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.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو
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.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنتميسارم

....................ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف خرؤم87-12 مقر يسائر موسرم

رـــئازجلا عــماجل ةيامحلا طيحم سسؤــي،12٠2 ةنس رياربف71 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر5 يف خرؤم57-12 مقريذيفنتموسرم
......................................................................................................................هيلع ةقبطملا ةــــينمألا دــــعاوقلاو هدودـح طــبضيو

932-02 مقر يذــيفنتلا موسرملا لدـعــي،12٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر8 يف خرؤم67-12 مقريذيفنتموسرم
يف ةـــيمومعلا ةـــنيزخلا رارــــمتسا تاــيفيك ددـــحي يذلا0202 ةـنس تشغ13 قــــفاوــــملا2441 ماــــــــع مرــــــحم21يف خرؤـــــملا
ةــيلاملا تاــسسؤملاو كوــنبلا فرـــط نم ةــــحونمملا ضورـــــقـلا ىلع ةدــئافلا ةــبسنضـيفختب ،ةــيئانثتسا ةـــفصب ،لــــفكتلا
......................................)91 - ديفوك( انوروك سوريف ءابو ببسب تاـبوعص نوهجاوي نـــيذلا صاوــخلاو تاــسسؤملا ةدـــئافل

ةـّيدرفميسارم

....ةّيروهمجلا سيئر ىدل راشتسم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم

،ةّيروهمجلا سيئر ىدل ةراشتسم ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2ةنس رياربف12قفاوملا2٤٤1ماع بجر 9يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................ايجولوكيإلاب ةفّلكم

ةـساــئرـب ةـمــهـمب فّلــكم ماـهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رــياربف12 قـفاوملا2441 ماــع بــجر9 يف خّرؤـــم يـساــئر موــسرــم
...............................................................................................................................................................................ةــّيروــهـمجلا

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنـس رــيارـبـف12 قــفاوملا2441 ماــع بــجر9 يــف خّرؤــم يــساــئر موــسرــم
.........................................................................................................................................................هريوطتو نكسلا نيسحتل

دراوملا ةرازول ماعلا نيـمألا ماـهـم ءاــهـنإ نمـضـتي ،1202 ةـنـس رــيارـبــف12 قــفاوملا2441 ماــع بــجر9 يــف خّرؤــم يـساـــئر موــسرـم
.......................................................................................................................................................................................ةيئاملا

ةداعإو نوجسلا ةرادإل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف81 قــــفاوــــملا2441 ماـــعبــــجر6 يف خّرؤم يسائر موــسرـم
..................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا

ةلودلا كالمأل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
.....................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

ةرازوب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
.......................................................................................................................................................................................ةقاطلا

تاــساردــلاـب فلـــكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
...............................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاــعــلا مـيــلـعـتلا ةرازوــب صــيـخـلـتـلاو

تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
........................................................................................................................................................ضيبلا ةيالو يف ةيمومعلا

ةيالو يف ةراجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرم
.......................................................................................................................................................................................ةلشنخ
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ةرازوـــب رــيدــم ةـبـئاــن ماهم ءاــهـنإ نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رـيارــبف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
...............................................................................................................................تاــيـفـشـتـسملا حالــصإو ناـــكــسلاو ةـحـصـلا

يف ليغشتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
...................................................................................................................................................................................نيتيالو

يرحبلا ديصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
.............................................................................................................................................راــشــب ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو

ةيالو يلاو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
......................................................................................................................................................................................ضيبلا

لئاسولا ةرادإ ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
......................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب

يف مجانملاو ةعانصلا ريدم نييعت نمضتي ،12٠2ةنس رياربف8قفاوملا2٤٤1ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
................................................................................................................................................................................ةنتاب ةيالو

...ةراجتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم

ضعب يف ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

يرحبلا ديصلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
...................................................................................................................................................نيتيالو يف ةيديصلا دراوملاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعإب قلعتملا ليلدلا دّدحي ،1202 ةنس يفناج91 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم رارق
............................................................................................................................................ساسحلا عقوملاو ةيدلبلاو ةيالولل

تانايبلا دعاوق رــــــيسو مــــيظنت تاـــيـفـيـك ددــــحـي ،12٠2 ةــــنسيـــــفناج91 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــعةـــيناثلاىداــــمج6 يف خّرؤــــم رارـــق
..................................................................................................................................................ةدجنلا ميظنت تاططخمل ةيمقرلا

حارتقاب ةفّلكملا ةيئالولا ةنجللا ةـلـيـكشت ددــــحـي ،12٠2 ةــــنسيـــــفناج91 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــعةـــيناثلاىداــــمج6 يف خّرؤــــم رارـــق
...................................................................................................................................................................ةساّسحلا عقاوملا ةمئاق

ةيدلبلا ةنجللاو ةيئالولا ةنجللا ةليكشت ددــــحي ،12٠2 ةــــنسيـــــفناج72 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــعةـــيناثلاىداــــمج٤1 يف خّرؤــــم رارـــق
..................................................................................................ةثراكلا عوقو ةلاح يف ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعإب نيتّفلكملا
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ثحبلل ةكرتشم حلاصم ءاشنإ نمضتي ،12٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
............................................................................................................................................................ايجولونكتويبلا يف ثحبلا زكرم ىدل

ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،12٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................................................................................................سابعلب يديس ةعماج ىدل ثحبلل

ةلاكولل يرادإلا ميظنتلا ددحي ،12٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................................................................................................................ثحبلل ةيتاعوضوملا

يف نيوكتلا ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنس رياربف2قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................يعماجلا ليهأتلاو هاروتكدلا

ةينوناقلا تاساردلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنس رياربف2قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................................................فيشرألاو

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

0441 ماـــــع ناـــبعش4 يف خّرؤـــــملا رارــــقلا لّدـــــــــعي ،1202 ةــــنس يــــفناج61 قفاوملا2441 ماع ةـــيناثلا ىداـــمج2 يف خّرؤـــم رارــــق
.......ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةـــــــنس لـــــيربأ01 قــــــفاوملا

بيصنتل ةـــصاــــخ تاـئـــيه داـــمـتــعا نمضتت ،12٠2 ةنس يـفـناـج32 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةـيــناــثـــلا ىداــمـــج9 يف ةخّرؤــم تارارـــق
.......................................................................................................................................................................................لامعلا
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ةـّيميظنتميسارم

........................................مودقوب يربص–
.............................................دوــجــلب لامك–
.......................................يتامغز مساقلب–
.............................نامحرلا دبع نب نميأ–
..........................................باقرع دمـحم–
..............................روتيش نيدلا سمش–
.......................................ينوتيز بيطلا–
...............................يدهملب  فسوي–
........................................طوعجاو دـمحم–
................................نايز نب يقابلا دبع–
......................................ةحيرف نب  مايه–
........................................ةدود نب  ةكيلم–
......................................يدلاخ يلع ديس–
......................................ليبحرش نيسح–
......................................رازموب  ميهاربإ–
.............................................وكيرك رثوك–
.............................................. اشابدـمحـم–
................................ينادمح ديمحلا دبع–
............................يبيرعلب قراط دـمحـم–
...............................................قيزر لامك–
..........................................رميحلب رامع–
...........................................يرصان لامك–
.........................يبوهيم لامك ىفطصم–
.................................يزاغوب يلع دـمـحم–
...........................ديزوب نب نامحرلا دبع–
....................................بوبعج يمشاهلا–
............................................راوزع ةمسب–
..........................................ةعمجوب ةليلد–
.................................يخورف  دمحأ ديس–
...دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع–
....................................تافايض ميسن–
...............................ديلو يدهملا نيساي–
..................................حابصم ليعامسإ–

....................................يركاوس ةميلس–

،ةيجراخلا نوؤشلل اريزو
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلل اريزو
،ماتخألل اظفاح ،لدعلل اريزو
،ةيلاملل اريزو
،مجانملاو ةقاطلل اريزو
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالل اريزو
،قوقحلا يوذو نيدهاجملل اريزو
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريزو
،ةينطولا ةيبرتلل اريزو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلل اريزو
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةريزو
،نونفلاو ةفاقثلل ةريزو
،ةضايرلاو بابشلل اريزو
،تايئاصحإلاو ةنمقرلل اريزو
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل اريزو
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلل ةريزو
،ةعانصلل اريزو
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلل اريزو
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلل اريزو
،ةراجتلل اريزو
،ةموكحلل ايمسر اقطان ،لاصتالل اريزو
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألل اريزو
،ةيئاملا دراوملل اريزو
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريزو
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلل اريزو
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلل اريزو
،ناملربلا عم تاقالعلل ةريزو
،ةئيبلل ةريزو
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلل اريزو
،ةينالديصلا ةعانصلل اريزو
،ةرغصملا تاسسؤملاب افلكم ،لوألا ريزولا ىدل ابدتنم اريزو
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب افلكم ،لوألا ريزولا ىدل ابدتنم اريزو
حالصإب اــفــلــكــم ،تاــيــفشتسملا حالصإو ناــكسلاو ةــحصلا رــيزو ىدــل ةــلودــلــل اــبــتاـــك

،تايفشتسملا
.ةبخنلا ةضايرب ةفلكم ،ةضايرلاو بابشلا ريزو ىدل ةلودلل ةبتاك

.ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس رياربف١٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع بجر٩ يفخرؤم٨7-١٢ مقر يسائر موسرم
–––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم٤٠1و7-19 ناتداملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

،لوأ اريزو ،دارج زيزعلا دبع ديسلا نييعت نمضتملاو
نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

،ةموكحلل اماع انيمأ ،يراخوب ىيحي ديسلا
:يتأي ام مسري
:ةداسلاو تاديسلا نيعت : ىلوألا ةّداملا

1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :٢ ةداملا
يف خّرؤملا93-12 مقر يسائرلا موسرملا اذكو ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32قفاوملا

.ةباينلاب لقنلا ريزو ماهمب ةيمومعلا لاغشألا ريزو فيلكت نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج9 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج52
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمـــــــــسرلا ةديرــــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رشــــــني :3 ةداملا

.12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف رئازجلاب رّرح
نوبت ديجملا دبع
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ةدــعـقلا يذ31 يف خرؤملا٠2-٤٠ مــقر نوـناـقــلاىضتقـمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد52 قـفاوملا52٤1 ماــع
ةـيـمـنـتلا راــطإ يـف ثراوــكـلا رــيـيــستو ىرـبــكـلا راـطـخألا نــم
،ةمادتـسملا

بـــجر71 يــف خرؤــملا51-8٠ مـــقر نوــناـقــلاىضـتـقــمبو –
دــعاوــق ددـحـي يذــلا8٠٠2 ةـنـس وــيلوــي٠2 قــفاوـملا92٤1 ماــع
،اــهزاـجـنإ ماــمتإ و تاــياـنبـلا ةـقـباـطم

ماــع بــجر٠2 يف خرؤـملا٠1-11 مــقر نوـناـقـلاىـضـتـقمبو –
،ةــيدـلـبلاـب قـلـعـتملاو11٠2 ةـنس وـيـنوـي22 قــفاوـملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناـقلاىـضـتـقـمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

ةدــعـقلا يذ٤1 يف خرؤـملا2٠-91 مـقر نوـناـقـلاىـضـتـقمبو –
دــعاوـقـلاـب قلــعتملاو91٠2 ةـنـس وـيلوـي71 قــفاوـملا٠٤٤1 ماـع
،عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولل ةماعلا

نابــعـش51 يف خرؤملا373-38 مقر موسرملاىضتقمبو –
تاطلس ددحي يذلا3891 ةنس ويام82 قفاوملا3٠٤1 ماع
،ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملاو نمألا ناديم يف يلاولا

ناــبعش11 يف خرؤملا5٠1-٤8 مـقر موـسرـملاىضـتـقـمبو –
سيسأتب قلعتملاو٤891 ةنس ويام21 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ةيساسألا لكايهلاو تآشنملا ةيامحل طيحم

لوألا عيبر92 يف خرؤملا583-٤8 مقر موـسرـملاىضـتـقـمبو –
ريبادتلا ددحي يذلا٤891 ةنسربمسيد22 قفاوملا5٠٤1 ماع
،لئاسولاو تآشنملاو تابيكرتلا ةيامحل ةصصخملا

لوألا عيبر92 يف خرؤملا683-٤8 مقر موسرملاىضتقمبو –
ثادحإ نمضتملاو٤891 ةنس ربمسيد22 قفاوملا5٠٤1 ماع
،اهماهم ديدحتو ةساسحلا طقنلا فينصتل ةينطولا ةنجللا

ةجحلا يذ9 يف خرؤملا232-58 مقر موسرملاىضـتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو5891 ةنس تشغ52 قفاوملا5٠٤1 ماع
،ثراوكلا راطخأ نم

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
يف خرؤـملا361-٠2 مــقر يساـئرـلا موـسرـملاىضـتقـمبو –

٠2٠2 ةـنـس وــيـنوــي32 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع ةدـــعـقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا851-69 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا6991 ةنس ويام٤ قفاوملا61٤1 ماع ةجحلا يذ61

صوصنملا ةسسؤملا يف يلخادلا نمألا ماكحأ قيبطت طورش
61٤1 ماعيناثلا عيبر٠3 يف خرؤملا٤2-59 مقر رمألا يف اهيلع
كالمألا ةيامحب قلعتملاو5991 ةنس ربمتبس52 قفاوملا
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا

يف خرؤملا731-5٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
5٠٠2 ةــنس لـــيرـــبأ٤2 قــــفاوملا62٤1 ماــــع لوألا عــــيــــبر51
رئازجلا دجسم زاجنإل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،هرييستو ةمصاعلا

٢٤٤١ ماع بجر5 يفخرؤم57-١٢ مقريذيفنتموسرم
طـيـحم ســسؤـــي،١٢٠٢ ةـنـس رــيارـبــف7١ قــفاوـملا
دــــعاوـقـلاو هدودـــح طــبـضيو رــــئازــجلا عــماجل ةــياـمـحلا
.هيلع ةقبطملا ةــــينمألا

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
ةـيــلحملا تاــعاــمجلاو ةـيــلــخادــلا رــيزو ريرـقــت ىلــع ءاـنـب –

،ةـيـنارمــعلا ةئـيـهتلاو
1٤1و5-211 ناـــتدامـــلا اــمـيـس ال ،روـتـسدــلا ىلـع ءاـنـبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
6831 ماــع رــفص81 يف خرؤـملا551-66 مــقر رــمألاىـضـتـقمبو –

تاءارــجإلا نوــناــق نـمـضتملاو6691 ةـنـس وـيـنوــي8 قــفاوملا
،مـمـتملاو لدــعـملا ،ةـيـئازــجلا

6831 ماـع رــفـص81 يف خرؤــملا651-66 مــقر رــمألاىضـتـقـمبو –
،تابوـقــعـلا نوـناــق نمـضتملاو6691 ةـنـس وـيـنوــي8 قــفاوـملا
،مـمتملاو لدــعملا

ىلوألا ىداــمـج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مـقر نوــناـقــلاىضـتـقمبو –
ميظـنـتلاب قـــلعتملاو٤891 ةـنس رـياربـف٤ قــفاوـملا٤٠٤1 ماـع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا92-٠9 مـقر نوــناــقــلاىضتـقــمبو –
ةئيهتلاب قلعتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ريمعتلاو

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مــقر نوــناـقــلاىضـتـقـمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

لاوــش21 يـف خرؤـملا٠1-19 مـــقر نوـــناــقــلاىـضـتـقــمبو –
،فاقوألاب قــلعتملاو1991 ةنـس لــيرــبأ72 قــفاوملا11٤1 ماـع
 ،ممتملاو لدعملا

لاوــش21 يــف خرؤــملا11-19 مــقر نوــناــقــلاىـضـتــقمبو –
دــعاوـقــلا ددـحــي يذـلا1991 ةـنـس لــيرــبأ72 قــفاوـملا11٤1 ماــع
،ممتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لــجأ نم ةيــكـلملا عزنب ةـقـلـعـتـملا

يناـثـلا عـيـبر٠3 يف خرؤـملا٤2-59 مــقر رمألاىـضـتـقمبو –
ةيامحب قلعتملاو5991 ةنس ربـمـتـبس52 قـفاوملا61٤1 ماــع
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

81٤1 ماـــع مرــحم٤2 يف خرؤــملا٤1-79 مــقر رــمألاىــضـتـقـمبو –
يمـيـلقإلا ميـظنتلاب قـــلعتملاو7991 ةـنـس وــياــم13 قــفاوملا
،رـئازـجلا ةــيالوـل

91٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا٤٠-89 مقر نوناقلاىضتقمبو –
،يفاقثلا ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وينوي51 قفاوملا

ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا2٠-2٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس رياربف5 قفاوملا22٤1 ماع
،هنيمثتو لحاسلا
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يف خرؤملا9٤3-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ربوتكأ5 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر21
زاـجـنإب ةـقـلـعـتملا ةـيـلـمـعـلـل ةـيـموـمـعـلا ةــعــفــنملاــب حــيرصتــلا

،ممتملاو لدعملا ،رئازجلا دجسم

يف خرؤملا٠1٤-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا9٠٠2 ةنس ربمسيد٠1 قفاوملا٠3٤1 ماع ةجحلا يذ32
ىلع ةبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا نمألا دعاوق ددحي
،ممتملاو لدعملا ،ةساسحلا تازيهجتلا

: يتأي ام مسري
طـيـحـم سيـسأــت ىلإ موسرملا اذــه فدـــهي:ىلوألا ةّداملا

ةــيــنــمألا دــعاوــقــلاو هدودـــح طـــبضو رـــئازجلا عـــماجل ةـــياـــمحلا
.هيلع ةقبطملا

،موسرملا اذه موهفم يف ،ةيامحلا طيحمب دصقي:2 ةّداملا
عماج قاطن جراخ عقاولا يرحبلاو يوجلاو يربلا ءاضفلا
 .ةصاخ ةينمأ تاءارجإ لحم نوكي يذلاو ،رئازجلا

رــئازــجلا عـماـجل ةياـمحلا طـيـحم دودــح نّـيـبـت:3 ةّداملا
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملا يف رمحألا طيرشلاب

 : يتأي امك رئازجلا عماجل ةيامحلا طيحمل ةيربلا ةقطنملا دودحب ةقلعتملا ةيفارغجلا تايثادحإلاددحت

عقوملا
مقر

ملاعملا

ةــــــيفارغجلا تاــــيثادحإلا

ضرعلا طخلوــــطلا طخ

1 ملعملا

٤ ملعملا

5 ملعملا

6 ملعملا

7 ملعملا

8 ملعملا

9 ملعملا

٠1 ملعملا

11 ملعملا

21 ملعملا

31 ملعملا

٤1 ملعملا

51 ملعملا

61 ملعملا

71 ملعملا

81 ملعملا

91 ملعملا

ةيدمحملا ،شارحلا يداو ةفض

ةيدمحملا ،رحبلا ةفض

ةيدمحملا ،رحبلا ةفض

ةيدمحملا ،يروهمجلا سرحلا ةنكث دح

ةيدمحملا ،يروهمجلا سرحلا ةنكث دح

ةيدمحملا ،يروهمجلا سرحلا ةنكث دح

ةيدمحملا ،يروهمجلا سرحلا ةنكث دح

ةيدمحملا ،يروهمجلا سرحلا ةنكث دح

ةيدمحملا ،يروهمجلا سرحلا ةنكث دح

ةيدمحملا ،يروهمجلا سرحلا ةنكث دح

ةيدمحملا ،يروهمجلا سرحلا ةنكث دح

ةيدمحملا ،ضراعملا رصق دح

ةيدمحملا ،ضراعملا رصق لخدم

ةيدمحملا ،ضراعملا رصق لخدم

ةيدمحملا ،٤2و5٠ نيينطولا نيقيرطلا عطاقت

ةيدمحملا ،مامإلا راد

ةيدمحملا ،حاجنلا دجسم

3°7’58,992’’E

3°9’30,57’’E

3°9’26,845’’E

3°9’29,198’’E

3°9’26,743’’E

3°9’26,743’’E

3°9’28,768’’E

3°9’28,529’’E

3°9’26,277’’E

3°9’25,68’’E

3°9’41,21’’E

3°9’40,614’’E

3°9’37,18’’E

3°9’36,929’’E

3°8’59,996’’E

3°8’59,73’’E

3°8’54,31’’E

36°44’32,188’’N

36°44’31,777’’N

36°44’31,353’’N

36°44’23,984’’N

36°44’22,915’’N

36°44’21,448’’N

36°44’20,365’’N

36°44’19,043’’N

36°44’16,103’’N

36°44’11,9’’N

36°44’12,624’’N

36°43’58,605’’N

36°43’58,605’’N

36°43’52,73’’N

36°43’32,387’’N

36°43’41,52’’N

36°43’41,52’’N
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: يتأي امك رئازجلا عماجل ةيامحلا طيحمل ةيرحبلا ةقطنملا دودحب ةقلعتملا ةيفارغجلا تايثادحإلا ددحت

عقوملا
مقر

ملاعملا

1 ملعملا

2 ملعملا

3 ملعملا

٤ ملعملا

ةيدمحملا ،شارحلا يداو ةفض

رحبلا ضرع

رحبلا ضرع

ةيدمحملا ،رحبلا ةفض

ةــــــيفارغجلا تاــــيثادحإلا

لوــــطلا طخ

3°7’58,992’’E

3°8’5,419’’E

3°9’28,638’’E

3°9’30,57’’E

ضرعلا طخ

36°44’32,188’’N

36°44’44,749’’N

36°44’44,599’’N

36°44’31,777’’N

ةفلكملا ةطلسلل قبسملا يأرلا يقتست نأ ةصتخملا ةيرادإلا
وأ ديدجت وأ زاجنإ بلط لك صوصخب رئازجلا عماج نيمأتب
ةيامحلا طيحم لخاد ةعقاولا تآشنملا وأ/و تايانبلل ليدعت

.رئازجلا عماجل

عـباــطلا ىلــع ظاــفحلا دـصــقو لاوــحألا عيــمج يـف :٨ ةّداملا
لـخاد عـنــمــي ،رــئازجلا عــماجل ظوــفحملا زــيــمــتملا يراــمــعملا

،ةمئاد ةأشنم وأ ءانب وأ زاجنإ يأ يف عورشلا ةيامحلا طيحم
هــيوـشـت وأ ةـيـلـك وأ ةـيـئزـج ةــفـصـب عــماـجلا بـجـح اـهـنأــش نــم
.يلامـــجلا هـــهـجو ءاــفخإ وأ/و

ميلست دنع ،ةصتخملا ةيرادإلا تاطلسلا صرحت:٩ ةّداملا
ةرهاظت وأ طاشن يأ ةسرامم وأ/و ميظنتب ةقلعتملا صيخارتلا
يــفاــقـثلاو يـنـيدــلا عــباــطــلا ةاــعارــم ىلــع ،ةـــياــمحلا طـيــحــم لـــخاد

.رئازجلا عماجل

ةيميــظنـتلاو ةـيــعيرـشـتلا ماـكــحألا ةاــعارــم عــم:٠١ ةّداملا
لمعلا ةصتخملا ةيرادإلا تاطلـسلا ىلــع بــجـي ،اــهـب لوــمـعملا

ةفاك نم رئازجلا عماجل ةــياــمحلا طـيـحـم رـيــهـطتو ةــلازإ ىلع
.ةيعرش ريغ ةقيرطب ةديشملا تآشنملا وأ تايانبلا

طيحم ةيامحو نيمأتب رئازجلا ةيالو يلاو فلكي :٤ ةّداملا
.اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل اقبط رئازجلا عماجل ةيامحلا

اهرابتعاب ينطولا نمألا حلاصم ةراشتسا متت:5 ةّداملا
ةلأسم لك صوصخب ،رئازجلا عماج نيمأتب ةفلكملا ةطلسلا

.ةيامحلا طيحم نيمأتب طبترت

عماجل ةيامحلا طيحمل نمأ ططخم دادعإ متي:٦ ةّداملا
ةطلسلا عم رواشتلاب ،رئازجلا ةيالو يلاو فارشإ تحت رئازجلا
،ةينعملا حلاصملا عم قيسنتلابو رئازجلا عماج نيمأتب ةفلكملا

.رئازجلا ةيالول نمألا ةنجل لبق نم ةقداصملل ضرعيو

طـيـحـم نـمأ طـطـخـم ذـيـفــنــتــب رــئازجلا ةــيالو يلاو فــلــكــي
ةيذيفنتلا هماهم راطإ يف كلذو ،رئازجلا عماجل ةيامحلا
.ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلاو نمألاب ةقلعتملا

عماجل ةيامحلا طيحم نمأ ططخم دادعإ تايفيك ددحت
.ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب هنومضمو رئازجلا

،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاب ساسملا نود:7 ةّداملا
ةطلسلا ىلع بجي ،ريمعتلاو ةئيهتلاب ةقلعتملا اهنم اميسال

عقوملا
مقر

ملاعملا

ةــــــيفارغجلا تاــــيثادحإلا

ضرعلا طخلوــــطلا طخ

٠2 ملعملا

12 ملعملا

22 ملعملا

32 ملعملا

٤2 ملعملا

ةيدمحملا ،نابثكلا يح قيرط

ةيدمحملا ،سنتو يتخب يلدبع يعراش قرط قرتفم

ةيدمحملا ،نكسم236 يح

ةيدمحملا ،ةرجرج عراش

ةيدمحملا ،شارحلا يداو ةفض

3°8’54,63’’E

3°8’45,85’’E

3°8’45,297’’E

3°7’51,331’’E

3°7’43,021’’E

36°43’49,10’’N

36°43’50,42’’N

36°43’49,391’’N

36°43’54,36’’N

36°43’54,452’’N
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مده وأ ليدــعـت وأ ليوـحت لحم نوـكــت نأ نــكـمي :١١ ةّداملا
ةأشنم وأ ةيانب لك ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا فرط نم ةزايح وأ
لكشي نأ هنأش نم ،ةيامحلا طيحم لخاد عقي طاشن وأ
نم هّوشيوأ رئازجلا عماج نمأو ةمالس ىلع ارطخ وأ اديدهت

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ةيلامجلا هتروص

نوـيـنـعملا ةــيــنــيــعــلا قوــقحلاو كالــمألا باــحصأ دــيــفــتسي
عـيرشتـلـل اـقـبــط ،ضيوــعــت نــم ،هالــعأ ةروــكذملا تاءارــجإلاــب
.لاجملا اذه يف امهب لومعملا ميظنتلاو

ّالإ ،رئازجلا عماجل ةيامحلا طيحم لخاد عنمي :٢١ ةّداملا
تاطاشن ةسرامم ،ةصتخملا تاهجلا هّملست صاخ صيخرتب
راــيط نودــب ةرــئاط ةــطـساوـب ةياـمحلا طـيـحـم قوــف قـيلحتلا
مسج يأ وأ ةيعارـشـلا تارــئاــطلا وأ دـيـطانـملا وأ تالــظملا وأ

.قلحم

،ةيامحلا طيحم لخاد عنم ،ةرورضلا دنع ،نكمي :3١ ةّداملا
تاحوللاوأ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا تازيهجت بيصنت
.رخآ يرضح زيهجت يأ وأ ةيراهشإلا

ططخم دادعإب ةصتخملا ةيرادإلا تاطلسلاّ فلكت :٤١ ةّداملا
ةفلكملا ةطلسلا عم رواشتلاب ،ةيامحلا طيحم لخاد رورملا

.رئازجلا عماج نمأب

ةنجل ،رئازجلا ةــيالو يلاو ةـطـلس تـحت ،أـــشنت :5١ ةّداملا
ذـيـفـنـتو مارـتـحا ىدمل نيمـئادـلا ةـعـباـتملاو مـيـيـقـتـلاـب ةـفـلــكــم
ةيامحلا طيحم نيمأتب ةقــلعتملا رـيـبادـتـلاو ماـــكحألا قيبطتو

.رئازجلا عماجل

نم رارق بجومب ةنجللا هذه ريسو ميظنتو ةليكشت ددحت
.ةيلخادلاب فلكملا ريزولا

تاـــــقــفـنـلاــب رـــئازــجلا ةــيالو ةــيـنازــيم لـــفــكـتـت:٦١ ةّداملا
.رئازجلا عماجل ةيامحلا طيحم نيمأتب ةــطـبترـملا

تابوقعلل موسرملا اذه ماكحأ مارتحا مدع ضّرعي:7١ ةداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

،ءاــضتـقالا دــنـع ،موــسرـــملا اذــه ماــكــــحأ حــضوــت:٨١ ةّداملا
ريزولاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجوـمب
.نيينعملا ءارزولا وأ

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٩١ ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ريارـبـف71 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر5 يـف رــئازــجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

٢٤٤١ ماع بجر٨ يفخرؤم٦7-١٢ مقريذيفنتموسرم
موـــسرــملا لدـعـــــــي،١٢٠٢ ةــنس رــــيارـبــف٠٢ قــفاوــملا
2441 ماع مرحم21يفخرؤملا932-02 مقر يذــيفنتلا
تاــيفيك ددـــحي يذلا0202 ةـنس تشغ13 قــــفاوــــملا
ةـــفصب ،لــــفــكتلا يف ةـيموـمــعلا ةــــنيزــخلا رارــــمتسا
ضورـــــقـلا ىلع ةدــئافلا ةــبسنضـيفختب ،ةــيئانثتسا
ةــيلاملا تاــسسؤملاو كوــنبلا فرـــط نم ةــــحونمملا
نوــهــجاوـــي نـــيذـــلا صاوــخلاو تاــسسؤملا ةدـــئاـــفـــل

.)91 - ديفوك( انوروك سوريف ءاــبو ببسب تاـبوعص

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناـــتداــمـــلا اــمــيس ال ،روـــتـسدــلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةـنـس رـبــمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا رــيزوــلا نييــعت نــمضـتـملاو

يف خرؤملا361-٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنـس وـيـنوــي32 قــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدــعــقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا932-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــلا0202 ةنس تشغ13 قــــــفاوــــــملا2441 ماـــــــع مرـــحم21
ةفصب ،لفكتلا يف ةيمومعلا ةنيزخلا رارمتسا تايفيك ددحي
ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب ،ةيئانثتسا

تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم
سوريف ءابو ببسب تاـبوعص نوهجاوي نيذلا صاوخلاو
،لدعملا ،)91 - ديفوك( انوروك

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةّداملا
تشغ13 قفاوملا2441 ماع مرـــحم21يف خرؤملا932-02 مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس

يذــيـفنـتلا موسرـــملا  ماــــكــحأ ناـــــيرـــس دّدــمـــي:5 ةّداملا”
تشغ13 قفاوملا2441 ماع مرحم21يف خرؤملا932-02 مقر

.”1202 ةنس سرام13 ةياغ ىلإ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي:2 ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

رــيارـبـف٠2 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر8 يف رئازـجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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قــفاوــملا2441 ماــع بــجر9 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
راشتسم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف12
.ةّيروهمجلا سيئر ىدل

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2–29و7–19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يـف خّرؤملا93–02 مــقر يـساــئرلا موـسرملا ىضــتــقمبو–
0202 ةـنــس رــيارــبف2 قــفاوملا1441 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلـعـتملاو
،مّـمـتملا

يــف خّرؤـملا يـساــئرــلا موــسرـــملا ىلــــع عالطالا دـــعــبو–
5002 ةـــنــس وـيــلوــي2 قــفاوــملا6241 ماـــع ىلوألا ىداــمــج52
اراـــشـتـسـم ،يزاـــغوـــب يلـــع دمـحـم دّيسلا نييـعت نـمـضـتملاو
،ةّيروهمجلا سيئر ىدــل

: يتأي ام مسري

،يزاــــغوـــب يلــع دـمـحـم دّيــسلا ماــهــم ىهـنـت : ىلوألا ةداـملا
ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا سيئر ىدـل اراـشـتـسـم هتـفـصــب
.ىرخأ

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :2 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

رياربف12 قفاوملا2441 ماع بجر9 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

قـــفاوـملا٢٤٤١ماــع بــجر 9يـفخّرؤــم يــساــئر موــسرـــم
ةراشتسم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ةنس رياربف١٢
.ايجولوكيإلاب ةفّلكم ،ةّيروهمجلا سيئر ىدل

–––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم2-29و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يف خّرؤملا93-02 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقـمـــبو–
0202 ةنس رياربف2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

رفص32 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييعت نمضتملاو0202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع
،ةّيروهمجلا سيئر ىدل ةراشتسم ،ةعمجوب ةليلد ةدّيسلا

،ايجولوكيإلاب ةفّلكم

: يتأي ام مسري

اــهتــفصـب ،ةــعـمـجوـب ةلــيــلد ةّديـسلا ماــهـم ىهـنـت: ىلوألا ةداملا
،ايــجوــلوــكيإلاـب ةــفّلـكــم ،ةــّيروـهـمـجلا سـيـئر ىدــل ةراـشـتـسم
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي:2 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

رياربـف12 قــفاوملا2441 ماــع بــجر9 يــف رــئازــجلاـب رّرــح
.1202 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

قـفاوملا2441 ماــع بـــجر9 يـفخّرؤــــم يــساـــئر موـــسرـــم
فّلــكم ماـهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رــياربف12

.ةــّيروــهـمجلا ةـساــئرـب ةـمــهـمب
–––––––––––

قفاوملا2441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ليبحرش نيسحدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف12
ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم هتفصب
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا2441 ماــع بــجر9 يــفخّرؤــــم يــساــئر موــسرــم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنـس رــيارـبـف12
.هريوطتو نكسلا نيسحتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا

–––––––––––
قفاوملا2441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يبيرعلب قراط دمحـمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف12
،هريوطتو نكسلا نيسحتل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا2441 ماــع بــجر9 يــفخّرؤــم يـساـــئر موــسرـم
نيـمألا ماـهـم ءاــهـنإ نمـضـتي ،1202 ةـنـس رــيارـبــف12
.ةيئاملا دراوملا ةرازول ماعلا

–––––––––––
قفاوملا2441 ماع بجر9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

لامك ىفطصمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف12
هفيلكتل ،ةيئاملا دراوملا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،يبوهيم
.ىرخأ ةفيظوب

ةـّيدرفميسارم
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قــــفاوــــملا2441 ماـــعبــــجر٦ يفخّرؤم يسائر موــسرـم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةـنس رــيارـبــف٨١
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل

–––––––––––

2441 ماـــعبجر6 يـف خّرؤــم يسائر موــسرـم بــجوـمــب
،برز دـــيـعـسأ دـيـسـلا نــيـعي ،1202 ةـنـــس رـــيارـبــف81 قـــفاوـملا

.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل اماع ارــيدــم

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف٨ قفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةلودلا كالمأل نيريدم

–––––––––––

ةيناثلا ىداـمــج52 يف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرـــم بجوـــــمـب
ةداــســلا ماـــهـمىهـنـت ،1202 ةـنـس رــــيارــبـف8 قــفاوــملا2441 ماـــع
يــف ةــــلودــــلا كالــمأل نيرــيدــــم مهـــتــفــصــــب ،مــهؤاــمــسأ ةــيتآلا
: ةـيــتآلا تاــيالوــلا

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،راردأ ةيالو يف ،ليلوب شومح–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،راسوم نيدلا زع–

،هبلط ىلع ءانب ،ترايت ةيالو يف ،يديعس رداقلا دبع–

،فيطس ةيالو يف ،يوافلخ نيدلا رصن–

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةليم ةيالو يف ،يداوب يسيمخل–

،هبلط ىلع ءانب  ،ضيبلا ةيالو يف ،ينايز لولج–

ىلــع هــتلاــحإل ،تـلـيـسـمـسـيت ةــيالو يف ،شوعاب دــمحــم–
،دعاقتلا

.نازيلغ ةيالو يف ،مغدلب نامحرلا دبع–

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
ماهم ءاهنإ نمـضـتي ،1202 ةـنـس رــيارــبـف٨ قـفاوــملا

.ةقاطلا ةرازوب تاسارد ةسيئر

–––––––––––

ةيناثلا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوـــمــب
ةّديـــسـلا ماــهــمىهنت ،1202 ةـنــس رـــيارــبف8 قـــفاوـــملا2441 ماــع
يرازولا بتكملاب تاسارد ةــسـيئر اـهـتـفـصب ،يـنورــمـس ةيـنـغ
ىلـــع اهـتلاـحإل،ةـــقاـــطلا ةرازوــــب ةـــسـسؤـــملا يــف يلـخادــلا نــــمألل
.دعاقتلا

2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
ماهم ءاــهـنإ نــمضتي ،1202 ةنــس رــيارـبـف٨ قفاوملا

مـيــلـعـتلا ةرازوــب صــيـخـلـتـلاو تاــساردــلاـب فلـــكم
.يملعلا ثحبلاو يلاــعــلا

–––––––––––

ةـيـناـثـلا ىداــمـج52 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمــب
دـيـسلا ماــهـمىهـنـت ،1202 ةـنـس رــيارــبف8 قــفاوـملا2441 ماــع
ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هـتـفـصب،يدـــج ناـضـمر
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل،يملعلا ثحبلاو يلاــعــلا ميلـعـتلا

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
ماهم ءاـهـنإ نـمـضتي ،1202 ةنس رــيارـبـف٨ قــفاوــملا

.ضيبلا ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم

–––––––––––

ةـيـناـثـلا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرـم بــجوـمــب
نــــم ءادـــتــبا ىهــنت ،1202 ةـنـس رــيارـبـف8 قــــفاوــملا2441 ماـــع
هــتـفـصب ،يـبـتـع لـيــخدوــب دــيـسـلا ماـــهـم،12٠2 ةـنس يـفـناــــج52
.ةافولا ببسب،ضيبلا ةيالو يف ةـيـموـمــعلا تازيــهـجـتلل ارــيدـم

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
ماهم ءاهنإ نـمـضـتـي ،1202 ةنس رــيارــبـف٨ قــفاوـملا

.ةلشنخ ةيالو يف ةراجتلا ريدم

–––––––––––

ةــيناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موـــسرـم بــجوــمــب
دــيـسـلا ماــــهــــمىهــنت ،1202 ةـنــس رــيارـبـف8 قــفاوــــملا2441 ماــع
،ةــلشـنخ ةيالو يف ةراجتلل ارــيدــم هـتـفـصب ،نورـمـع يـشاـيـعلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
ماهم ءاــهـنإ نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رـيارــبف٨ قفاوملا
حالــصإو ناـــكــسلاو ةـحـصـلا ةرازوـــب رــيدــم ةـبـئاــن
.تاــيـفـشـتـسملا

–––––––––––

ةـيـناـثــلا ىداـمــج52 يف خّرؤـم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمــب
ةدّـيـسـلا ماـــهـــمىـهـنـت ،1202 ةـنــس رــيارـبـف8 قــفاوـملا2441 ماـــع
صاخشألا جالع جماربل ريدم ةبئان اهـتفصب ،يواسوــم ةايـح
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ّنينسملا صاخشألاو نيغلابلا
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل،تايفشتسملا
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2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
ماهـم ءاــهـنإ نــمضتي ،1202 ةنـس رــيارـبـف٨ قـفاوملا

.نيتيالو يف ليغشتلل نيريدم
–––––––––––

ةـيـناـثـلا ىداـمــج52 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوـمــب
نيديسلا ماـهـمىهنـت ،1202 ةـنـس رــيارــبــف8 قــفاوـملا2441 ماــع
نيتيالولا يف ليغشتلل نيرـــيدــــم اــمهـتـفـــصـــب ،اـمـهاـمـسا يـتآلا
: نيتيتآلا

،فيطس ةيالو يف ،ةحاتفل دمحأ–
.ةلقرو ةيالو يف ،يكاد ةمامعوب–

–––––––––––★–––––––––––
2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنـس رــيارـبـف٨ قـفاوــملا
ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا ريدم
.راــشــب

–––––––––––
ةـيـناـثـلا ىداـمـج52 يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوـمــب

دــيـسـلا ماـــهـمىهـنت ،1202 ةـنـس رــياربــف8 قــفاوملا2441 ماــع
دراوملاو يرحبلا دــيـصـلل ارــيدـم هـتـفـصب ،ترــيـبـتت دـــمـحأ
.ىرخأ ةفيظوب هــفــيلـكـتل ،راـشـب ةــيالو يف ةــيدــيصلا

–––––––––––★–––––––––––
2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم

سيئر نييعـت نــمـضـتي ،1202 ةـنـس رــياربـف٨ قــفاوملا
.ضيبلا ةيالو يلاو ناويد

–––––––––––
ةـيـناـثـلا ىداـمـج52 يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوـمــب

رونلا دــبع ديسلا نيــعـي ،1202 ةـنـس رــيارـبـف8 قــفاوملا2441 ماـــع
.ضيبلا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر ،رويمع

–––––––––––★–––––––––––
2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موـــسرـم

ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف٨ قفاوملا
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب لئاسولا ةرادإ

.ةيكلساللاو
–––––––––––

ةـيـناـثـلا ىداـمـج52 يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوـمــب
ةمينغ ةديسلا نيعت ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماــع
تالصاوملاو ديربلا ةرازوب لئاسولا ةرادإل ةريدم ،يميهارب
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

–––––––––––★–––––––––––
٢٤٤١ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم

ريدم نييعت نمضتي ،١٢٠٢ةنس رياربف٨قفاوملا
.ةنتاب ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا

–––––––––––
ةـيـناـثـلا ىداـمـج52 يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوـمــب

نيدلا لامج  ديسلا نيعي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماــع
.ةنتاب ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم ،دعسوب

2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم
ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف٨ قفاوملا

.ةراجتلا ةرازوب ريدم
–––––––––––

ةـيـناـثـلا ىداـمـج52 يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوـمــب
ةرون ةديسلا نيعت ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماــع

ةراجتلا فرغ عم تاقالعلاو طيشنتلل ريدم ةبئان ،وقلاش
.ةراجتلا ةرازوب ةعانصلاو

–––––––––––★–––––––––––
2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم

نييـــعت نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رــيارـبــف٨ قــفاوــملا
.تايالولا ضعب يف ةراجتلل نيريدم

–––––––––––
ةـيـناـثـلا ىداـمـج52 يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوـمــب

ةيتآلا ةداسلا نيعي ،1202 ةنس رياربف8 قفاوملا2441 ماــع
: ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيرــيدــم ، مهؤامسأ

،ناسملت ةيالو يف ،ريعشلاوب دارم–
،ترايت ةيالو يف ،يدينب دــمحـم–
،رئازجلا ةيالو يف ،ةلاح نب هــللا دبع–
،ةفلجلا ةيالو يف ،ةيمرك نيدلا رون–
،ةلقرو ةيالو يف ،نورمع يشايعلا–
.ةلشنخ ةيالو يف ،يوازمح لامج–

–––––––––––★–––––––––––
2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم

ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف٨ قفاوملا
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ريدم

–––––––––––
ةـيـناـثـلا ىداـمـج52 يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوـمــب

ةــيداـهـلا ةدـيـسلا نيـعـت ،1202 ةـنـس رــيارـبـف8 قفاوملا2441 ماــع
ةرازوب ةينالدــيصلا داوملا لـيـجـستل رـيدــم ةـبـئاـن ،يروـصنم
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

–––––––––––★–––––––––––
2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج5٢ يفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرـم

نييــعـــت نـــمضتـــي ،1202 ةــنس رـــيارـــبـــف٨ قـــــفاوملا
يف ةــيدــيصلا دراوملاو يرــحــبــلا دــيصلــل نــيرـــيدـــم
.نيتيالو

–––––––––––
ةـيـناـثـلا ىداـمـج52 يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوـمــب

يــتآلا نادــيسلا نيـعي ،1202 ةـنـس رــيارـبـف8 قــفاوملا2441 ماـــع
يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلل نيرــيدــم ،امهامسا
: نيتيتآلانيتيالولا

،راشب ةيالو يف ،مياصخلوب لامج–
.ةزابيت ةيالو يف ،تريبتت دمحأ–
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ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قــــفاوـــملا2441 ماـــع ةــيناـثــلا ىداــمــج6 يــفخّرؤــم رارــق
قــــلـعـــتـــملا لـــيـــــلدـــــلا دّدـــــحــي ،1202 ةـــــنـــــــس يــفناــج91
ةيدلبلاو ةيالولل ةدجنلا ميـظـنت تاطـطـخم دادـعإـب
.ساّسحلا عقوملاو

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

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

لّوأ يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

62 يف خّرؤملا95-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس رياربف2 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج
،اهرييستو ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعإ تايفيك دّدحي
،هنم31 ةداملا اميسال

: يتأي ام رّرقي

موــسرـــملا نـــم31 ةداــمــلا ماـــكـــحأل اــقــيـبـطت : ىلوألا ةداملا
0441 ماع ىلوألا ىدامج62 يف خّرؤملا95–91 مقر يذيفنتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو9102 ةنس رياربف2 قفاوملا
ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعإب قلعتملا ليلدلا ديدحت ىلإ
صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،ساسحلا عقوملاو ةيدلبلاو ةيالولل
.”ليلدلا“

لكو ةيالو لكل ةدجنلا ميظنت تاططخم دعت:2 ةداملا
.رارقلا اذه لصأب قفرملا ليلدلل اقبط ،ةيدلب

ةيالولاب صاخ دحاو ،نيجذومن نم ليلدلا نوكتي:3 ةداملا
.ةيدلبلاب صاخ رخآلاو

يف ةيدلبلاو ةيالولل ةدجنلا ميظنت ططخم مدقي :4 ةداملا
طئارخلاو ةيسايقملا تاقاطبلا نمضتي قرزأ نولب فنصم
مجحب نوكت نأ بجي يتلا ،ةدجنلا ميظنت ططخمل ةلّكشملا
لخاد ةعوضوم )ممx024 مم792(3أ وأ )ممx792 مم012(4أ

.ةيكيتسالب تاظفاح

اذكو ططخملا فالغل ةهجاولا ةقرو ىلع رهظت نأ بجي
: ةيتآلا تامولعملا ،بناجلا ىلع

: ةيالولل ةدجنلا ميظنت ططخمل ةبسنلاب .

،ةيالولا مسا–

.دادعإلا ةنس–

: ةيدلبلل ةدجنلا ميظنت ططخمل ةبسنلاب.

،ةيالولا مسا–

،ةيدلبلا مسا–

.دادعإلا ةنس–

ةخسنب ةيدلبلاو ةيالولل ةدجنلا ميظنت تاططخم قفرت
.ةيمقر

ةيدلبلاو ةيالولل ةدجنلا ميظنت تاططخم دعُت :5 ةداملا
.ليلدلا يف ةاوتحملا ةيسايقملا تاقاطبلل اقفو

: يف تاقاطبلا ءلم سايقم لوؤسم لك ىلع بجي

،ةيالولل ةدـجـنلا مـيـظـنت طـطـخمل ةـبـسـنلاب ،خـسن )4( عبرأ.
: ىلإ اهلاسرإو

،ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا–

،ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا–

،يلاولا–

.ةيالولل ةيندملا ةيامحلا ريدم–

،ةيدلبلل ةدجنلا ميظنت ططخمل ةبسنلاب ،خسن )6( تس.
: ىلإ اهلاسرإو

،ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا–

،ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا–

،يلاولا–

.يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر–

،ةيالولل ةـيندــملا ةــياــمحلارــيدــم ىلإ )2( ناـــتـخـسن لــسرــت
لخدتلا عاطقب ةدحولا سيئر ىلإ اهنم ةدحاو لسري يذلا
.ينعملا

تايطعملا لك ريفوتب سايقم لوؤسم لك مزلي :6 ةداملا
،ةيندـملا ةـياـمـحلا حــلاــصمل ،ساـيـــقملاب ةـقــلـعتملا ةــيرورضـلا
ةــيالوــلل ةدــجـنلا ميـظـنت تاــطـطـخـم رـيـضـحت نـم اـهنـيـكـمتل
.ةــيدلــبـلاو
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نم ةـيالوـلا ىوـتـسـم ىلـع ةيـمقرـلا تاـناـيـبلا ةدــعاـق نوـــكتت
ةدجنلا ميظنت ططــخم دراوــمب ةـــقلعـتملا تاـــيـطـعملا عوـــمـجـم
.ةيالولا سفن تايدلبل ةدجنلا ميظنت تاططخمو ةيالولل

نم ةــيدـــلـبلا ىوتــسـم ىلــع ةـيــمـقرـلا تاـــناــيـبلا ةدـــعاــق نوـــكتت
ةدجنلا مــيظنت ططـــخم دراوـــمب ةــــقلعـتملا تاــــيـطـعملا عوـــــمـجـم
.ةيدلبلل

اهديوزتو ةيمقرلا تانايبلا دعاوق ىلإ جوـلولامتـي:3ةداملا
ةــــيلخادلا ةـــيتاموـــلعملا ةــــكبشلا رــــبع ،اــــهنــــييحتو تاـــــيطعملاب
لــــــــبق نــــم ،ةـــيلخادلاب ةــــــفلكملا ةرازوــــلل ”تــــنارتـنإ“ ةـنــــّمؤـــــمــلا

ةرازوـــلل ةـــيزكرملا ةرادإلا ىوــــتسم ىلـــع نيــــلهؤم نيـــــمدختسم
.ةهج لك لخدت لاجمل ًاقفو ،تايدلبلاو تايالولاو

نم مهنــــّكمي نـــــّمؤم باسحب نيمدختسملا ءالؤه ديوزت متي
.دعاوقلا هذه ىلإ جولولا

تاططخم يف ةدراولا تامولعملا يف رييغت ثودح ةلاح يفو
نيـــــمدختسملا ىلـــــع نــّيــــعتي ،ةـــيدلبلاو ةــــيالولل ةدــــجـنـلا مــــيـظـنـت
تاذ ةيمقرلا تانايبلا دعاوق تايطعم نييحت ،هالعأ نيروكذملا
يدـــــلبلا يـــبعشلا ســـلجملا ســــيئر وأ يلاوــــلا ةـــقفاوم دـــعب ،ةــــلصلا
.ةلاحلا بسح ،ايميلقإ صتخملا

ناصتخملا يدلبلا يبعشلا سلـجملا سـيـئرو يلاوـلا :٤ةداملا
تاططخمب ةقلعتملا تانايبلا ةيقادصم نع نالوؤسم ،ايميلقإ
تاــنايبلا دــعاوق يف ةـــلخدملا ةـــيدلبلاو ةـــيالولـل ةدـــجـنـلا مــــيـظـنـت
.ةيمقرلا

ريدملاوىربكلارطاخمللينطولابودنملافلكي :5ةداملا
ةـفــّلكملا ةرازولل ناعباتلا فيشرألاو قئاثولاو ةنرصعللماـعلا

اميف لك ،ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤرو ةالولاو ةيلخادلاب
.رارقلا اذه ذيفنتب ،هصخي

ةــــّيروهمجلل ةــــيمسّرلا ةدــــيرجـــــلا يــــف رارقلا اذه رــــشني:٦ةداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا

قـــفاوـمــلا2٤٤1ماــعةــيـناــثــلاىداــمــج6 يــف رـئازــجلاب رّرــــح
.12٠2ةنسيـفـناــج91

دوجلب لامك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــفاوـمـلا٢٤٤١ ماـــــــعةـــــيناــثــلاىداـــــمــج٦ يفخّرؤــــم رارـــق
ةيئالولا ةنجللا ةليكشت ددــــحي ،١٢٠٢ةنسيفناج٩١
.ةساّسحلا عقاوملا ةمئاق حارتقاب ةّفلكملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةــــــينارمعلاةئيــــهتلاو ةـيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

لوأيفخّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٠2٠2 ةنسوينوي32قفاوملا1٤٤1 ماعةدعقلايذ
،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةيمقرو ةيقرو ةماعد ىلع نيتخسن يف تايطعملا هذه مدقت
قفتم ةمانزرل اقفو اهرقمب ةيندملا ةيامحلا حلاصمل مّلستو
.اهيلع

تحت ،هالعأ2 ةداملا يف روكذملا ليلدلا عضوي:7 ةداملا
يلوؤسمو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤرو ةالولا فرصت
.ةينعملا ةيئالولا تايريدملا ىوتسم ىلع سيياقملا

ةدجنلا ميظنت ططخمب قلعتملا ليلدلا دادعإ متي:8 ةداملا
يتلا ةساسحلا عقاوملا ةمئاق ىلع ءانب ساسحلا عقوملل
.ةالولا اهدّدحي

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :9 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـفاوملا2441 ماــع ةـيناـثــلا ىداــمــج6 يــف رــئازــجلاـب رّرـح
.1202 ةنس يفناج91

دوجلب لامك
–––––––––––★–––––––––––

قــــــــفاوـــمـــلا٢٤٤١ ماــــــعةـــــيـناـثـــلاىداــــــمــــج٦يــفخّرؤــــم رارـــق
رــــــيسو مــــيظنت تاـــيفيك ددــــحي ،١٢٠٢ ةــــنسيـــــفناج٩١
.ةدجنلا ميظنت تاططخمل ةيمقرلا تانايبلا دعاوق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةــــــينارمعلاةئيــــهتلاو ةـيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

لوأيفخّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٠2٠2 ةنسوينوي32قفاوملا1٤٤1 ماعةدعقلايذ
،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤمــلا133-81 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتقمبو –
81٠2ةنـسرــبـمـسـيد22قــفاومـلا٠٤٤1ماــعيناــثلاعيــبر٤1
ةيلحملاتاعامجلاوةيلخادلاريزوتايحالصددــحـييذــــــلا

،ةينارمعلاةئيهتلاو

يف خّرؤــملا95-91مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرـمــلا ىـضــتـــقمـبو –
يذــــلا91٠2 ةنــــس رياربف2 قــــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج62
،اـــهرــييـستو ةدـــجـنلا مــيظـنت تاـــطـطـخـم دادـــــعإ تاـيـــــفـــــيـــك ددـــــحي
،هـنــم٤1 ةداـملا امــيس ال

: يتأي اـم رّرـقي

موـــسرــمـلا نــم٤1 ةداــمــلا ماـــكـحأل اقيــبـطت: ىلوألا ةّدامـلا
٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج62 يف خرؤمــــلا95-91 مــــقر يذــــيفنتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالــعأ روـــكذملاو91٠2 ةـــنس رــــياربف2 قــــفاوملا
ةـــيمقرلا تاـــنايبلا دــــعاوق رـــيسو مـــيـظـنـت تاـــيـفـيـك دــــيدحت ىلإ

تايالولاو ةيلخادلاب ةّفلكملا ةرازولل ةدجنلا ميظنت تاططخمل
.”ةيمقرلا تانايبلا دعاوق“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،تايدلبلاو

ىوـــتسم ىلـــع ةـــيمقرلا تاــــنايبـلا ةدــــعاـق نوــــكـتـت:٢ ةّداملا
دراومب ةقلعتملا تايطعملا عومجم نم ةيلخادلاب ةّفلكملا ةرازولا

لـــئاسولا اذــــكو تاـــيالولا عوـــمجمل ةدــــجنلا مـــيظـنـت تاــــطـطـخـم
.ةئبعتلل ةلباقلا ىرخألا



3١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع بجر٠١
15م١٢٠٢ ةنس رياربف٢٢

٤1يفخّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــــلا81٠2ةنسربمسيد22قفاوملا٠٤٤1ماعيناثلاعيبر
ةئيهتلاوةيلحملاتاعامجلاوةيلخادلاريزوتايحالصددــحـي
،ةينارمعلا

62 يف خّرؤملا95-91مقر يذيـفـنـتـلا موسرملا ىضتـقمبو –
يذــــلا91٠2 ةنــــس ريارـبـف2 قــــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـمــج
،اـــــهرييستو ةدــــــجنلا مـــــيظنت تاـــــططخم دادـــــــعإ تاــيفيك ددـــــحي
،هنم21 ةداملا اميس ال

: يتأي اـم رّرـقي

موـــــسرملا نــــم21 ةداــــمـــلا ماــــكـــحأل اــــــقــيــبطت: ىلوألا ةّداملا
٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمــج62 يف خرؤمــــلا95-91 مــــقر يذــــيفنتـلا
رارقلا اذه فدهي ،هالــعأ روـــكذملاو91٠2 ةـــنس رــــياربف2 قــــفاوملا
ةمئاق حارتقاب ةفّلكملا ةيئالولا ةنـجـلـلا ةـلـيـكشت دــــيدحت ىلإ
.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ةساّسحلا عقاوملا

: يتأي امب ةنجللا فلــكت:٢ ةّداملا

،ساسحلا عقوملا ريياعم ديدحت –

،ةيالولا ميلقإب ةعقاولا ةساسحلا عقاوملا ةمئاق حارتقا –

يف ةدـحاو ةرـم ةساسحلا عـقاوملا ةـمـئاـق نييـحـتـب ماـيـقـلا –
.ةنسلا

رارق بجومب ةيالولل ةساسحلا عقاوملا ةمئاق ددحت :3ةداملا
.ايميلقإ صتخملا يلاولا نم

يدلب يبعش سلجم سيئر لك ىلإ رارقلا نم ةخسن لسرت
مت لغتسم لك ىلإ رارـقـلا نم ةـخـسن ريخألا اذــه غــّلبيو .ينعم
.اساسح اعقوم هتأشنم فييكت

نــــــم ،ماــــعلا نيـــمألا اـــهسأري يـــتـلا ةـــنـجـلـلا لــــــــكشتـت :٤ةداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا

،ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ريدم –

،ةيندملا ةيامحلا ريدم –

،ةقاطلا ريدم –

،ةعانصلا ريدم –

،نكسلا ريدم –

،ءانبلاو ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم –

،ةئيبلا ريدم –

،ةيالولا ىوتسم ىلع ىربكلا رطاخملا رييستب فلكملا –

،يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر لثمم –

،يركسعلا عاطقلا لثمم –

،ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا لثمم –

.ةيالولا نمأ لثمم –

هيـلـع قداصــتو يلــخادــلا اــهـماــظـن ةـنـجـلـلا دــعـت:5 ةداـمـلا
.اهل عامتجا لوأ يف

ةـــــــماعلا ةـــــنامألا حــــلاصم ،ةــنجللاةـــنامأنـــــــمضت :٦ةداــمــلا
.ةيالولل

ةــــيمــسّرـلا ةدــــيرجـــــلا يــف رارــــقـلا اذــــه رـــــشـني :7ةداـمــلا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا ةــــّيروهمجلل

قــفاوـمـلا2٤٤1ماــعةـيناـثــلاىداـــمــج6 يـف رـــئازـجــلاب رّرــــح
.12٠2ةـنـسيفناــج91

دوجلب لامك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوملا٢٤٤١ ماـــعةـــيناثلاىداــــمج٤١ يفخّرؤــــم رارـــق
ةيئالولا ةنجللا ةليكشت ددحي ،١٢٠٢ةنسيفناج7٢
تاــطــــطـــخـــم دادـــــعإــب نيتفـــّلـــكملا ةـــيدلـــبلا ةـــــنــــجــــللاو
.ةثراكلا عوقو ةــلاــح يف ةدـجـنلا ميـظـنـت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةــــــينارمعلاةئيــــهتلاو ةـيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يــفخّرؤـمـلا361-٠2 مــقر يساــئرــلا موــسرــمــلا ىـضــتـقــمب –
٠2٠2 ةـنـسوـيـنوـي32قــفاومـلا1٤٤1 ماــعةدـــعـقلايذلوأ

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضـتـمـلاو

يفخّرؤـمـلا133-81 مــقر يذـيـفـنتلا موـسرمـلا ىضـتــقــمبو –
81٠2ةـنـسرـبمـسيد22قــفاوـملا٠٤٤1ماــعيـناـثــلاعـيـبر٤1
ةيلحملاتاعامجلاوةيلخادلاريزوتايحالصددــحـييذــــــلا

،ةينارمعلاةئيهتلاو

يــف خّرؤـملا95-91مــقر يذـيـفـــنتـلا موــــسرـــمــلا ىـــضــــتــــقـــــــمبو –
91٠2 ةنــــس رياربف2 قــــــفاوــملا٠٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــمــج62
،اهرييستو ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعإ تايفيك ددحي يذلا

،هنم8 ةداملا اميس ال

: يتأي اـم رّرـقي

موـــــسرــمــلا نــــم8 ةداــــمــــلا ماــــكــــحأل اـــقيبــطـت: ىلوألا ةّداــمــلا
٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمــج62 يف خرؤمــــلا95-91 مــــقر يذــــيفنتـلا
رارقلا اذه فدهي ،هالــعأ روـــكذملاو91٠2 ةـــنس رــــياربف2 قــــفاوملا
نيتّفلكملا ةيدلبلا ةنجللاو ةيئالولا ةنجللا ةليكشت دــــيدحت ىلإ
نيتللا ،ةثراك عوقو ةلاح يف ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعإب
.”ةيدلبلا ةنجللا”و ”ةيئالولا ةنجللا“ صنلا بلص يف نايعدت

لوألا لصفلا

ةيئالولا ةنجللا

ماـــعــلا نيمألا اـهـسأرـي يتـلا ةــيئالولا ةنجللا لكشتت:٢ ةّداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،ةيالولل



ـه٢٤٤١ ماع بجر3١٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس رياربف٢٢ 16

،ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ريدم –

،ةيلحملا ةرادإلا ريدم –

،ةيندملا ةيامحلا ريدم –

،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ريدم  –

،ةقاطلا ريدم  –

،ةينطولا ةيبرتلا ريدم  –

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم –

،ةفاقثلا ريدم  –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريدم –

،ينطولا نماضتلا ريدم –

،ةيحالفلا حلاصملا ريدم –

،نكسلا ريدم –

،ءانبلاو ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم –

،ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم –

،ةيمومعلا لاغشألا ريدم –

،لقنلا ريدم –

،ةيئاملا دراوملا ريدم –

،ناكسلاو ةحصلا ريدم –

،ةئيبلا ريدم –

،ةيالولا ةنيزخ نيمأ –

،تاباغلا ظفاحم –

،ةيالولا ىوتسم ىلع ىربكلا رطاخملا رييستب ّفلكملا –

،يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر لثمم –

،يركسعلا عاطقلا لثمم –

،ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا لثمم –

،ةيالولا نمأ لثمم –

،ةيالولاب لاصتالا ةيلخ لوؤسم –

.يلاولا لبق نم هنييعت متي يذلا يندملا عمتجملا لثمم –

الـــــــهؤم هارــــت رــــخآ صـــــــخش يأـــب ةـــناعتسالا ةـــنجللا نـــــــكمي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسمل

يناثلا لصفلا
ةيدلبلا ةنجللا

ماعلا نيمألا اهسأري يتلا ،ةيدلبلا ةنجللا لكشتت :3 ةداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،ةيدلبلل

،ةيدلبلاب ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ةحلصم سيئر –

،ةيندملا ةيامحلل لخدتلا عاطق ةدـــحو سيئر –

،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيريدم لثمم –

،ةقاطلا ةيريدم لثمم –

،ةينطولا ةيبرتلا ةيريدم لثمم –

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةيريدم لثمم –

،ةفاقثلا ةيريدم لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةيريدم لثمم –

،ينطولا نماضتلا ةيريدم لثمم –

،ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم لثمم –

،نكسلا ةيريدم لثمم –

،ءانبلاو ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم لثمم –

،ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألا ةيريدم لثمم –

،لقنلا ةيريدم لثمم –

،ةيئاملا دراوملا ةيريدم لثمم –

،ناكسلاو ةحصلا ةيريدم لثمم –

،ةئيبلا ةيريدم لثمم –

،تاباغلا ظفاحم لثمم –

،يركسعلا عاطقلا لثمم –

،ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا لثمم –

،ةرئادلا نمأ لثمم –

،ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ –

سيئر لبق نم هنييعت مـتـي يذـلا يندملا عـمـتـجملا لـثمم –
.يدلبلا يبعشلا سلجملا

الـــــــهؤم هارــــت رــــخآ صــــخش يأــــب ةـــناعـتسالا ةـــنـجـلـلا نــــكـمـي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسمل

ةـــنجللايــتنامأةـــيندملاةـــيامحلاحـــلاصمنـــمضت:٤ةداملا
.ةيدلبلاةنجللاوةيئالولا

ىلعءانب ،ةيدلبلاةنجللاوةيئالولاةنجللاعمتجت:5ةداملا
،ةــنـسلايـفةدــحاوةرــمةــيداــعةروديف ،امهيسيئرنـمءاـــعدــتـسا

.كلذلةرورضلاتعداـمــلـكةـيداــعرـيـغتاروديفو

،ةيدلبلاةنجللاسيئروةيئالولاةنجللاسيئرمدقي:٦ةداملا
اريرقتيلاولاوأةيلخادلابفّلكملاريزولاىلإ ،ةلاحلابسح
.امهيتنجللاغشألوحايرود

ةــــــيـمسّرلا ةدــــيرجـــــلا يـف رارـــقـــــلا اذــــه رــــــشـني :7ةداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا ةــــّيروهمجلل

قــفاوـمــلا2٤٤1ماــعةـيناـثــلاىداـمــج٤1 يــف رــئازجلاب رّرــــح
.12٠2ةـنـسيـفـناــج72

دوجلب لامك
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ةـيــناــثــلا ىداــمــج٤١ يـفخّرؤــم كرــتـشـم يرازو رارــق
نــمـضـتـي ،١٢٠٢ ةـنـس يفـناــج٨٢ قـفاوـملا٢٤٤١ ماــع
ثـحبلا زــكرــم ىدــل ثـحـبـلل ةـــكرــتـشم حــلاــصـم ءاـشــنإ

.ايجولونكتويبلا يف

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يفخّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤـــملا٤5–59 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرـملا ىضــتــقمبو–
يذـــلا5991 ةـنـس رــيارـبـف51 قــفاوـملا51٤1 ماـــع ناـضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدـحـي

يف خّرؤملا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
3٠٠2 ةنس تـشغ32 قـفاوـملا٤2٤1 ماع ةيناـثــلا ىداـمـج٤2
اــهـميـظـــنتب ةـصاــخلا دــــعاوـــقـلاو ةــعـماـــجلا ماــــهــم دّدـــحي يذــــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اـهرـيسو

يفخّرؤملا833-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا82٤1 ماع لاّوش91
،ايجولونكتويبلا يف ثحبلل زكرم ءاشنإ

يفخّرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةّجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

يفخّرؤملا392–21 مــقر يذيـفـنـتـلا موسرــملا ىضتـقمبو–
دّدحي يذـلا21٠2 ةنس وـيـلوــي12 قـفاوملا33٤1 ماع ناضمر2
يجولونـــــــكتلاو يملــــــعلا ثــــحبلل ةكرـــــــتشملا حلاــــصملا ماـــــــهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يــفخّرؤملا77-31 مــقر يذـيـفـنتلا موـسرــملا ىضـتـقــمبو–
يذــلا31٠2 ةـنـس رـياـنـي٠3 قــفاوملا٤3٤1 ماــع لوألا عـيـبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤــملا671-61 مـقر يذـيفـنـتـلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا61٠2 ةنس وينوي٤1 قـفاوملا73٤1 ماــع ناـضـمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

 : يتأي ام  نارّرــقي

موسرملا نم21 ةداــــــملا ماكــــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشملا حلاصملا ماهم دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12
أشنت ،اهريسو اـهـمـيـظـنـتو يجوـلوـنـكـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل
ةيجولونكت ةيضرأ لكش يف ثحبلل ناتكرتشم ناتحلصم
زكرم ىدل كيمويتوربلل ةيجولونكت ةيضرأو كيمونيجلل
 .ايجولونكتويبلا يف ثحبلا

ةـبـسـنـلاـب ًاــفرـط رــبـتـعت يتـلا تاــسسؤـملا ددــحت :٢ ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف نيتروكذملا نيتيجولونكتلا نيتيضرألل
: يتأي امك

،ةنيطنسقل ايجولونكتويبلا يف ايلعلا ةينطولا ةسردملا–

،1 ةنيطنسق ةعماج–

،2 ةنيطنسق ةعماج–

،3 ةنيطنسق ةعماج–

،ةنيطنسقب تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا–

،1 فيطس ةعماج–

،ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج–

،ةدكيكس ةعماج–

.يقاوبلا مأ ةعماج–

نم كيمونيجلل ةيجولونكتلا ةيضرألا نوكتت :3 ةداملا
: عورف )3( ةثالث

 : يتأي امب فلكيو ،ةيئيزجلا تاثروملا عرف *

،ةيثارولا لاكشألا ددعت ةساردو ةيطقنلا تارفطلا فاشتكا–

دـيدحتو ضارــمألل ةــبــبسملا تاــبورــكــيملا نــع فشكــلا–
،ةفدهتسملا تانيجلل )VNC( ميخضتلاو ريبعتلا

، )ةريغصلاSNRA(و )SANRIM( روهظ نع فشكلا–

.تاموزوموركلا يف تاهوشتلا نع فشكلا–

: يتأي امب فلكيو ،مونيجلا عرف *

مامتهالا تاذ قطانملاو ،موسكالاو مونيجلا لسلست عبتت–
 ،)تانيج ليعر(

 ،مونجيبيالاو موتبركسنارتلا ليلحت–

.)S61( ينيجلا طيمنتلاو كيمونيجاتيملا–

: يتأي امب فلكيو ،ةيويحلا ةيتامولعملا عرف *

 ،ثحبلا عيراشمل يويحلا يتامولعملا معدلا–

 ،نيزختلاو باسحلا لئاسو ريفوت–
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نع ةجتانلا ةيجولويبلا تايطعملل يئاصحإلا ليلحتلا–
 ،يلاعلا قفدتلا تاذ تايجولونكتلا

تاودألاو يوـيـحلا ءاـصـحإلل ةدــيدــج بيــلاـسأ رــيوــطـت–
 .ةـيوـيحلا ةــيتاـمولــعملا

نم كيمويتوربلل ةيجولونكتلا ةيضرألا نوكتـت :٤ ةداملا
: عورف )٤( ةعبرأ

فلكيو ،تانيتوربلا ةيمك سايقو صالختسا عرف *
 : يتأي امب

،ءاضعألا وأ/و ةجسنألاو تانئاكلا فلتخم نم تانــّيع دادعإ–

،تاديتببلاو تانيتوربلا صالختسا–

.تاميزنإلاو تانيتوربلا ةيمك سايق–

،يئاـبرــهــكـلا لـصـفلا رـبـع تانـيتورـبلا ليلحـت عرــف *
 : يتأــي اــمب فـلـكيو

لصفلا قرط نم ديدعلا مادختساب تانيتوربلا لصف–
،داعبألا يئانثو يداحأ )EGAP-SDS( يئابرهكلا

ماظنقيرطنعتاميزنإلاوةيلصألاتانيتوربلالصف–
،)EGAP(يئابورهكلالصفلا

.يعانملا عقبتلا لالخ نم تانيتوربلا نع فشكلا–

 : يتأي امب فلكيو ،تانيتوربلا ديدحـتو ةيقــنت عرف *

تادعم ىلع دامتعالاب مويتوربلا ليلحت تاينقت ريوطت–
،ايجولونكت ةروطتم

،اهديدحتو تانيتوربلا ةيقنت–

.اهصيخشتو تانيتوربلل ةيديلقتلا تاليدعتلا ديدحت–

فــلــكــيو ،ةـيــموــيتورـبـلا تاــيـطـعملا ةـــجلاــعــم عرــــف *
 : يــتأــي اـــمـب

،ةيمويتوربلا تانايبلل يتامولعملا ليلحتلا–

،تايطعملا كنب عم اهيلع لصحملا جئاتنلا ةنراقم–

.اهنيزختو تانايبلا ةفشرأ–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوملا2٤٤1 ماــع ةـيــناـثــلا ىدامج٤1 يـف رــئازــجلاـب رّرـح
.12٠2 ةنس يفناج82

ماع ةيناثلا ىدامج٤١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ءاشنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس يفناج٨٢ قفاوملا٢٤٤١
.سابعلب يديس ةعماج ىدل ثحبلل ةكرتشم ةحلصم

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يـفخّرؤـملا361-٠2 مـــقر يـساـئرـلا موـسرـملا ىضـتـقــمب–
٠2٠2 ةــنـس وــيــنوــي32 قـــفاوــملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا1٤1-98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9891 ةنس تشغ لوأ قفاوملا9٠٤1 ماع ّةجحلا يذ92
،مّمتملاو لّدعملا ،سابعلب يديس ةعماج ءاشنإ

يـفخّرؤـملا٤5–59 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتــقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـــمبو–
3٠٠2 ةنس تـشغ32 قـفاوـملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اـــهــمـيظـــنـتب ةـصاــخلا دــــعاوــقــلاو ةــعــماــجلا ماـــهــــم دّدــحـي يذـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اـهرـيسو

يفخّرؤــملا392–21 مـقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىضتـقــمبو–
دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2
يجولونـــــــكتلاو يملــــــعلا ثــــحبلل ةكرـــــــتشملا حلاــــصملا ماـــــــهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

يفخّرؤــملا77–31 مــقر يذيفـنتلا موـسرــملا ىضتــقمبو–
يذـــلا31٠2 ةـنس رياـنــي٠3 قـــفاوملا٤3٤1 ماــع لوألا عـيــبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدـحـي

يفخّرؤـملا671-61 مـقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتــقــمبو–
دّدحي يذلا61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

 : يتأي ام  نارّرــقي

موسرملا نم21 ةداــــــملا ماكــــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يفخّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشملا حلاصملا ماهم دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12
أشنت ،اهريسو اـهـمـيـظـنـتو يجوـلوـنـكـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل
ةـيــجوـــلوــنــكت ةـيــضرأ لــــكش يـف ثــحـبلل ةــكرــتـشم ةـــحــلـصم
 .سابعلب يديس ةعماج ىدل ”ةيعانصلا تايجولونكتلا“

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةـبـسنــلاـب ًاــفرـط رـبـتـعـت يـتـلا تاـسسؤـملا ددـحــت :٢ ةداملا
ةروكذــملا ”ةـيـعانـصـلا تاـيــجوــلوـنـكتلا“ ةـيـجوــلونــكتلا ةيـضرألل

: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

،1 نارهو ةعماج–

،ركسعم ةعماج–

،ةديعس ةعماج–

،ترايت ةعماج–

،راشب ةعماج–

.سابعلب يديسل يلآلا مالعإلل ايلعلا ةسردملا–

تايجولونكتلا“ ةيجولونكتلا ةيضرألا نوكتت:3 ةداملا
: عورف )٤( ةعبرأ نم ”ةيعانصلا

،ةيكيناكيملا تارابتخالاو سايقلاو عينصتلا عرف *
 : يتأي امب فلكيو

قيرط نع ةيكيناكيملا تابيكرتلاو ءازجألا عينصت–
اهيف ميكحتلا متي يتلا وأ ةيديلقتلا تالآلا ىلع عينصتلا

،اقباس ددحم طورش رتفدل اقفو ايمقر

عينصتلا ةيلمع ءانثأ ةيكيناكيملا ءازجألا سايق نامض–
فرط نم ةبولطملا ةدوجلا ةبقارمل وأ ةيضرألا ىوتسم ىلع
،نوبزلا

صاوخلا فلتخمو ةيكيناكيملا رابتخالا تالآ ىلع سايقلا–
 .ةنورملاو بعتلاو دشلا صئاصخ لثم داوملل ةيكيناكيملا

: يتأي امب فلكيو ،داوملا ةبقارمو فيصوت عرف *

ةزهجأ ةطساوب داوملا تانــــّيع يف مكحتلاو فيصوتلا–
ةينيسلا ةعشألاب ةيرتموتكارفيدلا ةزهجأ لثم ،ةقدلا ةيلاع
 ،ةينورتكلإلا حسملا رهاجم وأ

،ةيقيقحلا ماسجألل ةرمدملا ريغ ةبقارملاو فيصوتلا–
،ةقدلا ةزهجأ مادختساب ،ربخملا يف وأ عقوملا جراخ

.ةيئيبلا تارشؤملا ةدوج ةبقارم–

حـئاـفصلا لاـمـعأو ةــيــلوألا جذاــمــنــلا عــيــنصت عرــف *
: يتأي امب فلكيو ،ةيندعملا

داعبألا ةيثالثو )D2( داعبألا ةيئانث عطق لامعأب مايقلا–
)D3( نوبزلا طورش رتفد بسح ةفلتخم جذامن قيقحتل، 

،ةيكيتسالبلا وأ ةيندعملا تاوبعلا ةعانصل يطلا لامعأب مايقلا–

،داعبألا ةيثالثو ةيئانث ةيكيتسالبلا ءايشألا ةعابط–

.داعبألا ةيثالث ةيندعملا ءايشألا ةعانص–

: يتأي امب فلكيو ،ةيندملا ةسدنهلا عرف *

ةينقتويجلا صئاصخلا ديدحتل ةينقتويجلا تاساردلا زاجنإ–
ةسدنهلا لامعأل ساسأك ةمدختسملا ةبرتلل ةيكيناكيملاو
رباخملاو عقوملا يف تارابتخالا( ةيمومعلا لاغشألاو ةيندملا
 ،)ةبرتلا اكيناكيم يف ةقبطملا

يتنمسإلا طالملا ىلع ةيكيناكيملا تارابتخالا زاجنإ–
،ةبلصتملاو ةجزاطلا ةناسرخلاو

داوم ىلع ةيكيناكيملاو ةيئايزيفلا تارابتخالا زاجنإ–
،ءانبلا

مـيـمصت ىلع ةـقـبـطملا ةـيـنـقـتوــيجلا تاساردــلا زاــجــنإ–
.ةرايسلا قرطلاو قرطلا ةفصرأ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوملا2٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج٤1يــف رــئازــجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس يفناج82

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج7٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ميظنتلا ددحي ،١٢٠٢ ةنس رياربف٠١ قفاوملا٢٤٤١
.ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل يرادإلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يــفخّرؤملا٠73-91 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتقــمب–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤـملا361-٠2 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
٠2٠2 ةـنـس وـيــنوــي32 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع ةدـــعــقلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـفخّرؤـملا٤5-59 مــقر يذيفنـتـلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
يذــلا5991 ةـنـس رــيارـبف51 قــفاوـملا51٤1 ماــع ناـضـمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا851-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدـحي يذـلا6991 ةنس ويام٤ قـفاوـملا61٤1 ماع ّةجحلا يذ61

صوصنملا ،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألا ماكحأ قيبطت طورش



ـه٢٤٤١ ماع بجر3١٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس رياربف٢٢ 20

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

61٤1 ماعيناثلا عيبر٠3 يف خّرؤملا٤2-59 مقر رمألا يف اهيلع
كالمألا ةيامحب قلعتملاو5991 ةنس ربمتبس52 قفاوملا
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا

يــفخّرؤـملا77–31 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىضتـقـــمبو–
يذــلا31٠2 ةنـس رــياـنـي٠3 قــفاوملا٤3٤1 ماــع لوألا عيـبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤـملا391-٤1 مــقر يذيـفـنتلا موـسرــملا ىضتـقــمبو–
دّدـحي يذـلا٤1٠2 ةـنـس وـيـلوـي3 قـفاوملا53٤1 ماـــع ناـضـمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يفخّرؤملا232-91 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضـتـقمبو–
يذــلا91٠2 ةـنـس تـشــغ31 قــفاوملا٠٤٤1 ماــع ةـّجحلا يذ21
،اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ماهم دّدحي
،هنم7 ةداملا اميس ال

يفخّرؤملا332-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع  ةّجحلا يذ21
،ثحبلل ةيتاعوضوملا تاكبشلا ءاشنإ تايفيكو طورش دّدحي

لاّوش21 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا نمضتملاو21٠2 ةنس تشغ٠2 قفاوملا33٤1 ماع
،ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل يرادإلا

 : يتأي ام  نورّرــقي

موــــسرــملا نـــم7 ةداــــــملا ماــــكــــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةداملا
٠٤٤1 ماع  ةّجحلا يذ21 يفخّرؤملا232-91 مقر يذيفنتلا
تالاـكوـلا ماـهـم دّدــحــي يذــلا91٠2 ةــــــنس تشغ31 قـــفاوملا
رارقلا اذه فدهي ،اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا
 .ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل يرادإلا ميظنتلا ديدحت ىلإ

ةيتاعوضوملا ةلاكولل يرادإلا ميظنتلا لمتشي :٢ ةداملا
: يتأي ام ىلع ،ريدملا ةطلس تحت ،ثحبلل

،ةماعلا ةنامألا–

،اهمييقتو ثحبلا تاطاشن ةجمربل ةدعاسملا ةيريدملا–

،ةيجراخلا تاقالعلاو نيمثتلل ةدعاسملا ةيريدملا–

.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا عيراشم ليومت مسق–

ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا طاشن ماعلا نيمألا قسني:3 ةداملا
: ةيتآلا

،نيوكتلاو نيفظوملا ةحلصم–

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم–

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم–

.يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي:٤ ةداملا

تاــطاـشــن ةـــجمرـبل ةدـــعاـــسملا ةــيرــيدـملا فّـلــكـت:5 ةداملا
ةيونسلا جماربلاو ثحبلا تاطاشن دادعإب اهمييقتو ثحبلا

،اهذيفنت ىلع رهسلاو اهمييقتو ثحبلل تاونسلا ةددعتملاو
: ةيتآلا حلاصملا نم نوكتتو

،ثحبلا تاطاشن ةجمربو صيخشت ةحلصم–
،ةيرشبلا ةيملعلا تاقاطلا ةحلصم–
،اهمييقتو ثحبلا تاطاشن ةعباتم ةحلصم–
.ثحبلل ةيتاعوضوملا تاكبشلا ةحلصم–

تاقالعلاو نيمثتلل ةدعاسملا ةيريدملا فّلكت:٦ ةداملا
ةئيه يأ عم نواعتلاو لدابتلا تاقالع ريوطتب ةيجراخلا

رشنو نيمثت نامضو ،هسفن ناديملا يف لمعت ةيبنجأ وأ ةينطو
لاجم يف نيعرتخملا ةدعاسم اذكو ،اهعيزوتو ثحبلا جئاتن
: ةيتآلا حلاصملا نم نوكتتو ،تاءاربلا ةيامحو ةيلوألا ةجذمنلا

،نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم–
،لاصتالاو طيشنتلاو ةيملعلا تارهاظتلا ةحلصم–
،ثحبلا جئاتن نيمثتو صيخشت ةحلصم–
،يجيتارتسالا يجولونكتلاو يملعلا دصرلاو راكتبالا ةحلصم–
.مالعإلاو ةيتامولعملا تاكبشلا ةحلصم–

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا عيراشم ليومت مسق ّفلكي:7 ةداملا
ةررـقملا ثـحـبلا تاـطاـشنو تاـيـلـمع لـيوـمـتب يـجوــلونـكـتلا

ةيتاعوضوملا تاكبشلا ريسب ةقلعتملا تاقفنلل يلاملا رييستلاو
ةــطـبترملا ةيـمــلـعلا تارــهاـظـتلا لــيوــمت يــف مــهاـســيو .ثـحبلل
: ةـيـتآلا حـلاصـملا نـم نوــكـتيو ،ةــلاـكوـلا تاـطاــشـنب

،تايقافتالاو دوقعلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم–

،ثحبلا تاطاشنو جمارب ليومت ةحلصم–

.ةيملعلا تازيهجتلاو فيشرألاو درجلا ةحلصم–

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:٨ ةداملا
نمضتملاو21٠2 ةنس تشغ٠2 قفاوملا33٤1 ماع لاّوش21 يف

.ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل يرادإلا ميظنتلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوـملا2٤٤1 ماــع ةــيناــثــلا ىداــمـج72يـف رــئازــجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس رياربف٠1
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يـف خّرؤــملا77-31 مـقر يذـيـفـنـتلا موـسرـملا ىـضـتـقــمبو-
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يـف خّرؤـملا87-31 مــقر يذـيــفنتلا موـسرـملا ىضتــقـمبو-
3102 ةـنـس رـــياـنــي03 قــفاوــملا4341 ماـــع لّوألا عـيـبر81
يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،لّدعملا ،يملعلا ثحبلاو

يـف خّرؤـملا40-02 مــقر يذيـفـنتـلا موــسرــملا ىضـتقـــمبو -
0202 ةـنـس يــفناــج11 قــفاوـملا1441 ماــع ىلوألا ىداـمــج51
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري يذلا

يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو -
0202 ةـنـس ربـمـســيد72 قــفاوــملا2441 ماــع ىلوألا ىداــمــج21
تاساردلل اريدم ،ةشيع نب ديمحلا دبع ّديسلا نييعت نمضتملاو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب فيشرألاو ةينوناقلا

: يتأي ام ررقي

،ةشيع نب ديمحلا دبع دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
دودــح يف ءاضمإلا ،فيشرألاو ةـيـنوـناـقــلا تاـساردــلا رــيدــم

ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،هتايحالص
.تاررقملاو تارارقلا ءانثتساب ،قئاثولا عيمج

ةــّيـــمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يــف رارــــقــــلا اذــــه رـــــشـنـــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2441 ماع ةيناـثـلا ىداـمــج91 يــف رــئازـــجلاــب رّرـــح
.1202 ةنس رياربف2

نايز نب يقابلا دبع

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

قــفاوــملا2441 ماــع ةـــيناثــلا ىداـــمــج2 يــفخّرؤـــم رارــــق
يفخّرؤـــــملا رارــــقلا لّدـــــــــعي ،1202 ةـــــنـس يــــــفناــج61
9102 ةـــــــنس لـــــيربأ01 قــــــفاوملا0441 ماــع نابعش4
قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا

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

قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤم رارق بجومب
ناـبـعـش4 يف خّرؤــملا رارــقــلا لّدــعــي ،1202 ةــنــس يـفــناــج61
نييــعـت نـمضتملاو9102 ةـنس لــيرـبأ01 قــفاوـملا0441 ماــع
تاــمدــخلا ةـلداـــعمل ينـطوـلا قودـنصلا ةرادإ ســلـجـم ءاـضــعأ
: يتأي امك ،ةـيعاـمـتجالا

 )ىتح رييغت نودب( ........................................................ “
،يدوج دمـحم–
 ،ةكصوب دمحأ–
.“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

قـــفاوــملا2441 ماـــع ةــيـناــثــلا ىداــمــج91 يفخّرؤــم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنـس رــيارــبـف2
.يعماجلا ليهأتلاو هاروتكدلا يف نيوكتلا ةريدم

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يـفخّرؤـملا361-02 مــقر يــساــئرــلا موــسرـملا ىـضــتـقـمب -
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا77-31 مــقر يذـيـفـنتلا موـسرـملا ىضـتـقــمبو-
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤـملا87-31 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرـملا ىـضــتـقـــمبو-
3102 ةـنــس رــياـنــي03 قــفاوــملا4341 ماـــع لّوألا عـيــبر81
يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،لّدعملا ،يملعلا ثحبلاو

يف خّرؤملا40-02 مــقر يذـيــفـنـتلا موــسرـملا ىضتقــمــبو-
0202 ةـنـس يـفــناــج11 قــفاوملا1441 ماـــع ىلوألا ىداــمـج51
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صـخرــي يذــلا

نابعش3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو -
نييعت نمضتملاو7102 ةنس ليربأ03 قفاوملا8341 ماع
ليهأتلاو هاروتكدلا يف نيوكتلل ةريدم ،يدعس ةديشر ةّديسلا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يعماجلا

: يتأي ام ررقي

ةريدم ،يدعس ةديشر ةدّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
دودح يف ءاضمإلا ،يعماجلا ليهأتلاو هاروتكدلا يف نيوكتلا

ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،اهتايحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوملا2441 ماــع ةـيـناـثـلا ىداـمـج91 يـف رــئازــجلاـب رّرـح
.1202 ةنس رياربف2

نايز نب يقابلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـملا2441 ماــع ةـيــناـثــلا ىداـمـــج91 يــفخّرؤـــم رارــــق
ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنس رياربف2
.فيشرألاو ةينوناقلا تاساردلا

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

يفخّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب-
0202 ةــنـس وـيــنوــي32 قــفاوــملا1441 ماــع ةدـــعـقـلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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قـــفاوملا٢٤٤١ ماـــع ةـيــناــثـــلا ىداــمـــج٩ يفةخّرؤــم تارارق
تاــئـــيه داـــمـتــعا نــمضتت ،١٢٠٢ ةنس يـفـناـــج3٢
.لامعلا بيصنتل ةـــصاــــخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
بيصـــنـتل ةـصاــخلا ةـئـــيـــهلا دــمــــتـــعت ،12٠2 ةــنـس يـفـــناـــج32
،يباقعلا يحب ةنئاكلا ،”زرنتراب تنلات يك“ ةاّمسملا لاـمـعـلا

موـــسرــملا نــم٤1 ةداـملا ماـكــحأل اـقـبـط ،لــجيـج ،1٠ مــقر ةـقــش
82٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا321-7٠ مقر يذيفنتلا
تايفيكو طورش طبضي يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا

هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم
ةسراـممب قــلــعــتملا يجذوــمــنــلا ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو اــهــنــم
.مّمتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
بيصـــنـتل ةـصاــخلا ةـئـــيـــهلا دــمــــتـــعت ،12٠2 ةــنـس يـفـــناـــج32
671 عورشمب ةنئاكلا ،”فيظوتلل لا اريإ“ ةاّمسملا لامعلا

اقبط ،ةدكيكس ،ةمورك يدامح ،ب ةرامع ،يوقرت نكسم
خرؤملا321-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤1 ةداملا ماكحأل
7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماــع يناـثـلا عـيـبر6 يـف
تاــئيــهــلــل داــمـــتـــعالا حـــنـــم تاـــيـــفـــيـــكو طورش طـــبضي يذـــلا
ءابعألا رتفد ددحيو اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا
بيصنـتـل ةـيـموـمـعـلا ةـمدخلا ةسراـممب قـلـعــتملا يجذوــمــنــلا
.مّمتملاو لدعملا ،لامعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،12٠2 ةنس يفناج32
نـــكـســم32٤ عورـشــمب ةــنـئاــكلا ،”لـيــغـشـتلل كث اــم“ ةاّمــسملا

ةداــملا ماكحأل اقبط ،ةدكيكس ،قئادحلا ،ب3 ةرامع ،يوقرت
يناثلا عيبر6 يف خرؤملا321-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤1
طورش طبضي يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماع
لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو
قــلــعــتملا يجذوــمــنــلا ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو اــهــنـــم هـــبـــحسو
.مّمتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،12٠2 ةنس يفناج32

،دـمـحا يديعس يحب ةنئاكلا ،”يس شأ يس نأ“ ةاّمسملا
ماكحأل اقبط ،رئازجلا ،نافيكلا جرب ،يناثلا قباطلا ،16 مقر
يــف خرؤــملا321-7٠ مـــقر يذيــفنـتلا موــسرـملا نـم٤1 ةدامــلا

يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماــع يناـثـلا عيـبر6
ةصاخلا تاـئيـهـلـل داـمــتــعالا حــنــم تاــيــفــيــكو طورش طــبضي
ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو اـــهـــنـــم هـــبـــحسو لاـــمـــعـــلا بيصنـــتـــلـــل
بيصنـتـل ةـيـموـمـعـلا ةـمدخلا ةسراـممب قـلـعــتملا يجذوــمــنــلا
.مّمتملاو لدعملا ،لامعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
بيـصـنتل ةـصاـخلا ةــئـيـهلا دــمــتــعت ،12٠2 ةـنـس يـفــناــج32
دـمـحأ عراشب ةــنــئاــكــلا ،”رــئازجلا كيــلوص“ ةاــّمسملا لاــمــعــلا
نم٤1 ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا ،نونكع نب ،1 مقر ،رفاعلا
يــناـثــلا عـيــبر6 يـف خرؤـملا321-7٠ مــقر يذيــفنـتـلا موسرــملا

طورش طبضي يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماــع
لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو
قــلــعــتملا يجذوــمــنــلا ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو اــهــنـــم هـــبـــحسو
.مّمتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،12٠2 ةنس يفناج32
،71 مــقر ،نادراريج عراـشــب ةـنــئاــكـلا ،”بوــج نــيو“ ةاّمسملا
نــم٤1 ةداــملا ماـــكحأل اـــقـبط ،رــئازـجلا ،ىطـسوـلا رــئازــجلا
يناثلا عيبر6 يف خرؤملا321-7٠ مقر يذيفنـتلا موــسرـملا

طورش طبضي يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماع
لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو
قــلــعــتملا يجذوــمــنــلا ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو اــهــنـــم هـــبـــحسو
.مّمتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب
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قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤم رارق بجومب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دمتعت ،12٠2 ةنس يفناج32
قــيرــطــب ةــنــئاــكــلا ،”سيـــفراس سنزـــيـــب لاـــبوـــلـــق“ ةاـــّمسملا

نم٤1 ةداملا ماكحأل اقبط ،رئازجلا ،ةرديح ،٠٤ مقر ،نيلدامل
يناثلا عيبر6 يف خرؤملا321-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

طورش طبضي يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماع
لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو
قــلــعــتملا يجذوــمــنــلا ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو اــهــنـــم هـــبـــحسو
.مّمتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب
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