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ةيلود تاقافتاو تايقافتا

مهافتلا ةركذمىلعقيدصتلانمضتي ،0202ةنسربمتبس51قفاوملا2441ماع مّرحم72 يفخّرؤم162–02 مقريسائرموسرم
ةعقوملا،ةيئاملا دراوملا لاجم يف ايكرت ةيروهمج ةموكحوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكح نيب
.........................................................................................................................................9102ةنسربوتكأ9 يفرئازجلاب

ةـّيميظنتميسارم

ةعارزلا ةيمنت ناويد ءاشنإنمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس22قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٤ يف خّرؤم٥٦2-٠2  مقر يذيفنتموسرم
.............................................................................................................................................. ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

٦8–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيولّدعي،٠2٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٤ يف خّرؤم٦٦2-٠2 مقر يذيفنتموسرم
.............ةيجولويبلا دراوملل ايندلا ةيراجتلا ماجحألا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس سرام8١ قفاوملا٥2٤١ ماع مرحم٦2 يف خرؤملا

ةـّيدرفميسارم

..................................ةالو ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

................تايالولا يف نيماع باتك ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم

يف نيماع باتك ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا2441 ماع مّرحم41 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

.....نارهو ةيالو يف ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا2441 ماع مّرحم41 يف خّرؤم يسائر موسرم

يلاو ىدل نيبدتنم ةالو ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.............................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو

ةيرادإ تاعطاقمل نيبدتنم ةالو ماهم ءاهنإ نمضتت ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
...............................................................................................................................................................................تايالولا يف

...ركسعم ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم

..رئازجلا ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا2441 ماع مّرحم41 يف خّرؤم يسائر موسرم

يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

...........تايالولا يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا2441 ماع مّرحم41 يف خّرؤم يسائر موسرم

.......................................................ةالو نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم

...................تايالولا يف نيماع باتك نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا2441 ماع مّرحم41 يف خّرؤم يسائر موسرم

...رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم ةالو نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم

يف ةيرادإ تاعطاقمل نيبدتنم ةالو نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................تايالولا

ةرازوب ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

ليربأ9 قفاوملا0441 ماع نابعش3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس تشغ٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤم رارق
..............................................................ةيلاملا ةرازول تاقفصلل ةـــيعاطـــقــلا ةـنــجـــلــلا ءاــضــعأ نيـيــعــت نــمــضتملاو9102 ةنس

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

قفاوملا9341 ماع لوألا عيبر03 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس تشغ2قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم رارق
..........................................................ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ربمسيد91

قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس تشغ2قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم رارق
.......................لبإلاو لويخلا ةيبرت ةيمنتل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ربمسيد02

ويام03قفاوملا9341 ماع ناضمر41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس تشغ2قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم رارق
...............................................................ةعيبطلا ظفحل ةينطولا ةلاكولا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس

حيقلتلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ2قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم رارق
.................................................................................................................................................تالالسلا نيسحتو يعانطصإلا

لـــيربأ03 قـــــفاوــــملا9341 ماع نابعش41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس تشغ4 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ41 يف خّرؤم رارق
...............................................)ةنتاب ةيالو( ةمزلبل ةينطولا ةرـيظحلا هـيجوت سـلجم ءاـضعأ نييعت نــمضتملاو8102 ةـــــنس

لـــــيربأ03 قفاوملا9341 ماع نابعش41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس تشغ11 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ12 يف خّرؤم رارق
.......................................)لجيج ةيالو( ةزاتل ةـينطولا ةرـــيظحلا هـــيجوت ســــلجم ءاــــضعأ نييـــــعت نــــــــمضتملاو8102 ةــــــنس
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ـه٢٤٤١ ماع رفص٧٥٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٧٢ 4

ةيلود تاقافتاو تايقافتا
يجولونكتو ينقتو يملع نواعت ىلإ ةجاحلاب افارتعاو–

،اهتيمنتو ةيئاملا دراوملا ىلع ظافحلل قثوأ

ةكرتشملا حلاصملاو دئاوفلا رابتعالا نيعب ذخألا عمو–
،هايملا لاجم يف نواعتلا زيزعتل

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

فدهلا

،اــهــترادإو اــهرــيوــطــتو ةــيــئاملا دراوملا ةــياــمـــح لـــجأ نـــم
تاربخلاو تامولعملا لدابت لالخ نم نافرطلا نواعتيس
،ةـيـنـطوـلا اـمـهـتاـعـيرشت نـم ةداـفـتسالا عـم ،اـيـجوـلوـنــكــتــلاو
.ةلدابتملا ةعفنملاو لثملاب ةلماعملاو ةاواسملا ىلع ةمئاقلا

2 ةداملا

نواعتلا تالاجم

: ةيتآلا تالاجملا يف نافرطلا نواعتيس

ةجلاعم تاطحم ميمصت يف تاربخلا لدابتو بيردتلا .1
ءانبو ةيعارزلا يرلا مظن نيسحتو ،يحصلا فرصلا هايم
،دودسلا

،هايملا عاطق يف ةيلمعلا ثوحبلا جمارب ريوطت .2

تاينقتوهايملا تالاجم يف ينقتو يملع نواعت ةماقإ .3
،هايملا ةجلاعم

ةرادإ يف تارـــبخلا لداـــبـــت لـــجأ نـــم نواـــعـــتـــلا رـــيوـــطـــت .4
يطغت فوس يتلاو ، راهنألا مظنب ةقلعتملا ةيئاملا دراوملا

ةـــقـــلـــعـــتملا طــــطخلا مــــيــــيــــقــــت يف تارــــبخلاو راــــكــــفألا لداــــبــــت
ةــعارزـــلا يف برشلا هاـــيـــم تاـــجاـــيـــتـــحاو هاـــيملا مادـــخـــتساـــب
ريثأت ببسب ةردنلا ىلإ ليمت يتلا ةيئاملا دراوملاوةعانصلاو
،خانملا ريغت

ديزت يتلا ايضرأ ةلمعتسملا تاينقتلا ريوطت يف نواعتلا .5
،ةبرتلا يف ةنزخملا هايملا ىوتسم نم

،نيدلبلا نيب ءاربخلا لدابتو ةيناديم تارايز ميظنت .6

ىلع خانملا ريغت راثآ لوح تاربخلاو ةفرعملا لدابت .7
،ةيئاملا دراوملا

فافجلا ةرادإل دادعتسالا لوح تاربخلاو ةفرعملا لدابت .8
،تاططخملا ذيفنتو

2441ماع مّرحم72 يفخّرؤم162–02 مقريسائرموسرم
قيدصتلانمضتي ،0202ةنسربمتبس51قفاوملا

ةــّيروــهـمـجلا ةــموـــكـح نيــب مـــهاــفـتــلا ةرـــكذـــمىلع
ةيروهمج ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلا
رئازجلابةعقوملا،ةيئاملا دراوملا لاجم يف ايكرت

.9102ةنسربوتكأ9يف
–––––––––––

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

،ةيجراخلانوؤشلاريزوريرقتىلعءانب –

،هنم9–19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو –

ةّيروهمجلا ةموكح نيب مهافتلا ةركذمىلععالطالادعبو –
يف ايكرت ةيروهمج ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلا

ةنسربوتكأ9يفرئازجلابةعقوملا،ةيئاملا دراوملا لاجم
9102،

:يتأياممسري

ةموكح نيب مهافتلا ةركذمىلعقّدصي:ىلوألاةداملا
ةموكحوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا

رئازجلابةعقوملا،ةيئاملا دراوملا لاجم يف ايكرت ةيروهمج
ةيمسرلاةديرجلايفرشنتو،9102ةنسربوتكأ9يف

.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم72 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––

ةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكح نيب مهافت ةركذم
يف ايكرت ةيروهمج ةموكحوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلا

.ةيئاملا دراوملا لاجم

،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح ّنإ
،ايكرت ةيروهمج ةموكحو ،ةيئاملا دراوملا ةرازوب ةلثمم
يتأي اميف امهيلإ راشملا ،تاباغلاو ةعارزلا ةرازوب ةلثمم

،)نيفرطلا( مساب

نيبعشلا نيب ةيدولا تاقالعلا زيزعت يف امهنم ةبغر–
،هايملا دراوم لاجم يف نواعتلا ةيمنتو ،يكرتلاو يرئازجلا
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ةــيــعوــن دصرــب ةـــقـــلـــعـــتملا تارـــبخلاو فراـــعملا لداـــبـــت .9
،هايملا ةيمكو

هايم مادختسا ةداعإ لوح تاربخلاو ةفرعملا لدابت .01
.يحالفلا يرلا يف ةجلاعملا يحصلا فرصلا

3ةداملا

نواعتلا قرط

نم ،هالعأ2 ةداملا يف ةجردملا تالاجملا يف نافرطلا نواعتي
: يتآلا وحنلا ىلع ،هذه مهافتلاةركذم

ةـقـلــعـتملا ةيـمـلـعلاو ةينفلا قئاثولاو تامولعملا لدابت .1
لاجم يف رــيوـطـتلاو ثحـبـلاـب ةـصاخلا تاـطاــشـنلا تالاــجمب

،هايملا

،نيفظوملاو نيراشتسملاو نيثحابلاو ءاربخلا لدابت .2

تارايزلاو تاودنلاو تاعامتجالاو لمعلا شرو ميظنت .3
،ةكرتشملا ةينفلا

عيضاوملا ىلع كارتألا ءاربخلا لبق نم بيردتلا ريفوت .4
.نافرطلا اهيلع قفتي يتلا

4 ةداملا

ةكرتشملا ةنجللا

زيزعتو نامضل ةكرتشم ةنجل ءاشنإ ىلع نافرطلا قفتي
.ةيلمع ةقيرطب هذه مهافتلا ةركذم بجومب نواعتلا

ىلع ةـكرـتشملا ةـنـجـلــلا لــمــع ئداــبــمو تاءارــجإ نوــكــتس
: يتآلا وحنلا

ذيفنت ةيلوؤسم يلوتل اًينطو اًقسنم فرط لك نيعي– أ
دـعوم يف ،هذه مهافـتـلا ةرـكذــم بــجوـمب ةيـــنواـعـــتلا ةـــطـشـــنألا

مهافتلا ةركذم ذافن ءدب خيرات نم رهشأ )3( ةثالث زواجتي ال
وأ لقألا ىلع ةرادإلل اًسيئر قسنملا نوكي نأ بجيو .هذه
،لداعملا ىوتسملا نم ىلعأ اًبصنم لغشي

قــسـنـملا ةــفـيظوو مـسا راــطـخإ فارـطألا ىلــع بـجــي– ب
،رخآلا فرطلل نيعملا ينطولا

يأ يف ينطولا قسنملل ليدب نييعت فرط لك ىلع بجي
،رخآلا فرطلل يطخ راعشإ قيرط نع تقو

دادــــعإل اًعـم نوـينـطوـلا نوــقسنملا لـمـعـي نأ يغـبـني –ج
يف اهيلإ راشملا نواعتلا تالاجمل كرتشم لمع جـماـنرـب
،ةينواعتلا ةطشنألا ةرادإل ،هالعأ2 ةداملا

،ةكرتشملا ةنجللا تاعامتجا نوينطولا نوقسنملا سأري –د
يف ةجردملا ةطشنألا ةشقانمل ،تقو يأ يف دقعت دق يتلا
،ةكرتشملا ةنجللا اهتدمتعا يتلا تايصوتلا ةعباتمو ،2 ةداملا

لك لبق نم ،ينطولا قسنملا يف رييغتلوصح دنع – ـه
.رخآلا فرطلل ًةباتك هراطخإ متي نأ بجي ،فرط

5 ةداملا

ةيركفلا ةيكلملاو ةيرسلا

ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةيامح نامض فارطألا ىلع بجي
ةينطولا اهنيناوق مارتحا عم ،هذه”مهافتلا ةركذم“ نع ةئشانلا

.اهتمربأ يتلا ةيلودلا تادهاعملاو

ةيكلملا“ موهفم مهفُي ،هذه ”مهافتلا ةركذم“ قايس يفو
ةـيـقاــفــتالا“ نـم ،هالعأ2 ةداـملا يــف دوـصـقملا ىـنـعملاــب ”ةــيركـفلا
يف ةعقوملا ”ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملل ةيسيسأتلا

.7691 ةنس ويلوي41 خيراتب ملوهكوتس

6 ةداملا

ةينازيملا صيصختو ليومتلا

فرط لك موقي فوس ،كلذ فالخ ىلع قافتالا متي مل ام
عم ،هذه مهافتلا ةركذم ذيفنتب ةقلعتملا تاقفنلا ةيطغتب
الك يف اهب لومعملا حئاوللاو نيناوقلاو لاومألا رفاوت ةاعارم
.نيدلبلا

قافتالا متيس ،اًكرتشم اليومت ةطشنألا بلطتت امدنعو
يف هنع ريبعتلا متيسو نيفرطلا نيب فيلاكتلا عيزوت ىلع
.لباقملا لمعلا جمانرب

،ةينفلا ةنجللا ءاضعأ رفس فيراصم فرط لك لّمحتي
.ةماقإلا فيلاكت فيضملا دلبلا لمحتي ىرخأ ةيحان نم

7 ةداملا

دارفألاو تادعملا جورخو لوخد ليهست

فرط لك لهسي ،نيدلبلا الك يف حئاوللاو نيناوقلل اًقفو
ةلودلا ميلقإ ىلإ هميلقإ نم تادعملاو دارفألا جورخو لوخد
ةركذم بجومب اهيلع قفتملا ةطشنألا ذيفنت نامضل ىرخألا
.هذه مهافتلا

8 ةداملا

تاعازنلا ةيوستو ليدعتلا

نيب ةبوتكم ةقفاومب هذه”مهافتلا ةركذم“ ليدعت زوجي
ذيفنتلا زيح تاليدعتلا هذه لخدتو .تقو يأ يف نيفرطلا

.”مهافتلا ةركذم“ يف هيلإ راشملا ءارجإلل اًقفو

ةركذم“ ذيفنت وأ ريسفت نع مجني دق عازن يأ ةيوست بجي
تاضوافملا وأ تارواشملا لالخ نم ةيدو ةقيرطب هذه”مهافتلا

.نيفرطلا نيب
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ةنس ربوتكأ9 يف رئازجلاب ةركذملا هذه ىلع عيقوتلا مت

.ةيزيلجنإلاوةيكرتلاو ةيبرعلا تاغللاب ،نيتخسن يف ،9102

.ةينوناقلا ةيجحلا سفن ةثالثلا صوصنللو

ةــغــلــلاــب صنــلا حــّجرــي رــيسفــتــلا يف فالــتـــخالا ةـــلاـــح يفو

.ةيزيلجنإلا

9 ةداملا
ذيفنتلا زيح لوخدلا

مالتسا خيرات يف ذيفنتلا زيح هذه”مهافتلا ةركذم“ لخدت
هتابلطتم نأب رخآلا فرطلا فرطلا هيف ربخي راطخإ رخآ
.ذيفنتلا زيح اهلوخدل تيفوتسا دق ةينطولا ةينوناقلا

نم ماع )1( ةدمل لوعفملا ةيراس هذه”مهافتلا ةركذم“ لظت
دحأ موقي ىتح ةيلاتتم تارتفل اًيئاقلت دتمتو ،اهذافن خيرات
)6( ةتس ،ةيسامولبدلا ةانقلا لالخ نم يطخ راعشإب نيفرطلا
.ةيحالصلا ءاهتنا خيرات لبق اًمدقم رهشأ

ةدــمو ةــحص ىلع هذـــه مـــهاـــفـــتـــلا ةرـــكذـــم ءاـــهـــنإ رـــثؤي نـــل
مهافتلا ةركذمل اًقفو اهيلع قفتملا ةطشنألاو تاعورشملا
.ءاهنإلا اذه لبق لعفلاب اهذيفنت مت يتلا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

مودقوب يربص

ةيروهمج ةموكح نع
ايكرت

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

ولغوأ شيواج دولوم

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠99١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا١١–7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا

ماع نابعش لوأ يف خّرؤملا٦١–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
 ،يحالفلا هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا92٤١

ماع بجر٦١ يف خّرؤملا١٠–٠١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ريبخلا نهمب قلعتملاو٠١٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا١3٤١
لدعملا ،دمتعملا بساحـملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحـملا

،ممتملاو

ماع لاوش92 يف خّرؤملا9٠–٦١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا73٤١
،لّدعملا

ماع لاوش2١ يف خرؤملا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،هنم٠٥و9٤ ناتداملا اميسال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٠73–9١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

8 يف خّرؤملا93–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس رــيارــبــف2 قــــفاوملا١٤٤١ ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

٢٤٤١ ماع رفص٤ يفخّرؤم٥٦٢-٠٢  مقر يذيفنتموسرم
ءاـــــشــنإنــمــضتي ،٠٢٠٢ ةـنـس رــبمـتـبـس٢٢قــفاوــملا
يضارألاــــب ةــــيــــعاــــنصلا ةــــعارزــــلا ةــــيــــمــــنــــت ناوـــــيد
 .ةيوارحصلا

––––––––––– 

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤١و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــّيسال ،روـــتسّدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥79١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥93١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتلاب قلعتملاو٤89١ ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ىلوألا ىدامج22 يف خّرؤملا١٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو889١ ةنس رياني2١ قفاوملا8٠٤١ ماع
لّدــعملا ،ةــيداصتــقالا ةــيــموـــمـــعـــلا تاسسؤمـــلـــل يهـــيـــجوـــتـــلا

،مّمتملاو

ماع ناضمر٦2 يف خّرؤملا١١–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠99١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج لوأ يف خّرؤملا٥2–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيجوتلا نمضتملاو٠99١ ةنس ربمفون8١ قفاوملا١١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا

ةـّيميظنتميسارم
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لوأ يف خّرؤملا3٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا١3٤–٦9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦99١ ةنس ربمفون٠3 قفاوملا7١٤١ ماع بجر9١
ةيمومعلا تاسسؤملا يف تاباسحلا يظفاحم نييعت تايفيكب
ةيمنتلاو ثحبلا زكارمو يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
تاذ ةــيــموــمــعــلا نــيواودـــلاو يعاـــمـــتـــجالا ناـــمضلا تاـــئيـــهو
،ةلقتسملا ريغ ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو يراجتلا عباطلا

22 يف خّرؤملا23–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعتب قلعتملاو١١٠2 ةنس رياني72 قفاوملا23٤١ ماع رفص
،تاباسحلا يظفاحم

يف خّرؤملا82١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
رقملا – ةيصخشلا– ةيمستلا

ةيعانصلا ةيعارزلا ةيمنتلل ناويد أشني: ىلوألا ةّداملا
.”ناويدلا“ صنلا بلص يف ىعدي ،ةيوارحصلا يضارألاب

ةيوارحصلا يضارألا ،ةيوارحصلا يضارألاب دصقي :٢ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا  بجومب ةددحـملا

بجومب ناويدلا لخدت لاجم يف لخدت يتلا تايالولا ددحت
رـــيزوـــلاو ةـــيـــلـــخادـــلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نيب كرــــتشم رارــــق
فلكملا ريزولاو ةحالفلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا

.ةيئاملا دراوملاب

يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ناويدلا:3 ةّداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتي ،يراجتو

يف ةرادإلا ىلع ةقبطملا دعاوقلل ناويدلا عضخي:٤ ةّداملا
.ريغلا عم هتاقالع يف ارجات دعيو ،ةلودلا عم هتاقالع

فلكملا ريزولا ةياصو تحت ناويدلا عضوي:٥ ةّداملا
.ةحالفلاب

هليوحت نكميو .ةعينملاب ناويدلا رقم ددحي :٦ ةّداملا
موسرــــم بجومب ينــــطوــــلا بارــــتــــلا نــــم رــــخآ ناـــــكـــــم يأ ىلإ
.ةحالفلاب فلكملا ريزولا حارتقا ىلع ءانب ،يذيفنت

يناثلا لصفلا
تايحالصلاو ماهملا

ةيقرتل ةينطولا ةسايسلا ذيفنتل ةادأ ناويدلا:٧ ةّداملا
يــــضارألاــبةـيــجـيـتارـتـسالا ةــيــعاــنــصلا ةــعارزـــلا ةـــيـمـنتو
ةــيــعارزــلا ةــيــنــطوــلا تاردـــقـــلا زـــيزـــعـــت فدـــهـــب ،ةـــيوارـــحصلا

.ةيعانصلا ةيعارزلاو

تاذ تاعارزلا ،ةيجيتارتسالا ةيعانصلا ةعارزلاب دصقي
ةـيـبـلـت لـجأ نـم لـيوـحـتــلــل ةــهــجوملا يجــيــتارــتسالا عــباــطــلا
  .داريتسالا نم صيلقتلاو ةينطولا تاجايتحالا

ةيعارزلا تارامثتسالا ةيقرت ناويدلا نمضي:٨ ةّداملا
.ةيوارحص ضارأ حالصتسا قيرط نع ةيعانصلا ةيعارزلاو

ةحونمملا ةيراقعلا ةظفحـملا ةيقرت ناويدلا نمضي :٩ ةّداملا
اهرييستو ،ةقبسم ةسارد ساسأ ىلع ،ةلودلا فرط نم هل
.ينالقعلا

ةـيراـقـعــلا ةــظــفحـملا لـــــــيوحت تاـــــــيـــــــفـــــــيــــــــكو طورش ددحت
ةيفارغجلا اهتايثادحإ اذكو اهدودحو تاطيحـملا تاحاسمو
ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولاو ةحالفلاب فلكملا

ةدنسملا ةيراقعلا ةظفحـملا نمض ناويدلا موقي :٠١ ةّداملا
عيراشملا لابقتسا اهنأش نم يتلا تاطيحـملا ديدحتب ،هيلإ
موقيو ةيعانصلا ةيعارزلاو ةيعارزلا تارامثتسالل ىربكلا

تاساردلا بتاكم قيرط نع ةقمعملا ةينقتلا تاساردلاب
.ةصصختملا

نكمي يتلا تاطيحـملا ةئزجتب ناويدلا موقي :١١ ةّداملا
.ةقمعملا ةينقتلا تاساردلا ساسأ ىلع ،حنم عوضوم نوكت نأ

ولماح اهضرعي يتلا تافلملا يف ناويدلا لصفي:٢١ ةّداملا
ضرغلا اذهل اهددحت ،ءاــــقـتـنا رـيـياــعـم ساــسأ ىلــع عــيراـشــملا

.هاندأ٤3 ةداملا يف ةروكذملا ،ينقتلا مييقتلاو ةربخلا ةنجل

ةـــهــجوــملا تاـــطيحــملا حـنــمب ناوـــيدــلا موــقــي :3١ ةّداملا
رــيزوــلا رارــق اــهددــحــي يتــلا تاءارــجإلل اـــقـــبـــط حالصتسالـــل
  .ةحالفلاب فلكملا

زايتمالاب ةصاخلا ليهأتلا تاداهش ناويدلا دعي:٤١ ةّداملا
فرــط نـم نيــلوبقملا رامثتسالا عـيراـشـم يلـماــحل اهمـلـسـيو

 .هاندأ٤3 ةداملا يف ةروكذملا ،ينقتلا مييقتلاو ةربخلا ةنجل

قيرط نع نيديفتسملا بيصنتب ناويدلا موقي:٥١ ةّداملا
.طورشلا رتافد ىلع عيقوتلاب عوبتملا ،يضارألا عطق ميلعت

قــحــلملاــب ،هالــعأ روــكذملا طورشلا رــتــفد جذوـــمـــن قـــفرـــي
.موسرملا اذهب لوألا

ةصاخلا ةيرادإلا تافلملا ليكشتب ناويدلا موقي :٦١ ةّداملا
كالمأ حلاصم اهدعت يتلا زايتمالا دوقع غيلبتو زايتمالاب
.ةيراقعلا ةظفاحـملاب اهراهشإو ،نيينعملل ،ةيالولل ةلودلا

اهراهشإ و زايتمالا دوقع دادعإل ةيلمعلا تايفيكلا ددحت
دتمت يتلا ةيضرألا عطقلل ةبسنلاب ،ةيراقعلا ةظفاحـملاب
نيب كرتشم رارق بجومب ،تايالو ةدع وأ )2( نيتيالو ىلع
.ةحالفلاب فلكملا ريزولا و ةيلاملاب فلكملا ريزولا
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ىلع لوصحلل عيراشملا يلماح ناويدلا قفاري:٧١ ةّداملا
لوـــمـعـملا مـيـظـنتلاو عــيرـشـتـلا يف اـهـيـلـع صوـصنملا اــيازـملا

زاجنإب ةطبترملا لامعألا لك يف اذكو رامثتسالا لاجم يف امهب
.عورشملا ريسو

عيراشم ذيفنت مييقتو ةعباتم ناويدلا نمضي:٨١ ةّداملا
هيلع عقوملا طورـشـلا رــتـفد مارـتـحا ىلـع رـهـسـيو راــمـثتـسالا

.نيديفتسملا فرط نم مدقملا لامعألا ططخمو

زايتمالا دقع ءاغلإ بلط ميدقتب ناويدلا موقي:٩١ ةّداملا
بحاص لالخإ ةلاح يف ،ةيالولل ةلودلا كالمأ حلاصم ىدل
صاخلا لاــمــعألا طــطــخــمو طورشلا رــتــفد دوــنــبــب زاـــيـــتـــمالا

 .نيرمثم ريغ )2( نيراذعإ دعب يرامثتسالا هعورشمب

.يراجت عباط تاذ اماهم ناويدلا ىلوتي :٠٢ ةّداملا

: يتأي ام صوصخلا ىلع ،هنكمي ،راطإلا اذه يفو

نيب تالاصتالا لــــيــــهستو لاــــمــــعألا تاــــقالــــع طــــيشنــــت–
،نيرخآلا نيلماعتملاو نيرمثتسملا

،هطاشن لاجمب ةلصلا تاذ ثاحبألاو تاساردلا لكب مايقلا–

،نيرمثتسملا نم بلطب ،ةمدخ لك ةيدأت–

ةدئافل ،ىوتسملا نيسحت جماربو نيوكت لامعأ ميظنت–
تاسسؤم عم نواعتلاب ،نيرمثتسملا نم بلطب مهيمدختسم
 ،ةينعملا ثحبلاو نيوكتلا

نم اهريغو تاودنو ةيسارد مايأو تايقتلم ميظنت–
.هطاشن لاجمب ةلصلا تاذ تارهاظتلا

اقفو ،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ناويدلا نمضي:١٢ ةّداملا
يناثلا قحلملاب قفرملا طورشلا رتفد يف ةددحـملا ماكحألل
.موسرملا اذهب

،هماهم ءادأو هفادهأ غولبل ،ناويدلا لهؤي:٢٢ ةّداملا
:يتأي امل

عــم تايـقاـــفـتالا لـــكو تاـقاــفـتالا وأ تاــقـفصلا لــك مارــبإ–
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط تائيهلا

وأ تاسارد وأ ةــيراجت وأ ةــيــلاــم ةــيــلـــمـــع لـــكـــب ماـــيـــقـــلا–
تاراقعلا وأ تالوقنملا صخت ةيلمع لك وأ ةيعانص تازاجنإ
،هلمع ةعاجن نّسحت نأ اهنأش نم يتلا

لاجمب ةلصلا تاذ تارهاظتلاو تايقتلملا يف ةكراشملا–
.هطاشن

ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

ماع ريدم هريسيو ةرادإلا سلجم ناويدلا ريدي:3٢ ةّداملا
.ديحو كابشب دوزيو ينقتلا مييقتلاو ةربخلل ةنجل هدعاستو

.ةيوارحصلا تايالولا يف ناويدلل تاطحم ءاشنإ نكمي

رارق بجومب ناويدلل يلخادلا ميظنتلا ىلع ةقفاوملا متت
.ةحالفلاب فلكملا ريزولا نم

لوألا عرفلا

ةرادإلا سلجم

ريزولا هسأري يذلا ةرادإلا سلجم نّوكتي:٤٢ ةّداملا
: نم ،هلثمم وأ ةحالفلاب فلكملا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

ةئيهـتـلاو ةـيـلحـملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا رــيزو لـــثمم–
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزو لثمم–

،ةقاطلا ريزو لثمم–

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو لثمم–

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو لثمم–

،ةعانصلا ريزو لثمم–

،ةراجتلا ريزو لثمم–

،ةيئاملا دراوملا ريزو لثمم–

،ةئيبلا ريزو لثمم–

،ةرّغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل ماعلا ريدملا–

،حالصتسالاو نييراقعلا طيطختلاو ميظنتلا ريدم–

هبشو ةفاجلا قطانملا يف ةيفيرلاو ةيحالفلا ةيمنتلا ريدم–
،ةفاجلا

،ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا–

،ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا–

،ةيوارحصلا ةعارزلا ةيمنتل ينقتلا دهعملل ماعلا ريدملا–

.ةيوارحصلا قطانملا يف ةحالفلا ةيمنت ظفاحم–

،يراشتسا توصب تاعامتجالا ناويدلل ماعلا ريدملا رضحي
.هتنامأ ىلوتيو

نأ هنأش نم صخش لكب نيعتسي نأ ةرادإلا سلجم نكمي
.هتالوادم يف هديفي

.يلخادلا هماظن ىلع ةرادإلا سلجم قداصي

نيلثمملا ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ نوكي نأ بجي:٥٢ ةّداملا
.لقألا ىلع ،ةيزكرم ةرادإ ريدم ةبتر نم ءارزولل

)3( ثالــث ةدــمل ةرادإلا سلـجم ءاضــعأ نّيــعـي :٦٢ ةّداملا
فـلـكملا رـيزوــلا نـم رارــق بــجوــمب ،دـيدجـتلل ةــلـباــق تاونـس
.اهيلإ نومتني يتلا ةطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةحالفلاب
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بسح هضيوعت متي ،هئاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.اهسفن لاكشألا

.ةدهعلا ءاضقنا ةياغ ىلإ نيعملا وضعلا هنع بوني

ةمظنألاو نيناوقلل اقفو ةرادإلا سلجم لوادتي :٧٢ ةّداملا
: يف ،اهب لومعملا

 ،ناويدلل يلخادلا ماظنلاو يلخادلا ميظنتلا–

،تاونسلا ةددعتمو ةيونسلا ناويدلا تاطاشن جمارب–

،ناويدلل ةلمتحـملا ضورقلاو ةينازيملا عورشم–

ناويدلا تارامثتسال تاونسلا ةددعتمو ةيونسلا جماربلا–
،هعيسوتو هزيهجتو هتئيهتو

صيصخت تاحرتقم اذكو جئاتنلا تاباسحو لئاصحلا–
،جئاتنلا

،تاباسحلا يظفاحم ريراقتو رييستلل يونسلا ريرقتلا–

،ةيضاملا ةنسلا طاشن ريرقت–

تاـقاـفـتالاو دوـقـعـلاو تاـقــفصلا مارــبإل ةــماــعــلا طورشلا–
،تايقافتالاو

تابترمب ةقلعتملا ةماعلا طورشلاو ةيعامجلا ةيقافتالا–
،ناويدلا يمدختسم

ماهم راطإ يف ناويدلا مهب نيعتسي نيذلا ءاربخلا ةمئاق–
،مهب ةصاخلا دوقعلاو ينقتلا مييقتلاو ةربخلا

،ىرخأ تاسسؤم يف تامهاسم ىلع لوصحلا–

لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل اقفو اياصولاو تابهلا لوبق–
،اهب

،نييراقعلا راجيإلاو ءانتقالا–

،يحالفلا رامثتسالا عيراشم ديسجت لوح يرودلا ريرقتلا–

اهنأش نم ماعلا ريدملا هيلع اهضرعي ىرخأ ةلأسم لك–
.هفادهأ قيقحتو هريسو ناويدلا ميظنت نيسحت

)2( نيترم ةيداع ةرود يف ةرادإلا سلجم عمتجي:٨٢ ةّداملا
عمتجي نأ هنكميو .هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف
بسح ،كلذـــــل ةرورضلا تعد اـــــمـــــلـــــك ةـــــيداـــــع رـــــيـــــغ ةرود يف

.يلخادلا ماظنلا يف ةددحـملا تايفيكلا

لكل لامعأ لودج ةرادإلا سلجم سيئر ّدعي:٩٢ ةّداملا
.ناويدلل ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،عامتجا

تاــفــلملاو لاــمــعألا لودــجــب ةــقــفرــم تاءاــعدــتسالا لسرــت
نم ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لبق ،وضع لك ىلإ هب ةصاخلا
.ةرود لكل ددحـملا خيراتلا

ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود

روضحب الإ ةرادإلا سلجم تالوادم حصت ال :٠3 ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ )١/2( فصن

ةوقب سلجملا عمتجي ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو
،ذئنيح ،هتالوادم حصتو ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف نوناقلا

.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم

ةلاح يفو .تاوصألل ةطيسبلا ةيبلغألاب تالوادملا ذختت
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست

لجس يف لجستو رضاحم يف تالوادملا نّودت:١3 ةّداملا
.سلجملا سيئر فرط نم هيلع رشؤمو مّقرم صاخ

ةحالفلاب فلكملا ريزولا ىلإ تاعامتجالا رضاحم لسرت
عامتجا يلت يتلا اموي )٥١( رشع ةسمخ لالخ ،اهيلع ةقفاوملل
.سلجملا

نــم اــموــي )٠3( نيـثالــث دــعـب ةذــفاــن تالوادــملا هذــه رـبتعت
ضارــتــعا كاــنــه نــكــي مــل اــم ،ةــيصوــلا ةــطــلسلا ىلإ اـــهـــلاسرإ

.ةحالفلاب فلكملا ريزولا نم حيرص

يناثلا عرفلا

ناويدلل ماعلا ريدملا

موسرــم بــجوــمب ،ناوــيدــلل ماـعـلا رــيدــملا نيــعـي :٢3 ةّداملا
فلكملا ريزولا حارتقا ىلع ءانب ،هب لومعملا ميظنتلل اقفو
.ةحالفلاب

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

جماربلاو تاهيجوتلا ناويدلل ماعلا ريدملا ذفني :33 ةّداملا
.ةرادإلا سلجم فرط نم ةددحـملا

،ناويدلل يلاملاو ينقتلاو يرادإلا رييستلاو ةرادإلا ىلوتيو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا لظ يف

: ةفصلا هذهبو

،ةلادعلا مامأو ةيندملا ةايحلا لامعأ لك يف ناويدلا لثمي–

،اهفرصب رمأيو ناويدلا تاقفنب دهعتي–

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا راطإ يف ضرق لك مربي–

نـّيعيو ناويدلا يمدختسم ىلع ةيّملسلا ةطلسلا سرامي–
،اهيف نييعتلل ىرخأ ةقيرط رّرقتت مل يتلا بصانملا يف

،ةرادإلا سلجم تاعامتجا ريضحت نمضي–

لوادتيل ةرادإلا سلجم ىلع اهضرع بجاولا ريراقتلا ّدعي–
،اهيلع ةقفاوملل ةيصولا ةطلسلا ىلع اهضرعي مث اهنأشب
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،نيمدختسملاب ةقلعتملا ةيعامجلا ةيقافتالا عورشم دعي–

،نيمدختسملا نيوكتو فيظوتب ةصاخلا تاططخملا دعي–

،اهذفنيو ناويدلل ةيريدقتلا ةينازيملا عورشم دعي–

ةصاخلا تاوـــنسلا ةددـــعـــتـــمو ةـــيوـــنسلا جمارـــبـــلا دــــعــــي–
،ةطشنألاو تارامثتسالاب

عيرشتلا راطإ يف ةيقافتاو قافتاو دقعو ةقفص لك مربي–
،امهب لومعملا ميظنتلاو

جئاتن ذّفنيو ناويدلل ةدنسملا فادهألا زاجنإ ىلع رهسي–
،ةّيصولا ةطلسلا اهيلع قفاوت يتلا ةرادإلا سلجم تالوادم

،ناويدلل يلخادلا ماظنلاو يلخادلا ميظنتلا عورشم حرتقي–

،ناويدلل يلخادلا ماظنلا مارتحا ىلع رهسي–

،ناويدلا تاطاشن لوح رهشأ )3( ةثالث لك اريرقت دعي–
 ،ةحالفلاب فلكملا ريزولا ىلإ هلسريو

راطإ يف ناويدلا مهب نيعتسي نيذلا ءاربخلا ةمئاق حرتقي–
،مهب ةصاخلا دوقعلاو ينقتلا مييقتلاو ةربخلا ماهم

نــع اــيوــنس ارــيرــقــت ،ةــيــلاــم ةــنس لــك ةـــياـــهـــن يف دـــعـــي–
جئاــتــنـــلا تاـــباسح لوادـــجو لـــئاصحـــب اـــقـــفرـــم ،تاـــطاشنـــلا

ةرادإلا سلجم ةلوادم دعب ،ةحالفلاب فلكملا ريزولا ىلإ هلسريو
.اهنأشب

ثلاثلا عرفلا

ينقتلا مييقتلاو ةربخلا ةنجل

ةيرامثتسالا عيراشملا ةصرف ةسارد راطإ يف :٤3 ةّداملا
ةينقتلا ىودـجلاو يــعاـنـصلا يــعارزـلاو يــعارزــلا عــباـطلا تاذ
ةنجل فلكت ،راقعلا ىلع لوصحلا اهيف امب ،اهنم ةيملعلاو
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ينقتلا مييقتلاو ةربخلا

عيراشملا يلماح لبق نم ةضورعملا تافلملا ةسارد–
اههيجوـتو ةــكارـش راــطإ يف وأ ةــيدرــف ةــفـصـب ،ةــيراــمثـتسالا

،اهيف لصفلاو

ةقفاوملاو نيلهؤملا نيحشرملل لامعألا تاططخم ةسارد–
،اهيلع

يتلا ينقتلاو يملعلا عباطلا تاذ لئاسملا لك يف لصفلا–
.ناويدلل ماعلا ريدملا اهيلع اهضرعي

يتلا ينقتلا مييقتلاو ةربخلا ةنجل لكشتت:٥3 ةّداملا
:نم ،ماعلا ريدملا اهسأري

،ناويدلل ةينقتلا حلاصملا يلوؤسم–

،ةيوارحصلا قطانملا يف ةحالفلا ةيمنت ةظفاحم لثمم–

.ةيوارحصلا ةعارزلا ةيمنتل ينقتلا دهعملا لثمم–

دنع ،ةناعتسالا ينقتلا مييقتلاو ةربخلا ةنجل ىلع نيعتي
اــقــبسم اــهــيــلــع قداص يتـــلا ةـــمـــئاـــقـــلا ساسأ ىلع ،ةرورضلا

مـهـناـكـمإب ءارــبــخ وأ ةــيــمــلــع ةــيصخش لــكــب ،ةرادإلا سلــجــم
تالاجم يف اميسال ،مهتءافكل ارظن اهلاغشأ يف ةمهاسملا
تاعارزلاو ةيوارحصلا ةعارزلاو ةيعانصلا ةعارزلاو ةقاطلا
يف ةيئاملا دراوملا رييستو ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا
يحالفلا راقعلاو ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلاو ةفاجلا قطانملا

.ليومتلاو

اذكو يلخادلا اهماظن ينقتلا مييقتلاو ةربخلا ةنجل دعت
قداصتو ةــيرامثـتسالا عيراـشــملا فينـصـتو ءاـقـتنا ريياـعم
.اهيلع

بجومب ينقتلا مييقتلاو ةربخلا ةنجل ءاضعأ نييعت متي
تارادإلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ناويدلل ماعلا ريدملا نم ررقم
ةيمسرلا ةرشنلا يف رشني يذلا ،اهنولثمي يتلا تائيهلا وأ
.ةحالفلا ةرازول

املك ينقتلا مييقتلاو ةربخلا ةنجل عمتجت:٦3 ةّداملا
.اهسيئر نم بلطب ،كلذ ةرورضلا تضتقا

ينقتلا مييقتلاو ةربخلا ةنجل تارارق لّجست:73 ةّداملا
مقرم صاخ لجس يف نّودتو ،اهؤاضعأ اهعقّوي ،رضاحم يف

.ناويدلل ماعلا ريدملا فرط نم هيلع رشؤمو

عبارلا عرفلا

ديحولا كابشلا

ةـيـقرـت راــطإ يـف ناوـيدــلا ىوـتـسـم ىلع أـــشـنـي:٨3 ةّداملا
،ةــيوارـحـصلا يــضارألاـبةـيـجـيـتارـتـسالا ةـيـعاــنصلا ةـــعارزــلا

تارادإلا فلتخم لامعأ نيب رزآت ثادحإب فلكي ديحو كابش
.اهئاهنإو رامثتسالا عيراشمل لاعفلا ذيفنتلاب حامسلل

: ةيتآلا ماهملا صوصخلا ىلع ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

ةفصب اهتقفارم نامضو رامثتسالا عيراشم ةماقإ ليهست–
،ةرمتسم

،جاتنإلا لماوع ىلع لوصحلل نيرمثتسملا ةقفارم نامض–

اـيازملا نــم ةداــفــتسالــل نــيرــمــثــتسملا ةــقــفارــم ناــمض–
يف امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

،رامثتسالا لاجم

عيراشمب ةلصلا تاذ ةلكيهملا لامعألا ذيفـنـت ىلـع رـهـسلا–
،رامثتسالا

عيراـشـم قالــطإل ةـيرورـضلا تاـيــلكــشــلا ءادأ ىلع رــهسلا–
،اهريس اذكو اهذيفنت ليهستو رامثتسالا

زايتمالا دوقع غيلبتو زايتمالا تافلم ليكشت نامض–
.نيينعملل
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ريدملا هسأري يذلا ديحولا كابشلا لكشتي :٩3 ةّداملا
،هحالصتسا دارملا طيحـملا عقوم بسح ،هلثمم وأ ناويدلل ماعلا

:يلثمم نم

،يلاولا–

،ةيالولل ةلودلا كالمأ ةيريدم–

،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم–

،ةيالولل ةقاطلا ةيريدم–

،ةددجتملا تاقاطلا ةرادإ–

، مجانملا و ةعانصلل ةيئالولا ةيريدملا–

،ةيالولل ةيئاملا دراوملا ةيريدم–

،ةيالولل ةئيبلا ةيريدم–

ريوطتل ةينطولا ةلاكولل زكرمملا ريغ ديحولا كابشلا–
،رامثتسالا

.”زاغلنوس“ زاغلاو ءابرهكلل ةيرئازجلا ةكرشلا–

.ديحولا كابشلا ةنامأ ناويدلا حلاصم ىلوتت

نـم صـخش لــكـب ةـناــعـتسالا دـيـحوـلا كاـبـشـلا نــكــــــــــــــــمــــــــــــــــي
.هلاغشأ يف هتدعاسم هــنأــش

.هيلع قداصيو يلخادلا هماظن ديحولا كابشلا دعي

ةيمومعلا تائيهلاو تارادإلا يلثمم نييعت متي:٠٤ ةّداملا
ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب ديحولا كابشلا يف ةلثمملا
يتـــلا تاـــئيـــهـــلاو تارادإلا نـــم حارـــتـــقا ىلع ءاـــنـــب ،ناوـــيدــــلــــل
.ةحالفلا ةرازول ةيمسرلا ةرشنلا يف رشني يذلا ،اهنولثمي

نم ،ديحولا كابشلا ءاضعأ نوكي نأ بجي:١٤ ةّداملا
.لقألا ىلع ،ةيلحـملا ةرادإلا ةحلصم سيئر ةبتر

ةرورضلا تعد املك ديحولا كابشلا عمتجي:٢٤ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،كلذل

عبارلا لصفلا
كالمألا

تاكلتمملا نم نّوكتت كالمأ ىلع ناويدلا رّفوتي:3٤ ةّداملا
تاـــكـــلـــتـــمملاو ةـــلودـــلا فرــــط نــــم ةصصخملا وأ/و ةــــلّوحـملا
 .ةصاخلا هلاومأب ةزجنملا وأ اهيلع لّصحتملا

كارتشالاب ةصصخملا وأ/و ةلّوحـملا تاكلتمملا درج متي
.ةحالفلاو ةيلاملاب ةفلكملا تارازولل ةينعملا حلاصملا نيب

سماخلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

هغلبم ددحي يلوأ صيصخت نم ناويدلا ديفتسي :٤٤ ةّداملا
ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.ةحالفلاب فلكملا

لفقتو يفناج لوأ يف ناويدلل ةيلاملا ةنسلا حتفت:٥٤ ةّداملا
.ةنس لك نم ربمسيد١3 يف

،يراجتلا لكشلا بسح ناويدلا ةبساحم كسمت :٦٤ ةّداملا
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو

: يتأي ام ىلع ناويدلا ةينازيم لمتشت:7٤ ةّداملا

: تاداريإلا باب يف

،يلوألا صيصختلا–

،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبتب ةطبترملا ةلودلا تاناعإ–

،ناويدلا تاكلتمم تادئاع–

،ناويدلا لاومأ فيظوت تادئاع–

،ةققحـملا ةميقلا ضئاوف–

 ،ةيلاملا نيناوق يف اهيلع صوصنملا تاواتإلا نم ةصح–

،هعوضومب ةطبترملا ةزجنملا تامدخلا تادئاع–

،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ناويدلا اهضرتقي يتلا لاومألا–

،اياصولاو تابهلا–

.هطاشنب ةلصلا تاذ ىرخألا تاداريإلا لك–

:تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن–

،زيهجتلا تاقفن–

.هماهم زاجنإل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك–

عيرشتلل اقفو نيعملا ،تاباسحلا ظفاحم ىلوتي:٨٤ ةّداملا
.اهقيدصتو تاباسحلا ةبقارم ،امهب لومعملا ميظنتلاو

ناويدلا تاباسح نع ايونس اريرقت تاباسحلا ظفاحم دعي
ةــحالــفلاـب فـلــكملا رــيزوــلا ىلإو ةرادإلا ســـلـجم ىلإ هلسرــيو
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو

.اهسرامي يتلا ةبقارملا جئاتنب ةرادإلا سلجم ملعيو

ةمعدملا ةليصحلا ناويدلل ماعلا ريدملا لسري:٩٤ ةّداملا
،طاشنلل يونسلا ريرقتلاو ةيريدقتلا تاباسحلاو ناويدلل
فــلــكملا رــيزوــلا ىلإ ،تاــباسحلا ظــفاــحــم رــيرــقــتــب ةـــقـــفرـــم
ةرادإلا سلجم ةقداصم دعب ،ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةحالفلاب
.اهيلع

ةّيـمـسّرلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشـني :٠٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس22 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٤ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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لوألا قحلملا

 نيرمثتسملا تامازتلا و قوقح ددحي طورش رتفد

 ةيقرت راطإ يف

 يعانصلا يعارزلاو يعارزلا رامثتسالا

 ةيوارحصلا يضارألاب

ىلوألا ةّداملا

فدهلا

تاــمازــتــلاو قوــقــح دــيدحت ىلإ اذــه طورشلا رــتـــفد فدـــهـــي
ىرـبـكـلا عـيراشملا يلماـح نـيرـمــثــتسملا زاــيــتــمالا باــحصأ
يضارألاب ةـيـعانـصلا ةــعارزــلا ةـيـمنـتل ةـهــجوـملا حالصتسالل
.ةيوارحصلا

................ : )يعيبط صخش( زايتمالا بحاص مساو بقل

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

............. : سكافلا............. : فتاهلا ...........: ينورتكلالا ديربلا

............................................ : )يونعم صخش( ةيمستلا

.......................... : )ةفصلاو مسالاو بقللا( فرط نم الثمم

٢ ةداملا

زايتمالا عوضوم كالمألا ماوق

............................طيحم يف زايتمالا عوضوم كالمألا عقت
....................... )تايالو( ةيالو ..................... )تايدلب( ةيدلب

راتكه ....................ـب اهتحاسم ردقت ضرأ ةعطق لمشتو
ططخمل اقبط( ...........رايتنس ................... رآ .....................

،يضارألا حسم ططخم جرختسم وأ دودحلا ميسرتو ديدحت
.)اذه طورشلا رتفدب قفرملا ،ءاضتقالا دنع

3 ةداملا

لالغتسالاو حالصتسالا عورشم

طورشو هالعأ ةروكذملا يضارألا حالصتسا لامعأ ذخأت
لمعلا ططخم ساسأ ىلع الكش ،هلالغتساو عورشملا زاجنإ
.اذه طورشلا رتفدب قحلملا

............................................................................. : عورفلا

................................................................... : جاتنالا ماظن

.......................................................: ةحاسملا – تاعارزلا

............................................... : دادعت – تاناويحلا ةيبرت

.......................................................................... : بوانتلا

.......... : )ةقاطلا ،هايملا ،لوخدلا كلاسم( ةلكيهملا لامعألا

............................................................................. : اهريغ

٤ ةداملا

 هديدجتو هلوعفم نايرسو زايتمالا ةدم

...............................................ة دمل زايتمالا حنمي

دـــقـــع رشن خـــيراـــت نـــم ءادـــتـــبا زاـــيـــتــــمالا لوــــعــــفــــم يرسي
.ةيراقعلا ةظفاحـملاب زايتمالا

ناكمإبو .ةينمض ةقيرطب ايلعف زايتمالا ديدجت نكمي ال
ميدقتب ،ديدجتلا ىلع لصحتي نأ رمثتسملا زايتمالا بحاص
يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويدل يطخ بلط

.هتدم ءاضقنا لبق  ،لقألا ىلع ةدحاو ةنسةيوارحصلا

دنع ديدجتلا بلط زايتمالا بحاص ميدقت مدع ةلاح يفو
يتلا ةحونمملا كالمألا ةعومجم دوعت ،زايتمالا ةدم ءاضقنا

.ةلودلل ةصاخلا كالمألا ىلإ زايتمالا بحاص رمثتسملا ةزوحب

٥ ةداملا

زايتمالا بحاص قوقح

دارملا تاراــــمــــثــــتسالا يف ارــــح زاــــيــــتــــمالا بحاص نوــــكـــــي
نم هيلع قداصملاو مّدقملا لمعلا ططخم مارتحا عم ،اهزاجنإ

ةعارزلا ةيمنت ناويدل ينقتلا مييقتلاو ةربخلا ةنجل فرط
 .ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

: يف قحلا زايتمالا بحاصل

راــطإ يف هــفرصت تحت ةـــعوضوملا ةـــعـــطـــقـــلا لالـــغـــتسا–
،ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم هتّرقأ يذلا جمانربلا

لضفألا لالغتسالل نييرورض ءانبو ةئيهت لكب مايقلا–
ةيعيرشتلا تاءارجإلل لاثتمالا ةطيرش ،ةحونمملا ةعطقلل
،نأشلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيميظنتلاو

اهيلع صوصنملا تاءارجإلا راطإ يف ةكارش لكب مايقلا–
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف

ةعارزلا ةيمنت ناويد نم سامتلالا زايتمالا بحاص نكمي
ضيــفــخــتــلاــب ةــعــجارملا ،ةــيوارــحصلا يضارألاــب ةــيــعاـــنصلا

: زايتمالا ةحاسمل

بابسأل ةحاسملا لك حالصتسا ىلع هتردق مدع ةلاح يف–
حلاصملا فرط نم اــنوناق اهتنياعم تمت هقاطن نع ةجراخ
يضارألاـــب ةـــيـــعاـــنصلا ةـــعارزـــلا ةـــيـــمـــنـــت ناوـــيدـــل ةـــيـــنـــقـــتــــلا
طــقـف ةـيـنـعملا ةــحاــسـملا ىلـع زاــيـتمالا رـصـتـقي ،ةــيوارــحصلا

،حالصتسالا لاغشأب

عوضوم هل تحنم يتلا ضرألا نم ءزج ناك اذإ ام ةلاح يف–
.ةيمومعلا ةعفنملا راطإ يف فينصت ءاغلإ

٦ ةداملا

زايتمالا بحاص تامازتلا

امارتحاو ةكرتشم ةفصب هيلع قّفتملا جمانربلا راطإ يف
لجأ نم لامعألا ططخم اهنمضتي يتلا لالغتسالا طورشل
بحاص مزــتــلـــي ،ةيجيتارتسالا ةـيـعاـنصلا تاـعارزـلا ةـيـمـنــت
: يتأي امـب زايتمالا
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،زايتمالا عوضوم كالمألا راجيإ مدع–

،هخسفي وأ همربي نأ ديري ،ةكارش وأ قافتا لك ضرع–
ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد ىلع
ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا لظ يف ،ةقبسملا ةقفاوملا دصق
،ةيميظنتلاو

يضارألاـــب ةـــيـــعاـــنصلا ةـــعارزـــلا ةـــيـــمـــنـــت ناوـــيد مالــــعإ–
صخشلل يساـسألا نوــناــقــلا سـمـي لــيدــعــت لــكـب ةــيوارحصلا
،يونعملا

ةدلوتملا قوقحلا نع ةيلك وأ ةيئزج ةفصب لزانتلا مدع–
جراخ نم ريغلاب هضيوعتب مايقلا وأ اذه طورشلا رتفد نع
،ةكارشلا تالاح

،هفرصت تحت ةعوضوملا ةيراقعلا كالمألا نهر مدع–

يضارألاـــب ةـــيـــعاـــنصلا ةـــعارزـــلا ةـــيـــمـــنـــت ناوـــيد مالــــعإ–
ررض ثادحإ هنأش نم ثدح لكب ،تقو لك يف ،ةيوارحصلا

،ةرمثتسملا كالمأب

ىلإ لوخدلا ةيرح ءاطعإل ةـيرورـضلا رـيـبادـتـلا لــك ذاـخـتا–
ناكم لك يفو ،تقو لك يف ،زايتمالا عوضوم ةرمثتسملا
لجأ نم )ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا( انوناق نيلهؤملا ناوعألل
.ةيرودلا ةبقارملاب مايقلا

بحاص رمثتسملا نوكي نأ ضرتفي ،كلذ ىلع ةدايزو
يلاـتـلاـبو .هـل تــحـنم يـتـلا كالـمألا ماوــقـب مـلــع ىلـع زاــيـتمالا

.بابسألا نم ببس يأل ةــلودـلا دــض نــعط يأ ميدـــقت هـنكـمـي ال

٧ ةداملا

ةبقارملا

عــيرشتــلا راـــطإ يف ةسراـــمملا تاـــبـــقارملاـــب لالـــخإلا نود
تاـعارزـلا ةـيـمـنـت ناوـيد نـكـمـي ،اــمــهــب لوــمــعملا مــيــظــنــتــلاو
ةبقارمب تقو يأ يف مايقلا ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

ةـقــباـطـم نـم دـكأـتــلاو يــضارألا لالــغتساو حالـصـتسا فورــظ
.اذه طورشلا رتفد دونبو لامعألا ططخم عم تاطاشنلا

زاــيــتــمالا بحاص ىلع نــّيــعــتــي ،ةــبــقارملا تاــيــلــمـــع دـــنـــع
ةرمثتسملا ىلإ مهلوخد ليهستب ،ةبقارملا ناوعأ ةدعاسم
.ةبولطملا قئاثولا وأ/و تامولعملا لكب مهديوزتبو

نــع امإ ةموـلـعـملا ىلـع لوـصحلا نكـمـي ،راـطإلا اذـه يــفو
.نكامألا ىلإ لقنتلا راطإ يف وأ ديربلا قيرط

٨ ةداملا

هتامازتلاب زايتمالا بحاص لالخإ

يف نّودملا ،هتامازتلاب زايتمالا بحاصل لالخإ لك يدؤي
ةيمنت ناويد ىدل ةبقارملاو ةعباتملاب ةفلكملا ةئيهلا ريرقت
دصق هراذعإ ىلإ ،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا
.اذه طورشلا رتفد دونبل لاثتمالا

يتلا طورشلل اقبط ،زايتمالا عوضوم ضرألا حالصتسا–
،هب ةقلعتملا تارامثتسالا زاجنإو هعورشم اهنمضتي

ةحالفلا ةرازو حلاصم اهددحت يتلا ةينقتلا طورشلا مارتحا–
.ةيئاملا دراوملا ةرازوو

...........ةدــمل حالــصـتسا جمانرـــب ،راــطإلا اذـــه يــف مّدـــقـيو
ةــــنجل فرـــــط نـــــم هـــــيـــــلـــــع قداصم ،.......................................
ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويدل ينقتلا مييقتلاو ةربخلا

.ةيوارحصلا يضارألاب

: يتأي امـب ،كلذ ىلع ةدايز،مزتليو

اــهراــمــثإ ىلــع لـمــعـلاو هــل ةحونـمـملا ةــعــطـقـلاـب ءانتـــعالا–
،يحالفلا اهعباط ىلع ةظفاحـملاو

ةرازولا اـــهترــقأ يـتـلاةيجيتارـتسالا تاــعارزــلا مارــتحا–
،اهب ةقلعتملا ةينقتلا طورشلل لاثتمالا و ةحالفلاب ةفلكملا

دراومـلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل ةـيـنـقـتـلا طورشلـل لاـثـتـمالا–
بجاولا هايملل ىصقألا قفدتلاب ،اصوصخ ةقلعتملا ةيئاملا
كلذـب ةـطـبـترملا تازـيـهـجـتـلاو راـبآلا رـفـح قـمــعو هــلالــغــتسا

بجاوــلا اــيــندــلا لــخادــتــلا ةــفاسمو راــبآلا هذـــه عـــقوـــمو ددـــعو
،اهمارتحا

تحت عوضوملا يئاملا دروــمــلــل ينالــقــعـــلا لاـــمـــعـــتسالا–
ةـــيـــعوـــن تاذ يقس تازـــيـــهجت ةـــماـــقإ قـــيرــــط نــــع فّرصتــــلا

،هايملل ةدصتقمو

لجأ نم هايملاو ةبرتلا ليلاحتب ،ةيرود ةفصب ،مايقلا–
،ةدمسألل ينالقعلاو ديشرلا لامعتسالا

داوــمو ةدــمسألا لاــمـــعـــتسال ةدـــيشر ةـــفصب رـــيـــيستـــلا–
،)اهريغو تاديبملا( ةيتابنلا ةحصلا

تاـيـكـيـماـنـيدـل ،ةـمـئالـم ةـيـعارز تاـيــنــقــتــب رــيــيستــلا–
)ءاملاـب عـّبشتـلاو ةـحوـلملا( يئاـيـمـيـكـلا يئاـيزـيـفــلا روــطــتــلا
يف )لاـحرـتـلا( لاـقــتــنالا يداــفــت لــجأ نــم ةــلــغــتسملا ةــبرــتــلــل
،ةعورزملا عطقلا

ةــبــقارمب ةصاــخ تازـــيـــهجت عضوو ءاـــنـــتـــقاـــب لـــفـــكـــتـــلا–
،تابرستلا

عـــــطـــــق ىوـــــتسم ىلع هاــــــيملا فــــــيرصت ةــــــكــــــبش عضو–
،ةحولملا راطخأل ةضرعملا ،زايتمالا

 ،تاعارزلا ريودتو بوانت مارتحا–

رداصم وأ ةددــجــتملا تاــقاــطــلاــب ةــناــعــتسالا عـــيـــجشت–
،ةقاطلل ةليدب ىرخأ

،ةقاطلل ةدصتقملا تادعملا لامعتسا عيجشت–

لامعألا ططخم يف ةددحـملا لالغتسالا طورش مارتحا–
ةـيـعانـصـلا ةــعارزــلا ةـيمـنـت ناوــيد فرــط نــم هيـلــع قداــصملا

،ةيوارحصلا يضارألاب
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،ةافولا خيرات نم ءادتبا رهشأ )٦( ةتس لجأ يف مهيلع نيعتي
ةيمنت ناويد ىدل ،ينوناق فلمب اقفرم زايتما بلط عاديإ
.ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا

،ايونعم اصخش ناك نإ زايتمالا بحاص لاوز ةلاح يفو
ىلإ زايتمالا عوضوم كالمألا لوؤت ،بابسألا نم ببس يأل
ىلع زــكــترــي ،دــيدــج طورش رــتــفد عــيـــقوـــت نـــكـــمـــيو .ةـــلودـــلا

ناك اذإ ديدجلا زايتمالا بحاص عم ديدج يرامثتسا ططخم
.يلصألا زايتمالا بحاص نع اقثبنم ريخألا اذه

٠١ ةداملا

زايتمالا ةياهن

: زايتمالا يهتني نأ نكمي

،هديدجت مدع ةلاح يف زايتمالا ةدم ءاضقنا ةجيتن–

لـــك لّمحـتـي نأ ةــطيرـش ،زاــيـتمالا بــحاــص نـم بـلــطب–
،زايتمالاب ةقلعتملا فيراصملا

رتفد تامازتلاب لالخإلا ببسب زايتمالا دقع خسف ةجيتن–
،يرامثتسالا عورشملا لمع ططخم و اذه طورشلا

عومجمل ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزن ةجيتن–
.ةحونمملا ةيراقعلا كالمألا

11 ةداملا

خسفلا راثآ

كالــمألا عوـــمـــجـــم ةـــلوـــلـــيأ ىلإ زاـــيـــتـــمالا دـــقـــع خسف يدؤي
.ةدّيشملا تايانبلا اهيف امب ،ةلودلل ةيراقعلا

نوــيدــلا ىلـع رـثأ نودــب زاــيـتمالا ىقـبـي ،كــلذ ىلـع ةداــيزو
بحاص قتاع ىلع ىقبت يتلاو ،لبق نم ةدلوتملا موصخلاو
.زايتمالا

٢١ ةداملا

تاعزانملاو تافالخلا

راــمــثــتسالا عورشم ذــيــفـــنـــت راـــطإ يف ثدـــحـــي فالـــخ لـــك
هــــــتــــــيوست مــــــتــــــت نأ بجــــــي ،اذــــــه طورشلا رـــــــتـــــــفد عوضوـــــــم
ىلع ضرعي ،يضارتلاب هتيوست مدع ةلاح يفو .يضارتلاب
.ايميلقإ ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا

......................... يف .................ـب ررح

ناويد فرط نم ةلسرمو ةّدعم ةقيثو لكش راذعالا ذخأي
ةليسو يأب ،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت
بحاص ناونع ىلإ )سكاف وأ ينورتكلإ ديرب وأ ديرب ( تناك
.اذه طورشلا رتفد يف روكذملا زايتمالا

نودب ،زايتمالا بحاص فرط نم املتسم راذعإلا ربتعي
خيرات نم مايأ )8( ةينامث دعب ،كيكشتلا لاكشأ نم لكش يأ
.ناونعلا يف أطخ ببسب هتدوع ةلاح يف ىتح ،هلاسرإ

خيرات نم ءادتبا بستحـملاو ددحـملا لجألا ءاضقنا دنع
بحاص ةباجتسا مدع ةلاح يفو ،هالعأ روكذملا راذعإلا لاسرإ
سفن نمض ،دعب نم )١( ارهش ناث راذعإ هل لسري ،زايتمالا
،ينعملا ةباجتسا مدع تدكأت اذإو .طورشلا سفنو لاكشألا

مايألا نم ءادتبا يناثلا راذعإلا يف ددحـملا لجألا ءاضقنا دعب
دــــعــــب ،ةــــلودــــلا كالــــمأ ةرادإ موــــقـــــت ،هـــــمالـــــتسال )8( ةـيـناـمـثــلا
يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد لبق نم اهراطخإ
.ايرادإ زايتمالا دقع خسفب ،ةيوارحصلا

حـــيــــلصت بلــــط قــــحــــب ةــــلودــــلا ظــــفــــتحت ،تالاحلا لــــك يفو
نود ،هالـعأ روــكذــملا لالــخإلا نــع ةــجتاـنـلا ةــلمـتحــملا رارــضألا
عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ىرخألا تابوقعلاب ساسملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

: يتأي ام صوصخلا ىلع تامازتلالاب لالخإلاب دصقي

)٦( ةـــتس ةدـــم دـــعـــب حالصتسالا لاــــغشأ ةرشاــــبــــم مدــــع–
،زايتمالا دقع غيلبت خيرات نم ءادتبا ،رهشأ

وأ راــبآلا زاــجــنإ ءاــنــثأ ةــيــنــقــتــلا طورشلا مارـــتـــحا مدـــع–
،بويعب اهزاجنإ

ءاـــنـــثأ ةـــحوـــنـــمملا يضارألا حالصتساو لالـــغـــتسا مدــــع–
،لوقعم ببس نودب يحالف مسوم

،ةحونمملا ةعطقلا ةهجو ليوحت–

،ةيضرألا عطقلا نم ءازجأ وأ لك ريجأـت–

ةقبسم ةقفاوم نودب ةكارش وأ قافتا لك خسف وأ ماربإ–
 ،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد نم

دصقلا نوكي و زايتمالا قح اهعوضوم نوكي ةلماعم لك–
،ةحونمملا كالمألا ماوق ليدعت اهنم

)2( نيـتـنـسل ةــلودــلا كالــمأ ىلع تاواــتإلا دــيدـست مدـــع–
،نيتيلاتتم

رتفد دونبو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا مدع–
.هب ةقحلملا قئاثولاو اذه طورشلا

٩ ةداملا
زايتمالا قح لاقتنا

،هـــتاـــفو ةـــلاـــح يف زاـــيـــتـــمالا بحاص قوـــقـــح يوذ نــــكــــمــــي
ضرغلا اذهلو .زايتمالا عوضوم ضرألا لالغتسا يف رارمتسالا

هيلع قدوصو ئرق
زايتمالا بحاص فرط نم
                               هلثمم وأ

ةيمنت ناويد ةريشأت
يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا

ةيوارحصلا
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ةـنـس لــك نــع ةــلودـلا نـم ةـناــعإ ناوــيدـلا ىقلتي:٥ ةّداملا
اـهـب فـلـكملا ةـيـموـمـعـلا ةـمدخلا تاـعــبــت هــئادأ لــباــقــم ةــيــلاــم
.اذه طورشلا رتفد بجومب

سرام٠3 لبق ،ةيلام ةنس لك نع ناويدلا مدقي:٦ ةّداملا
غلابملل همييقت ، ،ةحالفلاب فلكملا ريزولا ىلإ ةنس لك نم
ةــمدخلا تاــعــبــت ءاــبــعأ ةــيــطــغــتـــل هـــل حـــنمت نأ يغـــبـــنـــي يتـــلا
.اذه طورشلا رتفد بجومب ةيمومعلا

فلكملا ريزولا عم نواعتلاب ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ددحي
.تادامتعالا تاصيصخت ،ةحالفلاب

ةلاح يف ةيراجلا ةيلاملا ةنسلا لالخ اهـتـعـجارـم نــكميو
.تاعبتلا هذه ةديدجلا ةيميظنتلا ماكحألا تلدعاذإ ام

رتفد عوــضوــم ،ةـيـموـمـعـلا ةـمدـخلا تاــعـبت ،اــيوـنـس ددــحت
ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب ةكرتشم ةفصب ،اذه طورشلا

.ةحالفلاب فلكملا ريزولاو

ةبساحم عوضوم ةلودلا تامهاسم نوكت نأ بجي :٧ ةّداملا
.ةلصفنم

ىلع ةقحتسملا ةينازيملا تاصيصخت عفدت :٨ ةّداملا
اقبط ،اذه طورشلا رتفد ناونعب ،ايونس ناويدلا ىلإ ،ةلودلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةررقملا تاءارجإلل

تاـمـهاسم لاــمــعــتسا ةــلــيصح لاسرإ بجــي:٩ ةّداملا
ريزولا ىلإ ،تاباسحلا ظفاحم فرط نم اهيلع قّدصم ةلودلا
لك ةياهن دنع ،ةحالفلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا

.ةيلام ةنس

ةيلاملا ةنسلل ةينازيم ،ةنس لك ناويدلا ّدعي:٠١ ةّداملا
.ةيلاوملا

:ىلع ةينازيملا هذه لمتشت

عم ةيريدقتلا ةيبساحـملا جئاتنلا تاباسحو لئاصحلا–
،ةلودلا ءازإ ناويدلا تادهعت

،رامثتسالل يلامو يدام جمانرب–

،ليومتلا ططخم–

ظفاحم فرط نم هيلع قّدصم تاباسحلا قيقدت ريرقت–
.تاباسحلا

ناونعب ،ةددحـملا ةيونسلا تامهاسملا لجست:١١ ةّداملا
ةينازيم يف ،اذه ةيمومعلا تامدخلا تاعبت طورش رتفد
عيرشتلا يف ةددحـملا تاءارجإلل اقبط ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

يناثلا قحلملا

ناويدل ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت طورش رتفد
 ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت

يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد: ىلوألا ةّداملا
يعارزلاو يحالفلا رامثتسالا ةيقرت ذيفنتل ةادأ ةيوارحصلا
.يضارألا هذه ىلع يعانصلا

،اذه طورشلا رتفد يف ةددحـملا هتاطاشن مهاست نأ بجي
يضارألا ىلعةيجيتارتسالا ةيعانصلا تاعارزلا ةيمنت يف

.ةيوارحصلا

صوصخلا ىلع ،هتاطاشن راطإ يف ناويدلا فلكي :٢ ةّداملا
: يتأي امب

عيراشملا يلماح هيجوتو عيراشملا نع تانالعإلا قالطإ–
،مهتافلم نيوكت يف

يزـكرملا لـيـجستـلاـب صاـخ يتاـموـلـعـم ماـظـن رــيوــطــت–
،ناويدلا تاطحم فلتخم ىدل اهعاديإ مت يتلا تافلملل

ةعباتم ةمهمب لفكتلا لجأ نم ةيتسجوللا لئاسولا ةئبعت–
،عيراشملا مييقتو

: ةلودلا باسحل ةبقارملا ،نامض–

رامثتسالا راطإ يف حونمملا راقعلا لامعتسا قرط •
،يحالفلا

لبق نم لامعألا ططخمو طورشلا رتفد دونب مارتحا •
،رمثتسملا

.يئاملا دروملل ينالقعلا لامعتسالا •

صاخ يتامولعم ماظن ريوطت نامضو رييستو ءاشنإ–
عــيراشمو ةــلــكــيــهملا لاــمــعألا و هــحالصتسا دارملا راــقـــعـــلاـــب
،اهمييقت و اهتعباتم اذكو ةلوبقملا رامثتسالا

قلعتت تاساردو ةيداصتقاو ةيعامتجا تاقيقحت دادعإ–
،ةسورغملاةيجيتارتسالا تاعارزلاب ةصاخلا ميقلا ةلسلسب

 .يعارزلا ماظنلا ىلع تاعارزلا رثأ تاساردب مايقلا–

هضرعيو لامعأ جمانرب دادعإ ناويدلا ىلع نـيعتي :3 ةّداملا
.ةنس لك ةيادب يف ةقفاوملل ةحالفلاب فلكملا ريزولا ىلع

فلكملا ريزولا دّوزي نأ ناويدلا ىلعنـيعتي :٤ ةّداملا
ةلاحب ةقلعتملا تامولعملاب رهشأ )3( ةثالث لك ةحالفلاب
.هيلع قفاوملاو ررقملا جمانربلا ذيفنت
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٢٤٤١ ماع رفص٤ يفخّرؤم٦٦٢-٠٢ مقر يذيفنتموسرم
مّمـــتـيولّدـــعـي،٠٢٠٢ ةــنـس رــبـمـتـبس٢٢ قــفاوــمـلا
مّرحم٦٢ يفخرؤملا٦٨–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

ددحي يذلا٤٠٠٢ ةنس سرام٨١ قفاوملا٥٢٤١ ماع
.ةيجولويبلا دراوملل ايندلا ةيراجتلا ماجحألا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاجتنملاويرــحــبــلا دــيصلا رــيزو رــيرــقــت ىلع ءاــنــب–
،ةيديصلا

3٤١و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــيسال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر١١ يف خرؤملا١١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ديـصلاـب قــلعتملاو١٠٠2 ةـنـس وـيـلوــي3 قـفاوملا22٤١ ماــع
،ممتملاو لدعملا ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

يف خرؤملا٠73–9١مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعتنمضتملاو

يف خرؤملا3٦١–٠2مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١8٤–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمسيد3١ قفاوملا٤2٤١ ماع لاوش9١

،اهتايفيكويرحبلا ديصلا ةسرامم طورش

٦2 يف خرؤملا٦8–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس سرام8١ قفاوملا٥2٤١ ماع مرحم
لدــعملا ،ةــيــجوــلوــيــبــلا دراوــمــلــل اــيــندــلا ةــيراــجــتـــلا ماـــجـــحألا

،ممتملاو

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضعبممتيو موسرملا اذهلدعي: ىلوألا ةداملا
٥2٤١ ماع مرحم٦2 يف خرؤملا٦8–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
ةيراجتلا ماجحألا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس سرام8١ قفاوملا
.ممتملاو لدعملا ،ةيجولويبلا دراوملل ايندلا

يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأ ممتتولدعت :٢ةداملا
سرام8١ قفاوملا٥2٤١ ماع مرحم٦2 يف خرؤملا٦8–٤٠ مقر

: يتأي امك ررحتو،هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس

دراوــمـلل اـيـندـلا ةـيراــجـتلا ماــجـحألا نــع رــبعي :2 ةداملا“
نزولاب وأ رطقلابو لوطلاب ،موسرملا اذهب ةقحلملا ةيجولويبلا

: يتأي امك ساقتو

: تايوخرلل ةبسنلاب *

،ةعقوقلل سايق ربكأ هاجتا :تامامصلا تايئانث–

: تايمدقسأرلا–

.فطعملا لوط :)قوب لكش ىلع(رابحلا•

.فطعملا لوط :)قوب لكش ىلع( ةرابحلا•

.نزولاب :طوبطخألا•

.ةعقوقلل سايق ربكأ هاجتا :تايمدقنطبلا–

،........... )رييغت نودب( .............. : تايرشقلل ةبسنلاب *

: تافوجملل ةبسنلاب *

.ةدعاقلا دنع رطقلا :رمحألا ناجرملا–

: دلجلا تايكوشل ةبسنلاب *

.كاوشألا نودب ةرشقلا رطق :رحبلا ذفانق–

.نزولاب :رحبلا رايخ–

.”،........... )رييغت نودب( ..............: كامسألل ةبسنلاب *

يذيفنتلا موسرملا نم رركم2 ةداملا ماكحأ لدعت :3ةداملا
سرام8١ قفاوملا٥2٤١ ماع مرحم٦2 يف خرؤملا٦8–٤٠ مقر

: يتأي امك ررحتو،هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس

يتلا ءارمحلا ةنوتلا ديص ةلاح يف حمسي ال : رركم2 ةداملا “
ةبـــسـنـب الإ غــلـــك٠3 نــع اــهــنزو وأ مــس٥١١ نــع اــهــلوــط لـــقـي
.”يوناثلا ديصلا نم )%٥( ةئاملايف ةسمخ زواجتت ال

٦8–٤٠ مـــقر يذـــيـفنـتلا موــسرـملا ماــكـحأ مــمـتت:٤ةداملا
،٤٠٠2 ةنس سرام8١قفاوملا٥2٤١ ماع مرحم٦2 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو١رركم2 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

دراوملل ايندلا ةيراجتلا ماجحألا قحلت :١رركم2 ةداملا“
.”موسرملا اذهب ةيجولويبلا

نم رارقبجومب ،ةجاحلا دنع ،قحلملا اذه نييحت نكمي
.يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا

ةّيــمـسّرـلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشــنـي :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس22 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٤ يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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قحلملا
ةيجولويبلا دراوملل ايندلا ةيراجتلا ماجحألا

مجحلاةليصفلافنصلاةئفلا
ىندألا

يملعلا مسالا يلحـملا مسالا

ايوخرلا
ت

ةيئانث

تامامصلا

تايمدقسأرلا

تايمدقنطبلا

يدييرتسوأ
)تايراحـملا(

يديليتيم

يديرينف

يدييدرك

يدينيتكب
)تايحورملا(

يديسانود

يدينيلوص

يدييبس

يدينيجيلول

ةيطوبطخألا

تاحطلفم
ةفدصلا

حطسم راحم

رعقم راحم

رحبلا حلب

رحبلا ةرمث

)سيفولك( لكشلا ةيطاسب ةفدص

ةيناباي ةفدص

مجحلا ةريبك ةفدص

ةريغصلا ةيئطاشلا

 ةيبهذ ةلافق

ةيئطاشلا وأ ليلأثلا وذ سونييف

)كوك( يرحبلا فدصلا

كوشم دراكوب

رمحأ دراكوب

يعلض فصن دراكوب

يلقسع دراكوب

ققشم سلمأ فدص

كاج سيدقلا ةفدص

ناولألا عونتم لكنوتيب

)ةيحورم ةراحم(

رالوكرابوأ لكنوتيب

ربالج لكنوتيب

رتبم نويلف( رحبلا ايلوصاف
)موذجم وأ

يبوروأ مئاق نيكس

يلدرخ نيكس

فيس نيكس

رابحلا

)ةرابحلا( راملك

طوبطخألا

طسوتملا ضيبألا رحبلا ومروأ

)رحبلا نذأ(

سيلوديإ ايرتسوأ

ساجيج ايرتسوسارك

اتالوجنوأ ايرتسوساركوأ

سيلايسنافوربولاج سوليتيم

سيلودإ  سوليتيموأ

 اجافوتيل اجافوتيل

سوتاسوكيد سياتيدور

مورانيبيليف سياتيدور

نويكاتسلك

انيلاج سونيف

ابروأ سيبورينيف

ازاكوريف سونيف

موكولج امرادوتسارس

اتايلوكأ ايدراكوتنكأ

اتانيوكإ ايدراكوتنكأ

اتاتسوكيسوب ايدراكوتنكأ

اتالوكرابوت ايدراكوتنكأ

موكنولبوأ مويدراكيفيل

سويابوكاج نتكب

ايراف سيمالك

سيرالوكرابوأ سيمالك

اربالج سيمالك

سولوكنا رتسكانود

سوتانيجرام نالوص

اكيليس سيسنأ

سيسنأ سيسنأ

سيلانيسيفوأ ايبس

سيراجلوف وجيلول

 سيراجلوف سوبوتكأ

اتالوكرابوت سيتويله
ازوليمال

مس٥

مس٦

مس٤

مس٤

مس3

مس3

مس٦

مس2,٥

مس2,٥

مس3

مس3

مس٦

 مس٥,٤

مس2,٥

مس٥

مس٤

مس٠١

مس3,٥

مس٤

مس٤

مس3

مس8

مس8

مس7

مس٠١

مس8

غ٠٠7

مس8
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)عبات(قحلملا

مجحلاةليصفلافنصلا
ىندألا

يملعلا مسالا يلحـملا مسالا

تايرشقلا

ايرتولسلا

تايكوش
دلجلا

كامسألا

يدييتسوأ

يدييانب

يديبورفن

يدينوريلاب

يديليوكس

تايناجرم

تايدفنقلا

يديروتولوه

يدليكيس

يديبولك

)تايجنرلا(

يديلورجنأ

يديداج
)تايساغ(

رمحأ يربمج

رمحأ يربمج

ضيبا يربمج

يناباي يربمج

طومرقلا

ءاملا برقع

)رحبلا ناطرس(

نيتسوجنال

)رحبلا دارج( دنكرك

يوكس

رمحألا ناجرملا

رحبلا ذفنق

يبوبنألا رحبلا رايخ

 يئانتسك نولب قاصب رايخ

رحبلا ةقزعم

يلمرلا رحبلا رايخ

دوسألا رحبلا رايخ

يطلبلا

نيدرسلا

ةشتاللا كمس وأ شالأ

زولألا

ةغرصلا زولألا

فيزم شالأ

ةفوشنأ

قامعألا سيسيف

قرزألا غنال

قرزألا نولراملا

لاتسوم

سوتانيتنوأ سويتسرأ

ايسايلوف  افروميتسرأ

سيرتسوريجنول سويانبارب

سوكينوباج سويانب

سوروتارك سويانب

سورامج سوراموه

سوكجفرن سبرفن

سيراجلوف سورونيلاب

سيتينام ايوكس

موربور مويلا روك

سوديفيل سورتنسارب

ازولوبوت )ايروتولوه( ايروتولوه

)انوريبيتالب( ايروتولوه

يلوب )ايروتيوور( ايروتولوه

)ايروتوقنيناب( ايروتولوه
يلاكسروف

اكيتولين ايباليت

سودراكاليب اينيدرس

اتيروأ الينيدراس

ازولأ ازولأ

اتنيف زولأ

سيسن اريدام الينيدرس

سولوك يزاركنأ سيلورجنأ

ساديودنيلب سيسيف

اتاجنوليإ افلوم

وأ وساتوب سويتسسم وركيم
وساتوب سوداج

سيسيف سيسيف

مس٤

مس٦

مس2,٥

مس٤

مس٠١

مس٠١

مس٥

مس٠١

مس3

مم8

مس٥

غ7٦١

غ7٦١

غ7٦١

غ7٦١

مس8١

مس١١

مس٥١

مس٠2

مس٠2

مس٠2

مس9

مس22

مس٥2

مس٦١

مس٠2
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)عبات(قحلملا

مجحلاةليصفلافنصلا
ىندألا

يملعلا مسالا يلحـملا مسالا

كامسألا

)عبات(

يدييسولرام

يدييفول

يديتسيلاب

يديلوم

يدينايس

يديفيزك

يديلجرت
)تايخبرطلا(

يدينيبروكس
)ةيكوش كامسأ(

يديالوس

يديتايزاد

يدينيديبروت

يديجار

)ةمدقتملا عباوقلا (

يديكاييرت

يدينيرويليس

يديرجنوك

زونرملا

رحبلا تيرفع

)ءاملا ريزنخ(ءاملا زنع

ةرخصلا نالمأ

لاحوألا نالمأ

ربلا كمس وأ فشفش

)ليوط فيس وبأ( راقنم وبأ

رمحألا رئاطلا كمس

دوروم رئاطلا كمس

بلص ليجرت-نويفاك

دازويدل رئاطلا كمس

)ةفيطخلا(نولراب رئاطلا كمس

اريل رئاطلا كمس

رئاطلا كمس( رامك رئاطلا كمس
)اجوييربمإ

ءارمحلا ةموبلا

ءادوسلا ةموبلا

)قامعألا ةموب( ةيدرولا ةموبلا

ىسوم كمس

يرحب  نينعش

ديبروط

)ءايل( رحبلا نينفش

سلمألا رحبلا بلك

ريغصلا رحبلا طق

ريبكلا رحبلا طق

فيفخ سأرب نابعث

رايلابلا نابعث

رحبلا نابعث

سوييسولرامسوييسولرام

اساكيدوب سوييفول

سوكسيرباك ساتسيلاب

سوتالومروس سولوم

سوتبراب سولوم

ازوريس انيربوأ

سويدالج سايفيزك

سولوكوك الجيرت

اروكسبوا الجيرت

اريبسأ الجيرت

يديازويد الجيرت وديبيل

انراسول الجيرت

اريل الجيرت

اتاينيل الجيرت

افوروكس انيبروكس

سوكروب انيبروكس

سونيلوكيله

سوريتب وليتكاد

سيراجلوف اييلوس

اكانيتساب  سيتايزاد

وديبروط وديبروط

pS  اجار

سوليتسوم سوليتسوم

الوكنك سونيرويليس

سيراليتس سونيروليس

سكاتسيم سيفوتانج

موكيرايلاب امزويرأ

رجنوك رجنوك

مس٠2

مس٠3

مس٠2

مس٥١

مس٥١

مس22

مس٠2١

مس7١,٥

مس8١

مس2١

مس2١

مس8١

مس8١

مس8١

مس٠2

مس٠2

مس٥١

مس٠2

مس٠٥

مس٠2

مس٠٥

مس٠٠١

مس٠٥

مس97

مس٠3

مس٥3

مس٥٥
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)عبات(قحلملا

مجحلاةليصفلافنصلا
ىندألا يملعلا مسالا يلحـملا مسالا

كامسألا

)عبات(

يدينيريبس

)تايطوبشلا(

يدييز

يدينيكارت

يديرابس

)تايروبسألا(

يديك رارتنوس

وبرابلا كمس

يشئاشحلا طوبشلا

يشئاشحلا كوربملا وأ

يضفلا طوبشلا

يضفلا كوربملا وأ

مفلا ريبكلا كوربملا

وأيداعلا كوربملا

فشارحلا وذ

عود

ناميلس انديس توح

ةكاوش وأ ةعفللا يمس كمس

ةلحكلا كمس

ةيبلشلا كمس

روبشلا ليجبلا

)توجلأ( جوزب

بهذم كمس

وأ نينيعلا ةعساو

)ليفرجوب( مورفنملا

ةقوبلا

يماخر

راغبلا

نويرابس

يداعلا راصلا

دوسألا سأرلا وذراصلا

ةندلا - دندلا كمس

دوسألا خرفلا

سوبراب سوبراب

سيسنالك سوبراب

اليديإ نادوج ناروفنيتك

سكيرتيلوم  سيتكيماتفوبيإ

سيليبون سيسكيتسيرأ

وييبراك سونيربس

سويسارك سويسارك

رباف سويز

وكارد سونيكارت

اروناليم ادالبوأ

ابلاس ابراس

سونيرتيرإ سوليجاب

يناراكأ سوليجاب

 اناروأ سورابس

اتاروأ سيرفوزيركوأ

سوتنودارتنوس سوليجاب وأ

وييفارجوب سوليجاب وأ

سيوب سبوب

سوريمروم سوتانجوتيل

سورجاب سورجاب

سورجاب

سيرالونأ سودولبيد

سوجراس سودولبيد

سيراجلوف سودولبيد

سوسوبيج سكاتنود

سكاتنود سكاتنود

سديبولاسسوريتبكوركبم

مس٠3

مس٥١

مس٥3

مس٠٥

مس٥٥

مس٠2

مس8١

مس٠3

مس٠2

مس٥١

مس٠2

مس٥١

مس٥١

مس٠2

مس٥١

مس٥١

مس7١

مس٠2

مس٤١

مس٥١

مس٥١

مس٠3

مس٥١

مس32
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)عبات(قحلملا

مجحلاةليصفلافنصلا
ىندألا

يملعلا مسالا يلحـملا مسالا

كامسألا

)عبات(

يديربموكس
)تايريقمسإ(

يديناريس

يديجنورك

يدبيتنوكارتنوس

يدينوروم

يديليجوم

يدينيفيروك

يديليجنأ

يديموتاموب

يدينيريفس

يديملاتفوكس

يدينوليب

يديمارب

ءارمحلا ةنوتلا

)نومرج( ءاضيبلا ةنوتلا
نينوتلا

نطبلا ططخم تينوب
فولأملا وركاملا

)ضيبأ( ينابسإلا وركاملا
ىفقلا ططخم تينوب

)ديسكوأ وأ افلام(وتينوب

ضيبألا وريملا
دوسألا وريملا
يدامرلا وريملا

ينبلا وريملا
شيدبلا
زعم خرف
ةباتك خرف

ءادوسلا عقبلا تاذ خرف
دئاقلا كمس

وينيل شيإ
رفصألاليذلا وذ راشناش

دعبلا راشناش
)راشنش( لويرسلا كمس

لوبرس -نوميل
تامولابلا
ين ين شيل

)ةكوشلا كمس( ماذش
رحبلا بنذوأ سوراق

بهذملا يروبلا كمس
بهذملا حايبلا وأ
طنملا يروبلا كمس
فولأملا نافيروك
يرجوأ سيلقنأ

لاجرسات
ةيبورألا نوكيب وأ روجنزلا كمس

حطلفم يرحب وأ سرتلا كمس
يفروأ

مجحلا ةريبك لويناتساك

سونوت سونوت سونيت

اتاجنولأ سونيت
سوتريتلأ سونيتوأ
وأ سيماليب سونيتوأ

سونوووستاك
سوربموكسربموكس

سايلوك ربموكس
ادراص ادراص

ييكور سيسكوأ
سونيإ سوليفينيبإ

ازاج سوليفينيبإ
سونيناك سوليفينيبإ
ستانيجرم سوليفينيبإ

ايتسوك سوليفينيبإ
ايرباك سوناريس
ابيركس سوناريس
سوتابيإ سونلريس
رونكود ساناركون

سوكبلج امارج وبماك
سوينارتد م سوروكارت
سوتاربنكب سوروكارت
سوروكارت سوروكارت

يليراموبالويرس
سونافوأ سونيكارت

ايمأ ايشيل
psاراكيبس

سكاربال سوكارتنوسيد
اتاروأ ازيل

سنايلاس ازيل
سويروبيإ انيفيروك

اليجنأ اليجنأ
سكيرتاتلس سونوتاموب

تابس انيريفس
اميسكام اتيسب

نولوب نولوب
امارب امارب

وأ مس٥١١
غك٠3
مس٠٥
مس2٤
مس٠3

مس٠2
مس8١
مس٠3
مس22
مس٠٥
مس٠٤
مس٥3
مس٠٦
مس٥٤
مس٥2
مس٥١
مس٠١
مس٠٤
مس٥٥
مس٦١
مس7١
مس٤١
مس٥3
مس٠2
مس٠٤
مس٥١
مس٥2
مس٥2

مس٠2
مس٠3
مس٠3
مس22
مس٥2
مس8١
مس٥2
مس8١
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ةـّيدرفميسارم
2441 ماـــع مّرـحم21 يف ناخّرؤــم ناـيـساــئر ناــموــسرــم

ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا
.ةالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا
مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف ةالو مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

:ىرخأفئاظوب

،فلشلا ةيالو يف ،يراج دوعسم–

،تسغنمات ةيالو يف ،يمود يلاليج–

،ةسبت ةيالو يف ،يتالوم هـلـلا اطع–

،فيطس ةيالو يف ،بتاكلب دمحـم–

،ةملاق ةيالو يف ،ةلبع لامك–

،ةيدملا ةيالو يف ،يوادب سابع–

،نارهو ةيالو يف ،يوالج رداقلا دبع–

،يداولا ةيالو يف ،ديعس نب رداقلا دبع–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،زانيو ةبيبل–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا
:ةيتآلا تايالولا يف ةالو مهتفصب ،مهؤامسأ

،راشب ةيالو يف ،يكرابم دمحأ–

،ةفلجلا ةيالو يف ،رمع نب دمحـم–

،ةدكيكس ةيالو يف ،ةورع ىسيع–

،مناغتسم ةيالو يف ،نوديعس عيمسلا دبع–

،ةليسملا ةيالو يف ،ةجرعلا خيشلا–

،تليسمسيت ةيالو يف ،ةفيركز ظوفحم–

،ةزابيت ةيالو يف ،ىسوم جاح رامع–

.نازيلغ ةيالو يف ،ناضمر ةريصن–

قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يفخّرؤم يسائر موسرم
باـتــك ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـــــــنس تشغ13
.تايالولا يف نيماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيـتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةــــــــنس تشغ13 قــــفاوملا
،ةيتآلا تاــــيالوــــلا يف نيماــــع باــــتـــــك مـــــهـــــتـــــفصب مـــــهؤاـــــمسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ةديلبلا ةيالو يف ،شوبرك نيدلا لامك–

،ترايت ةيالو يف ،جاحد ةكربلا دمحـم–

،وزو يزيت ةيالو يف ،شيرق ىفطصم–

.ةملاق ةيالو يف ،سوم ديهج–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع مّرـحـم41 يــف ناــخّرؤــم ناــيـساــئر ناــموــسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا

.تايالولا يف نيماع باتك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيـتآلا ةداــسـلا ماــهـم ىهـنـت ،0202 ةـنـس رـبـمتـبس2 قــفاوـملا
:ةيتآلا تايالولا يف نيماع باتك مهتفصب،مهؤامسأ

،ةسبت ةيالو يف ،ةطيعوب رهاطلا–

،لجيج ةيالو يف ،ةراطوب نيدلا زع–

،ةلقرو ةيالو يف ،نادع نب جرعل–

،ةلشنخ ةيالو يف ،ةراقوب ديشر–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،نيرم رمعم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــمـحـــم دــّيـسـلا ماــهــم ىهــنـت ،0202 ةنس ربمـتـبس2 قـفاوـملا
هـفـيـلـكـتــل ،رــئازجلا ةــيالو يف اــماــع اــبــتاــك هــتــفصب ،يناــمــحد
.ىرخأ ةفيظوب



٧٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع رفص٩
23م٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٧٢

2 قفاوملا2441 ماع مّرحم41 يفخّرؤم يسائر موسرم
شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس

.نارهو ةيالو يف ماعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا مجن دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا

هــفــيــلــكــتــل ،نارـــهو ةـــيالو يف اـــماـــع اشتـــفـــم هـــتـــفصب ،راـــيـــط
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع مّرــحـم21 يـف ناــخّرؤــم ناـيـساــئر ناـموــسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم ةالو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا
ةــيالو يلاو ىدــل نيبدــتــنــم ةالو مــهــتــفصب ،مــهؤاــمسأ ةـــيـــتآلا
 :رئازجلا

 ،ءاضيبلا رادلاب ،ةلفن ريمس–

 ،ةقارشلاب ،ةيمساق لامج–

 ،سيار دارم رئبب ،سايك رمع نب–

،ةعيرزوبب ،ينارمع ةديرف–

.ةبيورلاب ،حودوب دمحأ–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فــسوــي دّيـسـلا ماــهـم ىهـنـت ،0202 ةـنـس تـشـغ13 قــفاوـملا

رـــئازجلا ةـــيالو يلاو ىدـــل اـــبدـــتـــنـــم اـــيـــلاو هـــتـــفصب ،يوالشب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةدلارزب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ةالو ماـــهـم ءاـهــنإ نــمضـتـت ،0202 ةــنس تــشــغ13
.تايالولا يف ةيرادإ تاعطاقـــمل نيبدتنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيـتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةــــــــنس تشغ13 قــــفاوملا
يف ةــيرادإ تاــعــطاــقمل نيبدــتــنــم ةالو مـــهـــتـــفصب ،مـــهؤاـــمسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،راردأ ةيالو يف ،راتخم يجاب جربب ،نموم دمحـمأ–

،تسغنمات ةيالو يف ،حلاص نإب ،سادس رضخل–

.تسغنمات ةيالو يف ،مازق نإب ،عقار رداقلا دبع–

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نوع كوربم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا

ةيالو يف نوميميتل ةيرادإلا ةعطاقملل ابدتنم ايلاو هتفصب
.راردأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يــتآلا نـيدّيـسـلا ماــهـم ىهـنــت ،0202 ةـنـس تــشغ13 قــفاوـملا
يف نيتيرادإ نيتعطاقمل نيبدتنم نييلاو امهتفصب ،امهامسا
 :ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،ةركسب ةيالو يف ،لالج دالوأب ،يميهد نامحرلا دبع–

.راشب ةيالو يف ،سابع ينبب ،يراصنل ركبوب–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا
يف نيتيرادإ نيتعطاقــمل نيبدتنم نييلاو امهتفصب ،امهامسا

:ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،رئازجلا ةيالو

،هلـلا دبع يديسب ،بيسن ةيجن–

.ةيراردب ،يقورز دمحأ–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ13
.ركسعم ةيالو يلاو ناويد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا لامج دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا

،رــــكسعــــم ةــــيالو يلاو ناوــــيدــــل اسيــــئر هــــتــــفصب ،صاــــحصح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 قفاوملا2441 ماع مّرحم41 يفخّرؤم يسائر موسرم
سـيـئر ماــهـم ءاــهــنإ نمضتي ،0202 ةـنـس رـبـمـتـبس
.رئازجلا ةيالو يلاو ناويد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا لامج ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا

هفيلكتل ،رئازجلا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،شومح
.ىرخأ ةفيظوب



ـه٢٤٤١ ماع رفص٧٥٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٧٢ 24

،فيطس ةيالو يف ،ناملو نيع ةرئادب ،يسراف جاحلا–

،ةديعس ةيالو يف ،ةديعس ةرئادب ،ليلخ ديعس–

ةــــيالو يف ،فسوــــي دوــــغــــيز ةرــــئادــــب ،يحالــــف دوــــلــــيـــــم–
،ةنيطنسق

،ةنيطنسق ةيالو يف ،دايز نبا ةرئادب ،نايزوب يبرعلا–

ةــــيالو  يف ،جــيرــيرــعوـــب جرب ةرئادــب ،فسوـي نـب دـمـــحأ–
،جيريرعوب جرب

.ةزابيت ةيالو يف ،نيعلا رمحأ ةرئادب ،ةبيروك ةاجن–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يفخّرؤم يسائر موسرم
.ةالو نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ13

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا
:ةيتآلا تايالولا يف ةالو مهؤامسأ

،فلشلا ةيالو يف ،سادس رضخل–

،راشب ةيالو يف ،بتاكلب دمحـم–

،تسغنمات ةيالو يف ،شيرق ىفطصم–

،ةسبت ةيالو يف ،جاحد ةكربلا دمحـم–

،ةفلجلا ةيالو يف ،يمود يلاليج–

،فيطس ةيالو يف ،ةلبع لامك–

،ةدكيكس ةيالو يف ،ديعس نب رداقلا دبع–

،ةملاق ةيالو يف ،شوبرك نيدلا لامك–

،ةيدملا ةيالو يف ،سوم ديهج–

،مناغتسم ةيالو يف ،ةيحلوب ىسيع–

،ةليسملا ةيالو يف ،يوالج رداقلا دبع–

،نارهو ةيالو يف ،يراج دوعسم–

،تليسمسيت ةيالو يف ،يوادب سابع–

،يداولا ةيالو يف ،عقار رداقلا دبع–

،ةزابيت ةيالو يف ،زانيو ةبيبل–

،تنشومت نيع ةيالو يف ،نموم دمحـما–

.نازيلغ ةيالو يف ،يتالوم هـللا اطع–

2441 ماع مّرحم21 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا

فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا  تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب
:ىرخأ

: فيطس ةيالو

،لاجق ةرئادب ،فونش دعس–

: ةبانع ةيالو

،ينوبلا ةرئادب ،دريمغ ميهاربإ–

: تليسمسيت ةيالو

،ةماعنوب جرب ةرئادب ،عبس رصان–

: يداولا ةيالو

.ةعماج ةرئادب ،يدامح نيدلا زع–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
كلاملا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا

،ةليم ةيالو يف ةڤوڤ مرارڤ ةرئادل اسيئر هتفصب ،ةطستوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 قفاوملا2441 ماع مّرحم41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــسؤر ماــهـم ءاــهـنإ نــمـضتي ،0202 ةنس ربمتبس
.تايالولا يف رئاود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو نيتّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا
،ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب،مهؤامسأ ةيتآلا
 :ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ناسملت ةيالو يف ،ةيانح ةرئادب ،يلت ةريخ–

ةيالو يف ،ةلالشلا رصق ةرئادب ،رديوق نب ميركلا دبع–
،ترايت

،وزو يزيت ةيالو يف ،مامحلا نيع ةرئادب ،يكم رودق–



٧٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع رفص٩
25م٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٧٢

 ،سيار دارم رئبب ،يوالشب فسوي–

 ،ةعيرزوبب ،صاحصح نيدلا لامج–

،ةقارشلاب ،دعاس نب يلع رامع–

 ،ةدلارزب ،بيسن ةيجن–

.ةبيورلاب ،يقورز دمحأ–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيبدتنم ةالو نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ13

.تايالولا يف ةيرادإ تاعطاقمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا
تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب نيبدتنم ةالو ،مهؤامسأ
 :ةيتآلا

،راردأ ةيالو يف ،نوميميتب ،عبس رصان–

،راردأ ةيالو يف ،راتخم يجاب جربب ،يدامح نيدلا زع–

،ةركسب ةيالو يف ،لالج دالوأب ،يراصنل ركبوب–

،راشب ةيالو يف ،سابع ينبب ،يميهد نامحرلا دبع–

،تسغنمات ةيالو يف ،حلاص نإب ،فونش دعس–

،تسغنمات ةيالو يف ،مازق نإب ،دريمغ ميهاربإ–

.رئازجلا ةيالو يف ،هـللا دبع يديسب ،يحادم ةيروح–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ13
نارـــمـــعـــلاو نـــكسلا ةرازوـــب ةــــماــــعــــلا ةــــيشتــــفملاــــب
.ةنيدملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيروح ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا

نكسلا ةرازوب ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم اهتفصب ،يحادم
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو

2 قفاوملا2441 ماع مّرحم41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيماع باتك نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس
.تايالولا يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو نيتدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمتبس2 قفاوملا
:ةيتآلا تايالولا يف نيماع اباتك ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةديلبلا ةيالو يف ،رايط نيدلا مجن–

،ةسبت ةيالو يف ،نايزوب يبرعلا–

،ترايت ةيالو يف ،ينامحد دمحــم–

،وزو يزيت ةيالو يف ،يحالف دوليم–

،رئازجلا ةيالو يف ،شومح نيدلا لامج–

،لجيج ةيالو يف ،رديوق نب ميركلا دبع–

،فيطس ةيالو يف ،يكم رودق–

،ةملاق ةيالو يف ،يلت ةريخ–

،ةلقرو ةيالو يف ،فسوي نب دمحأ–

،ةلشنخ ةيالو يف ،يسراف جاحلا–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،ليلخ ديعس–

،تنشومت نيع ةيالو يف ،يبوجم يماس–

.نازيلغ ةيالو يف ،ةبيروك ةاجن–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع مّرحم21 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيبدتنم ةالو نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ13
.رئازجلا ةيالو يلاو ىدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع مّرحم21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا ّنيعت ،0202 ةنس تشغ13 قفاوملا
:رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم ةالو ،مهؤامسأ

 ،ةيراردب ،وماق نب ديعس دمحـم–

 ،ءاضيبلا رادلاب ،ةطستوب كلاملا دبع–



ـه٢٤٤١ ماع رفص٧٥٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٧٢ 26

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

تشغ٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يفخّرؤم رارق
ماع نابعش3 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس
نيـيــعــت نــمــضتملاو9102 ةنس ليربأ9 قفاوملا0441
ةرازوـــــل تاـــــقـــــفصلـــــل ةـــيـــــعاـــــطـــقــلا ةـنــجـــلــلا ءاــضــعأ
.ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خّرؤمرارق بجومب
0441 ماع نابعش3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس تشغ
ءاــضــعأ نيـيــعــت نــمــضتملاو9١٠2 ةنس ليربأ9 قفاوملا
: يتأي امك  ةيلاملا ةرازول تاقفصلل ةـــيعاطـــقــلا ةـنــجـــلــلا

: نومئادلا ءاضعألا“

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ليعامسإ يشاغ دّيسلا–
.رمع لاجعل ديسلل افلخ ،اسيئر

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

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

تشغ2قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يفخّرؤم رارق
لوألا عيبر03 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس
نمضتملاو7102 ةنس ربمسيد91قفاوملا9341 ماع
ةـــيـــنـــطوـــلا ةــــفرــــغــــلا ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأ نييــــعــــت
.ةحالفلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع لوألا عيبر03 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس تشغ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ربمسيد91قفاوملا9341
:يتأي امك ،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا ةرادإ سلجم

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

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،يديرد نب دوعسم ديسلا–
،ةيفيرلا

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

تشغ2قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يفخّرؤم رارق
يناثلا عيبر21 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس
نمضتملاو8102 ةنس ربمسيد02قفاوملا0441 ماع
ةيمنتل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.لبإلاو لويخلا ةيبرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس تشغ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ربمسيد02قفاوملا0441
،لبإلاو لويخلا ةيبرت ةيمنتل ينطولا ناوـيدـلا ةرادإ سـلـجم
:يتأي امك

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،يديرد نب دوعسمديسلا – “
،اسيئر،ةيفيرلا

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

حــلاصملا رــيدــم ،مــلاــغوــب ميرـــكـــلا يقوش دـــمـــحأ دـــيسلا–
،ةيرطيبلا

 .“.........................  )رييغت نودب يقابلا( .........................–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ2قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يفخّرؤم رارق
ماع ناضمر41 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس
نييعت نمضتملاو8102 ةنس ويام03قفاوملا9341
ظــفحل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا هـــيـــجوـــت سلـــجـــم ءاضعأ
.ةعيبطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ناضمر41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس تشغ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ويام03قفاوملا9341
:يتأي امك ،ةعيبطلا ظفحل ةينطولا ةلاكولا هيجوت سلجم

ةحالفلا ريزو ةلثمم ،فيصول– ايوباك ماهلإةديسلا – “
،ةسيئر ،ةيفيرلا ةيمنتلاو

 .“.........................  )رييغت نودب يقابلا( .........................–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ2قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يفخّرؤم رارق
ةرادإ سلــجــم ءاضعأ نييــعــت نـــمضتـــي ،0202 ةـــنس

نيسحـتو يعاــنــطصإلا حــيــقــلــتــلــل ينــطوــلا زــكرملا
.تالالسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ21 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس تشغ



٧٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع رفص٩
27م٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٧٢

ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ليربأ03 قفاوملا9341
ةدمل ،)ةنتاب ةيالو( ةمزلبل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم
: يتأي امك ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

ةـيـمـنـتــلاو ةــحالــفــلا رــيزو لــثمم ،ينــيدرــج يراوــه دــيسلا –“
،اسيئر،ةيفيرلا

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

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،نزازلوب نمؤملا دبع –

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ11 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ12 يفخّرؤم رارق
ماع نابعش41 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس
نــــــــمضتملاو8102 ةــــــنس لـــــيربأ03 قــــــفاوملا9341
ةـينطولا ةرـــيظحلا هـــيجوت ســــلجم ءاــــضعأ نييـــــعت
.)لجيج ةيالو( ةزاتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ12 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع نابعش41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس تشغ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ليربأ03 قفاوملا9341
ةدمل ،)لجيج ةيالو( ةزاتل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم
: يتأي امك ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

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

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،نداف ريخلب –

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

ةعانصلاو ةحايسلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،نوزع حتاف –
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

،ةضايرلاو بابشلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،راعن رفعج –

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

ةــــــيمنتلل ةــــيؤرلا ةـــــيعمج ســـيئر ،دـــــــباع مــــيحرلا دـــــبع –
.“ ةلوفطلاو بابشلا ةياعرو

51 يف خّرؤــــملا40-88 مــــقر موـــسرملا نــــم31 ةداــــملا ماــــكحأل
8891 ةـــــــنس رــــــياني5 قـــــــفاوملا8041 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج
يــــــــعانطصالا حــــــيقلتلل يـنطولا زـــكرـملا ءاـــشنإ نـــــــــمضتملاو
حيقلتلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم يف ،تالالسلا نيسحتو
ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،تالالسلا نيسحتو يعانطصإلا
: ديدجتلل

: ةداسلاو ةديسلا –

ةــــحالفلا رـــــيزو لـــــثمم ،مــــلاغوب ميرـــــكلا يـــــقوش دـــــمحأ–
،اسيئر ،ةيفيرلا ةيمنتلاو

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ناديد دولوم–

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،شادخوب لامك–

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يشمح يفطل –

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ىسيع جاح فوؤر –

بطـلـل ينــطوــلا دــهــعملا لــثمم ،يمــيشاــهــلا رودــق ميرــك–
،يرطيبلا

يرــــــئازجلا يــــــنطوـــلا دـــــــــهعملا ةـــــلثمم ،اـــــكزاــــط ةدــــــيمح–
،ةيعارزلا ثاحبألل

،تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملا لثمم ،عيبر دمحأ –

.ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،اغآ ميركلا دبع –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ4 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ41 يفخّرؤم رارق
ماع نابعش41 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس
نــــــمضتملاو8102 ةـــــنس لـــــيربأ03 قـــــفاوــــملا9341
ةـــينطولا ةرــــيظحلا هـــيجوت ســـلجم ءاــــضعأ نيـــيعت
.)ةنتاب ةيالو( ةمزلبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ41 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع نابعش41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس تشغ

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


