
ـه٢٤٤١ ماع مّّرحم٤١ ءاعبرألا ٢٥ ددعلا

م0٢0٢ ةنس ربمتبس٢ قفاوملا نوسمخلاو ةعباسلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا
36.46.56.120

21.53.45.120 سكافلا
رئازجلا0023-05 ب.ج.ح
ZD FOPMI 081 56 : xeléT

GK 86 7000.003.060  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةّيميظنتميسارم

ماظن فيفخت ريبادت زيزعتنمضتي ،٠2٠2 ةنس تشغ١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم2١ يف خّرؤم8٣2–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.........................................................................................هتحفاكمو )9١– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نمةياقولا

ةنيزخلا رارمتسا تايفيك ددحي ،٠2٠2 ةنس تشغ١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم2١ يف خّرؤم9٣2–٠2 مقر يذيفنتموسرم
تاسسؤملاو كونبلا فرط نم ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب ،ةيئانثتسا ةفصب ،لفكتلا يفةيمومعلا
....................................)9١–ديفوك(انوروك سوريف ءابو ببسب تابوعص نوهجاوي نيذلا صاوخلاوتاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا

..................................يعجرملا رجألا غلبم ددــحي،٠2٠2 ةنس تشغ١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم2١ يف خّرؤم٠٤2–٠2 مقر يذيفنتموسرم

مقر يذيفنتلا موسرملا مـّمـتيو لّدــــعـي ،٠2٠2 ةنس تشغ١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم2١ يف خّرؤم١٤2–٠2 مقر يذيفنتموسرم
يف زبخلاو قيقدلا راـــــعسأ دــيدــحت نــمـضـتـملاو٦99١ ةنس لـيرـبأ٣١ قـفاوملا٦١٤١ ماـــع  ةدعقلا يذ٥2يف خّروملا2٣١–٦9
.........................................................................................................................................................................................................عيزوتلا لحارم فلتخم

مقر يذيفنتلا موسرملا مــّمـتيو لّدــــعـي،٠2٠2 ةنس تشغ١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم2١ يف خّرؤم2٤2–٠2 مقر يذيفنتموسرم
دنع بلصلا حمقلا دــيمس راـــــعسأ ددــحي يذــلا7٠٠2 ةــنس رــبمسيد٥2 قـــفاوــملا82٤١ ماع ةـجحلا يذ٦١يف خّروملا2٠٤–7٠
........................................................................................................................................................هعيزوت لحارم فلتخم يفو جاتنإلا

باـــسح رـــــييست تاـــيفيك ددــحي ،٠2٠2 ةنس تشغ١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم2١ يف خّرؤم٣٤2–٠2 مقر يذيفنتموسرم
..”ةيديصلاو تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل يـــنطوـــــلا قودــــنصـــلا” هــــناوــنع يذـلا2٠٣–١٥١ مقر صاخلا صــيــصخـتـــلا

رــيزولا ىدــل بدتنملا رـيزوــــلا ىلإ دــــــنسي،٠2٠2 ةنس تشغ١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم2١ يف خّرؤم٤٤2–٠2 مقر يذيفنتموسرم
حونمملا ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرـغصملا تاـسسؤملاب فــلكملا لوألا
...............................................................................................................................................................................عيراشملا ووذ بابشلا اهايإ

ةّيدرفميسارم

صيخلتلاو يوهجلا لمعلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ42 قفاوملا2441 ماع مّرحم5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب هتيبذاجو ميلقإلا ةئيهتل ةماعلا ةيريدملا يف قيسنتلاو

يف حلاصملا ةيشتفمب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ42 قفاوملا2441 ماع مّرحم5 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا

– ءاضقلل ينطولا دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةلودلا سلجمب ةلود راشتسمو ،اقباس

ةيشتفملا يف شيتفتلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

ةيلاملا نع لوؤسم سيئر بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................”كارطانوس“ اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلاب

.....ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم

ايلعلا ةينطولا ةسردملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................................تنمجانملل

ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................اهلالغتساو ةيمحملا ةيفاقثلا تاكلتمملا رييستل

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةفاقثلل ىربكلا عيراشملا زاجنإ رييستل

عرزل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................................................ءاضعألا

ـه٢٤٤١ ماع مّرحم٢٥٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمتبس٢ 2
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..................................ةبساحملا سلجمب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ42 قفاوملا2441 ماع مّرحم5 يف خّرؤم يسائر موسرم

يملعلاو يفاقثلا نواعتلاب فّلكم ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولاب ينيدلاو

ةسائرب ريدم يبئان نييعت نانمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
...........................................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم

..................................لدعلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم

ايلعلا ةسردملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................................................ءاضقلل

ةجلاعم ةيلخ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................................يلاملا مالعتسالا

ةددعتملا ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................................................تاينقتلا

سلجمب ةيناثلا ةجردلا نم نيبستحم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ42 قفاوملا2441 ماع مّرحم5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................................ةبساحملا

...ضيبلا ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نـيوـكـتـل يـنـطوـلا دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................يداولا ةيالوب ”روتسم يديس“ ةـيـنـطوـلا ةـيـبرـتـلا عاـطـق يـفـظوـم

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................اقباس - ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةعانصلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................................اقباس - مجانملاو

......ةراجتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...نيتيالو يف ةراجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يداصتقالا ينطولا سلجملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................................................................يعامتجالاو

ىدل ةلودلا ةبتاك ناويد ةسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................ةبخنلا ةضايرب ةفّلكملا ةضايرلاو بابشلا ريزو

.............................................ةراجتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب نيتفّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................ةيجراخلا ةراجتلاب ّفلكملا ةراجتلا ريزو ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب

....ةديعسب ةراجتلل يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............نيتيالو يف ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

سلجملا سيئر ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

....يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

٢٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع مّرحم٤١
3م0٢0٢ ةنس ربمتبس٢
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

يسيئر يبئانو يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................ةيركسعلا يحاونلا ىدل اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا

يسيئر يبئانو يسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ2 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................ةيركسعلا يحاونلا ىدل اهب مزتلملا تاقفنللةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا

........................................نييركسع ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،0202 ةنس تشغ5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف ةخّرؤم تارارق

.............................................نييركسع ةاضق نييعت نمضتت ،0202 ةنس تشغ5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف ةخّرؤم تارارق

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ىدل ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي،0202 ةنس تشغ8 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤمكرتشم يرازو رارق

.....................................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل ”نيدموب يراوه“ ةعماج

مجانملا ةرازو

تايـــفــــيكو طورــــشـــب قلــــعـــتملاءاـــبــــعألا رتــــفد جذوـــــمن ددــــــحي ،٠2٠2 ةنـــس ربمتبس لوأ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٣١ يفخّرؤم رارق
.........................................................................................................................................بهذلل يفرحلا يمـــجـــنملا لالغـــتـــسالا

ـه٢٤٤١ ماع مّرحم٢٥٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمتبس٢ 4
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٢٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع مّرحم٤١
5م0٢0٢ ةنس ربمتبس٢

ةـّيميظنتميسارم
ماع مّرحم٢١ يفخّرؤم٨3٢–0٢ مقر يذيفنتموسرم

زيزعتنمضتي ،0٢0٢ ةنس تشغ١3 قفاوملا٢٤٤١
سوريفءابو راشتنا نمةياقولا ماظن فيفخت ريبادت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

٣٤١و٤–99 ناـــتداــــمـلا امــيـــس ال،روــــتـــسدلا ىلع ءاـــنـــــب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىدامج7 يف خّرؤمـلا7٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو889١ةنس رياني٦2 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر٣ يفخّرؤمـلا٦٠–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا899١ ةنس وينوي72 قفاومـلا9١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىدامج7١ يف خّرؤمـلا٣١–١٠ 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

ةيناثلا ىدامج9١ 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 قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

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

ماع لاّوش8١يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لّدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا9٣٤١
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٣92–٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو٣١٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـفاوــمـلا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا9٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2
اــــنوروـــــك سورــــيــــفءاــــبو راشــــتنا نــــــــم ةــــياــــــــقولا رـــــيــــبادــــــتــب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )9١– ديفوك(

: يتأي ام مسري

رـــيـــبادت زـــيزـــعت ىلإ موـــسرــــمـلا اذــــه فدهــــي : ىلوألا ةّداملا
اــــنوروــــك سورـــيفءابو راشــــتنا نمةياــــقولا ماــــظن فيــــفــــخت
ماــــــكـــحألاب دّيــــقـــتلا لـــظ يف كلذو ،هتـــــــــحفاكمو )9١– ديفوك(
يأ نم مهتيامحونيـنطاومـلا ةحــــص ىلع ظافــــحلاىلإ ةيمارلا

.انوروك سوريفءابو راشتنال رطخ

نيثالث ةدمـل يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ لّدعي :٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،ًاموي)٠٣(

ةيداحلا ةعاسلا نم يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي –
موي حابص نم)٦( ةسداسلاةعاسلا ةياغ ىلإ  ًاليل)١١( رشع
،ةياجب : ةيـــــتآلا)8١( ةرـــــشع يناــــمثلا تاــــــيالوـــــلاىلع ،دـــــــــغلا

،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ناسملتو ،ةسبتو ،ةريوبلاو ،ةديلبلاو
،سادرموبو ،يزيليإو ،نارهوو ،ةيدمـلاو ،ةبانعو ،لجيجو
،نازـــــيــــــــلـــــغو ،ىلــــفدــــلا نيـــــعو ،ةزاــــبـــــيــتو ،فودـــــنـــــتو ،فراــــــــــطلاو
،هاندأ ةرقفلا يف ةروكذمـلا تايالولا ءانثتساب

)٠٣( نيثالثلا تايالولا يلزنمـلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ةــنــتاــبو ،يقاوـــبـــلا مأو ،طاوـــغألاو ،فـــلشلاو ،راردأ : ةـــيـــتآلا

،فيطسو ،ةفلجلاو،ترايتو ،تسغنماتو،راشبو،ةركسبو
،ةنيطنسقو،ةمـلاقو،سابعلب يديسو،ةدكيكسو،ةديعسو
جربو ،ضيبلاو،ةلقروو،ركسعمو ،ةليسمـلاو،مناغتسمو
،سارهأ قوسو ،ةلشنخو ،يداولاو ،تليسمسيتو ،جيريرعوب
.ةيادرغو،تنشومت نيعو،ةماعنلاو،ةليمو

،ةصتخمـلا تاطلسلا ةقفاوم دعبو ،ةالولا نكمي:3 ةّداملا
لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

رجحلا ءارجإ تاقوأ طبض وأ ليدعت وأ رارقإاميسال ،ةيالو
وأ ايح وأ اناكم وأ ةيدلب فدهتسي يلكلا وأ يئزجلا يلزنملا
.ىودعلل اًرؤب دهشت ،رثكأ
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ةناضح رودو ضاير طاشن فانئتساب صخرُي:٤ ةّداملا
بجي فّيكم يحص لوكوتوربل مراصلا ذيفنتلا عم ،لافطألا
: اميس ال ،نمضتي نأ

فشكلا رابتخال نيمدختسمـلا عيمج عاضخإ ةيمازلإ–
 ،ةسسؤمـلا حتف لبق ، )9١– ديفوك( سوريف نع

يف ،تاســـــسؤــــمـلا لابقــــتسا تاردــــــق نم %٠٥ مادخـــتسا–
،ىلوأ ةلحرم

،يدسجلا دعابتلا مارتحا–

،نيمدختسمـلا عيمجل يقاولا عانقلل يرابجإلا ءادترالا–

طاقن فلتخم دنع ةيئاقولاو ةعناملا ريبادتلا قاصلإ–
،لوخدلا

ضـــــيحارــــمـلاو خباــــــطـــملاو تاعاقلل يـــموـــيلا ريــــهطـــتلا–
،ىرخألا تادعملاونكامألاو يساركلاو تالواطلاو

،لخادمـلا دنع ةيذحألا ريهطتل تاحسمم عضو–

،يلوحكلا يئاملا لولحمـلالوانتملا يف عضو–

،نكامألل ةيعيبطلا ةيوهتلا–

،حوارمـلاو ءاوهلا فييكت ةزهجأ لامعتسا عنم–

ةسسؤمـلا نع بناجألا صاخشألاو لافطألا ءايلوأ عنم–
.تالحـملا ىلإ لوخدلا نم

لاثتمالاب تاسسؤمـلا هذه ومدختسمووريسُم مزلُيو
.هالعأ اهيلع صوصنملا ةيامحلاو ةياقولا ريبادتل مراصلا

تاطلسلا لبق نم ةيئاجف شيتفت تايلمع ءارجإ متيو
يحــــصلا لوكوـــتورـــبلل لاثـــتمالا مدــــــــع ةلاــــح يفو ،ةلــــهؤـــــــمـلا

نوكي ،هالعأ اهيلع صوصنمـلا ةيامحلاو ةياقولا ريبادتلو
تابوقعلل نوضرعتيو ،نيلوؤسم تاسسؤمـلا هذه وريسُم
،امهب لومعمـلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنمـلا

.ةسسؤمـلل يروفلا قلغلا نع الضف

تاعاقو تابتكمـلا تاطاشن فانئتساب صخرُي :٥ ةّداملا
تالوــــكوـــتورـــبل مراــــــصلا ذيــــفنــــتلا عم ،فحاــــتــــمـلاو ةعلاـــــــطمـلا

: اميس ال نمضتت نأ بجي ةفّيكُم ةيحص

،تاسسؤمـلا هذه لابقتسا تاردق نم %٠٥ مادختسا–
،ىلوأ ةلحرم يف

،يدسجلا دعابتلا مارتحا–

نيمدختسمـلا عيمجل يقاولا عانقلل يرابجإلا ءادترالا–
،نيقفترمـلاو

طاقن فلتخم دنع ةيئاقولاو ةعناملا ريبادتلا قاصلإ–
،لوخدلا

تالواـــــطلاو ضـــيـــحارـــملاو تاعاقلليموــــيلا ريــــهــــطتلا–
،ىرخألا تادعملاو نكامألاو يساركلاو

،لخادمـلا دنع ةيذحألا ريهطتل تاحسمم عضو–

،يلوحك يئام لولحملوانتملا يف عضو–

،نكامألل ةيعيبطلا ةيوهتلا–

.حوارمـلاو ءاوهلا فييكت ةزهجأ لامعتسا عنم–

تالوكوتوربلا ذيفنتب تاسسؤمـلا هذه ولوؤسم مزلُيو
،هالعأ اهيلع صوصنمـلا ةيامحلاو ةياقولا ريبادتو ةيحصلا

.اهللاثتمالا ضرفو

ّفلكُي،ةيضايرلا تارهاظتلاوةطشنألل ةبسنلاب :6 ةّداملا
تايداحتالا فلتخم عم رواشتلاب ،ةضايرلاو بابشلا ريزو
هذهل يـــجيردـــــــتلا فاــــنئتـــــسالا ةيناكــــــمإ ةــــساردب،ةيـــــــضايرلا
تالوكوتورببــــســـح ،روــــهمــــج نودتارـــــهاـــظتلاو ةطــــشنألا

.يضاير صاصتخا لك عم ةفيكم ةيحص

قيــــلعت ءارـــــجإ ،ًاـــموي )٠٣( نيــــثالث ةدــــــمـل ،دّدمُي :7 ةّداملا
لالخ ،صاخلاو يمومعلا ،صاخشألل يرضحلا لقنلا طاشن
ةروكذملا )8١( ةرشع ينامثلا تايالولا يف عوبسألا ةياهن لطع

.هالعأ2 ةدامـلا يف

تاعــمـــجتلا عاوــــنأ عيــــــمــــج عـــنم ءارــــــــــجإ دّدمُي :٨ ةّداملا
جاوزلا تالافتحا اميس ال ،ةيلئاعلا تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو
لبق نم جاوزلا دوقع ماربإيف رمتسُي هنأ ريغ .ناتخلاو
.امهب لومعمـلا ميظنتلاو عيرشتلل اًقبط ةصتخمـلا تاطلسلا

رجألا ةعوفدم ةيئانثتسالا ةلطعلا ءارجإ عفرُي :٩ ةّداملا
لقت لافطأ ةيبرت نيّلوتي يتاوللا لماوحلا ءاسنللةحونممـلا
يفهيلع صوـصــــنمـلا ،ةنـــس )٤١( ةرــــشع عـــبرأنـــع مهراــــــمعأ
خّرؤمـلا9٥١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم٦١ ةدامـلاماكحأ

.هالعأ روكذملاو٠2٠2ةنس وينوي٣١ يف

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ةقبطم ىقبت:0١ ةّداملا
سوريف ءابوراشتنا نم ةياقولا ماظن راطإ يفةذختمـلا

ميظنتلا يف اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )9١–ديفوك( انوروك
.هب لومعمـلا

لوأ نم ءادتبا موـــــــسرـــــمـلا اذه ماــــكحأ يرـــــســـت:١١ ةّداملا
.٠2٠2 ةنس ربمتبس

ّةيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـه رــــــشــــني :٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم2١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ماع مّرــــحم٢١ يفخّرؤـــــــــم٩3٢–0٢ مــــقر يذيــــفنتموسرم
تايفيــك ددــــحي ،0٢0٢ ةنــــــــس تـــشغ١3 قـــفاوـــــملا٢٤٤١
ةفـــــــــــصب ،لفـــــــــــكتلا يفةيموـــــــــمعلا ةنـــيزــــــــــخلا رارـــــمــــــــــتسا
ضورــــــقلا ىلع ةدئاــــفلا ةبــــسن ضيفختب ،ةيئانثتسا
ةيلاـــــملا تاســــسؤملاو كونبلا فرــــــــط نم ةحونــــــــمملا
نوهــــــجاوي نـــيذلا صاوــــــخلاوتاســـسؤـــــملا ةدئاــفل

.)٩١–ديفوك(انوروك سوريف ءابو ببسبتابوعص
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–99 ناـــــتداـــملا امـــيـــس ال ،روـــــــتـــــــسدلا ىلع ءاـــــنــبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا (

ماع بجر92 يفخّرؤملا١٠–9٠ مــــــــقر رــــمألا ىضــــتـــــقــــمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو9٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠٣٤١
،هنم9٠١ ةداملا اميس ال ،9٠٠2 ةنسل يليمكتلا

ماع مّرحم٣١ يفخّرؤملا9٠–9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــــناـــق نمـــضـــتملاو9٠٠2 ةنــــس ربـــمـــسيد٠٣ قــــــفاوــــملا١٣٤١
،هنم٤7 ةداملا اميس ال ،٠١٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع رفص2١ يفخّرؤملا2١–2١ مقر نوـــــناـــــقلا ىضـــتقمبو–
نوناق نمضتملاو2١٠2 ةنس ربمسيد٦2 قفاوملا٤٣٤١
8٥ ناتداملا اميس ال ،مّمتملاولّدعملا ،٣١٠2 ةنسل ةيلاملا

،هنم9٥و

لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا8١–٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع
،هنم٤9 ةداملا اميس ال ،مّمتملاولّدعملا ،٦١٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش2١ يفخّرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،هنم7٦ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يفخّرؤملا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

9 يفخّرؤملا٠92–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربــمتـــبس٦ قـــفاوـــملا٤2٤١ ماــــع بـــــجر

،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،مّمتملاولّدعملا

٠١ يفخّرؤملا2٠–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس رياني٣ قفاوملا٤2٤١ ماع ةدعقلا يذ

نيغلابلا عيراشملا يوذ نيلاطبلل ةحونمملا تاناعإلا طورش
لّدعملا ،اهتايوتسموةنس )٠٥( نيسمخو)٠٣( نيثالث نيب ام
،مّمتملاو

92 يفخّرؤملا٥١–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٤2٤١ ماع ةدعقلا يذ

رغصملا ضرقلا نم نيديفتسملل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،مّمتملاولّدعملا ،اهاوتسمو

يفخّرؤملا7٦١–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠١٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا١٣٤١ ماع بجر7١
نيقرملل ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفخت لدعم
نكـــــسلل ةيـــموـــــمــــع جــــمارب زاـــــجنإ يف نيمهاــــــسملا نييراـــــقعلا

،هحنم تايفيكو

يف خّرؤملا٠82–٣١مقريذيفـــــنتلاموــــسرملا ىضــتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنـــــس تــــشغ لّوأقــــفاوــــملا٤٣٤١ماــــعناـــضمر٣2
مقرصاــــخلا صـــــــيـــصــــختلا باـــســـح رــــييـــــستتايفيكددحي
ةيــــمــــــنـــــتللينــــــــطولاقودنـــــــــــصلا“ هـــناوـــــــنع يذلا2٠٣–9٣١
،هنم٤ةداملا اميس ال ،“ ةيحالفلا

٣2يف خّرؤملا١82–٣١مقريذيفنتلاموسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2ةنستشغلّوأقفاوملا٤٣٤١ ماعناضمر
2٠٣–٠٤١مقر صاـــــخلا صيــــصختلا باســـــحرييـستتايفيك
اميس ال ،”ةيفيرلاةيمنتللينطولاقودنصلا“ هناونعيذلا
، هنم٤ةداملا

يفخّرؤملا98٣–٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنــــــس ربـــــمفون٤2 قــــفاوـــملا٥٣٤١ ماــعمّرــــحم٠2
ىلع ةدئافلا لدعم ضيفخت حنم تايفيكوتايوتسم ددحي
ءانتقال ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا اهحنمت يتلا ضورقلا

يف زجني يدرف نكس اذكو يفير نكس ءانبو يعامج نكس
باضهلاو بونجلا تايالوب ةددحم قطانم يف عّمجم لكش

،ايلعلا

يفخّرؤملا٦9١–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ويلوي٤ قفاوملا7٣٤١ ماع ناضمر92
ةدئاف ةبـــسن ضيـــفــــخت حــــنم تايــــفــــيكوطورـــشوىوـــتـــســــم
،ةيرامثتسالا ضورقلا

٦2 يفخّرؤملا9٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ريبادـتـب قـلـعـتـملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر
)9١–ديفوك(اــــــــــنوروــــك سورـــيف ءابو راـــــشـــــتنا نـــم ةـــــياــقولا

،مّمتملاولّدعملا ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

تايفــيك ديدـــحت ىلإ موــــسرملا اذـــه فدهـــــي: ىلوألا ةّداملا
،ةيئانثتسا ةفــصب ،لفكتلا يف ةيــــمومعلا ةنـــــيزخلا رارمـــــتسا

ضورقوةيرامثتسالا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب
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كوـــنـــبلا فرـــط نم ةحوــــنمملانكـــسلا ضورـــقولالغتــــسالا
ديدست لجأ وأ اهتلودج ةداعإ تمت يتلاو ةيلاملا تاسسؤملاو
نوـــهــــــــجاوـــي نيذلا صاوــــــــخلاوتاســــــــــسؤملا ةدئاــــفل ،اهطاـــــــسقأ

.)9١–ديفوك( انوروك سوريف ءابو ببسب تابوعص

ةبسن ضيفختب ةيمومعلا ةنيزخلا لفكت رمتسي :٢ ةّداملا
تاسسؤملاوكونبلا فرط نم ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا
اهطاسقأ ديدست لجأ وأ اهتلودج ةداعإ تمت يتلاو ةيلاملا
ببسب تابوعص نوهجاوي نيذلا صاوخلاوتاسسؤملا ةدئافل
.)9١–ديفوك( انوروك سوريف ءابو

: يتأي ام ىلع موسرملا اذه ماكحأ يرست

امب ،٠2٠2 ةنس سرام لوأ نم ءادتبا ةقحتسملا طاسقألا –
اهـــلاجآ زواجـــــــتتس يتلا ضورـقلاب ةطبترملا طاسقألا كلذ يف

،طاسقألا ليجأت وأ/و ةلودجلا ةداعإ ةجيتن ةيدقاعتلا

ءافولا متي مل يتلاواهتلودج ةداعإ تقبس يتلا ضورقلا –
اــــمو٠2٠2 ةنـــــــس سراـــم لوأ خيراـــــتب ةقحتـــــسملا اهطاســـــقأب
.اهدعب

ةحونمملا ضورقلا ىلع موسرملا اذه ماكحأ يرست:3 ةّداملا
: ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاوكونبلا فرط نم

،ةيرامثتسالا عيراشملا ليومتل تاسسؤملا –

ةيمومع جمارب زاجنإ يف نيمهاسملا نييراقعلا نيّقرملا –
،نكسلل

اذكو يفير نكس ءانبو يعامج نــــكس ءانــــتقال صاوــــخلا –
تايالوب ةددحم قطانم يف عّمجم لكـــــش يف زجني يدرف نكس

،ايلعلا باضهلاو بونجلا

،عيراشملا يوذ بابشلا –

،رغصملا ضرقلا نم نيديفتسملا –

)٠٣( نيثالث نيب ام نيغلابلا عيراشملا يوذ نيلاطبلا –
،ةنس )٠٥( نيسمخو

،نيرمثتسملا راغصو يشاوملا ييبرمونيحالفلا –

ةيئاذغلاةعانصلاو ةيحالفلا ضورقلا نم نيديفتسملا –
ةهجوملاضورقلااهيفامب ،لجألا ةليوطلاوةطسوتملا ةريصقلا
،يراجيإلا ضرقلادقعراطإيفهؤانتقا مت يذلايحالفلاداتعلل

لالغـــتــــسالا ضورـــقوةلمـــــحلا ضورـــــق نـــم نيدــــيفتــــسملا –
ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةطشنأل اهحنم بجاولا رامثتسالاو
.تايئاملا

ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفخت غلابم ّديقت:٤ ةّداملا
تاباسح يف ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم ةحونمملا
 .اهب ةقلعتملا صاخلا صيصختلا

لوأ نم ءادتــــــبا موــــسرـــملا اذه ماـــــكــــحأ يرــــست:٥ ةّداملا
.٠2٠2 ةنس ربمتبس٠٣ ةياغ ىلإ٠2٠2 ةنس سرام

ّةيمـــــــسّرلا ةدــــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــــه رـــــــشــــني:6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم2١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

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

ماع مّرحم٢١ يفخّرؤـــــم0٤٢–0٢ مــــقر يذيـــــفـــــنتموـــــسرم
غلبم ددـــــحي،0٢0٢ ةنــــس تشـــــغ١3 قـــــفاوـــــملا٢٤٤١
.يعجرملا رجألا

–––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–99 ناــتداــــمـلا اميــــس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءانــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش2١ يفخّرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،هنم٤٤ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّروملا٠7٣–9١  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّروملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موـــسرــــمـلا ىضـــــتقمبو –
٠2٠2 ةنــــس وــــيــــنوي٣2 قــــفاوــــملا١٤٤١ ماـــــع ةدعـــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

نوناــــقلا نم٤٤ ةداـــــملا ماـــــكحأل اقــــيــــبطت: ىلوألا ةّداملا
ويـــنوــــي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يفخّرؤمـلا7٠–٠2 مقر

ديدحت ىلإ موـــــسرـــــملا اذه فدــــهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس
.يعجرملا رجألا غلبم

فلأ رشع ةينامثب يعجرملا رجألا غلبم ددحي :٢ ةّداملا
.)جد٠٠٠.8١( رانيد

لوأ نم ءادــــتبا موــــسرـــملا اذه ماـــــكحأ يرــــــست :3 ةّداملا
.٠2٠2 ةنس وينوي

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رــــشــــــني:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ١٣ قفاوــملا2٤٤١ ماــــع مّرــــــحم2١ يف رئازــــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



٢٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع مّرحم٤١
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٥ يف خّرؤملا87٣–٣١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددـــــحي يذلا٣١٠2 ةنــــــس ربــــمفون9 قفاوملا٥٣٤١ ماــع مّرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

: يتأي ام مسري

ماـــكحأ ضعب مّــمتيو موـــسرـملا اذـــه لّدــعـي : ىلوألا ةّداملا
ةدعقلا يذ٥2 يف خّرؤـملا2٣١–٦9 مــقر يذــيـفنتـلا موــــسرــمـلا

.هالعأ روكذملاو٦99١ ةنس ليربأ٣١ قفاوملا٦١٤١ ماع

موــــسرــمـلا نم ىلوألا ةدامـلا ماكحأ مّمتتو لّدعت :٢ ةّداملا
٦١٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف خّرؤـملا2٣١–٦9 مــقر يذــيـفنتلا
رّرـــــــــحتو ،هالــــــعأ روـــــكذـــــملاو٦99١ ةنـــــــس لــــيرـــبأ٣١ قــــــــفاوــــملا

: يتأي امك

يداــعلا قـيقدلا عاوــنأ عــيب راــعـسأ ددـحت : ىلوألا ةّداملا”
: يتأي امك ،عيزوتلا لـحارـم فـلـتـخم يف بــّضوملا

وأ غك٠٥ ةعس تاذ سايكأ يف بّضوملا يداعلا قيقدلا )١
.غك٠٠١

: يتأي ام ،هالعأ ةروكذملا راعسألا لمشت

،هلحم يف زابخلل ةمّلسملا تاجوتنملا–

٠٥ ةعس تاذ سايكأ يف ةبّضوملا تاجوتنملا–
.غك٠٠١ وأ غك

٥و2و١ ةعس تاذ مزر يف بّضوملا يداعلا قيقدلا )2
.غك٠١و

ماع مّرحم٢١ يفخّرؤم١٤٢–0٢ مقر يذيفنتموسرم
مـّمـتيو لّدــــــعـي ،0٢0٢ ةنــــس تـــشغ١3 قــــفاوــــملا٢٤٤١
يذ٥٢يفخّروملا٢3١–6٩ مقر يذيفنتلا موسرملا
6٩٩١ ةنــــس لــــيرــــبأ3١ قـــــفاوــــملا6١٤١ ماـــــــع ةدــــــــعــــقلا

زبـــــــــخلاو قـــــيــــقدلا راـــــعــــــسأ دــيدـــــــحـــــت نـــــمــــــضــــتــــملاو
.عيزوتلا لحارم فلتخم يف

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةعانصلا ريزوو ةيفيرلا

٣٤١و٤–99 ناتداــمـلا اميــــس ال ،روتـــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

قلعتملاو2٦9١ ةنس ويلوي2١ يف خّرؤمـلا رمألا ىضتقمبو –
ينهملا يرئازجلا ناويدلاو رئازجلا يف بوبحلا قوس ميظنتب
،بوبحلل

ىلوألا ىدامج9١ يف خّرؤملا٣٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةسفانملاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي9١ قفاوملا٤2٤١ ماع
،هنم٥ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

ىداــــمـــج٥ يف خّرؤـــــملا2٠–٤٠ مـــقر نوناــــقلا ىضـــــتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٥2٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىدامج72 يف خّرؤــملا8٠–٤٠ مــــقر نوــــناــــقلا ىضتــــــقمبو –
طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ماع رفص92 يف خّرؤملا٣٠–9٠ مقر نوــناـــقلا ىضـــتــــقمبو –
ةـــياـــمــــحب قـــلعــــتملاو9٠٠2 ةنــــس رــــيارـــبف٥2 قــــفاوــــملا٠٣٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خّرؤملا٠7٣–9١  مــــقر يـــــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنـــس ويــــنوــــي٣2 قــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــــع ةدعــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا27٥–١9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
١99١ ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،زبخلاو ةزابخلا قيقدب قلعتملاو

يف خّرؤملا2٣١–٦9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٦99١ ةنس ليربأ٣١ قفاوملا٦١٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2

،عيزوتلا لحارم فلتخم يف زبخلاو قيقدلا راعسأ ديدحت

نييعتلا

................. نيزابخلل عيبلا رعس–

................ تاعامجلل عيبلا رعس–

٠٠,٠٠٠2

٠٠,٠8٠2

راطنق /رعسلا

٠٥,72

٠٥,١٥

٠٥,٣٣١

7٤2

٠7,٥2

٠٤,8٤

٠٥,٣2١

7٣2

٠7,٣2

٠٤,٥٤

٠٥,٣١١
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عيبلا رعسنييعتلا
راجتل
ةلمجلا

عيبلا رعس
راجتل

ةئزجتلا

عيبلا رعس
نيكلهتسملل

غك١ سيك–

غك2 سيك–

غك٥ سيك–

غك٠١ سيك–

جد : ةدحولا

جد : ةدحولا
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لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تانايبلا ىلع ةدايز
ىلع عضت نأب نحاطملا مزـلت ،كلهتـــــسملا مالعإ لاـــــــجم يف هب
اطيرش ّبضوملا يداعلا قيقدلا ىلع ةيوتحملا مزرلاو سايكألا
نم ىنميلا ةهجلا ىلع يدومع لكشب مس٠١ ضرعب ارمحأ
قيقد” ةرابع فيلغتلا نم عاونألا هذه ىلع بتكتو ،فيلغتلا

.”كلهتسملل عيبلا رعس” اذكو ”نّنقم رعسب يداع

2٣١–٦9 مــقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ مّمتت :3 ةّداملا
ةنس ليربأ٣١ قــــــفاوـــملا٦١٤١ ماــــع ةدعــــــقلا يذ٥2 يف خّرؤـملا

: يتأي امك ررحت رّركم9 ةدامب ،هالعأ روكذملاو٦99١

جاتنإل ةهجوملا نّيللا حمقلا تايمك عابت : رركم9 ةّداملا”
،رسألاو تاعامـــجلاو نيزابــــخلل صصخملا يداعلا قيقدلا

نـحاـطـمـلـل ،بوـبـحـلـل ينـهملا يرــئازجلا ناوــيدــلا فرــط نــم
.هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا نّنقملا عيبلا رعسل عوجرلاب

عومــجم ،موـــسرملا اذه موــــهفم يف ”تاعامــــجلاب” دــــصقي
ةموظــــنم اهـــيف رفوــــتت يتلا ةيرادإلا ةيمومعلا تاسسؤملا
.يعامجلا ماعطإلل

،قيقدلا نم ىرخأ عاونأل ةهجوملا ّنيللا حمقلا تايمك عابت
نحاطملل ،بوبـــــحلل ينهملا يرئازـــــجلا ناوـــيدلا فرط نم
.معدملا ريغ رعسلل عوجرلاب

يرئازجلا ينطولا ناويدلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا عضخت
ناويدلا هّدعي طورش رتفد ىلإ ،نحاطملاو بوبحلل ينهملا
رعسلا صوصخلا ىلع هيف ددحي ،بوبحلل ينهملا يرئازجلا

فارطألا قوقحو معدملا رعسلاب ةطبترملا ضيوعتلا تايفيكو
.مهتابجاوو

ءارزول رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه ماكحأ حضوت
.ةعانصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاو ةراجتلا

موسرملا اذه ماكحأل نحاطملا لمثتمت نأ بجي :٤ ةّداملا
ةديرـــجلا يف هرـــــشن خيرات نم ءادــــتبا ،رهـشأ )٣( ةثالث لجأ يف

.ةّيمسّرلا

اقفو موسرملا اذه ماكحأ مارتحا مدع ىلع بقاعي:٥ ةّداملا
.هب لومعملا عيرشتلل

ّةيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رشـــــــــــــــني :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ١٣ قــفاوـــملا2٤٤١ ماع مّرـــــحم2١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ماع مّرـــــحم٢١ يفخّرؤــــم٢٤٢–0٢ مـــقر يذيــــــفـــنتموسرم
مــّمـتيو لّدــــعـي،0٢0٢ ةنس تشغ١3 قــــفاوـــملا٢٤٤١
6١يفخّروــــــــملا٢0٤–70 مقر يذيفــــــــــنتلا موــــــسرــــملا
ةــنس رــبمسيد٥٢ قـــفاوــملا٨٢٤١ ماـــــع ةـجــــحلا يذ
دنع بلصلا حمقلا دــيمس راـــــعسأ ددــحي يذــلا700٢
.هعيزوت لحارم فلتخم يفو جاتنإلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،ةعانصلا ريزوو ةيفيرلا

٣٤١و٤–99 ناـــــــتداـــمـلا اميـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

قلعتملاو2٦9١ ةنس ويلوي2١ يف خّرؤمـلا رمألا ىضتقمبو –

ينهملا يرئازجلا ناويدلاو رئازجلا يف بوبحلا قوس ميظنتب

،بوبحلل

ىلوألا ىدامج9١ يف خّرؤملا٣٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –

،ةسفانملاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي9١ قفاوملا٤2٤١ ماع

،هنم٥ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج٥ يف خّرؤملا2٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٥2٤١ ماع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

طورشب قلعـــتملاو٤٠٠2 ةنـــس تشــــغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ماـــــع رفـــص92 يف خّرؤــــملا٣٠–9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياـــمـــحب قلــــعتـــملاو9٠٠2 ةنــــس رـــيارـــبف٥2 قــــفاوـــملا٠٣٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خّرؤملا٠7٣–9١  مقر يـــــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يـــــسائرلا موـــسرـــمـلا ىضتـقمبو –
٠2٠2 ةــنـــس وــــيـــنوــــي٣2 قـــــفاوـــملا١٤٤١ ماـــــــع ةدعـــــــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا2٠٤–7٠ مـقر يذيــــفنـــتلا موـــسرــــمـــــلا ىضــــــــتقمبو –
7٠٠2 ةنـس ربمسيد٥2 قـــفاوـــملا82٤١ ماــــع ةجــــحلا يذ٦١ يف

فلتخم يفو جاتنإلا دنع بلصلا حمقلا ديمس راعسأ ددحي يذلا
،هعيزوت لحارم



٢٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع مّرحم٤١
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يذيفنتلا موسرمـلا نم٦ ةدامـلا ماكحأ مّمتت :٢ ةّداملا

٥2 قفاوملا82٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤملا2٠٤–7٠ مقر

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمسيد

بلصلا حمقلا ديمس راعسأل ىصقألا دحلا ددحي :٦ ةّداملا”

،هالعأ روـــــكذـــملا ،هعيزوت لـــحارم فلتــــــخم يفو جاتـــنإلا دـــــنع

: يتأي امك

يف خّرؤملا87٣–٣١ مقر يذيفنتلا موسرــــمـلا ىضــــــتقمبو –
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا٥٣٤١ ماع مّرحم٥
،كلهتسملا مالعإب قلعتملا تايفيكلاو طورشلا

: يتأي ام مسري

ماـــكحأ ضعب مــّمتيو موـــسرـملا اذـــه لّدــعـي : ىلوألا ةّداملا
ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤـملا2٠٤–7٠ مــقر يذــيـفنتلا موــــسرــمـلا

.هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا82٤١ ماع

ضورعملا بلصلا حـمقلا ديـــمس مـــسو مـــتي :9 ةّداملا”

.........)رييغت نودب(...... كالهتسالل

يتلا مزرلاو سايكألا لمحت نأ بجي ،كلذ ىلع ةدايزو

ديمس” ةرابع ،ايــــــمازلإ ،بلــــصلا حمقلا ديــــمس ىلع يوـــــتحت

عضويو”عيــبلا رعـــس” اذكو ،”معدم عـــــــيفر ديمـــــس"وأ"يداع

ىنميلا ةهجلا ىلع يدومع لكشب مس٠١ ضرعب رمحأ طيرش

.”فيلغتلا نم

ةقلـــعتـــملا ماكــــــــحألل نحاــــطملا لثــــتمت نأ بجي :٥ ةّداملا

صوصنملا ديمــــسلا مزرو ساـــــيكأ ىلع عضوي يذلا مـــــسولاب

نم ءادتبا رهشأ )٣( ةثالث لجأ يف موسرملا اذه يف هيلع

.ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف هرشن خيرات

،موسرملا اذه ماكحأ مارتــــحا مدــــع ىلع بقاــــــعي:6 ةّداملا

.هب لومعملا عيرشتلل اقفو

ةّيمــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موـــــسرــــملا اذه رــــــشــــني:7 ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ١٣ قـفاوـــملا2٤٤١ ماع مّرــــــحم2١ يف رئازـــــــجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

موسرمـلانم8 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :3 ةّداملا
82٤١ ماــــع ةجـــــحلا يذ٦١ يف خّرؤملا2٠٤–7٠ مقر يذيفنتلا
امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قــفاوـــملا

: يتأي

رعس نيب قرافلا اهقــــتاع ىلع ةلودـــــلا ذخأت :8 ةّداملا”
ديمسلا جاتنإل هجوملا بلصلا حمقلل يقيــــقحلا ةفلــكتلا
لك باستحا عم ،كلهتـــسملل عيــــفرلا ديمــــسلاو يداعلا
،عنصملا نم ءانتقالا دنع رعسلاو ،موسرلاو فيلاــكتلا
.هالعأ٦ ةداملا يف ددحملا

سكسكلاو نئاـجعلا جاــــتــــنإل هـــجوــــملا بلـــــصلا حمقلا عابي
ينهملا يرئازـــجلا ناوــــيدلا فرــــط نم ،ىرــــخألا تاقتــــشــــملاو
.معدملا ريغ رعسلاب نحاطملل ،بوبحلل

ينهملا يرئازجلا ناويدلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا عضخت
يرئازجلا ناويدلا هّدعي طورش رتفدل ،نحاطملاو بوبحلل
ضيوعتلا تايفيك صوصخلا ىلع هيف ددحت بوبحلل ينهملا
.مهتابجاوو فارطألا قوقحو معدملا رعسلاب ةطبترملا

ءارزول رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه ماكحأ حضوت
.”ةعانصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاو ةراجتلا

يذيفنتلا موسرمـلا نم9 ةداــــملا ماكحأ مّمتت :٤ ةّداملا
٥2 قفاوملا82٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤملا2٠٤–7٠ مقر
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمسيد
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ماع مّرـــــــحم٢١ يفخّرؤــــــم3٤٢–0٢ مـــقر يذيـــــفنتموـــسرم
تاـــيفيك ددــحي ،0٢0٢ ةنس تشغ١3 قفاوملا٢٤٤١
٢03–١٥١ مـــقر صاـخلا صيــصخـتـــلا باسح رـييست
ةيمنت ةناعإل يـــنطوـــــلا قودــــنصـــلا” هــــناوــنع يذـلا
.”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

رـــيزوو ةيلاــــــملا ريزو نيب كرتـــــشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

٣٤١و٤–99 ناتداـــمـلا امـــــيس ال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءاـنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤــمـلا7١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي7قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤمـلا١2–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبــساـــحملاب قلعـــتملاو٠99١ ةنـــس تـــشـــغ٥١ قـــفاوــــملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع لاّوش2١ يف خّرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناــقلا ىضـــــتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،هنم7٦ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّروـــــملا٠7٣–9١  مــــقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّروـــملا٣٦١–٠2 مــــقر يــــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنــــس ويــــنوي٣2 قــــفاوـــملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

نوناـــقلا نم7٦ ةداـــملا ماــــكــــحأل اقيــــبطت : ىلوألا ةّداملا
وينوي٤ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يف خّرؤمـلا7٠–٠2 مقر

،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس
باــــســـح ريــــيـــست تايــــفـــيك دــــيدـــحت ىلإ موــــسرملا اذـــــه فدــــهي
قودنصلا” هناونع يذلا2٠٣–١٥١ مقر صاخلا صيصختلا
.”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا

صيصختلا باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي :٢ ةّداملا
ةناعإل ينطولا قودنصلا” هناونع يذلا2٠٣–١٥١ مقر صاخلا

.”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت

ديصلاب فلكملا ريزولا نوكي يذلا باسحلا اذه رّيسُي
يسيئرلا نيمألا تاباتك يف ،هفرصب يسيئرلا رمآلا يرحبلا
.ةنيزخلل نييئالولا ءانمألاو ةنيزخلل

ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلل يئالولا ريدملا فرصتي
.فرصلاب ايوناث ارمآ هتفصب

مـــــقر  صاــــــخلا صـــيــــــصـــختلا باــــســــح يف ّديــــــــقي:3 ةّداملا
: هالعأ روكذملا2٠٣–١٥١

: تاداريإلا باب يف

ةيبرتو يرحبلا ديــصلا ةيـــمــــنت” :٤ رــــطـــسلا ديـــــصر–
يذلا2٠٣–9٣١ مقر صاخلا صيــــصـــــختلا باســــحل ”تاــــيئاــملا

يرحبلا ديصلاو ةيحالفلا ةيمنتلل ينطولا قودنصلا” هناونع
،٠2٠2 ةنس وينوي٠٣ ةياغ ىلإ ”تايئاملا ةيبرتو

،ةلودلا ةينازيم تاصصخمو ةيلاملا تاناعإلا–

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يينهم تاكارتشا–

ديصلا عاــــطــقب ةصاـــخلا ىواـــتألا نع ةمــــجاـــنلا دراوــــملا–
،ةيلاملا نيناوق يف ةددحملا تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

،اياصولاو تابهلا–

.قودنصلا ريسب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك–

: تاقفنلا باب يف

ةيـــــبرتو يرحــــبلا ديـــصلا ريوطتو ةيــقرـــتل تادعاسملا–
،تايئاملا

لالغتــــسالاو ةلمــــحلا ضورـــق دئاوفل ةلماــــــشلا ةيطغتلا–
ةيــــبرتو يرــــحبلا ديــــصلا تاطاــــشنل ةهـــجوـــملا رامــــثتــــسالاو
،تايئاملا

ةلمعتسملا ةيوقاطلا داوملا راعسأ معد ناونعب تاناعإلا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاطاشن يف

،داشرإلاو ةينهملا تاردقلا زيزعتب ةطبترملا فيلاكتلا–

تاحطسملل عارزتسالا ةداعإو عارزتسالا تالمح زاجنإ–
ةيرحبلا طاسوألاو ةيعيبطلاو ةيعانطصالا ةيراقلا ةيئاملا
،ةيعيبطلا

يرـــــحـــبلا ديــــصلا تادــــعم لادبتساب ةقلعتملا تاقــفـــنلا–
،مادتسملا يرحبلا ديصلا راطإ يف

ةكرتشم ةيلود شيتفت تايلمع زاجنإب ةقلعتملا تاقفنلا–
،ءارمحلا ةنوتلا ديص تالمح راطإ يف

.نييلاملا ءاطسولا رييست فيراصم–

باسحلا اذه يف ةدّيقملا تاقفنلاو تاداريإلا ةنودم ددحت
ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.يرحبلا ديصلاب فلكملا

وه ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو :٤ ةّداملا
مقر صاــــــــخلا صيــــصختلا باــــسح فرـــصب يســـيئرلا رــــــــمآلا

ديصلا ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا” هناونع يذلا2٠٣–١٥١
ةقــــلعـــــتملا تاقــــــــفـــنلا يف ،”ةيدــــــيصلا تاـــجتــــــــــنملاو يرــــحبلا

: يتأي امب
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ةيبرتو يرــــــحبلا ديــــــصلا ةيمــــــــنت ةيقرــــتل تادعاــــسملا–
،تايئاملا

،داشرإلاو ةينهملا تاردقلا زيزعتب ةطبترملا فيراصملا–

تاحاسملل عارزتسالا ةداعإو عارزتسالا تالمح زاجنإ–
ةيرحبلا طاسوألاو ةيعيبطلاو ةيعانطصالا ةيراقلا ةيئاملا
،ةيعيبطلا

ةكرتشم ةيلود شيتفت تايلمع زاجنإب ةقلعتملا تاقفنلا–
،ءارمحلا ةنوتلا ديص تالمح راطإ يف

.نييلاملا ءاطسولا رييست فيراصم–

،ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلل يئالولا ريدملا فرصتي
صاـــخلا صيـــصـــختلا باسحل فرـــــصلاب ايوناث ارمآ هتفصب
ةيمنت ةناعإل ينطولا قودنصلا” هناونع يذلا2٠٣–١٥١ مقر
ةقلعتملا تاقفنلا يف ،”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

: يتأي امب

لالـغـتسالاو ةـلـمحلا ضورـق دـئاوـفـل ةـلـماشلا ةـيـطـغــتــلا–
ةيبرتو يرــــحبلا ديصلا تاطاشنل ةهـــــجوملا رامــــثـــــتسالاو
،تايئاملا

ةلمعتسملا ةيوقاطلا داوملا راعسأ معد ناونعب تاناعإلا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاطاشن يف

يف يرحبلا ديصلا تادعم لادبتساب ةقلعتملا تاقفنلا–
.مادتسملا يرحبلا ديصلا راطإ

فيراصم ةينب ددـــــحتو يلاــــملا طيــــــسولا نّيعي :٥ ةّداملا
بجومب ،رجألا اذه غلبمو يلاملا طيسولاب ةقلعتملا رييستلا

فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق
.يرحبلا ديصلاب

ينطولا قودنصلا مـعد نم ةدافـتسالل لـهؤـي :6 ةّداملا
: ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت ةناعإل

راطإ يف نووضنملا وأ يدرف لكشب نودايصلا ةراحبلا–
يرحبلا ديصلا تاطاشنب ةقالع تاذ تايعمج وأ تاينواعت
،تايئاملا ةيبرتو

،ةدمتعملا فرحلا عيمجل يرحبلا ديصلا نفس وزهجم–

،تايئاملا ةيبرت تاسسؤم–

تاعانصلا لاجم يف نوطشانلا نويداصتقالا نولماعتملا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلاب ةطبترملا

،ثحبلاو نيوكتلا تاسسؤم–

ةلخدتملا ةصاخلا وأ ةيمومعلا ةيداصتقالا تاسسؤملا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلاب ةطبترملا تاطاشنلا يف

،اهماظن نكي امهم

نوطشانلا ءاربخلاو زاجنإلا تاسسؤمو تاساردلا بتاكم–
عباطلا تاذ زيهجتلا عيراشمو تاسارد زاجنإ لاجم يف

.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا لاجم يف ةربخلاو يمومعلا

صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحت :7 ةّداملا
ةناعإل ينطولا قودنصلا” هناونع يذلا2٠٣–١٥١ مقر  صاخلا

رارق بجومب ،”ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةيمنت
ديصلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم
.يرحبلا

فادهألا هيــــف ددــــحت لمـــع جـــماـــنرب فرــــــصلاب رـــــــــمآلا ّدعــــي
.اهزاجنإ لاجآ اذكو ةرطسملا

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذـــه رـــشــــني:٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشـــغ١٣ قــــفاوــــملا2٤٤١ ماـــع مّرــــحم2١ يف رئازــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

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

ماـــــع مّرــــحم٢١ يفخّرؤـــــم٤٤٢–0٢ مــــقر يذيفنتموسرم
ىلإ دـــــــــنــــــــســـي،0٢0٢ ةنـــــس تشــــــــغ١3 قـــفاوــــــملا٢٤٤١
فــلــــــكملا لوألا رــــــيزولا ىدــــــل بدــــتـــنــــملا رـــــــــــــيزوــــلا
ىلع ةـــــياــــــصولا ةطــــلــــس ،ةرــــغـــصملا تاــــســــــسؤــــــــملاب

ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص
.عيراشملا ووذ بابشلا اهايإ حونمملا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

لوألا رـــيزولا ىدل بدـــــتـــنملا ريزولا رــــيرــــقت ىلع ءاــــــنب –
،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا

٣٤١و٤–99 ناتداـــــمـلا امـــــيــــس ال ،روتـــــــسدلا ىلع ءانـــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٤٣2–٦9  مقر يسائرلا موــــسرمـلا ىضــتقمبو –
قلــــــعتملاو٦99١ ةنس ويلوي2 قـــــفاوـــملا7١٤١ ماــــع رفــــص٦١
،مّمتملاو لّدعملا ،بابشلا ليغشت معدب

يف خّرؤـــــملا٠7٣–9١ مقر يسائرلا موـــسرــــمـلا ىضتقمبو –
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنـــــس ويــــنوـــي٣2 قــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــــع ةدعــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٦92–٦9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٦99١ ةنـس ربمـــتبــــس8 قـــفاوـــملا7١٤١ ماــــع يناــــثلا عيــــبر٤2
،بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

يف خّرؤملا٠٠2–89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو899١ ةنـــس ويــــنوي9 قــــفاوـــملا9١٤١ ماــــع رفـــــص٤١
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ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ىلإ ،عيراشملا ووذ بابشلا اهايإ

.ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا لوألا

”ليغــشتلاب فلـــكملا ريزولا” ةراــــبع لدــــبتــــست :٢ ةّداملا

فلـــــكـــملا لوألا رــــــــــــيزولا ىدل بدــــتــــــنملا رــــــــــيزولا” ةرابــــــــــــــــعب

يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ عيمج يف ،”ةرغصملا تاسسؤملاب

وينوي9 قفاوملا9١٤١ ماع رفص٤١ يف خّرؤملا٠٠2–89 مقر

ةكرتـــشملا ةلاـــــفكلا قودنـــص ثادـــحإ نمـــــضــــتملاو899١ ةنس

عيراشملا ووذ بابشلا اهايإ حونمملا ضورقلا راطخأ نامضل

،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا هنوناق ديدحتو

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشــــني:3 ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم2١ رئازجلاب رّرح

٠2٠2.

دارج زيزعلا دبع

ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ثادحإ
هنوــــناـــق ديدـــــــــــحتو عيراــــشملا ووذ بابـــــشلا اهاـــيإ حونـــــمملا
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا

يف خّرؤملا٠92–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣٠٠2 ةنـــس ربـــمتــــبس٦ قفاوملا٤2٤١ ماع بجر9

،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا٦8١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ82
فلـــــــــــكـــملا لوألا رــــيزولا ىدل بدـــتــــنملا رــــيزولا ىلإ دنـــــــســـــــي
ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا تاسسؤملاب
،بابشلا ليغشت معدل

: يتأي ام مسري

قودنـــــــص ىلع ةياـــــــصولا ةطـــــــــــلس دـــــــــــنـــــست : ىلوألا ةّداملا
حونــــمـــملا ضورــــقلا راـــــــــطــــخأ نامضل ةكرــــــتـــــــشملا ةلاــــــــفـــــــكلا

ةّيدرف ميسارم
42 قفاوملا2441 ماع مّرحم5 يفخّرؤم يسائر موسرم

لمعلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
ةماعلا ةيريدملا يف قيسنتلاو صيخلتلاو يوهجلا
ةيـــــلـــــخادلا ةرازوــــب هتــيــــبذاـــجو ميــــلقإلا ةئيــــهــــتل

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
`````````````````````````

2441 ماع مّرـــحم5 يف خّرؤم يـــــسائر موـــــسرم بــــجومب
ميــــهارـــبإ دّيسلا ماــــهم ىهـــــنت ،0202 ةنـــس تشــــغ42 قـــفاوـــملا

قيسنتلاو صيخلتلاو يوهجلا لمعلل اريدم هتفصب ،يريغص
ةيلخادلا ةرازوب هتيبذاجو ميلقإلا ةئيهتل ةماعلا ةيريدملا يف

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
`````````````````````````★`````````````````````````

42 قفاوملا2441 ماع مّرحم5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيشتفمب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا يف حلاصملا

.ةينطولا ةيكلساللاو
`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع مّرحم5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،ةدغر نبدـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ42
تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا يف حلاصملا ةيشتفمب اشتفم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــــــيدـــــم ماـــهم ءاـــهنإ نمـــــضتي ،0202 ةنـــــس تـــــشـــــغ91
ةـــــــلود راــــشتــــــسمو ،اقباس – ءاضـــقلل ينطولا دهعملا

.ةلودلا سلجمب
`````````````````````````

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،نيسح كوربم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

راشتـــســــمو ،اقباــــس– ءاضــــقلل ينـــطولا دهعـــملل ارــــيدـــم هتــــفـــصب

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةلودلا سلجمب ةلود

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

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ّفلـــــكـــم ماـــهـــم ءاـــهــــنإ نمـــــضــــتـــــي ،0202 ةنـــــــس تـــــشــــغ
ةرازوب ةيلاملل ةماــــعلا ةيــــــشتـــــفــــملا يف شيـــــــتــــــفـــــتلاب
.ةيلاملا

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يدعـــس ديــــعسلا ّديـــــسلا ماـــــهم ىهـــــنت ،0202 ةنـــــس تـــشـــــــغ52

ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف شيتفتلاب اّفلكم هتفصب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا
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52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلاب ةيلاــملا نع لوؤـــــــسم
اهقيوستو اهليوحـتو اهلقنو اهجاتنإو تاقورحملا
.”كارطانوس“

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

2441 ماــع مّرــحــم6 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
يلاليجلا جاحلا ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

ةكرشلاب ةيلاملا نع لوؤسم سيئر بئان هتفصب ،ةدوبع
اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا

.”كارطانوس“ اهقيوستو

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
.ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا

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

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديمحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل اريدم هتفصب ،شديرق
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسردملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
.تنمجانملل ايلعلا ةينطولا

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

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنـــيمأ ءانسح ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

،تنمجانملل ايــــلعلا ةيــــنطولا ةـــسردـــــملل ةريدم اهتفــــصب ،دياسم
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

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

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
ةيمحملا ةيفاقثلا تاكلتمملا رييستل ينطولا ناويدلل

.اهلالغتساو

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

2441 ماــع مّرــحــم6 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
باهولا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

تاكلتمملا رييستل ينطولا ناويدلل اماع اريدم هتفصب ،غاكز
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اهلالغتساو ةيمحملا ةيفاقثلا

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
ىربكلا عيراشملا زاجنإ رييستل ةينطولا ةلاكولل
.ةفاقثلل

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

2441 ماــع مّرــحــم6 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،ثراو لصيف ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

عيراشملا زاجنإ رييستل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةفاقثلل ىربكلا

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

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولل

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

2441 ماــع مّرــحــم6 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
دـمـحـم دـّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةــــــنس تشغ52 قـــفاوملا

،ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب ،ةلحروب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

42 قفاوملا2441 ماع مّرحم5 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجـــــمب ماهـــــم ءاهـــنإ نمــــضــــــتي ،0202 ةنــــس تـــشــــــغ
.ةبساحملا

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نيدّيــــسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنـــــــــس تشغ42

: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،ةبساحملا سلجمب

،اماع ارظان هتفصب ،رصان مساقلب ليعامس–

.ةفرغ سيئر هتفصب ،باقن نارقمأ–

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

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
فّلــكم رــــيدـــم نيـــــيعت نمـــضــــتي ،0202 ةنــــس تـــشـــــغ
ةــــلاــــكولاب يـــــنيدلاو يمــــلــــعلاو يفاـــــقثلا نواعـــــتلاب
نــماـــضـــتلا لــــجأ نـــم يلودلا نواـــعـــــتلل ةـــيرئازــــجلا

.ةيمنتلاو

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

2441 ماــع مّرــحــم6 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،يبلاوط ماصع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

ةلاكولاب ينيدلاو يملعلاو يفاقثلا نواعتلاب افّلكم اريدم
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا



ـه٢٤٤١ ماع مّرحم٢٥٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمتبس٢ 16

2441 ماــع مّرــحــم6 يف ناــخّرؤم ناــيساـــئر ناـــموسرـــم
نييــــعت نانـــمــــضتي ،0202 ةنــــس تــــشــــغ52 قـــــفاوــملا
ةماعلا ةنامألا( ةّيروهــــمجلا ةـــسائرب رـــيدـــم يبئان
.)ةموكحلل

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

2441 ماــع مّرــحــم6 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،يروصنم ىسيع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان

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

2441 ماــع مّرــحــم6 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،يناميلس ةراس ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم ةبئان

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

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.لدعلا ةرازول ةماعلا

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

2441 ماــع مّرــحــم6 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،يدعس ديعسلا دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم

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

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.لدعلا

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

2441 ماــع مّرــحــم6 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،ةيلياجح ةقيفر ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

ةرازوب ةيهــقفلا تاـــساردلاو يئاـــــضقلا داهــــتجالل رـــيدــــم ةــــــبئان
.لدعلا

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
.ءاضقلل ايلعلا ةسردملل

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

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يداج ميركلا دبع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

.ءاضقلل ايلعلا ةسردملل اماع اريدم

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ

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

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا
)4( عبرأ ةدمل ،يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ سلجمب ءاضعأ

: تاونس

،يندوأ دـمحم –

،شارق لامج–

،راتخم نب فيطللا دبع دمحأ–

،صفحوب هـللا دبع–

،نونح نارقم–

.نيزقوب ديشر–

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

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا

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

2441 ماــع مّرــحــم6 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
باـهوـلا دـبــع دــّيسلا نــّيــعــي ،0202 ةــــــنس تشغ52 قـــفاوملا

.تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملل اريدم ،يدلاخم

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

42 قفاوملا2441 ماع مّرحم5 يفخّرؤم يسائر موسرم
نم نيبستحم نيـيـــعت نمــــضــــتي ،0202 ةنـــــس تشــــــغ
.ةبساحملا سلجمب ةيناثلا ةجردلا

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

2441 ماــع مّرــحــم5 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،0202 ةنس تشغ42 قفاوملا
: ةبساحملا سلجمب ةيناثلا ةجردلا نم نيبستحم ،مهؤامسأ

،يراخوب ةريجه–

،رودم ةميسن–

،يزيزع ىليل–

،يحلاص حلاص نب–

،يباح لامك–

.حاطوطاس ميرك–
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قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةــــــنس تشغ31
.ضيبلا ةيالو يف ةقاطلا

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ويلوي لّوأ نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا

ةقاطلل اريدم هتفصب ،ةيابب حتافوب دّيسلا ماهم ،0202 ةنس
.ةافولا ببسب ،ضيبلا ةيالو يف

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــيدـــم ماهــــم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،0202 ةنـــــس تشـــــغ31
ةـيـبرـتـلا عاـطـق يـفـظوـم نـيوـكـتـل يـنـطوـلا دهعملا
.يداولا ةيالوب ”روتسم يديس“ ةـيـنـطوـلا

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا حالص دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا

يفـظوـم نـيوـكـتـل ينـطوـلا دـهـعـمـلـل ارـيدـم هـتـفصب ،يبوـهـيـم
.يداولا ةيالوب ”روتسم يديس“ ةينطولا ةيبرتلا عاطق

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـفـّلـكـم ماـهـم ءاـهــنإ نــمضتــي ،0202 ةــــــنس تشغ31
يلاــــعلا ميــــلعــــتلا ةرازوـــب صيـــــخلتلاو تاـــساردلاب
.يملعلا ثحبلاو

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةحيتف ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب ،تاسيوع
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوــــب ماــــــهم ءاهنإ نمـــــضتي ،0202 ةنــــــــــس تشـــــغ31
ةيــــــــــــكـــلــــــــساللاو ةيــــكلــــــــسلا تالــــــصاوـــــــملاو دـــــــيرـــــــــــبلا

.اقباس– ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيّديـــسلا ماـــهم ىهـــنت ،0202 ةنـــس تــــشــــغ31 قـــــفاوـــــملا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ،امهامسا

: امهيبلط ىلع ءانب ،اقباس– ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

،ةيكلساللا تالاصتالل ريدم بئان هتفصب ،رف دباع–
،9102 ةنس ويلوي82 نم ءادتبا

بتـكملاـب تاساردـلــل اسيــئر هــتــفصب ،يراودــق قــيــفش–
ويام72 نم ءادتبا ،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا

.9102 ةنس

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شــــتــــفم ماــــهم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،0202 ةنــــس تــــشـــغ31
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
فسوي دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا

.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،يناضمر

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ31
.ةراجتلا ةرازوب

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةفيعلب داؤف دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا

ةرازوب يلآلا مالعإلا تاكبشو ةنايصلل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةراجتلا

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ31
.نيتيالو يف ةراجتلل

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا
،نيتيتآلا نيتيالولا يف ةراجتلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،ناسملت ةيالو يف ،يلياله رامع–

.ةفلجلا ةيالو يف ،يدامحم نادعس–

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سلجملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ31
.يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيدّيـــــسلا ماــــهم ىهـــنت ،0202 ةنــــس تشـــــــغ31 قـــفاوـــملا
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،يـــعاـــمـــتـــجالاو يداــــصـــتقالا ينــــطولا سلــــجملاب ،امهامــــــسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

ةيئاصحإلا تاساردلل اريدم هتفصب ،ينوزعوب رمع–
،صيخلتلاو ةجذمنلاو

.خاسنتسالل ريدم بئان هتفصب ،مساقلب ىفطصم–

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد ةسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ31
ةفّلكملا ةضايرلاو بابشلا ريزو ىدل ةلودلا ةبتاك
.ةبخنلا ةضايرب

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،روفق نب لاون ةدّيسلا نّيـــــــــعت ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا

ةضايرلاو بابــــــشلا ريزو ىدل ةلودلا ةبتاك ناويدل ةســــيئر
.ةبخنلا ةضايرب ةفّلكملا

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوـب نييـعــتــلا نــمضتــي ،0202 ةــــــنس تشغ31
.ةراجتلا

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا

: ةراجتلا ةرازوب

،ةيتامولعملا ةمظنألل اريدم ،ةفيعلب داؤف–

 .ةيئانثلا ةيراجتلا تاقالعلل اريدم ،يجارد ريمس–

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيتــــفّلكم نيــيـــــعت نمـــــضــــتي ،0202 ةنــــــــس تــــشـــغ31
بدتنـــــملا ريزولا ناوـــيدب صــــيخلتلاو تاــــساردلاب
.ةيجراخلا ةراجتلاب فّلكملا ةراجتلا ريزو ىدل

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا

بدـتـنملا رـيزوـلا ناوـيدـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب نيتـفـّلـكــم
: ةيجراخلا ةراجتلاب فّلكملا ةراجتلا ريزو ىدل

،شالبع ةليهوس–

.يزاغلب ةاجن–

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ31
.ةديعسب ةراجتلل

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يلياله رامع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا

.ةديعسب ةراجتلل ايوهج اريدم
`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ31

.نيتيالو يف
`````````````````````````

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةراجتلل نيريدم

،ةيدملا ةيالو يف ،يدامحم نادعس–

.تليسمسيت ةيالو يف ،شيشرب نامحرلا دبع–
`````````````````````````★`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ31
.يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيمألادـمحم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا

يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر ناويدل اسيئر ،يرفعج
.يعامتجالاو

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سلجملاب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس تشغ31
.يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

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

1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا

: يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

،لئاسولا ةرادإل اريدم ،شواش فيطللا دبع–

ةيئاـــــصــــــحإلا تاــــساردلل ارـــــيدــــم ،راغـــــــموب دـــــيزــــي دـمــــحم–
،صيخلتلاو ةجذمنلاو

تاساردلا مســـقب تاــــساردلل ارــــــيدم ،ينوزــــعوب رــــمـــــع–
،ةيداصتقالا

.فيشرألل ريدم بئان ،مساقلب ىفطصم–
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ينطولا عافدلا ةرازو

1441 ماع ةجحلا يذ21 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ماهم ءاهـنإ نمــــضــــتي ،0202 ةنــــس تشــــغ2 قـــــفاوــــملا

ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا يسيئر يبئانو يسيئر
يـــــحاوـــنلا ىدل اهـــــب مزتــــلـــملا تاقـــفـــنلل ةقــــبــــــسملا
.ةيركسعلا

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

ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
ويلوي13 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس تشغ2 قفاوملا1441

يسيئر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا طابضلا ماهم ،0202 ةنس
ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا يسيئر يبئانو حلاصم
: ةيركسعلا يحاونلا ىدل اهب مزتلملا تاقفنلل

: حلاصملا اسيئر

،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا ،يمالس لامج مدقملا–

.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا ،ةويكشوب قحلا دبع دئارلا–

: حلاصملا يسيئر ابئان

،ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا ،يناطلس ميلس دئارلا–

.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا ،ضوح نيع ريهز دئارلا–

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

1441 ماع ةجحلا يذ21 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ2 قفاوملا

ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا يسيئر يبئانو
.ةيركسعلا يحاونلا ىدل اهب مزتلملا تاقفنلل

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

ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
لّوأ نم ءادتبا ،نّيعي ،0202 ةنس تشغ2 قفاوملا1441
يسيئر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا طابضلا ،0202 ةنس تشغ
ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا حلاصملا يسيئر يبئانو حلاصم
: ةيركسعلا يحاونلا ىدل اهب مزتلملا تاقفنلل

: حلاصملا اسيئر

،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا ،نارقم ماشه مدقملا–

.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا ،ةفلاخ رمع مدقملا–

: حلاصملا يسيئر ابئان

،ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا ،شاطلب ءايركز لوألا مزالملا–

.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا ،مساقلب ديشر بيقنلا–
`````````````````````````★`````````````````````````

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف ةخّرؤم تارارق
ةاــــضــــق ماهــــم ءاهــــنإ نمــــضـــــتــــت ،0202 ةنـــــس تــــــشــــغ
.نييركسع

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
،يدـيـعسوـب لاــمــج دــيــقــعــلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةــــــــــنس تشغ
سلــــجــــم ىدــــل ماــــهــــتالا ةــــفرــــغــــل اــــيرــــكسع اــــيضاـــــق هـــــتـــــفصب
،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا
.0202 ةنس ويلوي51 نم ءادتبا

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
هتفصب ،ولامأ نيسح ديقعلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ
/ ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل يركسع قيقحت يضاق
.0202 ةنس ويلوي51 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
هتفصب ،يراخوب داؤف مدقملا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ
ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل يركسعلا ليكولل ابئان
ويـــــلوـــي51 نــــم ءادتـــــــــبا ،ىلوألا ةيركــــسعلا ةيــحانلا / ةديلبلاب

.0202 ةنس
``````````````````````````````````````````````

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
هتفصب ،فالخ يزوف مدقملا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ
ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل يركسعلا ليكولل ابئان
ويـــــــلوـــــي51 نم ءادتـــبا ،ىلوألا ةيركــــــسعلا ةيحاـــــنلا / ةديـلبلاب

.0202 ةنس
``````````````````````````````````````````````

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
،فيرش فيطللا دبع دئارلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ
ةــيرــكسعــلا ةــمــكحملا ىدــل يرــكسع قـــيـــقحت يضاـــق هـــتـــفصب
ويلوي51 نــــم ءادتــــبا ،ىلوألا ةيركـــــــسعلا ةيــــحاـــنلا / ةديلـــــبلاب

.0202 ةنس
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5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
،ةـيــنــماــثــع قــيــفوــت مدــقملا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةــــــــــنس تشغ
سلــــجــــم ىدــــل ماــــهــــتالا ةــــفرــــغــــل اــــيرــــكسع اــــيضاـــــق هـــــتـــــفصب
،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا
.0202 ةنس ويلوي51 نم ءادتبا

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
هتفصب ،لولهب نابعش مدقملا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ
/ ةلقروب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل يركسع قيقحت يضاق
.0202 ةنس ويلوي51 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
هتفصب ،ةفارز يشايعلا مدقملا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ
ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل يركسعلا ليكولل ابئان
ويلوي51 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب

.0202 ةنس
``````````````````````````````````````````````

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
،زودنق نامحرلا دبع بيقنلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ
ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل يركسعلا ليكولل ابئان هتفصب
51 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب  ةيركسعلا

.0202 ةنس ويلوي
``````````````````````````````````````````````

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
هتفصب ،سيرك ليبن مدقملا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ
/ ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل يركسع قيقحت يضاق
.0202 ةنس ويلوي51 نم ءادتبا ،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا

```````````````````````````````````````ـــــــ

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
،حاـنـت نـب ىـفـطصم دـيـقـعــلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةــــــنس تشغ
ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل ايركسع اليكو هتفصب
51 نـم ءادـتــبا ،ةسداسلا ةــيرــكسعــلا ةــيــحاــنــلا / تسغــنــماــتــب
.0202 ةنس ويلوي

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
،يديرد نيمألا دـمحم بيقنلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ
ةــيرــكسعــلا ةــمــكحملا ىدــل يرــكسع قـــيـــقحت يضاـــق هـــتـــفصب
51 نـم ءادـتــبا ،ةسداسلا ةــيرــكسعــلا ةــيــحاــنــلا / تسغــنــماــتــب
.0202 ةنس ويلوي

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

هتفصب ،طايع نيسح ديقعلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ

فاـــنـــئتسالا سلـــجـــم ىدــــل ادــــعاسم اــــيرــــكسع اــــماــــع اــــبــــئاــــن

51 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا

.0202 ةنس ويلوي

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

هتفصب ،دانم دـمحمأ ديقعلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ

فاــنــئتسالا سلــجــم ىدــل ماـــهـــتالا ةـــفرـــغـــل اـــيرـــكسع اـــيضاـــق

51 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا

.0202 ةنس ويلوي

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

هتفصب ،يفيص دـمحم ديقعلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ

فاــنــئتسالا سلــجــم ىدــل ماـــهـــتالا ةـــفرـــغـــل اـــيرـــكسع اـــيضاـــق

51 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا

.0202 ةنس ويلوي

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

هتفصب ،قانشوب دولوم مدقملا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ

ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل يركسعلا ليكولل ابئان

ويلوي51 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب

.0202 ةنس

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

هتفصب ،بشعل يماس مدقملا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ

ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل يركسعلا ليكولل ابئان

ويلوي51 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب

.0202 ةنس

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

هتفصب ،مكار قوراف مدقملا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ

ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل يركسعلا ليكولل ابئان

ةنس ويلوي51 نم ءادتبا ،ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا / راشبب

0202.
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5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف ةخّرؤم تارارق
.نييركسع ةاضق نييعت نمضتت ،0202 ةنس تشغ

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

اـيضاـق ،يدـيـعسوـب لاـمـج دـيـقـعـلا نــّيــعــي ،0202 ةــــــنس تشغ

يرـكسعـلا فاـنـئتسالا سلـجـم ىدـل ماــهــتالا ةــفرــغــل اــيرــكسع

ويلوي61 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب

.0202 ةنس

````````````````````````````````````ــــــــــ

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

يضاــق ،قاــنشوــب دوــلوــم مدـــقملا نـــّيـــعـــي ،0202 ةـــــــــنس تشغ

ةيحانلا / ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل يركسع قيقحت

.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا

````````````````````````````````````ــــــــــ

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

ابئان ،فيرش فيطللا دبع دئارلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ

ةـيرـكسعــلا ةــمــكحملا ىدــل ةــّيروــهــمــجــلــل يرــكسعــلا لــيــكوــلــل

ويلوي61 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب

.0202 ةنس

``````````````````````````````````````````ــــ

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

يضاق ،يديرد نيمألا دـمحم بيقنلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ

ةيحانلا / ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل يركسع قيقحت

.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

اماع ابئان ،يفيص دـمحم ديقعلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ

/ نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ادعاسم ايركسع

.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

ايضاق ،حانت نب ىفطصم ديقعلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ

يرـكسعـلا فاـنـئتسالا سلـجـم ىدـل ماــهــتالا ةــفرــغــل اــيرــكسع

ويلوي61 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب

.0202 ةنس

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

اــيضاــق ،ةــفارز يشاــيــعــلا مدــقملا نــّيـــعـــي ،0202 ةـــــــــنس تشغ

يرـكسعـلا فاـنـئتسالا سلـجـم ىدـل ماــهــتالا ةــفرــغــل اــيرــكسع

ويلوي61 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب

.0202 ةنس

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

ليكولل ابئان ،سيرك ليبن مدقملا نّيعي ،0202 ةنس تشغ

/ نارـهوـب ةـيرـكسعـلا ةـمـكحملا ىدـل ةـّيروــهــمــجــلــل يرــكسعــلا

.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا

````````````````````````````````````ــــــــــ

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب

ليكولل ابئان ،بشعل يماس مدقملا نّيعي ،0202 ةنس تشغ

/ راشبـب ةــيرــكسعــلا ةــمــكحملا ىدــل ةــّيروــهــمــجــلــل يرــكسعــلا

.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا

````````````````````````````````````ــــــــــ

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤـم رارــــق بـــــجومب
ايـــــضاق ،ةينــــماثع قيــــــفوت مدقــــملا نّيـــــعي ،0202 ةنـــــس تشغ
يرـكسعـلا فاـنـئتسالا سلـجـم ىدـل ماــهــتالا ةــفرــغــل اــيرــكسع
ويلوي61 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب

.0202 ةنس

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
ليكولل ابئان ،لولهب نابعش مدقملا نّيعي ،0202 ةنس تشغ
/ ةـلـقروـب ةـيرـكسعـلا ةـمـكحملا ىدــل ةــّيروــهــمــجــلــل يرــكسعــلا
.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
يضاق ،زودنق نامحرلا دبع بيقنلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ

ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل يركسع قيقحت
.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا

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

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
قيقحت يضاق ،فالخ يزوف مدقملا نّيعي ،0202 ةنس تشغ
ةــيــحاــنــلا / ةــنــيــطــنسقــب ةــيرــكسعــلا ةــمــكحملا ىدــل يرـــكسع
.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةسماخلا ةيركسعلا
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يجولونـــــكتلاو يمــــلعلا ثحـــبلل ةكرـــتشــــملا حلاــــصملا ماـــــهم
،هنم21 ةداملا اميسال ،اهريسواهميظنتو

81 يف خّرؤــملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

9 يفخّرؤملا671–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا6102 ةنس وينوي41 قفاوملا7341 ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا ةرازوــل يجوــلوــنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعـــلا

،يملعلا ثحبلاو

: يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشملا حلاصملا ماهم ددحي يذلا2102 ةنس ويلوي12
أشنت ،اهريسو اـهـمـيـظـنـتو يجوـلوـنـكـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل
ليلاحتلل ةينقت ةيضرأ لكش يف ثحبلل ةكرتشم ةحلصم
مولعلل ”نيدموب يراوه“ ةعماج ىدل ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا

.ايجولونكتلاو

ةبسنلاب افرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت:2 ةداملا
ةروكذملا ،ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ليلاحتلل ةينقتلا ةيضرألل

: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

،1 ةديلبلا ةعماج–

،سادرموب ةعماج–

،رئازجلل تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا–

،رئازجلل ةحالفلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا–

لــــيــــلاـــحــــتــــلا يف ينــــقــــتــــلاو يمــــلــــعـــــلا ثحــــــبـــــلا زــــــكرــــم–
،ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا

،ةروطتملا تايجولونكتلا ةيمنت زكرم–

،ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا زكرم–

لـــــــقاوــــنلا فــــصن ايــــجوــــلونــــكت يف ثحـــــبلا زـــــــكرــــــم–
.ةيوقاطلل

ةيئايزيفلا ليلاحتلل ةينقتلا ةيضرألا نوكتت:3 ةداملا
: عورف )3( ةثالث نم ةيئايميكلاو

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
ايركسع اليكو ،طايع نيسح ديقعلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ
ةيحانلا / تسغنماتب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةّيروهمجلل
.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةسداسلا ةيركسعلا

````````````````````````````````````ــــــــــ

5 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ51 يف خّرؤم رارق بجومب
يضاــق ،بيد نـــب ناـــيـــفس مدـــقملا نـــّيـــعـــي ،0202 ةـــــــنس تشغ

/ تسغــنــماــتـــب ةـــيرـــكسعـــلا ةـــمـــكحملا ىدـــل يرـــكسع قـــيـــقحت
.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

1441 ماع ةجحلا يذ81 يفخّرؤمكرتشم يرازو رارق
ةحلصم ءاشنإ نمضتي،0202 ةنس تشغ8 قفاوملا

”نيدـموـب يراوـه“ ةـعـماـج ىدــل ثحــبــلــل ةــكرــتشم
.ايجولونكتلاو مولعلل

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

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

ةدعقلا يذ12 يف خّرؤملا012–48 مقر موسرملا ىضتقمب–
ميـظــــــنتب قلعـــتملاو4891 ةنــــس تشـــغ81 قــــفاوـــــملا4041 ماع
،اهريسو ايــــــجولونــــــكتلاومولعلل نـــيدــــموــــب يراوــــه ةعماج
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــــنس وينوي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يفخّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا972–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا693–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا1102 ةنس ربمفون42 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر
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: يتأي امب فّلكيو،سايقلاو ليلاحتلا عرف *

يملعلا اهلالغتساو تازيهجتلا فلتخم ريس نامض–
،ينقتلاو

،تائيهلا فلتخمل ةيملعلا تامدخلا ميدقت نامض–

ةيئايميكلا ةيئايزيفلا ليلاحتلا تالوكوتورب ةيقرت–
.اهريوطتو

امب فّلــــكيو ،ةيــــــكالهــــــتــــسالا داوــــملاو عئاوـــملا عرــــــــــف *
: يتأي

نـيزـخـتـلاو عـئاوملاـب لـكاـيـهـلا فـلــتــخــم نــيومت ناــمض–
،فييكتلاو

راـيـغـلا عـطــقو ةــيــكالــهــتسالا داوملاــب نــيوــمــتــلا ناــمض–
.تازيهجتلل نسحلا ريسلل ةيرورضلا

: يتأي امب فّلكيو ،ةنايصلاو نمألا عرف *

،تازيهجتلاو نيمدختسملا نمأ نامض–

،اهنيزختو تاجتنملا عاونأ عيمج ةبقارمب لفكتلا–

.ةليقثلا تازيهجتلا معد تادعم ةنايص نامض–

ةّيمـــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارــــــقلا اذــــه رشـــــــني:4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ8 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ81 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

مجانملا ةرازو

ربمتبس لوأ قفاوملا٢٤٤١ ماع مّرحم3١ يفخّرؤم رارق
قلــــعـــتملاءاـــبــــعألا رتــــفد جذوـــــمن ددــــــحي ،0٢0٢ ةنـــس
يفرـــحلا يمـــجـــنملا لالغـــتـــسالا تايـــفــــيكو طورــــشـــب
.بهذلل

––––––––––

،مجانملا ريزو ّنإ

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمب
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦9١ ةنس وينوي8 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤملا٥٠–٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو
نوناق نمضتملاو٤١٠2ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥٣٤١ ماع
،مجانملا

لوأ يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2قفاوملا١٤٤١ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣2 يف خّرؤملا2٠2–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو
ددحي يذلا8١٠2 ةنس تشـغ٥ قـــفاوـــملا9٣٤١ ماــــع ةدعــــقلا يذ
،ةيمجنملا صيخارتلا حنم تاءارجإو تايفيك

 : يتأي ام رّرقي

مقر نوناقلا نم٤٦ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٤2 قــــفاوـــملا٥٣٤١ ماـــــع يناــــثلا عيـــبر٤2 يف خّرؤـــــملا٥٠–٤١
اذه فدهي ،مـــــجاــــنملا نوــــناق نمــــضتملاو٤١٠2ةنــــس ريارــبف
طورــــــــــشبقلــــعـــتـــملاءابـــــــــــعألارتـــفدجذوــــمنديدــــحتىلإرارـــــقلا

.بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالا تايفيكو

ىلع بجي يذلا ءابعألا رتفد جذومن ددحي:٢ ةداملا
باتتكالا بهذلليفرحلايمجنملالالغتسالاصيخرتبلاط
.رارقلا اذهب قحلملا يف ،هيف

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس لوأ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٣١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

باقرع دـمحم
قحلملا

لالغتسالا تايفيكو طورشب قلعتملا ءابعألا رتفد
.بهذلل يفرحلا يمجنملا

طورش ديدحت ىلإ اذه ءابعألا رتفد فدهي : ىلوألا ةداملا
.بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالا تايفيكو

ّالإ بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالا متي ال :٢ ةداملا
ةلاكولاهمّلست يفرح يمجنم لالغتسال صيخرت بجومب

ةيميظنتلا تاءارجإلل اقبط ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا
.اهب لومعملا

يفرح يمجنم لالغتسال صيخرت بلاط نكمي :3 ةداملا
بهذلل يفرحلايمجنملالالغتسالا طاشن ةسرامميف بغري
يمجنملالالغتسالليمجنملاصيخرتلابلطفلمميدقت
ةينطولا ةلاكولل ايميلقإ صتخملا يوهجلا عرفلا ىدل يفرحلا
ةيميظنتلاتاءارـــــجإللاقــــفوةـــساردللةيمــــجـــــنملاتاطاشنلل
.اهب لومعملا

يفرحلا يمجنملا لالغتسالا صيخارت تابلط ليجست متي
،ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولا هعضت لجس يف بهذلل
.هيلعً ارشؤم ًامقرم

يفرـــــحلا يمـــجـــنملا لالغــــتسالا صيـــخرتمّلسي :٤ ةداملا
تاونس )٥( سمخ قوفت ال ةدمل ،ةقيثولا دادعإ قح عفد دعب

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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يف ءاكرشلا صاخشألا لوح تامولعملا حضوت :٨ ةداملا
يمــــجنـــملا لالغتــــسالا صيـــخرت بحاـــص يونــــعملا صـــــخشلا
: يتأي امك ،يفرحلا

.................................................... : يونعملا صخشلا مسا

............................................................................ : ناونعلا

.......................................... : يف يراجتلا لجسلا يف لجسم

............................................................................. : مقر تحت

....................................................... : يئاصحإلا فيرعتلا مقر

..................................................... : )جد( لاملا سأر غلبم

 : لاملا سأر عيزوت

١: ........................................، 2: .....................................، 

٤ ،..............................................:٣: .........................................،

٦ ،............................................ :٥:.........................................،

 ،خلإ......................................... :7

،.................................................................. :سكافلا /فتاهلا
..................................................... : )liame( ينورتكلإلا باسحلا

،..................................................... كنب : يكنبلا نيطوتلا

...................................................... : يكنبلا باسحلا مقر

: يونعملا صـــــخـــشلا يف ءاكرشلا ءاـــضـــعألا فـــيرــــعت :٩ ةداملا

،.................... يف )ة( دولوملا ،......................... : )ة( ديسلا .١
............................................................................................ ـب

،...................................................................... : يف )ة( نكاسلا

......................................................................... : ةيسنج نم

.............................................................................. : تاداهشلا

................................................................ : ةينهملا تالهؤملا

،........................يف )ة( دولوملا ،............................ : )ة( ديسلا .2
........................................................................................... ـب

 ،.......................................................................... : يف )ة( نكاسلا

............................................................................... : ةيسنج نم

............................................................................... : تاداهشلا

............................................................... : ةينهملا تالهؤملا

،...................... يف )ة( دولوملا ،............................. : )ة( ديسلا .٣
........................................................................................... ـب

،..................................................................... : يف )ة( نكاسلا
............................................................................. : ةيسنج نم

لكل )2(نيتنسنع لقت ةدمل تارم ةدع ديدجتلا ةيناكمإ عم
مقر نوناـقلانم8٠١ ةداملا ماكحأل اقـبط ،)اهيواـــست وأديدــجت

رياربف٤2قفاوملا٥٣٤١ماعيناثلاعيبر٤2 يفخّرؤملا٥٠–٤١
.هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس

يفرــــــحلا يمجـــنملا لالغـــتسالاب مايـــــقلا نكمي ال :٥ ةداملا
ةـــلاـــــــكولااـــهددــــحتيتلا ةيـــــمــــجـــــنملا تاطـــــيـــــــحملا يفّ الإ بهذلل
:يتأيامك ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا

ةينطولاةلاكولاهحنمتيذلايمجنملاطيحملازمر–١
،ةيمجنملا تاطاشنلل

،................................................. : ىّمسملاناكملا :عقوملا .2
......................................... : ةيالولا ،................................... :ةيدلبلا

: )MTU ماظن( ةيفارغوبطلا تايثادحإلا .٣

،.................................................: )راتكه( طيحملا ةحاسم .٤
،.......................................................................... :ضرألا ةعيبط

..................................................... : ضرألل ةينوناقلا ةعيبطلا

بهذلا تابيبحو بهذلا ماخ نيمثت يطغي ال :6 ةداملا
ةـــــــعوــفرملا وأ ةجرــــــختسملا ،يندعــــملا بــــهذلاو ةئلألتـــــــــملا
ريسكتلا( ةيئايزيفلا ليوــــحتلا تايلــــمع ّالإ ةعجرتــــــسملا وأ

 .ةميقعلا ةراجحلا مجح ،ناكمإلا ردق ،ضفخل )نحطلاو

يفرــــحلا يمـــجـــــنملا لالـــغــــتسالا صيــــخرـــت بحاـــص مزــــلــــي
.نيمثتلل ىرخأ ةيلمع لك نع عانتمالاب بهذلل

يمجنملا لالغتسالا صيخرت بحاص ىلع بجي :7 ةداملا
بهذلا تابيبحو بهذلا ماخ ماجحأ نيودت بهذلل يفرحلا
ةـــــــــــعوــــفرـــملا وأ ةجرخــــتسملا ميقعلاو يندعـــــملا بهذلاو ةئلألتملا
،ضرغلا اذهل يف عضوي لجس يف موي لك ،ةعجرتـــسملا وأ

تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولا فرط نم هيلعً ارشؤمو ًامقرم
.ةيمجنملا

يفرحلا يمجنملا لالغتسالا صيخرت بحاص ىلع بجي
،لمع مايأ7 ىلإ٥ نم ،عوبسأ لك ةياهن يف ليجست بهذلل

ماخ( ةعجرتسملاو ةعوفرملاو ةجرختسملا ماجحألا عيمج
،)ميقعلاو يندعملا بهذلاو ةئلألتملا بهذلا تابيبحو بهذلا

.اذه ءابعألا رتفدب قفرملا لودجلل اقفو

ةطقنلا

أ

ب

ج

د

ـه

...

عس



٢٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع مّرحم٤١
25م0٢0٢ ةنس ربمتبس٢

بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالا صيخرت بحاص مزلي
بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالا ةقيرطو ةيفيك ضرعب
.ةقفاوملل ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولا ىلع

بـــهذلا ماـــخ جارخــــتسا تاطاشن مـــتت نأ بــــجي :3١ ةداملا
يمجنملا لالغتسالا عقاوم يف اهلوادتو ةميقعلا ةراجحلاو
طورشلاو ريياعملل مراصلا مارتحالا لظ يف ،بهذلل يفرحلا
ةئيبلا ةيامحو يمجنملا نفلا دعاوق يف اهيلع صوصنملا

.لمعلا يف ةمالسلاوةحصلاو ةفاظنلاو

زواجتيّ الأ ،ةقورأ وأ قدانخ وأ رابآ زاجنإ ةلاح يف ،بجي
نيعب ذخألا عم ،راتمأ )٥( ةسمخ يقفألاوأ يدومعلا لغلغتلا
.ةينمألا تايضتقملا رابتعالا

يمجنملا لالغتسالا صيخرت بحاص ىلع بجي :٤١ ةداملا
لالغتسالا يف ةقدنخلا قيبطت نع عانتمالا بهذلل يفرحلا
.بهذلل يفرحلا يمجنملا

يمجنملا لالغتسالا صيخرت بحاص ىلع بجي :٥١ ةداملا
بهذــلا تاــماــخ تاــيــمــك عــيــمــجــب حّرصي نأ بهذــلــل يفرحلا

وأ ةجرختسملا يندعملا بهذلاو ةئلألتملا بهذلا تابيبحو
بـــــــهذلا ةدــــضـــــنم ىلإ اهلقـــــنيو ،ةعجرــــــتســــملا وأ ةــــــعوـــــفرـــملا
.بهذلا مجانم لالغتسا ةسسؤم ىدل ةعوضوملا

يمجنملا لالغتسالا صيخرت بحاص ىلع بجي :6١ ةداملا
ةعباتلا مجانملا ةطرش تاميلعتب مزتلي نأ بهذلل يفرحلا
ةبقارم ىلوتت يتلا ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولل
ةجلاعملاو عفرو عاجرتساو جارختسا تاطاشن ةعباتمو
لقنو ةيراجتلا تالماعملاو عيبلاو ،)ةيكيناكيملا( ةيئايزيفلا

يندعملا بهذلاو ةئلألتملا بهذلا تابيبحو بهذلا تاماخ
.ةميقعلا ةراجحلاو

،ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولا نكمي :7١ ةداملا
ةطرش ناوعأ وأ ايميلقإ صتخملا يلاولا ريرقت ىلع ًءانب
يفرحلا يمجنملا لالغتسالا صيخرت بحس وأ قيلعت ،مجانملا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا اهِبحاص مرتحي مل اذإ ،بهذلل
.اذه ءابعألا رتفد ماكحأو اهب لومعملا

يمجنملا لالغتسالا صيخرت بحاص عتمتي :٨١ ةداملا
،ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط ،بهذلل يفرحلا

: ةيتآلا قوقحلاب

يمجنملا لالغتسالا طاشن ةسراممو ضرألا لغش يف قحلا–
،يمجنملا طيحملا لماك ىلع ،بهذلل يفرحلا

قوــــقحلا نــــم ةداــــفــــتسالا لــــمشي ضرألا لــــغش يف قحلا –
تآشنمل ةمزاللا هايملا تاونقو رورملاو لوخدلل ةينوناقلا

،بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالا ريسو

.......................................................................... : تاداهشلا

............................................................. : ةينهملا تالهؤملا

،......................... يف )ة( دولوملا ،.......................... : )ة( ديسلا .٤
............................................................................................. ـب

 ،................................................................... : يف )ة( نكاسلا

............................................................................. : ةيسنج نم

........................................................................... : تاداهشلا

.............................................................. : ةينهملا تالهؤملا

،........................ يف )ة( دولوملا ،........................... : )ة( ديسلا .٥
............................................................................................ ـب

 ،...................................................................... : يف )ة( نكاسلا

.......................................................................... : ةيسنج نم

.............................................................................. : تاداهشلا

.............................................................. : ةينهملا تالهؤملا

،......................... يف )ة( دولوملا ،.......................: )ة( ديسلا .٦
............................................................................................... ـب

 ،................................................................. : يف )ة( نكاسلا

............................................................................ : ةيسنج نم

........................................................................... : تاداهشلا

................................................................ : ةينهملا تالهؤملا

صــــخـــشلا ّريـــــــسم لوـــــــح تامولـــــعملا حــــــــضوــــــــــــــت :0١  ةداملا
: يتأي امك يونعملا

،........................................................................ : ّريسملا مسا
.................................................................................. : ناونعلا

،................................................................. : سكافلا /فتاهلا

............................................ : )liame( ينورتكلإلا باسحلا

: )خلإ ... ،نيوكتلا ،ةساردلا ،صاصتخالا( ةينهملا تالهؤملا
...............................................................................................

يونعملا صـخــشلا يف ءاكرشلا ءاضــــعألا نكــــــمي:١١ ةداملا
لالغتـــــسالا لاــــجم يف ةصــــــصختم تانــــيوكت نم ةدافــــتــــسالا
.بهذلل يفرحلا يمجنملا

يمجنملا لالغتسالا صيخرت بحاص نكمي ال :٢١ ةداملا
نكمي يتلا تاودألاو لئاسولا ّالإ لمعتسي نأ  بهذلل يفرحلا
قراطملاو قراطملاو لواعملاو ةاحسملا( ايودي اهب لمعلا
ةراـجحلا ،ناـكـمإلا ردـق ،ضفــخ لــجأ نــم )اــهرــيــغو ةــبــقاــثــلا
ىلإ ماــخلا بلــــجل ءالدلاو لابـــــحلا مادخــــتسا نــــــكميو .ةميــــــقعلا
.حطسلا
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ماع ةيناثلا ىدامج82 يفخّرؤملا2١–٥٠ مـقر نوناقلا *
لّدعملا ،هايملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٦2٤١
،مّمتملاو

ماع يناثلا عيبر٤2 يفخّرؤملا٥٠–٤١ مقر نوناقلا *
نوـناـق نـمضتملاو٤١٠2 ةـنس رـيارــبــف٤2 قـــفاوملا٥٣٤١
.مجانملا

ءابعألا رتفد ميدقت هيف متي يذلا تقولا سفن يف ريفوت–
: ةيتآلا قئاثولا ،اذه

،لالغتسالا ططخمل لصفم عورشم نم ةخسن *

.عّقوتملا رامثتسالا ليومت ططخم *

،ماظتناب ،ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولا غالبإ–
.اذه ءابعألا رتفد يف ةمدقملا تامولعملا يف ليدعت يأب

لالغتسالا صيخرت بحاـــص ىلع اــــضيأ بــــــجي :0٢ ةداملا
: يتأي ام بهذلل يفرحلا يمجنملا

زواجتيّ الأ بجي يذلا لالغتسالا لاغشأ ءدب خيرات مارتحا–
تالاح يف ّالإ ،يمجنملا صيخرتلا حنم خيرات نم )١( ةنس

،ةرهاقلا ةوقلا

بجوـــمب ددحم وه امك يمجـــنملا طيــــحملا دودـــح مارتـــــــحا–
،يمجنملا صيخرتلا

نيلهؤملا نيلثمملا لبق نم شيتفتلا تايلمعل عوضخلا–
،اهعورف وأ ةلودلل

قفارملا مادختسا يف اميس ال ،راوجلا نسح دعاوق مارتحا–
،اهيلع ظافحلاو ةكرتشملا

ةيئاصحإلا تامولعملا عيمجب ةصتخملا تائيهلا غالبإ–
،زجنملا طاشنلل  ةمزالملا

تاـطاشنـلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل يسادس رـيرـقـت مـيــلست–
ةجرختسملا ماجحألاو ةزجنملا لاغشألا لصفي ةيمجنملا

يندعملا بهذلاو ةئلألتملا بهذلا تابيبحو بهذلا تاماخل
،ةميقعلا ةراجحلاو

ميظنتلاو عيرشتلا اهيلع صني ةقيثو وأ لجس لك كسم–
.ةصتخملا تاطلسلل اهميدقتو  ،امهب لومعملا

لومعملا ةيعيرشتلا  ماكحألل تافلاخملا ضّرعت :١٢ ةداملا
يمجنملا لالغتسالا صيخرت بحاص ،اذه ءابعألا رتفدلو اهب
يف اـمـيس ال ،اــهــيــلــع صوصنملا تاــبوــقــعــلــل ،بهذــلــل يفرحلا
٥٣٤١ ماع يناثلا عيبر٤2 يفخّرؤملا٥٠–٤١ مقر نوناقلا
.مجانملا نوناق نمضتملاو٤١٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا

.ةحيحص ةمدقملا تامولعملا نأب ،هاندأ عّقوملا دهشي

......................................خيراتب ..................................... يف رّرح

)متخلا( )ءاضمإلاو ةفصلاو مسالا(

رارق يأ دض مجانملا ريزو ىدل نعط ّيأ ميدقت يف قحلا–
بجيو .ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولا هدض هذختت
ءادتبا ،ًاموي )٠٣( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف نعطلا اذه مدقي نأ

.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،رارقلا اذهب راطخإلا خيرات نم

يمجنملا لالغتسالا صيخرت بحاص ىلع بجي :٩١ ةداملا
: بهذلل يفرحلا

حنم خيرات نم )2( نيرهش ىدعتي ال لجأ يف عورشلا–
دودح ميسرت يف بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالا صيخرت
جذامنلا بسح ةتباث ملاعم قيرط نع يمجنملا هطيحم
،ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولا اهددحت يتلا

لزانتلا ىلإ فدهي جهن وأ لمع يأ ذاختا نع عانتمالا–
ىلع ةـــبــــترــــتملا قوــــقحلا ءارــــك وأ لــــقــــن وأ يلكــــلا وأ يئزجلا
٦٦ ةداملل اقبط ،لاكشألا نم لكش يأب يمجنملا صيخرتلا

٥٣٤١ ماع يناثلا عيبر٤2 يفخّرؤملا٥٠–٤١ مقر نوناقلا نم
،هالعأ روكذملاو٤١٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا

تاطاشنلا لكل ةيلكلا وأ ةيئزجلا ةلوانملا نع عانتمالا–
،بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالاب ةقلعتملا

دعاوقل اقبط بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالا ءارجإ–
،ىلثمو ةديشر ةقيرطبو يمجنملا نفلا

تابيبـــــحو بــــهذلا تاــــماـــخ تايـــمك عيمـــجب حيرصتلا–
ةجرختسملا ةميقعلا ةراجحلاو يندعملا بهذلاو ةئلألتملا بهذلا

،ةعجرتسملا وأ/و ةعوفرملا وأ/و

ةئلألتملا بهذلا تابيبحوأ بهذلا تاماخ عيبب موقيّ الأ–
رييست تحت ةعوضوملا بهذلا ةدضنملّ الإ يندعملا بهذلا وأ

،بهذلا مجانم لالغتسا ةسسؤم ةبقارمو

ةيئايميك ةدام يأو ةرجفتم ةدام يأ مادختسا مدع–
،خلإ... قبئزلاو دينايسلاك ،ةرطخ

اهصيصخت يغلأ يتلا نكامألاو ةلغتسملا نكامألا ةداعإ–
،اهليهأتو ةيلصألا اهتلاح ىلإ

ةعباتلا مجانملا ةطرش نع ةرداصلا تاميلعتلل لاثتمالا–
،ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولل

بهذــلـــل يفرحلا يمـــجـــنملا لالـــغـــتسالا طاشن ةسرامم–
تاعيرشتلل مراصلا مارتحالا عم ،يمجنملا نفلا دعاوق بسح
: اهنم اميس ال ،اهب لومعملا تاميظنتلاو

٤٠٤١ ماع ناضمر٣2 يفخّرؤملا2١–٤8 مقر نوناقلا *
،تاباغلل ماعلا ماظنلا نمضتملاو٤89١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا
،مّمتملاولّدعملا

ماع ىلوألا ىدامج9١ يفخّرؤملا٠١–٣٠ مقر نوناقلا  *
ةئيبلا ةيامحب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي9١ قفاوملا٤2٤١

،لّدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف
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ايعوبسأ ةعجرتسملاو ةعوفرملاو ةجرختسملا ماجحألا نيودتل صصخي لودج
 )ميقعلاو يندعملا بهذلاو ةئلألتملا بهذلا تابيبحو بهذلا ماخ(

................................................................................................................................................ : يونعملا صخشلا

............................................................................................: بهذلل يفرحلا يمجنملا لالغتسالا صيخرت عجرم

............................................................ : ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولا فرط نم حونمملا طيحملا زمر

........................... : ةيالولا،......................... : ةيدلبلا،................................................. : ىمسملا ناكملا : عقوملا

....................... : ماع،.................. : رهشلا،.............................ىلإ ............................. نم عوبسألا : طاشنلا ةرتف

مويلا
لوألا

نم
عوبسألا

مويلا
يناثلا

نم
عوبسألا

مويلا
ثلاثلا

نم
عوبسألا

مويلا
عبارلا

نم
عوبسألا

مويلا
سماخلا

نم
عوبسألا

مويلا

سداسلا

نم

عوبسألا

مويلا
عباسلا

نم
عوبسألا

تاظحالمعومجملا

: ةميقعلا ةراجحلا.١

: )نط( مجحلا

: بهذلا ماخ .٢

)نط( مجحلا

نط /غ بهذلا رصنع زيـكرت

)نط/جد( ءانتقالارعس

: ةئلألتملا بهذلا تابيبح .3

)مارغ( نزولا

)‰( بهذلا رصنع زيكرت

)مارغ/جد( ءانتقالا رعس

  : يندعملا بهذلا .٤

)مارغ( نزولا

)‰( بهذلا رصنع زيكرت

)مارغ/جد( ءانتقالا رعس

.ةحيحص ةمدقملا تامولعملا نأب ،هاندأ عّقوملا دهشي

....................................................................خيراتب ............................................................... يف رّرح

) متخلا ( )ءاضمإلاو ةفصلاو مسالا (

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


