـيرازو رـئاودـل ةـعـباـتـلا يلاــعــلا نــيوــكــتــلا تاسسؤمل
مولع" ةبعش حتف ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهتسرامم تايفيكو
ةيفاقـــــــــثلا تاكلتــــمملا ظــــــفح“ صصخت ،”راــــــثآلا ملع / ةيناـــــــسنإ
،”ةيعامـتـجاو ةـيـناسنإ موـلـع“ نادـــيـــم ،“اهميمرتو ةـلوـقـنملا

ةداهــــش ليــــنل هيـــــجوتلاو جردــــتلاو ميـــــيقتلا تايفيك ددحيو
تاكلتــــمــــملا ظفــــحل ةــــيـــنطولا ةــــسردملاب ةيــــنهــــملا رتــــساملا
.0202-9102 ةيعماجلا ةنسلا نم ءادتبا ،اهميمرتو ةيفاقثلا

صصختلاو ةبعشلل ةيجوغاديبلا جماربلا ددحت:2 ةداملا
يرازو رارـــــق بــــجومب،هالــــعأ ىلوألا ةداــــملا يف نــــيروــــــكذملا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم
.ةفاقثلابفلكملا ريزولاو

ظــــــفــــحل ةـــــينـــطولا ةــــــسردـــــملاب قاــــــحـــــتلالا مـــــــــتي:3 ةداملا
رــــــتساملا ةداـــــهش لـــــينل اــــــهميمرتو ةــــــيفاقثلا تاــــــــكلتمملا
يساردلا راسملل ةيجوغاديبلا جئاتنلا ساسأ ىلع ةينهملا
.سناسيللا ةداهشل

قيرط نع ،رتسام ىلوألا ةنسلل ليجستلا حتفي :4 ةداملا
سناسيل ةداهش ىلع نيزئاحلل ،ةداهشلا ساسأ ىلع ةقباسم
ىرخأ ةيبنجأ ةداهش يأ وأ يكيسالك ماظن وأ”د.م.ل” ماظن
: ةيتآلا تاصصختلاو نيدايملا يف اهتلداعمب فرتعم

،اهميمرتو ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفح سناسيل–

،”داوملا“ صصخت ،ةيندملا ةسدنهلا يف سدنهم –

،”ميمرتو ظفح“ صصخت ،راثآلا ملع يف سناسيل–

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

قفاوملا١44١ ماع بجر٧ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
موــــــلـــــــع" : ةبــــــــعــــــــش حـــــــــتـــف نمــــــضـــتي ،0٢0٢ ةنــــــس سرام٢
تاكلتـــــمملا ظـــــفح" : صــــصــــخت ،"راــــثآلا ملـــع / ةيــــــناـــــسنإ
موـــــــــــــلـــــع" : نادــــــــــيـــم ،"اهمــــيـــــــمرــــــتو ةلوــــقـــــــنملا ةيـــــفاــــقــــــــثلا
جردتلاو مييقتلا تايفيك ددحيو ،"ةيعامتجاو ةيناسنإ

ةـسردملاب ةينهملا رتساملا ةداهش لينل هيجوتلاو
.اهميمرتو ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل ةينطولا

––––––––––
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

،ةفاقثلا ةريزوو

ماع ةجحلا يذ8١ يف خّرؤملا٥٠–٩٩ نوناقلا ىضتقمب–
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل

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

7١ يف خّرؤملا٩7–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا62٤١ ماع مّرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٥62–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع نابعش7١
ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن
 ،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

8١ يف خّرؤملا77–3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3١٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٩١2–3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمــــــضتملاو3١٠2 ةنس وينوي8١ قــــفاوــــملا٤3٤١ ماع نابعش٩
ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل ةينطولا ةسردملا ميظنت ةداعإ

،لدعملا ،اهميمرتو

9 يف خّرؤملا671-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6102 ةنس وينوي41 قفاوملا7341 ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

8 يف خّرؤملا362-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8102 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا0441 ماع رفص
يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش

،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا
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،ةيليكشتلا نونفلا يف سناسيل–

،ةيليكشتلا نونفلا تاسارد يف ايلع ةداهش–

،يفاقثلا ثارتلا ىلع ةظفاحملا يف سناسيل–

،ةيرامعملا ةسدنهلا يف سناسيل –

.يرامعم سدنهم ةداهش –

يف تالـــيجستلا خـــيرات نـــع ةـــبلطلا مالــــعإ مــــتي:5 ةداملا
لئاسو فلتخم قيرط نع ةــيعماج ةـــنس لـــك نـــم رـــتساملا
وأ ةــفاحصلا قـــيرط نـــع وأ ةــسردملل باوـــلا عـــقوم( مالـــعإلا
.)ةمئالم ىرخأ ةليسو يأ وأ تاقصلملا

ظــفحل ةـــيـــنـــطوـــلا ةسردملاـــب قاـــحـــتـــلالا ةـــقـــباسم مـــظـــنـــت
يلاعلا ميلعتلا ةرازو لبق نم اهميمرتو ةيفاقثلا تاكلتمملا

.ةفاقثلا ةرازوو يملعلا ثحبلاو

ةنــــــجل فرــــط نم نيحــــشرتــــملا تافــــلم سردـــــت:6 ةداملا
: نم لكشتت

،اسيئر ،ةسردملا ريدم –

،ةسردملاب تاساردلا ريدم –

،ةبتر ىلعأ تبثي ةسردملاب مئاد ذاتسأ –

،ةفاقثلا ةرازو نع لثمم –

.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع لثمم –

ةمئاق دادعإو حشرتلا تافلم ةقباطم ةساردب ةنجللا ّفلكت
.نيحشرتملا

ةــــــمئاـــــــق ،تالوادــــــملا ةـــنــــــــجل رــــــضــــــحم ىلع ءاــــــــنب ،اـــضيأ دعــــتو
.يقاقحتسالا بيترتلا ساسأ ىلع ،نيحجانلا نيحشرتملا

يــه ةــــبلطلا هـــيجوتو جردــــتو مــــييقت تاــــيفيك:7 ةداملا
ةعباتلا يلاــعلامــيلعتلا تاـــسسؤم يف اـــهب لوـــمعملا اـــهسفن
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول

نييلاعلا نيوكتلاو ميلـعتلل ماعلا رـــــيدملا فّلكي :8 ةداملا
ةرادإلا رـــيدـــمو يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلاو يلاـــعـــلا مـــيـــلـــعـــتـــلا ةرازوـــب
ظفحل ةينطولا ةسردملا ريدمو ةفاقثلا ةرازوب لئاسولاو
قيبطتب ،هصخي اميف لك ،اهميمرتو ةيفاقثلا تاكلتمملا

.رارقلا اذه

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :9 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةنس سرام2 قفاوملا1441 ماع بجر7 يف رئازجلاب رّرح
0202.

ةفاقثلا ةريزو

ةدود نب ةكيلم

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

روتيش نيدلا سمش

وينوي٩٢ قفاوملا١44١ ماع ةدعقلا يذ٧ يفخّرؤم رارق
رفص٥٢ يفخّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،0٢0٢ ةنس
ددحي يذلا٩00٢ ةنس رياربف١٢ قفاوملا034١ ماع
ةيوهجلا حراسملل ةينفلا ةنجللا نييعت تايفيك
.اهريسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ

لّوأ يف خّرؤملا36١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

7١ يف خّرؤملا٩7–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا62٤١ ماع مّرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

72 يف خّرؤملا8١–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7٠٠2 ةنس رياني6١ قفاوملا72٤١ ماع ةجحلا يذ
،ةيوهجلا حراسملل يساسألا نوناقلا

١2 قفاوملا٠3٤١ ماع رفص٥2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةينفلا ةنجللا نييعت تايفيك ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس رياربف
،اهريسو ةيوهجلا حراسملل

: يتأي ام رّرقت

رارقلا ماكحأ ضعب مّمتيو رارقلا اذه لّدعي: ىلوألا ةداملا
٩٠٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٠3٤١ ماع رفص٥2 يف خّرؤملا
ةيوهجلا حراسملل ةينفلا ةنجللا نييعت تايفيك ددحي يذلا

.اهريسو

يف خّرؤملا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٢ ةداملا
روـــكذملاو٩٠٠2 ةـــنس رـــياربف١2 قــــفاوملا٠3٤١ ماــــع رـــــفص٥2
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ

: ءاضعأ )7( ةعبس نم ةنجللا لكشتت:2 ةداملا“

،اسيئر ،يوهجلا حرسملا ريدم –

نيدقاعتملا وأ/و نيينفلا نيمدختسملا نع نيلثمم )3( ةثالث–
،مهؤارظن مهبختني نيذلا نيينفلا

رــــيزولا مـــهنّيعي نـــفلا مـــلاع نـــم تاـــيصخش )3( ثالــــث –
.”ةفاقثلاب فّلكملا

رفص٥2 يف خّرؤملا رارقلا نم٤ ةداملا ماكحأ لّدعت :3 ةداملا
رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٠3٤١ ماع
: يتأي امك

نيمدختسملا نولثمي يذلا ءاضعألا ىلع بجي :٤ ةداملا“
)2( نيتنس اوتبثي نأ ،باختنالل نيلباق اونوكيل ،نيينفلا

تاـباـخــتــنالا خــيراــت دــنــع يوــهجلا حرسملا يف ةــيــمدــقألا نــم
ةنس لبق ةيحرسملا لامعألا دحأ يف مهعيزوت مت دق نوكيو
.”تاباختنالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،)١(
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ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:4 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

وينوي٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ7 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

ةدود نب ةكيلم
`````````````````````````★`````````````````````````

ويلوي41 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم رارق
يرثألا عقوملاةيامح ططخم نمضتي ،0202 ةنس
.اهحالصتساو هل ةعباتلا ةيمحملا ةقطنملاو ”نوبيه“

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

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ

ماع رفص02 يفخّرؤملا40–89 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وينوي51 قفاوملا9141
،هنم03 ةداملا اميس ال ،يفاقثلا

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

9 يفخّرؤملا323–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةـــــنــــس رــــبوــــــتــــــــكأ5 قـــــــفاوــــــملا4241 ماــــع ناــــــــبــــــعــــش
ةـيرـثألا عـقاوملا ةـياـمـح طـطـخــم دادــعإ تاــيــفــيــك نــمضتملاو
ةداملا اميس ال ،اهحالصتساو اهل ةعباتلا ةيمحملا قطانملاو
،هنم51

71 يفخّرؤملا97–50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5002 ةنس رياربف62 قفاوملا6241 ماع مرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

مقر ةبانع ةيالول يئالولا يبعشلا سلجملا ةلوادم دعبو–
ةقداصملا ةنمضتملاو9102 ةنس ويام4 خيراتب9102–31
ةــقــطــنملاو ”نوــبــيــه“ يرــثألا عــقوملا ةـــياـــمـــح طـــطـــخـــم ىلع
،اهحالصتساو هل ةعباتلا ةيمحملا

:يتأي ام رّرقت

موسرملا نم51 ةداملا ماكـحأل اقـــيـــــبطت :ىلوألا ةداملا
4241 ماـــــع ناــــبــــعـــش9 يفخّرؤــــملا323–30 مـــــقر يذـــيــــفـــنــــتلا
دادعإ تايفيك نمــــضـــتــــملاو3002 ةــنـــــس ربوـــــتكأ5 قـــــفاوــــملا

ةعباتلا ةيمحملا قطانملاو ةيرثألا عقاوملا ةيامح ططخم
ةيامح ططخم ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهحالصتساو اهل
هل ةــــعـــباـــتلا ةيــــمـــــحملا ةقــــطنــــملاو”نويبه“ يرثألا عـــــقوـــــملا

.اهحالصتساو

ططخمب ةينـــعملا ةــــيرـــــثألا عـــقاوـــــملا لثــــمــــتت:2 ةداملا
ةعباتلا ةيمحملا ةقطنملاو ”نوبيه“ يرثألا عقوملا ةيامح
: يتأي اميف ،اهحالصتساو هل

،رحبلا ةهجاو يح وأ تاليفلا يح–

،يحيسملا يحلا–

،قوسلا–

،ةيمومعلا ةحاسلا يح–

،ةيمومعلا ةحاسلا–

،نوبيه حرسم–

،“ريفيس ميتبيس“ ةاّمسملا لامشلا تامامح–

،بونجلا تامامح اياقب–

،هالإ رشع ينثالا دبعم–

،ليكولا اليف–

،رتونيم اليف–

.نوبيه تانازخ–

يرــثألا عــــقوــــملا ةــــياــــمــــح طـــــطــــــخـــم قــــــفرـــــــي :3 ةداملا
لصأب ،اهحالصتساو هل ةعباتلا ةيمحملا ةقطنملاو ”نوبيه“
.رارقلا اذه

يرـــــثألا عـــــقوــــملا ةــــياــــمـــــح طـــطــــخم عــــــضوـــــي :4 ةداملا
تحت اهحالصتساو هل ةعباتلا ةيمحملا ةقطنملاو ”نوبيه”
خيراتل ةيلاوملا اموي )03( نيثالثلا لالخ روهمجلا فرصت
.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشن

عــقوـــملا ةياــــمح ططـــخم ىلع عالـــــطالا نكـــــمي :5 ةداملا
،اهحالصتساو هل ةعباتلا ةيمحملا ةقطنملاو”نوبيه” يرثألا

.)ةبانع ةيالو( ةبانع ةيدلبل يبعشلا سلجملا رقمب

ةينايبلاو ةـبوتــــكملا قئاـــــثولا ةـــمئاـــق مــــضــــت :6 ةداملا
: يتأي ام ،فلملل ةنوكملا

: ةبوتكملا قئاثولا •

،لاغشألا ريرقت–

،ةيلاجعتسالا لاغشألا–

،عفرلا ةيلمعل يحيضوتلا ريرقتلا–

: ثالثلا لحارملاب صاخلا ريرقتلا–

ريـــــبادــــتلاو صــــيـــخــــشتلا : ىلوألا ةلـــــــحرــــملا ريرقت*
،ةيلاجعتسالا

يرثألاو يفارــــغوــــبـــطلا عـــفرلا: ةيناــــثلا ةلـــــحرملا ريرقت*
،حالصتسالاوةيامحلا ططخمل يديهمتلا عورشملاو

.ةيئاهنلا ةغيصلا ريرحت: ةثلاثلا ةلحرملا ريرقت*

ءاصقتسالا دعب تاظفــــحتلا عــــفرب صاـــــخلا ريرــــــقتلا–
.يمومعلا
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: ةينايبلا قئاثولا•

،1 مقر ءزجلا ةئيهتلا ططخم :1 مقر ةقاطب–

،2 مقر ءزجلا ةئيهتلا ططخم

،1 مقر ءزجلا ةقطنملا ططخم :2 مقر ةقاطب–

،2 مقر ءزجلا ةقطنملا ططخم

،1 مقر ءزجلا تاقفترالا ططخم :3 مقر ةقاطب–

،2 مقر ءزجلا تاقفترالا ططخم

،1مقر ءزجلا راسملا ططخم :4 مقر ةقاطب–

،2 مقر ءزجلا راسملا ططخم

،1 مقر ءزجلا لقنلاو لوصولا ططخم :5 مقر ةقاطب–

،2 مقر ءزجلا لقنلاو لوصولا ططخم

،1 مقر ءزجلا ةراشإلا ططخم :6 مقر ةقاطب–

،2 مقر ءزجلا ةراشإلا ططخم

،1 مقر ءزجلا تاطاشنلا ططخم :7 مقر ةقاطب–

،2 مقر ءزجلا تاطاشنلا ططخم

،1 مقر ءزجلا ةددهملا ءازجألا ططخم :8 مقر ةقاطب–

،2 مقر ءزجلا ةددهملا ءازجألا ططخم

،ءاسفيسفلا دجاوت ططخم :9 مقر ةقاطب–

،1 مقر ءزجلا يفارغوبطلا عفرلا :01 مقر ةقاطب–

،2 مقر ءزجلا يفارغوبطلا عفرلا

،1 مقر ءزجلا ةيمحملا ةقطنملا ميظنت ةقاطب :11 مقر ةقاطب–

.2 مقر ءزجلا ةيمحملا ةقطنملا ميظنت ةقاطب

عقوملا ةيامح ططخم ريبادت لوعفم يرسي :7 ةداملا
،اهحالصتساو هل ةعباتلا ةيمحملا ةقطنملاو ”نوبيه“ يرثألا
.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشن خيرات نم ءادتبا

رواشتلاب ،ةبانع ةيالول ةفاقثلا ريدم فلكي :8 ةداملا
ططخم ذيفنتب ،ةبانع ةيدلبل يبعشلا سلجملا سيئر عم
ةعباتلا ةيمحملا ةقطنملاو ”نوبيه“ يرثألا عقوملا ةيامح
.هرييستواهحالصتساو هل

ةّيــــــــــمـــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف رارــــقلا اذــــه رـــشــــني:9 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

41 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس ويلوي

ةدود نب ةكيلم

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

وينوي٩٢ قفاوملا١44١ ماع ةدعقلا يذ٧ يفخّرؤم رارق
ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،0٢0٢ ةنس

رـــــيوـــــطـــتلاو يمـــــلعلا ثحــــــبلل ةــــمئادلا ةيعاـــــــــطقلا
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازول يجولونكتلا
.يعامتجالا
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٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ7 يف خّرؤم رارق بجومب
ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت ،٠2٠2 ةنس وينوي
يــــجولونـــــكتلا ريوـــــطتلاو يمـــــلعلا ثحبلل ةــــمئادلا ةيــــعاـــطــــقلا
ماكحأل اقيبطت ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازول
١2 يف خّرؤملا3٤2–٩٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا

ددحي يذلا٩٩٩١ ةنس ربوتكأ١3 قفاوملا٠2٤١ ماع بجر
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ميظنت
: يتأي امك ،اهريسو يجولونكتلا

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب–١

: ةداسلا

ليغشتلل ماعلا ريدملا ،فايضوب نيدلا فرش دـمحم–
،جامدإلاو

،لمعلا تاقالع ريدم ،ينزاخم حبار–

.مالعإلا ةمظنأو تاساردلا ريدم ،ينورمع لالع–

: عاطقلل ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب–٢

: ةداسلاو تادّيسلا

دهعملل ماعلا ريدملا ،يديرد يناغلا دبع نيدلا لامج–
،لمعلل ينطولا

دهعملل ةماعلا ةريدملا ،شونف ةدولوملا ،رايط ةحيتف–
،ةينهملا راطخألا نم ةياقولل ينطولا

قودنــــصلل ميـــظنـــتلاو يلآلا مالــــــعإلا رـــــيدم ،شن ديــــشر–
،دعاقتلل ينطولا

ريدم ةــــــــــــــبئان ،لــــــيوـــط ةدوـــــلوــــملا ،ةفـــــلاـــــخوــــب ناـــــــميإ–
ةيعامـتـجالا تاـنـيـمأتـلـل ينـطوـلا قودـنصلاـب تاـيـئاصحإلل
،ءارجألا لامعلل

ليغشتلا ىلع ةظفاحملل ريدم بئان ،نياسبا ميكح–
،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولاب ينهملا ليهأتلا ةداعإو

نيوكتلاب ةفلكم ةيعرف ةريدم ةبئان ،ساررمح ةنيربص–
،ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلاب
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ةئيه–ماـعــلا رــيدملا دــعاسم ،ناــبــعش تياــن سقــفــيس–
لاغشألاو ءانبلا تاطاشن يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا
،يرلاو ةيمومعلا

– ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةراشتسم ،ةدومح نب ةصفح–
ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا

ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا ءوس نع
،يرلاو

نيقوعملا ءاضعأل ينطولا ناويدلا– ةبيبط ،يديعس ةليل–
.اهقحاولو ةيعانطصالا

رــــيزو فرــــط نم ةراـــتـــخملا تايــــصـــخشلا ناونعب–3
اهتءافك ساسأ ىلع يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
: ةيملعلا

: ةداسلا

ةيداصتقالا مولعلا ةيلكب ثحاب ذاتسأ ،يبيب فسوي–
،)3 رئازجلا ةعماج( رييستلا مولعو ةيراجتلا مولعلاو

مولـــــــعلا ةيلــــكب ثـــحاب ذاتــــسأ ،بـــيذ نب ديــــشرلا دـــــــبع–
ةعــــماــــج( رـــيــــيســــتلا موـــــلعو ةــــيراـــجــــتلا مولــــعلاو ةيداــــصـــــتقالا
،)3 رئازجلا

داصتقالا يف ثحبلا زكرمب ثحاب ذاتسأ ،يساسعل رذنم–
،)2 رئازجلا ةعماج( ةيمنتلا لجأ نم يقيبطتلا

داصتقالا يف ثحبلا زكرمب ثحاب ذاتسأ  ،يناورم ديلو–
.)2 رئازجلا ةعماج( ةيمنتلا لجأ نم يقيبطتلا

ةئيبلا ةرازو

وينوي92 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ7 يفخّرؤم رارق
ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،0202 ةنس

رــــيوـــطــــتلاو يمـــــلــــعلا ثــــحـــبلل ةــــمئادلا ةيــــــعاـــــــطقلا
.ةئيبلا ةرازو يف يجولونكتلا
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92 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ7 يف خّرؤم رارق بجومب
ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،0202 ةنس وينوي
يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا

ماكحأل اقيبطت ،ةئيبلا ةريزو ةسائر تحت ،ةئيبلا ةرازو

يف خّرؤملا342-99 مقر يذيفنتلا موسرملا نم4و3 نيتداملا
دّدحي يذلا9991 ماع ربوتكأ13 قفاوملا0241 ماع بجر12
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ميظنت
: يتأي امك ،اهريسو يجولونكتلا

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب

: ةداسلاو تادّيسلا

،ةرازولاب ةماع ةشتفم ،ةيدان فونش–

،ةئيبلل ةماع ةشتفم ،ةريمس يديمح–

،صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ،دمـحم ةعمجوب–

،ةيرضحلا ةيئيبلا ةسايسلا ريدم ،ميرك اباب–

،ةيعانصلا ةيئيبلا ةسايسلا ةريدم ،ةلاه طبينش–

،ةيئيبلا تاساردلا مييقت ةريدم ،ةريصن يلع جاح–

تاريغتلا نم صيلقتلا ريدم بئان ،نامحرلا دبع موداقوب–
.ةيخانملا

: عاطقلل ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب

: ةداسلا

،تايافنلل ةينطولا ةلاكولا لثمم ،ميرك دمـحم نامو–

تايجولونكتل ينطولا زكرملا لثمم ،رداقلا دبع يقرف–
،ءاقن رثكأ جاتنإ

دراوملا ةيمنتل ينطولا زكرملا لثمم ،لامج ينادند –
.ةيجولويبلا

ةرـــيزو فرـــط نـــم ةراـــتـــخملا تاـــيصخشلا ناوـــنــــعــــب
: ةيملعلا اهتءافك ساسأ ىلع ةئيبلا

: نادّيسلا

،سادرموب ةعماجب يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ ،ميرك بارع–

.مناغتسم ةعماجب يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ ،نيمل يضاق –

ينـطوـلا عـباـطـلا تاذ ةــيــمــلــعــلا تاــيــعــمجلا ناوــنــعــب
: ةئيبلا ةريزو فرط نم ةراتخملا

تلاليفات رصق لوديمأ ةيعمج سيئر ،دمحأ حون ّديسلا –
.ةيادرغ

تاريغتلا نم صيلقتلا ريدم بئان ةنجللا ةنامأ ىلوتي
.ةيخانملا

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


