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تارارق

يروتسدلا سلجملا

ممتيو لدـعي يذـلا رـمألا ةيروتسد ةبقارمب قـلعتي12٠2 ةنس سرام32 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش9 يف خرؤم12/د م .ق/81 مقر رارق
،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مـقر نوناقلا
.........................................................................................................................................................................ممتملاو لدعملا

رماوأ

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا ممتيو لدعي،12٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش11 يف خّرؤم3٠–12 مقر رمأ
..............................................................................دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع

ةـّيميظنتميسارم

يفخرؤملا97-٤8 مقر موسرملا ممـتـي ،12٠2 ةنس سرام22 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناـــبـعش8 يف خّرؤـــم711–12 مقر يسائرموسرم
...............................................................اهراقمو تايالولا ءامسأ ددحي يذلا٤891 ةنس ليربأ3 قفاوملا٤٠٤1 ماع بجر لوأ

ٍضارأ عطق فينصت ءاـغلإ نـمضتي ،12٠2 ةنس سرام٥1قـفاوملا2٤٤1 ماع نابعش لّوأ يف خّرؤم٤٠1-12 مقر يذيفنتموسرم
................................................................................ةفلجلا ةيالو ىوتسم ىلع ناطرسلل داضم زكرم زاجنإل ةهجوم ةيحالف

٥32-٥8 مقر موـسرملا مـــــمـتـيو لدــعـي ،12٠2 ةنس سرام71قـفاوملا2٤٤1 ماع نابعش3 يف خّرؤم6٠1-12 مقر يذيفنتموسرم
....هديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطت ةـلاكو ءاشنإ نـمضتملاو٥891 ةـنـس تـــشــغ٥2 قــفاوــملا٥٠٤1 ماـــع ةـــجحلا يذ9 يف خّرؤملا

نـيوكتلل ينطو دهعم ءاشنإ نـــــمضتي ،12٠2 ةنس سرام71قـفاوملا2٤٤1 ماع نابعش3 يف خّرؤم7٠1-12 مقر يذيفنتموسرم
..............................................................................................فاقوألاو ةينيدلانوؤــشلا ةرادإــب ةــصاخلا كالــسألل صصختملا

ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي ،12٠2 ةنس سرام٠2قـفاوملا2٤٤1 ماع نابعش6 يف خّرؤم8٠1-12 مقر يذيفنتموسرم
........................................................................................................................................عاطق لك بسح12٠2 ةنسل زيهجتلل

يذـــــــيفنتلا موـــــسرـــملا مـــمــتيو لدــــعــي ،12٠2 ةــنس سراــم٤2قــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ناــبعـش٠1 يف خّرؤم811-12 مقر يذـيفنتموـسرم

نوـــــيزفلتلل ةـــــيــنطوـــلا ةـــــــســسؤـــملا لّوـــــحي يذـــــلا1991 ةـــــنـس لــــيرـــبأ٠2 قـــفاوــــــملا11٤1 ماـــــــع لاوـــــش٥ خّرؤـملا٠٠1-19 مـــــقر

...............................................................................................يراجتويعاـــنص عــباط تاذ نوـــيزفلتلل ةيــمومع ةـــسسؤم ىلإ

ةـّيدرفميسارم

،ةـّيروــهـمــجلا ســيــئر ىدــل راشتسم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سراـم61 قــفاوملا2441 ماع نابعش2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................نـــمألاو عاــفدـــلاب ةــلــصـتملا نوؤــــشـــلاــب فّلـــكــم

ةّيروهمجلا طيسول يلحم بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................ركسعم ةيالو يف

يرئازجلا يفاقثلا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( سيرابب
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.........ينطولا نمألل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام51 قفاوملا2441 ماع نابعش لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

................لدعلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم

ينطولا يمومعلا فحتملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

...................................................................................................................................................................................لاشرشب

..ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم

تاسسؤملل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

.......................................................................................................اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةطسوتملاو ةريغصلا

ةرازوب ةحايسلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم

............................................................................................................................يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

ةيريدملاب ريوطتلاو تالدابملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم

..........................................................................................................................................................ينطولا فيشرألل ةماعلا

ةينطولا ةئيهلاب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

...................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

لئاسولاو تاروشنملاو قئاثولا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم

....................................................................................................................................ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا دهعملاب

...............ينطولا نمألل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام51 قفاوملا2441 ماع نابعش لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

..................سارهأ قوس ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

عمقل يزكرملا ناويدلاب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

........................................................................................................................................................................................داسفلا

ةسدنهلا يف ايلعلا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

..................................................................................................................................................نارهوب ةيوقاطلاو ةيئابرهكلا

تالصاوملاو ديربلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

..................................................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةحايسلا ةرازوب ةحايسلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم

..........................................................................................................................................يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

ينطولا ناويدلل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم

....................................................................................................................................................................................ةحايسلل

...يروتسدلا سلجملاب ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

ديربلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................اقباس– ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب

ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....................................................................................................................................اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةراجتلا ةرازو

ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا ددحي،12٠2 ةـنـس يفناج61 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ةـيـناـــثــلا ىدامج2 يــف خّرؤـــم كرتشم يرازو رارــق
..............................................................................................ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا طاطملا نم ةعنصملا مزاوللاو

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

ةـــسردـــمل يــهـيــــجوـــتلا ســلـــجــملا ءاــــضـــعأ نيـــيـــعت نـــمـضـتــي ،12٠2 ةـــنسرياربف٤2 قفاوملا2441 ماعبجر21يف خّرؤم رارــــق
..............................................................................................ةـــلاــقلل تاـيــئاــملا ةـيــبرــتو يرـحـبـلا دــــيــصــلل يــنـقــتلا نــيوـــــكــتـلا

ةــسردـــمل يهـــيـجوـتـلا ســلــجــملا ءاــضـــعأ نيـيــعت نــمـضــتي ،12٠2 ةــنـسرياربف٤2 قفاوملا2441 ماعبجر21يف خّرؤم رارــــق
................................................................................................ةــباـنــعل تاـيـئاـملا ةـيـبرــتو يرـحـبـلا دـيـصـلل يـنـقـتلا نــيوــكــتلا

ةــسردــمل يـهــيــجوــتـلا ســـلــجـملا ءاـــضــعأ نييــعت نـــمـضـتي ،12٠2 ةــنــسرياربف٤2 قفاوملا2441 ماعبجر21يف خّرؤم رارــــق
..........................................................................................لاــشرــشــل تاـيــئاــملا ةـيـبرــتو يرــحـبـلا دــيــصـلل يـنـقـتلا نــيوـــكــتـلا

ةــسردـــمل يــهـيـجوــتـلا ســــلــجــملا ءاــــضـــعأ نييـــعت نــــمـــضـتــي ،12٠2 ةــنـسرياربف٤2 قفاوملا2441 ماعبجر21يف خّرؤم رارــــق
.......................................................................................فاـــص يـنـبـل تاــيــئاــملا ةـيــبرــتو يرـحبلا دـــيصــلل يــنـقــتـلا نــيوــكــتلا

ةــسردـــمل يـهــيـجوـتــلا ســـــلـــجـملا ءاــــضـــعأ نييـــعت نــمـضـــتي ،12٠2 ةــنــسرياربف٤2 قفاوملا2441 ماعبجر21يف خّرؤم رارــــق
...........................................................................................تاوزـــغــلل تاـيــئاــملا ةـيــبرــتو يرـحـبلا دـــيــصـلل يــنـقــتلا نــيوـــكـتلا

دهعملل يــهـيــجوــتـلا ســـلـجــملا ءاـــضــعأ نيــيـــعت نـــمـضــتي ،12٠2 ةـــنـسرياربف٤2 قفاوملا2441 ماعبجر21يف خّرؤم رارــــق
.........................................................................................................لـــقــلــل تاـيــئاــملا ةــيـبرــتو يرـحـــبـلا دـــيــصــلل يجولونكتلا

دهعملل يـهـيـجوـتلا ســـلـجــملا ءاــضــعأ نيــيــعت نـــمـضــتي ،12٠2 ةــنـسرياربف٤2 قفاوملا2441 ماعبجر21يف خّرؤم رارــــق
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تارارق
٢٠-٠١ مقر نوناقلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف–١

٠١٠٢ ةنس وينوي٩٢ قفاوملا١3٤١ ماع بجر6١ يف خرؤملا
ةــئيــهــتــل ينــطوــلا طــطــخملا ىلع ةـــقداصملا نـــمضتملاو
:راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض ،ميلقإلا

لـثـمـي مـيــلــقإلا ةــئيــهــتــل ينــطوــلا طــطــخملا نأ اراــبــتــعا–
،يجـيـتارـتسالا طـيـطـخـتـلـل ةـقـيـثوو لـمـعــلا هــيــجوــتــل اًساسأ

نود دالـبـلـل يمـيـلـقإلا مـيــظــنــتــلا بسح طــطــخملا اذــه موــقــيو
اًدنس دعي نوناقلا اذه نإف ةمث نمو ،هنم ءزج يأ ءاصقإ
،راطخإلا عوضوم رمألل اًيساسأ

نمض نوناقلا اذه جاردإ مدع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
.هكرادت نـّيعتي اوهس دعي ،راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت

6١-٠٢ مقر نوناقلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف –٢
ربمسيد١3 قفاوملا٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج6١ يف خرؤملا

نــمـض ،١٢٠٢ ةـنـســل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠٢٠٢ ةنس
:راــطــخالا عوــضوــم رمألا تارـيـشأــت

9٠-٤8 مقر نوناقلا نم9٥و7٥و٥٥ داوملا نأ ارابتعا–
ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا

،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤891
،راطخإلا عوضوم رمألا نم2 ةداملا بجومب اهليدعت مت يتلاو
تاـيـنازــيملا ذــيــفــنــت يف ةــيــلصألا تاــيالوــلا رارــمــتسا جلاــعــت
تادامتعالا ذيفنتو ،12٠2 ةيلاملا ةنسلا ناونعب اهيلع توصملا
ةأشنملا تايالولا ديوزتو ،12٠2 ةنس تاينازيم يف ةلجسملا

راـمـثـتسالاو زـيــهــجــتــلا تاــيــلــمــع لــك اــهــيــف دــــّيــقــت تاــنّودمب
 ،اهترادإ رييستل ةعباتلاو اهميلقإ ىلع ةدجاوتملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا نأ ارابتعاو–
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
رــيــيستــلــل ةــلودــلا ةــيــنازــيــم نــمضتــي ،12٠2 ةــــنسل ةــــيــــلاملا

رمألل ايساسأ ادنس دعي هنإف ،12٠2 ةنس ناونعب زيهجتلاو
 ،راطخإلا عوضوم

ةيلاملا نوناق ىلا دانتسالا مدع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
دعي ،راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض ،12٠2 ةنسل

.هكرادت نــّيعتي اًوهس

بابسألا هذهل

: يتأي ام رّرقي

:لكشلا يف

لدعي يذلا رمألا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نأ: الوأ
٤٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ممتيو
يميـلقإلا ميظنتلاب قلــعتملاو٤891 ةـنـس رــيارـبــف٤ قــفاوـملا
ةداملل اقبط تءاج ،راطخإلا عوضوم ،ممتملاو لدعملا ،دالبلل
.ةيروتسد يهف ،روتسدلا نم2٤1

يروتسدلا سلجملا

٢٤٤١ ماـــع ناـبــعــش٩ يــفخرؤـــم١٢/د م .ق/٨١ مــــــقر رارــق
ةــبـــقارــمـــب قـــلـــعــتي ،١٢٠٢ ةـنــس سراـــم3٢ قــفاوــملا
نوـــناـــقـــلا مـــمـــتيو لدـــــعـــي يذــــلا رــــمألا ةــــيروــــتـــسد
٤٠٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمــج٢ يــفخرؤــملا٩٠-٤٨ مــقر
ميظنتلاب قلعتملاو٤٨٩١ ةنس رــيارـبــف٤ قــفاوــملا
.مـــمـتملاو لدـــعملا ،دالـبـلل يميــلقإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،يروتسدلا سلجملا نإ

،يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
ةنامألاب ةلجسملاو ،12٠2 ةنس سرام22 يف ةخرؤملا ةلاسرلاب
12٠2 ةـنـس سراــم22 خــيراــتب يروـتسدلا سـلـجملل ةماـــعــلا

ممتيو لدعي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارم دصق ،92 مقر تحت
قفاوملا٤٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا

،دالبـلل يميـلقإلا مـيـظـنتـلاب قـلـــعــتملاو٤891 ةــنس رــيارــبــف٤
 ،ممتملاو لدعملا

)11 ةطقنلا(931و71 داوملا اميسال روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم٤22و891و )ىلوألا ةرقفلا(791و2٤1و

قفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر7 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
،يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا ،91٠2 ةنس ويام21
،ممتملاو لدعملا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

:لكشلا يف

هلح مت يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا روغشل ارابتعا–
بجر9 يف خرؤملا77–12 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
،12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع

سلجم ىلع هضرع مت راطخإلا عوضوم رمألا نأ ارابتعاو–
،12٠2 ةنس سرام12 خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف ءارزولا

 ،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب

نيتداملل اقفو ءاج ،راطخإلا عوضوم رمألا نأ ارابتعاو–
،روتسدلا نم2٤1و931

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ ارابتعاو–
قلعتملا نوناقلا ممتيو لدعي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارمل
2٤1 ةداملا ماــكــحأل اــقــفو ءاــج ،دالــبــلــل يمــيــلــقإلا مــيــظــنــتــلاــب
.روتسدلا نم )2 ةرقفلا(

:عوضوملا يف

:راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف–



ـه٢٤٤١ ماع نابعش٢٢١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٥٢ 6

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غلبي:اثلاث

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:اعبار
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.12٠2 ةنس سرام32 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش9

يروتسدلا سلجملا سيئر
شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمـحم

،ةوضع ،يتارسم ةميلس

،ةوضع ،باحر ةيداش

،اوضع ،ليختوب ميهاربا

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم

،اوضع ،يوارق رونلا دبع

،ةوضع ،دابع ةجيدخ

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا

،اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ

.اوضع ،يواروبرمع

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ :ايناث
نوناقلا ممتيو لدعي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارم صوصخب
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو9٠-٤8 مقر
)2 ةرـــقـــفــلا(2٤1 ةداــملا ماــكــحأل اـــقــبط ءاــج ،راــطـخإلا عوــضوــم
.يروتسد وهف ،روتسدلا نم٤22 ةداملاو

: عوضوملا يف

:راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف : الوأ

13٤1 ماع بجر61 يف خرؤملا2٠-٠1 مقر نوناقلا ةفاضإ–
ىلع ةقداصملا نمضتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا
رــمألا تارــيشأت نــمض ،مــيــلــقإلا ةــئيــهــتــل ينــطوــلا طــطــخملا

.راطخإلا عوضوم

يــف خرؤــملا61-٠2 مــقر نوـناــقــلا ىلإ ةراـشإلا ةـــــفاــــــضإ–
٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61
رمألا تاريشأت نمض ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.راطخإلا عوضوم

نوـناـــقــلا مـــمـتيو لدـــعي يذـــلا رـــمألا ماـــكحأ رــبــتـعت : ايــناــث
لدـــعملا ،دالـبـلل يمـيـلـقإلا ميـظـنـتـلاـب قــلـعـتـملاو9٠-٤8 مــقر
.ةــيروــتسد ،مـمـتملاو

رماوأ
قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش١١ يفخّرؤم3٠–١٢ مقر رمأ

٩٠–٤٨ مقر نوناقلا ممتيو لدعي،١٢٠٢ ةنس سرام٥٢
قـــفاوــمـلا٤٠٤١ ماــــع ىـلوألا ىداــمــج٢ يــفخرؤــــملا
يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤٨٩١ ةنس رــياربــف٤
.دالبلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

2٤1و11–931و71 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
 ،هنم٤22و891و

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ماع بجر61 يف خرؤملا2٠–٠1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةقداصملا نمضتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا13٤1
،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا ىلع

بـــجر٠2 يــف خرؤـملا٠1–11 مـــقر نوــناــقــلا ىــضـــتــقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1 ماــع

لوألا عيبر82 يـف خرؤملا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،12٠2 ةنسل ةيلاملا

 ،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو–

 : هصن يتآلا رمألا ردصي

نوناقلا ميمتتو ليدعت ىلإ رمألا اذه فدهي:ىلوألا ةّداملا
قـــفاوـــملا٤٠٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج2 يـف خرؤملا9٠–٤8 مـقر
،دالـبـلل يـمـيـلقإلا مـيـظـنـتلاب قـــلــعتملاو٤891 ةنس ريارــبف٤
.ممتملاو لدعملا

٥٥و٤٥و6 رركم2٥و٤3 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةّداملا
ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا نم9٥و7٥و
،هالـــعأ روــــكذـــملاو٤891 ةــنـس رــيارـبــف٤ قــفاوـــملا٤٠٤1 ماــع
 : يتأي امك رّرحتو
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ةرتفلا ةليط ،ةيلصألا تايالولا تاطلس رمتست:٤٥ ةداملا
ةأشنملا تايالولا تارادإ ميظنتو ةماقإو بيصنتل ةيرورضلا

ةقلعتملا تامازتلالاو تايحالصلا عيمجب مايقلا يف ،اثيدح
.اثيدح ةأشنملا تايالولا قفارمو حلاصم رييستب

لجأ يف ،يجيردتلا ليوحتلاب ةيلصألا تايالولا ةالو موقي
تاــمازــتلالاو تاــيــحالـصـلل12٠2 ةـنـس رـبــمـسـيد13 هاصـقأ
ةأشنملا تايالولا ةالو ىلإ ،هالعأ ةرقفلا يف اهـيـلع صوصنملا

.اثيدح

تاينازيملا ذيفنت يف ةيلصألا ةيالولا يلاو رمتسي:٥٥ ةداملا
ةـنسلا ىلإ ةـبسنـلاـب اـهـيـلــع تّوصملا ةــيــفاضإلاو ةــيــئادــتــبالا
.ةيلصألا ةيالولا لكشي يذلا ميلقإلا عومجمل12٠2 ةيلاملا

ذيــفــنت يــف ةـيـلصألا تاــيالوــلا ةالو رــمـتــســي :7٥ ةداملا
ةـنـسلا ناونـعـب ةـلودــلا ةـيـنازــيم يـف ةلـجـسـملا تاداـــمتــعالا
عم ،تايالولا كلت تارادإ ريسل ةصصخملاو ،12٠2 ةيلاملا

راـــبـــتـــعالا نيعـــب ذـــخألا دصق ددـــحـــتس يتـــلا ماـــكـــحألا ةاـــعارــــم
.اثيدح ةأشنملا تايالولا تارادإ ريس تاجايتحا

دــّيقت تانّودمب اثيدح ةأشنملا تايالولا دوزُت :9٥ ةداملا
اهميلقإ ىلع ةدجاوتملا رامثتسالاو زيهجتلا تايلمع لك اهيف
.”اهتارادإ رييستل ةعباتلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رمألا اذـه رشني:3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

)8( ينامثلا  تايدلبلا نم ةلقرو ةيالو لكشتت:٤3 ةداملا“
 : ةيتآلا

 ،ةلقرو–1

 ،هــللا دبع نب يساح–2

 ،ءاضيبلا نيع–3

،ةسوقن–٤

،دوعسم يساح–٥

،تاسيورلا–6

،دليوخ يديس–7

.ةمربلا–8

تاـــيدلـبـلا نم ترــقوــت ةــيالو لــكـــشــتت:6 رركم2٥ ةداملا
: ةيتآلا )31( ةرشع ثالثلا

،ترقوت–1

ةلزن–2

،تسبسبيت–3

،ةيدباعلا ةيوازلا–٤

،نيسامت–٥

،رماع ةديلب–6

،نيراقملا–7

،رقنملا–8

،تابيطلا–9

،رصان نب–٠1

،ناميلس يديس–11

،ةريجحلا–21

.ةيلاعلا–31

ةـّيميظنتميسارم
ماع نابعش٨ يف خّرؤم٧١١–١٢ مقر يسائرموسرم

موسرملا ممـتـي ،١٢٠٢ ةنس سرام٢٢ قفاوملا٢٤٤١
قفاوملا٤٠٤١ ماع بــجر لوأيفخرؤــملا٩٧-٤٨ مقر
تاــيالوــلا ءاــمسأ ددـحــي يذــلا٤٨٩١ ةــنـس لــيرــبأ3
.اهراقمو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

1٤1و7–19 ناـــتداــملا اـــمــيسال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاــنــبو–
،هــنــم )ىلوألا ةرـقــفـلا(

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

بــــجر٠2 يــف خرؤــملا٠1–11 مــقر نوـــناــقــلا ىــضـتــقـــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1 ماع

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع
،هنم9 ةداملا اميسال

بــجر لوأ يف خرؤــملا97–٤8 مــقر موــسرــملا ىضــتـــقـمبو–
ءاـــمـسأ ددـحـي يذــلا٤891 ةـنـس لــيرــبأ3 قــفاوـملا٤٠٤1 ماــع
،اهراقمو تايالولا



ـه٢٤٤١ ماع نابعش٢٢١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٥٢ 8

: يتأي ام مسري

موـــسرــملا نــم ىلوألا ةداــملا ماــكــحأ مـــمــتت:ىلوألا ةّداملا
ليربأ3 قفاوملا٤٠٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤملا97–٤8 مقر

ءامسأب ،اهراقمو تايالولا ءامسأ ددحي يذلا٤891 ةنس
يف خرؤملا21–91 مقر نوناقلا بجومب ةثدحملا تايالولا راقمو
9٠–٤8 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس ربمسيد11
رـــيارــبف٤ قــفاوـملا٤٠٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج2 يــف خرؤـــملا

وحنلا ىلـع ،دالـبـلل يميــلقإلا ميــظنـتلاب قلـــعتملاو٤891 ةنس
: يتآلا

،نوميميت ةنيدم اهرقم ،نوميميت ةيالو–9٤

يجاب جرــب ةنيدــم اــهرـقــم ،راــتــخـم يـجاب جرب ةــيالو–٠٥
،راتخم

،لالج دالوأ ةنيدم اهرقم ،لالج دالوأ ةيالو–1٥

،سابع ينب ةنيدم اهرقم ،سابع ينب ةيالو–2٥

،حلاص نإ ةنيدم اهرقم ،حلاص نإ ةيالو–3٥

،مازق نإ ةنيدم اهرقم ،مازق نإ ةيالو–٤٥

،ترقوت ةنيدم اهرقم ،ترقوت ةيالو–٥٥

،تناج ةنيدم اهرقم ،تناج ةيالو–6٥

،ريغملا ةنيدم اهرقم ،ريغملا ةيالو–7٥

.ةعينملا ةنيدم اهرقم ،ةعينملا ةيالو–8٥

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــه رـــــــشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام22 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش8يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناـبــعش لّوأ يــفخّرؤـــم٤٠١–١٢ مــقر يذـــيــفـنــتموـــــسرــــم
نـــمضتي ،١٢٠٢ ةــنـس سراــم٥١قـــفاوــملا٢٤٤١ ماـــع
زاجنإل ةهجوم ةيحالف ضارأ عطق فينصت ءاـــغـلإ

.ةفلجلا ةيالو ىوتسم ىلع ناطرسلل داضم زكرم

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

1٤1 و٥–211 ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤمـلا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ىلوألا ىدامج لوأ يف خرؤمـلا٥2–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
هيجوتلا نمضتملاو٠991 ةنس ربمفون81 قفاوملا11٤1 ماع
،هنم63 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،يراقعلا

نابـعش لوأ يف خرؤملا61–8٠ مــقر نوــناــقـــلا ىـضـتـقــمبو –
هـيــجوـتـلا نمضتملاو8٠٠2 ةـنـس تـشــغ3 قــفاوملا92٤1 ماــع
،هنم٥1 ةداملا اميس ال ،يحالفلا

بـــجر٠2 يــف خرؤــملا٠1–11 مــقر نوـــناــقـــلا ىــضــتـقـــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1 ماـــع

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موــسرــمـــلا ىـضــتــقمبو –
ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو91٠2

يف خرؤــملا87–12 مــقر يساـــئرــلا موـسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ريارـبـف12 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

نوــناـــقــلا نــم٥1 ةداــملا ماـــــكـــحأل اــــقــيـبــطــــت: ىلوألا ةّداملا
تشغ3 قفاوملا92٤1 ماع نابعش لّوأ يف خرؤملا61–8٠ مقر

موسرملا اذه فدهي ،يحالفلا هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس
زكرم زاجنإل ةهجوم ةيحالف ٍضارأ عطق فينصت ءاغلإ ىلإ

.ةفلجلا ةيالو ىوتسم ىلع ناطرسلل داضم

يف ةروكذملا ةيحالفلا يضارألا عطق دودح نـّيعت:٢ ةّداملا
تاراتكه٤ اهردق ةيلامجإ ةحاسم تاذ ،هالعأ ىلوألا ةّداملا

اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط ،ارايتنس٥9و ارآ٥6و
.موسرملا

ةـــيلمعب ةــــينعملا ةــــيحالفلا يـــضارألا عـــطق تاـــــحاسم قــــحلت
.موسرملا اذهب ،ةفلجلا ةيالو ،ةفلجلا ةيدلب يف فينصتلا ءاغلإ

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــه رـــــــشني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش١١
9م١٢٠٢ ةنس سرام٥٢

قحلملا

ةفلجلا ةيالو ،ةفلجلا ةيدلب يف فينصتلا ءاغلإ ةيلمعب ةينعملا  ةيحالفلا يضارألا عطق  تاحاسم

ةينعملا ةيحالفلا ةرمثتسملا عورشملا ةيدلبلا  ةحاسملا

داضم زكرم زاجنإ ةفلجلا

ناطرسلل

6 مقر ةيدرفلا ةيحالفلا ةرمثتسملا

7 مقر ةيدرفلا ةيحالفلا ةرمثتسملا

8 مقر ةيدرفلا ةيحالفلا ةرمثتسملا

 ارايتنس97و  ارآ93

 ارايتنس17و  ارآ78و  ناراتكه

 ارايتنس٥٤و  ارآ83و  راتكه1

ناــــبــــــعـــش3 يـفخّرؤــم6٠١-١٢ مــــقر يذــيـفـنتموـــسرـــم
لدـــــعـــي ،١٢٠٢ ةـــنــس سراـــم٧١قـــفاوـــملا٢٤٤١ ماــــع
ةجحلا يذ٩ يفخّرؤملا٥3٢-٥٨ مقر موـسرملا ممتيو
نـمضتملاو٥٨٩١ ةنس تشغ٥٢ قــفاوـملا٥٠٤١ ماع
.هديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطت ةـلاكو ءاشنإ

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاـقاطلاو يوــــقاطلا لاـــقتنالا رـــــيزو رـــــيرقت ىلـــــع ءاـــــنب –
،ةددجتملا

1٤1و٥-211 ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ9 يف خرؤملا٥32-٥8 مقر موسرمـلا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو٥891 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٥٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،هديشرتو ةقاطلا ريوطتل ةلاكو

ىلوألا ىدامج6 يف خرؤملا8٠-78  مقر موسرمـلا ىضتقمبو –
ةعيبطلا لدعي يذلا7891 ةنس رياني6 قفاوملا7٠٤1 ماع
اهلامعتسا ديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطت ةلاكول ةينوناقلا

،اهميظنت لدعيو

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يــف خرؤملا87-12 مــقر يساــئرـــلا موـــسرمــلا ىضـــتــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بــجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا223-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

ماــكــحأ ضــعــب مــمـتيو موــسرمـلا اذــه لدـــعــي: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٥٠٤1 ماع ةجحلا يذ9 يف خرؤملا٥32-٥8 مقر موـسرمـلا

مادختسا ريوطت ةلاــكو ءاــشـنإ نمضتملاو٥891 ةنس تشغ٥2
.ممتملاو لدعملا ،هديشرتو ةقاطلا

٥32-٥8 مقر موسرمـلا نم ىلوألا ةّداملا لدعت:٢ ةّداملا
،٥891 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٥٠٤1 ماع ةجحلا يذ9 يف خرؤملا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا

 )ىتح رييغت نودب(.................................... : ىلوألا ةداملا”

لاـــقـتنالاب فــلــكملا ريزولا ةــياـصو تــحت ةــلاــكوـلا عضوــت
.''ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

٥32-٥8 مقر موسرمـلا نم7 ةّداملا ممتتو لدعت :3 ةّداملا
،٥891 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٥٠٤1 ماع ةجحلا يذ9 يف خرؤملا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا

رـــــيزولا هــــسأري يذـــــلا ةرادإلا ســــــلجم نوــــــكتي:7 ةداملا”
: نم هلثمم وأ ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فلكملا

نيفلكملا ءارزولا نم ريزو لكل ،ريدم ةبترب دحاو لثمم –
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاو ةقاطلاو ةيلاملاب
دراوملاو ةراـجـتـلاو ةـحالـفـلاو لـقـنـلاو ةـعاـنصلاو ةــيــنارــمــعــلا
،يملعلا ثحبلاو ةيمومعلا لاغشألاو ةئيبلاو نكسلاو ةيئاملا

.نومدختسملا امهبختني )2( نيلثمم–

.يراشتسا توصب تاعامتجالا ةلاكولل ماعلا ريدملا رضحي

صخش لكب ،ةراشتسالل ،ةرادإلا سلجم نيعتسي نأ نكمي
.''لامعألا لودج يف ةجردملا لئاسملا ةساردل اءفك هاري

يف ''ةقاطلاب فلكملا ريزولا '' ةرابع لدبتست:٤ ةّداملا
ةــجحلا يذ9 يـف خرؤـملا٥32-٥8 مــقر موــسرمــلا ماــكـــحأ لــــك
مـمــتملاو لدـــعملا ،٥891 ةـنـس تـشــغ٥2 قــفاوـملا٥٠٤1 ماــع
يوقاطلا لاقتنالاب فلكملا ريزولا'' ةرابعب ،هالــعأ روــكذـملاو
.''ةددجتملا تاقاطلاو

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سراــم71 قفاوملا2٤٤1 ماع ناـبـعش3 يـف رــئازـجلاب رّرــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



ـه٢٤٤١ ماع نابعش٢٢١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٥٢ 10

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــتداـمـــلا اـــمـيس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوــش8 يــف خرؤمـلا71-٤8 مـــقر نوـــناــقـــلا ىـضــتــقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،12٠2 ةنسل ةيلاملا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يــف خرؤــملا87-12 مــقر يساــئرـلا موسرمـلا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا722-89 مقر يذـيـفنـتلا موــسرــمـلا ىضـتــقــمبو –
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91
،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
ةرشعو ةئامعبسو انويلم نونامثو ةثالثو ةئامعبرأ هردق
ةئامعبرأ اهردق جمانرب ةصخرو )جد٠٠٠.٠17.38٤( رانيد فالآ
راـنـيد فالآ ةرشعو ةـئاـمـعــبسو اــنوــيــلــم نوــناــمــثو ةــثالــثو
يئاهنلا عباطلا تاذ تاــقــفـنلا يــف نادــّيــقـم )جد٠٠٠.٠17.38٤(
يــف خرؤــــمــلا61-٠2 مــــقر نوــــناــقـــلا يــف اـــهـيـلــع صوـصــنملا(
٠2٠2 ةنس رـبـمـســيد13 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج61
”أ” لودـــجـلل اــقــبـط )12٠2 ةـنـســل ةـيــلاملا نوــناــق نمـضـتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

هردق عفد دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
فالآ ةرشعو ةئامعبسو انويلم نونامثو ةثالثو ةئامعبرأ
ةئامعبرأ اهردق جـماــنرــب ةـصــخرو )جد٠٠٠.٠17.38٤( راــنــيد
راـنـيد فالآ ةرشعو ةـئاـمـعــبسو اــنوــيــلــم نوــناــمــثو ةــثالــثو
يئاهنلا عباطـلا تاذ تاــقـــفــنلا يف نادــيــقــي )جد٠٠٠.٠17.38٤(
يـــف خرؤمــلا61-٠2 مــــقر نوـــناـــقـــلا يــف اــهـيــلــع صوصـنملا(
٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج61
”ب” لودجلل اقبط )12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نـمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

٢٤٤١ ماع نابعش3 يفخّرؤم٧٠١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
دهعم ءاشنإ نـــــمضتي ،١٢٠٢ ةنس سرام٧١قـفاوملا

ةــــصاــخــلا كالــسألل صــصـختملا نـــيوـــكـتــلل ينطو
.فاــقوألاو ةــيـنيدــلانوؤـــشــلا ةرادإــب

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداـمــلا اـــمــيـس ال ،روـــتـسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73-91  مــقر يـساــئرــلا موــسرمــلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــملا87-12 مــقر يساــئرــلا موـــسرمـلا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤32–٠1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠1٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا13٤1 ماع لاوش62
نـيوـكـتـلـل ةـيـنـطوـلا دـهاـعـمـلـل يجذوـمــنــلا يساسألا نوــناــقــلا
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا

،هنم3 ةداملا اميس ال

: يتأي ام مسري

موــــسرـمــلا نـــم3 ةداــملا ماـــكــحأل اـــقـــيـبــطــت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا13٤1 ماع لاوش62 يف خرؤملا٤32–٠1 مقر يذيفـنـتلا

يـنطو دـــهـعــم أـــشـنـي ،هالـــعأ روـــكذـــملاو٠1٠2 ةـنــس رــبوـتــكأ٥
ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا نـيوـكـتلل
.طاوغألا ةيالوب يضام نيع ةيدلبب فاقوألاو

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام71 قفاوملا2٤٤1 ماع نابـعــش3 يف رــئازــجلاـب رّرــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع نابعش6 يفخّرؤم٨٠١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
تاقفن عيزوت لدعــي ،١٢٠٢ ةنس سرام٠٢قـفاوملا

.عاطق لك بسح١٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ



٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش١١
11م١٢٠٢ ةنس سرام٥٢

قحلملا
ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

٠17.38٤

٠١٧.3٨٤

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

................................ عومجملا

٠17.38٤

٠١٧.3٨٤

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةصصخملا غلابملا

دامتعا
عفدلا

ةصخر
جمانربلا

٠17.38٤

٠١٧.3٨٤

ةـيداصتــقالا ةــيدــعاــقــلا تآشنملا
ةيرادإلاو

.................................. عومجملا

٠17.38٤

٠١٧.3٨٤

يــف خرؤــــملا50-21 مــــقر يوـــضعلا نوـــناقلا ىـــضتقـــمبو –
قـــــــلعتملاو2102 ةنس رـــياـنــي21 قفاوملا3341 ماـــع رـــفص81
،مالعإلاب

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــملا87-12 مـــقر يــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يــف خّرؤـــملا٠٠1-19 مــــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتــقـــــمبو –
لوــــــحي يذـــــلا1991 ةـــنس لـــــيربأ٠2 قـــفاوـــــملا11٤1 ماـــــــع لاوـــــش٥
نويزفلتلل ةيمومع ةسسؤم ىلإ نويزفلتلل ةينطولا ةسسؤملا
،يراجتو يعاـــنص عــباط تاذ

: يتأي ام مسري

نـــــــم12و٤1 نيــــتداملا ماــــكحأ ممـــــــــتتو لدــــعت : ىلوألا ةّداملا
11٤1 ماـــــــع لاوش٥يف خّرؤملا٠٠1-19 مقر يذيفنتلا موـــسرملا
ناررـــــــــحتو ،هالـــــــــعأ روــــكذــــملاو1991 ةـــــنس لـــــيربأ٠2 قــــــــفاوــــــملا

: يتأي امك

لئاسملاعيمجيفلوادتلاب ةرادإلا سـلجم فــــلكي :٤1 ةداملا”
هنإف ،ةــفـصلاهذــــهـبو.ةـــــسـسؤملالــــكايهوتاــــطاشنبةـــــطبترملا

:يتأياميفررقي

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

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

،نطولا جراخ بتاكم ثادحإ  –

.''........................)رييغت نودب يقابلا( .............................

.تادحوو تايريدم يف ةسسؤملا مظنت :12 ةداملا”

دـــــعب ،نــــطولا جراـــخ بـــتاكم ءىـــشنت نأ ةــــسسؤملا نــــكمي
.''ةيصولا ةطلسلا ةقفاوم

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرــجلا يف موـــــسرــــملا اذــــــه رـــــشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٠1 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ناـــــبــعــش٠١ يــفخّرؤـــم٨١١-١٢ مــقر يذــــيفنتموـــــسرــــم
ممتيو لدـعي ،١٢٠٢ ةنس سرام٤٢قفاوملا٢٤٤١ ماع
لاوـــــش٥خّرؤـملا٠٠١-١٩ مـــــقر يذـــيفنتلا موسرملا

يذـــــلا١٩٩١ ةـــــنـس لــــيرـــبأ٠٢ قـــفاوــــــملا١١٤١ ماـــــــع
ىلإ نوـــــيزــــفــلـــتــــلــــل ةـــــيــنــــطوـــلا ةـــــــســـسؤــــملا لّوـــــحـي
يعاـــنص عــباط تاذ نوـــيزفلتلل ةيــموـمــع ةـــسسؤــم
.يراجتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،لاصتالا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رــــــشني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سراــم٠2 قــفاوــملا2٤٤1 ماع نابـعـش6 يف رئازجـلاـب رّرــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



ـه٢٤٤١ ماع نابعش٢٢١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٥٢ 12

ةـّيدرفميسارم
قفاوملا2441 ماع بجر02 يفخّرؤــم يــساـــئر موــسرــم

رــيدـــم ماــــهــم ءاـــهــــنإ نــــمــضـتـــي ،1202 ةــنـــس سراــم4
ةيروـــهــمجلا( ســيراــبــب يرــئازـــجلا يفاـــقــثــلا زــــكرملا
.)ةيسنرفلا

––––––––––

2441 ماــع بــجر02 يف خّرؤــم يــساــئر موــسرــم بــجوــمـب
رــبوـتــكأ51 نــم ءادـتـبا ،ىهنت ،1202 ةـنــس سراــم4 قــفاوـملا

هتفـصـب ،يـصاــح مـيـهارــبإ ةدوــع نــبدّيــسـلا ماـــهـم ،9102 ةنس
ةــيروــهـمجلا( ســيراـبـب يرــئازــجلا يفاــقــثــلا زـــكرمــلـل ارــيدــم
.)ةــيـسـنرـفــلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماــهــم ءاـهـــنإ نــمـضـتـي ،1202 ةـنــس سراـــم51
.ينطولا نمألل ماعلا

––––––––––

2441 ماع نابعش لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـــفـيـلـــخدّيـــســلا ماـــهــمىـــهـنـت ،1202 ةـنــس سراـــم51 قــفاوــملا
.ينـطولا نــمألل اــماــع ارــيدــم هـتـفـصب ،يــسيــنوأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا2441 ماــع بـــجر02 يفخّرؤــم يــساــئر موــسرــم
ةــبــئاــن ماـهــم ءاـــهـــنإ نــمـضـتــي ،1202 ةـنـس سراــم4
.لدــعــلا ةرازوـــب رــيدــم

––––––––––

2441 ماـــع بــجر02 يــف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمـب
،نويع ةريمس ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا

،لدــعـــلا ةرازوـــب تادـــهاــعــملا ةــساردـــل رــيدــم ةـبــئاـــن اـهــتـفـصــب
.ىرــخأ ةــفـيظوـب اــهـفـيـلـكـتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
.لاشرشب ينطولا يمومعلا فحتملا

––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يــف خّرؤــم يساــئر موــسرـــم بــجوــمــب
ىوــجـنةدّيــسـلا ماــهـمىـهـنت ،1202 ةـنـس سراــم لّوأ قــفاوــملا

،لاشرشب ينطولا يمومعلا فحتملل ةريدم اهتفصب ،فيطع
.اهبلط ىلع ءانب

قــفاوملا2441 ماع نابعش2 يفخّرؤم يسائر موسرم
ىدــل راشتسم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سراـم61
ةــلــصـتملا نوؤــــشـــلاــب فّلـــكــم ،ةـّيروــهـمــجلا ســيــئر
.نـــمألاو عاــفدـــلاب

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

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

يف خّرؤــملا70-02 مــقر يساــئرلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو –
0202 ةـنـس يــفـناــج52 قـــفاوــملا1441 ماـــع ىلوألا ىداـمــج92
،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص دّدحي يذـلا
،مّمــتملاو لّدــعــملا

يـف خّرؤـملا93-02 مــقر يــساــئرلا موــسرملا ىضـتـقــمبو–
قلعتملاو0202 ةنس رياربف2 قفاوملا1441 ةيناثلا ىداـمج8
،مّمتملا ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

: يتأي ام مسري

اراشتسم ،وتـع نــب نـيدـموــب دّيــسـلا نّيــعي : ىلوألا ةداملا
عافدلاب ةلـصـتملا نوؤــشـلاب اــفّلـــكم ،ةّيروــهمجلا سـيــئر ىدـــل
.نمألاو

ةــّيمسرلا ةدــيرـجـلايــفموــسرـمــلااذــهرـــشــنـي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةــّيروــهـمـجلل

سرام61 قفاوملا2441 ماع نابـعـش2 يــف رــئازــجلاــب رّرح
.1202 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ

.ركسعم ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول يلحم

––––––––––

2441 ماــع بـــجر71 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـمـب
ديمحلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا
ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم هتفصب ،بيطلا

.ركسعم



٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش١١
13م١٢٠٢ ةنس سرام٥٢

قــفاوـملا2441 ماــع بــجر02 يفخّرؤــم يساــئر موــــسرـــم
رـــيدــملا ماــــهـــم ءاــهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنــس سراـم4
.ةــيعامتجالا ةيـمـنـتلا ةــلاــكوـــل ماــعــلا

––––––––––

2441 ماــع بـــجر02 يــف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـمــب
يداهلا دمـحـمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا

.ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول اماع اريدم هتفصب ،ةيجياوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوملا2441 ماــع بــجر71 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
ةرازوب ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ةماعلا
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا

––––––––––

2441 ماـــع بــجر71 يـف خّرؤــم يساــئر موـسرــم بــجومـب
ربمسيد61 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

ةريدم اهتفصب ،يوارقم ةبيسح ةدّيسلا ماهم ،9102 ةنس
ةعانصلا ةرازوب ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ةماع
.اقباس– مجانملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع بــجر02 يفخّرؤــم يساـــئر موـــسرـــم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام4
ةيديلـقـتلا ةــعاـنـصلاو ةـحاــيـســلا ةرازوــب ةـحاـــيـســلل

.يلـئاـعــلا لــمعلاو

––––––––––

2441 ماــع بــجر02 يـف خّرؤــم يساــئر موـسرــم بــجومـب
نـيدــلا روــندّيـســلا ماــهـمىــهـنت ،1202 ةـنـس سراــم4 قفاوــملا

ةـــحاـــيسلا ةرازوـــب ةـــحاـــيسلـــل اــــماــــع ارــــيدــــم هــــــــتـــــــــفصب ،يردـن
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلاةعانصلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماـع بــجر02 يـفخّرؤــم يـساـــئر موـــسرــم
تالدابملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام4
.ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملاب ريوطتلاو

––––––––––

2441 ماـــــع بـــجر02 يــف خّرؤـــم يساــئر موــسرــم بـــجوــمب
،نويع ةريمس ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا

فيشرألل ةماـعــلا ةــيرــيدــملاب رــيوــطـتلاو تالداــبـملل ةرـــيدــم
.ينطولا

قفاوملا2441 ماـــع بــجر71 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
ةـــســـــــيئر نييـــعـت نـمــضـتي ،1202 ةـنــس سراــم لّوأ
داــــسـفــلا نــم ةـــياــقوــلل ةيـنــطوـلا ةــئـيـهــلاـب تاــسارد
.هـتـحـفاـكــمو

––––––––––

قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةسيئر ،ياحم مالحأ ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام لّوأ
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب تاساردلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا2441 ماــع بــجر02 يـفخّرؤــم يساــئر موــسرـم
قئاثولا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةـنـس سراـــم4
يساــموــلــبدـلا دـــهــعــملاـب لـئاــسوـلاو تاروـــشــنملاو
.ةيلودلا تاقالعلاو

––––––––––

قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قئاثولل اريدم ،ديز نب يلالهّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام4
تاــقالــعـلاو يساــموـلـبدـلا دـــهــعملاب لــئاـسوـلاو تاروـــشـنملاو
.ةيلودلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع نابعش لّوأ يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا رــيدملا نييـعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنس سراــم51
.ينطولا نمألل

––––––––––

2441 ماع ناــبـعش لّوأ يف خّرؤــم يساــئر موـسرـم بــجوــمب
نيدلا نيز ديرفدّيـسـلانّيــعي ،1202 ةـنـس سراــم51 قــفاوـملا

.ينطولا نمألل اماع اريدم ،خيشلا نب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ

.سارهأ قوس
––––––––––

قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شـيرــب ناـمــحرـلا دــبـع دّيــسـلا نّيـعــي ،1202 ةـنـس سراـم لّوأ

.سارــهأ قوـس ةرــئادــل اـســيئر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب

––––––––––

قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،راـحـب روـصـنم دــمـحأ دّيــسـلا نّيـعـي ،1202 ةـنـس سراـم لّوأ
يزكرملا ناويدلاب لئاسولاو ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بـئاــن
.داسفلا عمقل
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قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــــيدـــم نييـــعــت نـــمـضــتـي ،1202 ةــنــس سراـــم لّوأ
ةيوقاطلاو ةيئابرهكلا ةسدنهلا يف ايلعلا ةسردملا
.نارهوب

––––––––––

2441 ماــع بـــجر71 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوــمـب
لصيف دـمـحـم دّيـسـلا نّيــعــي ،1202 ةنـس سراـم لّوأ قــفاوـــملا

ةـيـئاــبرـهــكلا ةــسدنــهـلا يـف اــيــلــعــلا ةسردــمــلل ارــيدـــم ،يـفــلخ
.نارهوب ةيوقاطلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو دــيرــبلا ةرازوـــل

––––––––––

2441 ماــع بـــجر71 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بـــجوـــمب
باهولا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

ةيـكــلسلا تالـصاوملاو دــيرـبـلا ةرازوـــل اــماــع اــشـتـفم ،ةراـــب
.ةيكلساللاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بـــجر02 يفخّرؤـــم يساـــئر موـــسرــم
ماــعـــلا رــيدـملا نييـعــت نــمضتي ،1202 ةـنس سراـــم4
ةيدـيـلـقـتلا ةــعاـنـصلاو ةــحاــيـســلا ةرازوــب ةحاـيــسلل

.يلئاعلا لمعلاو

––––––––––

2441 ماــع بــجر02 يـف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،رمات نب ىسوم دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ةحايسلل اماع اريدم
.يلئاعلا لمعلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوـملا2441 ماـــع بــجر02 يفخّرؤــم يساـــئر موــسرــم
ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سراــم4
.ةحايسلل ينطولا ناويدلل

––––––––––

2441 ماــع بــجر02 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـمـب
،ياب رصان ةحيلص ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا

.ةحايسلل ينطولا ناويدلل  ةماع ةريدم

قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
.يروتسدلا سلجملاب

––––––––––

2441 ماـــع بــجر71 يـف خّرؤــم يــساــئر موــسرـــم بــجوـــمب
يمساق لالج دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا
.يروتسدلا سلجملاب ناويدلل اسيئر ،ينسحلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب
.اقباس– ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

––––––––––

2441 ماــع بــجر71 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوـمـب
باهولا دبعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،ةراب
هفيلـكـتل ،اـقـباس– ةـنـمـقرـلاو تاـيـجوــلوـنــكـتـلاو ةـيـكــلساللاو
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر02 يــفخّرؤــم يذـيـفـنـت موـــسرــم
ةـــفــّـلـــكــم ماـــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةــنس سراــم4
ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو

––––––––––

2441 ماــع بــجر02 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
ةحيلص ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام4 قـفاوـملا

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب ،ياب رصان
،اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع بــجر02 يفخّرؤـــم يذـيـفـنت موـــسرـــم
شـــتـفــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةنــس سراــم4
ةعانصلاو ةـحايـسـلاو ةيــنارـمــعلا ةـــئـيـهـتلا ةرازوــب
.اقباس– ةيديلقتلا

––––––––––

2441 ماــع بــجر02 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،رمات نب ىسومّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا

ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب اشتفم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– ةيديلقتلا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةراجتلا ةرازو

ةــــيـــناـــثــلا ىداــمــج٢ يــفخّرؤـــم كرــتـشـــم يرازو رارــق
ددـــحــي،١٢٠٢ ةــنـــس يــفناــــج6١ قــــفاوـــملا٢٤٤١ ماــــع
ةعنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا طاطملا نم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

يف خرؤـملا361–٠2 مــقر يساـئرلا موــسرـملا ىـضـتــقـمب–
٠2٠2 ةــنـس وـيــنوـــي32 قـــفاوـملا1٤٤1 ماـــع ةدــعـــقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدــعملا ،ةـموــكحلا ءاـضـعأ نييــعـت نمضـتملاو

يف خرؤــملا93–٠9 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرـملا ىضـتــقمبو–
قلـعتملاو٠991 ةـنـس رياـني٠3 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر3

 ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبـقارــمب

يف خرؤـملا٥6–29 مــقر يذـيـفنتلا موسرملا ىضـتــقــمبو–
قلعتملاو2991 ةنس رياربف21 قفاوملا21٤1 ماع نابعش8

لدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،ممتملاو

يف خرؤملا3٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا973–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤــملا88–61 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
،ممتملاو لدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا992–61 مقر يذيفـنتلا موــسرملا ىضـتــقـمبو–
ددحي يذلا61٠2 ةنس ربمفون32 قفاوملا83٤1 ماع رفص32

ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوـــــلـلا هذـــه فيــظنـت تارضحتسم اذـــكو ةــيـئاذــغــلا داوـملا

،هنم9 ةداملا اميس ال

يف خرؤملا821–٠2 مقر يذيـفـنـتـلا موسرـملا ىضـتــقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس وياــم12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا7٥3–٠2 مقر يذيفـنتلا موـسرملا ىضتـقــمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا393-٠2 مــقر يذيفـنتلا موـسرملا ىضـتــقـمبو–
٠2٠2 ةـنـس ربـمـسيد32 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نورّرقي

موــسرــملا نــم9 ةداــملا ماــــكــحأل اـــقــيـبـــــطــت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا83٤1 ماع رفص32 يف خرؤملا992–61 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه  فدهي ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس ربمفون32
نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا ديدحت

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملاو  طاطملا

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ يف ،دصقي :٢ ةداملا

تاذ ،سكتاللا لكش ىلع ةفاجلا تاجوتنملا: تاريميلوب–
تاريميلوبلا نم ةنوكتملا ،يعانطصالا وأ يعيبطلا لصألا
.ةيوضعلا تاريميلوبوكلا وأ ةيوضعلا ةسناجتملا

،ةنرملا ةلاطتسالا نم ةيلاع ةجرد وذ ريميلوب: طاطم–
تائيزج وركام نم نوكتي ،ساكعنالل ةلباق ةلاطتساب زيمتي
يذلاو ةنكلفلا ةطساوب اًمومع هيلع لوصحلا متي ،ةينوبرك
 .هيلإ ىرخأ داوم وأ تافاضم ةفاضإ نكمي

: ىرخأ ةيئادتبا داوم وأ تاريمونوم–

لجأ نم رملبتلا ةيلمع نم عون لكل عضخت يتلا داوملا )أ
،تاريميلوبلا عنص

ةـيـعاـنــطصالا وأ ةــيــعــيــبــطــلا ةــيــئيزــج ورــكاملا داوملا )ب
،ةلدعملا تائيزج وركاملا عنص يف ةلمعتسملا

تائـيزـــجورــكاــملا لــيدــعــت لــجأ نــم ةـــلـمـعـتـسـملا داوـملا )ج
.ةيعانطصالا وأ ةيعيبطلا ةدوجوملا

،هالعأ2 ةداملا يف ةفّرعملا تاريميلوبلا ددحت:3 ةداملا
ةهجوملا ةيطاــطملا مزاوــللاو ءاــيــشألا عنص يــف ةــلــمعــتــسملا

.رارقلا اذهب ،أ لودجلا،لوألا قحلملا يف ،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل
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ةعنصملا تاصاصملاو تاملحلا قلطت ّالأ بجي :٩ ةداملا
،قالطإلا تارابتخا ءانثأ لمعتسملا لولحملا يف طاطملا نم

،أ ءزجلا،عبارلا قحلملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا نمض
N-داومو نيمازورتين –Nاــهـنـع فــشـكـلل لــباـقــلا لـبازورتين
.ب ءزجلا،عبارلاقحلملا يف هيلع صوصنملا جهنملا قيرط نع

: ةيتآلا تايمكلا نع فشكلاب جهنملا اذه حمسي

لكل قلطت يتلا نيمازورتين-N عومجم نم غلم1٠,٠•
نم ةعنصملا تاصاصملا وأ تاملحلا نم ءازجأ( مارغوليك
،)طاطملا

لكل قلطت يتلا لبازورتين-N داوم عومجم نم غلم٠,1•
نم ةعنصملا تاصاصملا وأ تاملحلا نم ءازجأ( مارغوليك
.)طاطملا

نم ةعنصملا مزاوـللاو ءاـيشألا دــســفـت ّالأ بجي:٠١ ةداملا
ةيوضعلا ةيعونلا ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا طاطملا
ىلإ ةفاضإلابو .اهتسمالمل ةعوضوملا ةيئاذغلا داوملل ةيقوذلا
تارضحتسم مزاوللاو ءايشألا هذه لمحتت نأ بجي ،كلذ
امدنع ،لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف اهب صخرملا فيظنتلا

.كلذ اهلامعتسا طورش يضتقت

ةــيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

قـــفاوـملا2٤٤1 ماــع ةيناـثــلا ىداـمـج2 يف رــئازـــجلاـب رّرــح
 .12٠2 ةـنـس يـفـناــج61

لـــصألا تاذ تارــــيـمــيلوــبلا عـنـصـــت نأ بــجــــي :٤ ةداملا
ةيطاطملا مزاوللاو ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا يعانـطصالا
تاريمونوملا نم ،طـقـف ،ةـيـئاذـغـلا داوملا ةـسـمالــمل ةـهــجوــملا

قــحـلـملا يف ةددــحملا ةـلدــعملا لـماوــعـلاو ةـيـئادــتبالا داوـملاو
.رارقلا اذهب ،ب لودجلا،لوألا

ةيجولونكتلا رملبتلا تادعاسم لكشت ال نأ بجي :٥ ةداملا
لصألا تاذ تارـــيـــمـــيــــلوــــبــــلا ىلع لوصحلا يف ةــــلــــمــــعــــتسملا
يف وأ اهتاذ دح يف ،هالعأ٤ ةداملا يف ةنيبملا ،يعانطصالا

ةيرشبلا ةحصلا ىلع ارطخ ،اهب ةصاخلا ليوحتلا تاجوتنم
ةزهاجلاو ةيئاهنلا طاطملا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا يف

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مادختسالل

اهلالخ نم تفنص يتلا لامعتسالا تائف ددحت:6 ةداملا
ةسمالمل ةــهــجوملا طاــطملا نــم ةــعــنصملا مزاوـــلـــلاو ءاـــيشألا
يف ةــقــبــطملا ةــلاــطــعــلا ةــبرجت طورش اذـــكو ةـــيـــئاذـــغـــلا داوملا
.رارقلا اذهبيناثلا قحلملا

قحلملا يف ةجردملا تافاضملا طقف ةفاضإ نكمي:٧ ةداملا
،هالعأ2 ةداملا يف ةددحملا تاريميلوبلا ىلإ ،رارقلا اذهبثلاثلا
ةهجوملا ةيطاطملا مزاوللاو ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل

نم ةعنصملا مزاوــلـلاو ءاـيــشألا نوــكــت نأ بــجــي:٨ ةداملا
ريياـعمل ةــقــباـطـم ،ةيئاذـــغـلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا طاطملا
: هاندأ ةروكذملا ةلاطعلا

،%٥,٠≤ : ةرح ةرخبتم ةيوضع تابكرم–

 : يلك لاقتنا–

ةحاسم نم )2مد/ غلم( عبرم رتميسيد لكل مارغيلم٠1≤
وأ ،سمالملا ءيشلا وأ مزاوللا

مارـــغولــيك لــكــل ةــلـقـتـنملا تاـبـــكرملا نــم مارــــغــيلم٠6≤
: ةيتآلا تالاحلا يف ةيئاذغلا داوملا نم )غلك / غلم(

نكمي يتلا ةيعوألا وأ ةيعوألل ةهباشم ءايشأ وأ ةيعوأ )أ
،رتل٠1و رتليلم٠٠٥ نيب حوارتت ةعسب اهؤلم

ةحاسملا ريدقت نكمي ال يتلاو اهؤلم نكمي يتلا ءايشألا )ب
،ةيئاذغلا داوملل ةسمالم نوكت يتلا

.ىرخألا قلغلا ةزهجأ وأ تادادس وأ تالصو وأ تالوسبك )ج

: )SML( صاخلا لاقتنالا دودح–

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيا تاحرف

ناكسلاو ةحصلا ريزو

تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

 ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

ةيئاملا دراوملا ريزو

يقارب يقزرأ

ةئيبلا ةريزو

ثارح نب ةريصن

،غلك / غلمSML≥1: ةيوناثلاو ةيلوألا ةيرطعلا تانيمألا•

،غلك / غلمSML≥3: ديهيدلامروفلا •

ةيئاهنلا مزاوللاو ءايشألا يطعتّ الأ بجي : تاديسكوريبلا•
در،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مادختسالل ةزهاجلا

،تاديسكوريبلا ىلع يباجيإ لعف

• N-نيمازورتين :SML≥12مسد / غكم،

.2مسد / غكم٠1≤SML: لبازورتيـن-N داوم •
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لوألا قــــــحلمــــلا

أ لودجلا

 طاطملا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا تاريميلوبلا ةمئاق

اهتاراصتخاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا

تاريميلوبلا تايمستتاراصتخالا

BIIR

BR

CIIR

CM

CR

CSM

EPDM

EPM

EVA

FPM

IIR

IR

NBR

PVC

SBR

XNBR

XSBR

YSBR

YHSBR

YSIR

.)ليتوبوموربلا طاطم( ناربوزيإلاو ناتوبوزيإلا نم ةموربملا تاريميلوبوكلا

.)نايداتوبلا طاطم( نايداتوبلا ددعتم

.)ليتوبورولكلا طاطم( ناربوزيإلاو ناتوبوزيإلاب رولكلا ىلع يوتحت يتلا تاريميلوبوكلا

.رولكلا ىلع يوتحي يذلا ناليثيإلا ددعتم

.)ناربورولكلا طاطم( ناربورولكلا ددعتم

.ينوفلوسورولكلا ناليثيإلا ددعتم

طاطم( ةيبناجلا ةلسلسلا يف وه عبشملا ريغ ءزجلا نايدو ناليبوربلاو ناليثيإلا تاريميلوبريت
.)نايد ناليبوربلا -ناليثيإلا تاريميلوبريت

.)ناليبوربلا -ناليثيإلا تاريميلوبوك طاطم( ناليبوربلاو ناليثيإلا تاريميلوبوك

.لينيفلا تاتيسأو ناليثيإلا تاريميلوبوك

يرويلف يسكوكلأ وأ يرويلف ليكلأ وأ رويلفلا ىلع يوتحت ةيبناج تاعومجم مضي يذلا طاطملا
.)ينوبركورويلفلا طاطم(

.)ليتوبلا طاطم( ناربوزيإلاو ناتوبوزيإلا تاريميلوبوك

 )ناربوزيإلا طاطم( يعانطصالا  ناربوزيإلا ددعتم

.)ليرتينلا طاطم( كيليركألا ليرتينو نايداتوبلا تاريميلوبوك

.)لينيفلا رورولك( ددعتم

.)ناريتسلا - نايداتوبلا طاطم( ناريتسلاو نايداتوبلا تاريميلوبوك

،ليرتينلا - نايداتوبلا طاطم( كيليركألا ليرتينو نايداتوبلا نم ةيليسكوبركلا تاريميلوبوكلا
.)يكيليسكوبركلا كيليركأ ، ليرتينلا كيليركأ

نارــيــتس - ناــيداــتوــبــلا طاــطــم( نارــيــتسلاو ناــيداــتوــبــلا نــم ةــيــلــيسكوــبرــكــلا تارــيـــمـــيـــلوـــبوـــكـــلا
.)يكيليسكوبركلا

.ناريتسلاو نايداتوبلا لتك تاريميلوبوك

.جردهملا ناريتسلاو نايداتوبلا لتك تاريميلوبوك

.ناريتسلاو ناربوزيإلا نم لتك تاريميلوبوك
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ب لودجلا
 ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا ةلدعملا لماوعلاو ةيئادتبالا داوملاو تاريمونوملا ةمئاق

ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ةيطاطملا مزاوللاو
ةيئادتبالا داوملاو تاريمونوملا -١

ريمونوملا
ةيئادتبالاةداملاوأ

ةسناجتملا تاريميلوبلا
تاريميلوبوكلاو

مادختسالا دييقت وأ ديدحتلا

مارغيلملاب اهنع اربعم ”mQ“( ىوصقلا ةيقبتملا تايوتحملا تيبثت ىلإ ةيئادتبالا داوملا وأ تاريمونوملا هذه ضعب يدؤت
ةيئاذغلا داوملا نم مارغوليك لكل مارغيلملاب اهنع اربعم ”SML“( صاخلا لاقتنالا دودح وأ/و )مزاوللاو ءايشألا نم مارغوليك لكل
.)ةيكاحملا اهداوم نم  وأ

.مادختسالل ةزهاجلا مزاوللا وأ ءايشألا ةلحرم يف دودحلا نم نيعونلا نيذه مارتحا نم ققحتلا بجي

SML)T( =داوملاب وأ ةداملاب وأ عيمجتلاب ايلك اهنع اربعم ،ةيكاحملا اهداوم وأ ةيئاذغلا داوملا يف صاخلا لاقتنالا دح
.ةنيبملا

DL= ليلحتلا جهنم نع فشكلا دح،

DN= ليلحتلا جهنم ةطساوب فشكلل لباق ريغ. 

SML =21غلك /غلم

SML =DN)DL =1غلك /غلم٠,٠(

mQ =غلك /غلم٥

mQ =غلك /غلم٥

-

mQ =1غلك /غلم

SML =DN)DL =2غلك /غلم٠,٠
)جردملايليلحتلاحماستلا

SML )T( =٠3غلك /غلم

)كييلاملا ضمحب اهنع ربعملا(

mQ =1غلك /غلم

SML =DN)DL =2غلك /غلم٠,٠(

)جردملايليلحتلاحماستلا

mQ =1غلك /غلم

SML =DN)DL =1غلك /غلم٠,٠(

-

-

-

-

SML =DN)DL =1غلك /غلم٠,٠(

.لينيفلا  تاتيسأ

.ديماليركألا

 .كيليركألا ضمح

كيليركاثيملا ضمح

.كيراموفلا ضمح

.ليرتينوليركألا

.كييلاملا ديرديهنأ

.نايداتوبلا -3،1

.لينيفلا رورولك

ناليثيإلا

.نابوربورويلف يسادس

   .)ناتوبوزيإ =( نابورب -1 -ليثيم2

.نابوربلا

ناريتسلا

EVA

RBSX

RBNX

XNBR

XNBR

،ايلبق كباشتملا

NBR / PVC

FPM

CIIR, BIIR , IIR

EPDM, EPM

YSBR, XSBR, SBR

NBR,

NBR,

و جردهملا NBR,XNBR

-

XNBR,

SBR

SBR, BR,

.ايلبق كباشتملا NBR,

NBR,

h

EPMEPDM,CM,CSM,EVA
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ةلدعملا لماوعلا-٢

ريميلوبلل ةلدعملا لماوعلا
ةسناجتملا تاريميلوبلا

مادختسالا دييقت وأ ديدحـتتاريميـــلوبوكلاو

  تيربكلا ديسكوأ يناث

  موربلا

   رولكلا

نيجورديهلا

CSM

BIIR

CM, CSM, CIIR

-

-

-

-

-

يناثلا قــــــحلمــــلا

طاطملا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا اهلالخ نم تفنص يتلا لامعتسالا تائف

ةقبطملا ةلاطعلا ةبرجت طورشاذكو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا

 )١( ةلاطعلا ةبرجت طورشةينعملا ءايشألا نع ةلثمألامعتسالا عاونأ

،ةــعــباــتــتملا ةــنـــخاسلا ةسمالملا

ةسمالملا لالــــخ نــــم اــــيــــلاـــــمـــــتـــــحا

.ةلوطملا

.ةلوطملا ةسمالملا

.ةدملا ةطسوتم ةسمالملا

.ةريصقلا ةسمالملا

 .)2(مفلا قيرط نع ةسمالملا

.طغضلا رجانط  تالصو

.ةمقعملا رارجلا تالصو

بلــــــعــــــلــــــل برستـــــــلا عـــــــنـــــــم تالصو

 .ةيعوألاو

يتــلا ماــمصلا رصاــنـــعو بيـــباـــنألا

.نيلامعتسالا نيب ةأبعم تيقب

مل يتلا مامصلا رصانعو بيبانألا

ةمزحألاو تازافقلاو ،ةأبعم قبت

.ةلقانلا

.تاصاصملاو تاملحلا

.ةيوئام ةجرد121 دنع ةعاس1

،ةيوئام ةجرد121 دنع ةعاس1

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع مايأ٠1 مث

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع مايأ٠1

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع ةعاس٤2

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع ةعاس2

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع ةعاس٤2

تائفلا

A

B

C

D

T

مزاوللاو ءايشألاب قلعتملا ميظنتلا ىلإ عوجرلا بجي ،طاطملاب ةقلعتملا ةيئايميكلا ةلاطعلا تارابتخا ذيفنت دصق)1(
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا ةدام نم ةعنصملا

.عبارلا قحلملا رظنأ)2(
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ثلاثلا قــــــحلمــــلا
 ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا تاريميلوبلا ىلإ اهتفاضإب صخرملا تافاضملا

ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ةيطاطملا مزاوللاو

مادختسالا ديـيـقـت وأ دـيدـحــتداوملا ءامسأ

.لوزايثوزنبوتباكرم -2

.لوزايثوزنبوتباكرم -2 كنزلا حلم

.لوزايثوزنبوتباكرم -2 مويدوصلا حلم

.لوزايثوزنب يئانث تيربكلا يئانث

N - t-ديمانيفلوس -2 -لوزايثوزنب ليتوب.

N-ديمانيفلوس -2 - لوزايثوزنب - ليسكهولكيس.

.نيمألا ليثيإ ليسكهولكيس

N،N‘ -نيديناوج لينيف يئانث.

.نيديناوج يئانث ليلوت -٠

.مارويثلينيفلا يئانث ليثيملا يئانث تيربكلا يئانث

.مارويثلا ليزنب يعابر تيربكلا يئانث

.مارويثلا نيليثيم يسامخ يئانث تيربكلا ارتيت

.مارويثلا ليثيم يعابر تيربكلا يداحأ

.مارويثلا ليثيإ يعابر تيربكلا يئانث

.مارويثلا ليثيم يعابر تيربكلا يئانث

.ساحنلا تامابراك ويث يئانث ليثيملا يئانث

 .نيديرببلا تامابراك ويث يئانث نيليثيملا يسامخ

.كنزلا تامابراك ويث يئانث ليزنبلا يئانث

.مويدوصلا تامابراك ويث يئانث ليتوبلا يئانث

.كنزلا تامابراك ويث يئانث ليتوبلا يئانث

.كنزلا تامابراك ويث يئانث ليثيإلا يئانث

.مويدوصلا تامابراك ويث يئانث ليثملا يئانث

.كنزلا تامابراك ويث يئانث ليثملا يئانث

.كنزلا تامابراك ويث يئانث لينيفلا ليثيإ

A،B،C،D،T  تائفلا

T : xam Q =٥٠,٠ %

A،B،C،D،T تائفلا

T : xamQ =1 %

.D ةئفلا

B،C،Dتائفلا

D ةئفلا

C،D تائفلا

D ةئفلا

Dةئفلا

B،C،Dتائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

D ةئفلا

D ةئفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

D ةئفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

T : xamQ =٤.٠ %.

  تاعرسملا -١
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مادختسالا دييقت وأ ديدحـتداوملا ءامسأ

N-كنزلا تامابراك ويث يئانث نيليثملا يسامخ.

.نيلوزايث وتباكرم -2

.ايرويث لينيف يئانث

.نيمألا يعابر نيليثملا يسادس

ويث  - يئانث – ويث يعابر )ليثيإ ليثم -1( – يئانث٠،٠
ليبورب وزيإلا( – يئانث نم تيربكلا يعابر =( تامروف
.))تانيج وثنازك

.نيمألا يئانث نيليثملا يسادس تامابراك

.)نيمأ يسكيهولكيس( – يئانث – نيليثم – ’٤ ،٤ تامابراك

B،C،D تائفلا

D ةئفلا

D ةئفلا

D ةئفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

D  ةئفلا

D ةئفلا

ةنكلفلا لماوع -٢

.لييوزنبلا يئانث ديسكوريب

.ليتوبلا.t -يئانث ديسكوريب

.ليموكلا يئانث ديسكوريب

.)لييوزنبورولك -٤( -يئانث ديسكوريب

.نيزنب -)ليبورب وزيإ - ليتوب.t( يئانث –1،3 ديسكوريب

)ليتوب.t( –يئاــنـــث2،٥ -لــيــثـــيـــم يئاـــنـــث -2،٥ دـيسكورــيــب
.ناسكه

.تيربكلا

A،B،C،D،T  تائفلا

)للحتلا تاداضم( نيجسكألا تاداضم -3

.)لونيف ليتوب.t -6 ليثم -٤( يئانث – نيليثملا – ’2،2

.)لونيف ليتوب.t -6 ليثيإ -٤( يئانث – نيليثملا –’2،2

.)لونيف ليسكهولكيس -6 - ليثم -٤( يئانث – نيليثملا – ’2،2

.)لونيف لينون -6 - ليثم -٤( يئانث – نيليثملا –’2،2

ليثم -٤ – ليسكهولكيس - ليثم -6( يئانث – نيليثملا – ’2،2
.)لونيف

.)لونيف ليثم -3 – ليتوب.t -6( يئانث – ناديليتوب –’٤،٤

.)لونيف ليثم -3 – ليتوب.t -6( يئانث ويث–’٤،٤

A،B،C،D،T  تائفلا

T : xamQ =٤,٠ %.

A،B،C،D،T  تائفلا

T : xamQ٤,٠ %.

A،B،C،D تائفلا

B،C،Dتائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا
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.يليتكوألا وأ يليتوب وزيإ ليتوب لونيف

،نايداتنب ولكيس يئانثو لوسيرك. P نم لعافتلا تاجوتنم
.يليتوب

.)THB=( لونيف ليثم -٤ - ليتوب.t - يئانث –2،6

.نونيكورديهلا ليمأ.t  يئانث –٥،2

ليتوب.t-يئانث  -3،٥( يثالث -6 ،٤ ،2 – ليثم يثالث -٥ ،3 ،1
.نيزنبلا )ليزنب يسكورديه -٤

-يـــــئاـــنث -3،٥( –3[ سـيــــك ارـتـــــيــت ليــثـيرـــــث يرأ يـــساـــمــخ
t.وأ ] تاــــنوـــيبورــب )لـــيـنــيف يــســـكوردـــيـــه -٤ –لـــيــتوـــــب
–٤ – ليتوب.t-يئانث -3،٥(– نيليثم[ سيك ارتيت :)فدارملا(

.ناثيم ]تيمانيس ورديه )يسكورديه

] ليإ –2 – نيز ايرت -1،3،٥– )ويث ليتكوأ(يئانث -6،٤[ -٤
.لونيف )ليثيإ ليثيم يئانث –1،1(يئانث -6،2 – ونيمألا

n.يئانث3،٥( –3 ليسيد ينامث- t.يسكورديه–٤ – ليتوب
.تانويبورب )لينيف

.كينويبورب يد ويث ’اتيب ،اتيب ضمح نم رتسيل يرول يد

.ينيريتس تالونيف

.تيفسوف )لينيف - لينون يئانثو يداحأ( يثالث

.تيفسوف )لينيف – ليتوب.t-يئانث -٤ ،2( يثالث

.نوتيسألا / نيمأ لينيف يئانث تافثكم

.يليتكوأ نيمأ لينيف يئانث

.ينيريتس نيمأ لينيف يئانث

N- )1،3- ليـتوــب لـيـثـيم يــئاــنـث(–N ‘لــيــنــيــف – P.نــلـيـنيــف -
.نيمألا يئانث

يسكورديه -2( –1و تانيسكوس ليثيم يئانث فثكم ددعتم
.نيديربب ليثم يعابر  -6 ،6 ،2 ،2  – يسكورديه –٤ - ليثيإ

)لينيف ليثيم - ’٥ – ليتوب.t – ’3 – يسكورديه – ’2 ( –2
.لوزايثوزنب ورولك -٥

A،B،C، D تائفلا

A،B،C،D  تائفلا

xamQ =٤,1 %.

B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

xamQ =3,٠ %.

A،B،C،D،T  تائفلا

xamQ =2,٠ %.

A،B،C،D  تائفلا

xamQ =٥,٠ %.

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

xamQ =٤,٠ %.

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

.ةانثتسم ةينهدلا ةسمالملا،C،D تائفلا

xamQ =1%.

.ةانثتسم ةينهدلا ةسمالملا،C،D تائفلا

xamQ =1 %.

.ةانثتسم ةينهدلا ةسمالملا،C،D تائفلا

xamQ =1%.

D تائفلا

xamQ =٥,1 %.

A،B،C،D  تائفلا

xamQ =3,٠ %.

A،B،C،D  تائفلا

xamQ =٥,٠ %.

مادختسالا دييقت وأ ديدحـتداوملا ءامسأ
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.)1( كنزلا ديسكأ

.)1( كنزلا تانوبرك

ةعبشم ريغ وأ ةعبشم  ةينهدلا ضامحألا نم كنزلا حالمأ
.)٠2C)1- 21C   نم

.)2( مويسلاكلا ديسكأ

.)2( مويسلاكلا ديسكورديه

.)2( يزينغملا

.)2( مويزينغملا تانوبرك

نم  ةعبشملا ريغ وأ ةعبشملا  ةيجوزلا ةينهدلا ضامحألا
21C -٠2C.

.نيمألا لوناثيإ يثالث

.ليكلأ.n هتاريتسإو لوكيلج نيليثيإ ددعتم

.A،B،C،D،T  تائفلا

)1(

.غلك / غلم٠1 ةيكاحملا اهداوم وأ ةيذغألا ىلإ كنزلا لاقتنا زواجتي ّالأ بجي )أ

: ةيتآلا  صئاصخلا مارتحا بجي ،تاصاصملاو تاملحلا ةعانص لاجم يف كنزلا حالمأ وأ ديسكألا لامعتساب قلعتي اميف )ب
،%1٠٠,٠ : موينيليسلا ،%1٠٠,٠ : قبئزلا ،%1٠٠,٠ : خينرزلا،%3٠٠,٠ : مويمداكلا ،%2٠٠,٠ : صاصرلا نم : ىوصقلا تايوتحملا
.%1٠٠,٠ : مويرابلا

تائبعتلا ىلع ةقبطملا ةيندعملا رصانعلا ضعبب ةقلعتملا ةواقنلا ريياعمل ةقباطم تاطشنملا هذه نوكت نأ بجي )2(
.)هاندأ تائبعتلا -6 ةطقنلل اقبط( طاطملل ةهجوملا ةيندعملا

تالطعملا -٥

تاطشنملا -٤

.كييوزنبلا ضمح

.كيليسيلاسلا ضمح

.كيلاثف ديرديهنأ

ليثيم يثالث - ’21 ،’8 ،’٤( –2 –1 ليثيملا يعابر7،8،٥،2
.)لوريفوكوت افلأ وأ (٠-6 نامورك )ليسيد يثالث

A،B،C،D،T  تائفلا
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.هيمملا نيمولألاو نيمولألا

.مويسلاكلا تانوبرك

.)eimolod()يمولود( مويسلاكلاو مويزينغملا تانوبرك

.يليلسلا سيليسو سيليسلا

.مويدوصلا تانيمولأ - وكيليس

.مويزينغملا تاكيليس

مويسلاكلا تاكيليس

.موينمولألا تاكيليس

ةــلــباــقــلا موــيراــبـــلا حالـــمأ نـــم ةـــيـــلاخلا( موـــيراـــبـــلا تاـــفـــلوس

.)نابوذلل

.)2( )يرارحلا وأ ينرفلا( نوبركلا دوسأ

.ناتيتلا ديسكأ

.تنايمألا ءانثتساب ، ةيعانطصالاو ةيعيبطلا فايلألا

.ةيجاجزلا فايلألا

A،B،C،D،T  تائفلا

)١( تائبعتلا-6

ضمــح نــم1.٠M يف ةــباذإلا دــعــب ةددحملا ةــيــندــعملا رصاــنــعــلا ىوــتــحــم زواــجــتــي ّالأ بجــي تاــئبــعــتـــلا لـــكـــل ةـــبسنـــلاـــب )1(

،%1٠.٠ : موينيليسلا ،%1٠.٠ : مويمداكلا ،%٥٠٠.٠ : قبئزلا ، %1٠.٠ : خينرزلا ،%1٠.٠ : صاصرلا : ةيتآلا دودحلا كيرديهرولكلا

 .%1.٠ : موركلا ،%1٠.٠ : مويرابلا

ةسمالملا داوملل%٠3 ىلإ تضفخ ،ةداملا نزو نم%xamQ٠٥ ىصقألا ىوتحملا نوكي ،دوسألا نوبركلل ةبسنلاب )2(

صلختسم مدقي نأ بجي .%٥1.٠ يواسي وأ نم لقأ نيولوتلا صلختسم دوسألا نوبركلا مدقي نأ بجي .تويزلا وأ بيلحلل

)رتمونان683( ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ءافطنا )ةفرغلا ةرارح ةجرد يف ةعاس٤2 ،دوسألا نوبركلا نم غ1 ـل للم٠٠1( ناسكه ولكيس

لامعتسالل ةزهاجلا طاطملا نم مزاوللاو ءايشألا جتنت ال نأ بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .مس1 ةيلخل ىصقأ دحك2٠.٠ نم

نع فشكلا دح نم ربكأ ،اهتاكاحم وأ ةيئاذغلا داوملا يف ،نيريب - )3،٤( وزنبلل اددحم الاقتنا دوسألا نوبركلاب ةلمحملاو

.)غلك / غكم٥٠.٠= DL( ةمدختسملا ةيليلحتلا ةقيرطلا
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.ةيئاذغلا ةيعونلا تاذ ةينيفاربلا ةيندعملا تويزلا

1،٤و1،3 نــم طــيــلــخو كيــبـــيدألا ضمـــح تارـــيـــتسإ ددـــعـــتـــم
نزولا( ةلتسؤم ليسكورديهلا تاعومجم نيأ لويدناتوب
.)٠٠٠1 ىلإ > طسوتملا يئيزجلا

لويدناتوب1،3 نم طيلخو كيبيدألا ضمح تاريتسإ ددعتم
.)٠٠٠1 > طسوتملا يئيزجلا نزولا( لويدناسكه1،6 و

.)ليسكه ليثيإ -2( يئانث تابيدأ

.ليتوبوزيالا يئانث تابيدأ

  .ليتوبلا يئانث تالاطف

.ليزنبلا ليتوب تالاطف

.ليسكه ولكيسلا يئانث تالاطف

.)ليسكه ليثيا -2( يئانث تالاطف

.لينونوزيالا يئانث تالاطف

.لييدوزيالا يئانث تالاطف

  .ليتوبلا يئانث تاسابيس

.)ليسكه ليثيا -2( يئانث تاسابيس

.لوكيلغلا ناليثيا يثالث تاليرباكيد

)٠2C-21C( لـــــيـــــكـــــلألا ضاــــــمــــــحأ كيــــــلوــــــنــــــيــــــفــــــلا تارــــــيــــــتسإ
.كينوفلوسلا

SML=3,غلك/غلم٠.

SML =3ةجردهملا تويزلا يف غلك/غلم.  

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =81غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =٥,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =3غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =6غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =6غلك/غلم

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =٥,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =8,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =3غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML )T( =٥,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML )T( =٥,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =6غلك/غلم

A،B،C،D،T  تائفلا

 تانولملاو تاغبصلا -٧
 ءايشألاب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف اهب صخرملا تانولملاو تاغبصلا

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا نم ةعنصملا مزاوللاو

ةيكيتسالبلا تاحفصملا -٨
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 .نافولوكلا

.ةلدعملا ريغ وأ ةلدعملا نافولوكلا تاريتسإ

يزـيرـيــمــيدــلا وأ/و جردــهملا ناــفوــلوــكــلا ضاــمــحأ تارــيــتسإ
)eésirémid(.

.نابرثلا ةددعتم ،كينبرثلا تاجنتار

ديهدلامروف  - لوليزك جنتار

ديهدلامروف – نيسزوزير جنتار

ديهدلامروف – نيمالم جنتار

ةجردهملا كيتافيلأ طفن تاجنتار

A،B،C،D،T  تائفلا

       .غلك/غلم3 : ديهدلامروفلا نمSML  : ريكذت

SML =3غلك/غلم.

تاجنتارلا-٩

.يئاذغ عباط وذ يعانطصا

.ناليثيإلا ددعتم عمش

ةـيـعوـنـلا وذ نيلاـتسيرـكورــكــيملا نوــكــي نــيأ نيفارــبــلا عــمش
.ةيئاذغلا

.ابونراك عمش

.ديماكوريإ

.ديمارايتس

.ديمايلوأ

 )NIS 223(نيتيسيل

.يديسكوبيإلا اجوصلا تيز

)*( 21Cنم ربكأ ةيجوز ةينهذ ضامحأ كنزلا حالمأ

.لوكيلغلا تارايتس يداحأ

.ناتوبلا ةددعتم

.يناويح لصأ تاذ ءارغ

.ناتكلا تيز

.ةجردهملا كينيد اتنب ولكيس عون نم طفنلا تاجنتار

.ةيتابنلا تويزلا نم اهيلع لصحتم

xamQ =٠2 %

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

1- SML =3,غلك/غلم٠.  

2 - SML =3جردهملا عمشلا يف غلك/غلم.           

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

xamQ =2,٠ %

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =3غلك/غلم. 

A،B،C،D،T  تائفلا

ذيفنتلا لماوع-٠١

.تاطشنملا-٤ :ثلاثلا  قحلملا نم )1( ةطقنلل اقبط )*(
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.)كيليسكوب راكيدوزأ ضمح ديمأ يئانث  =(  ديمانوبراكيدوزأ

.)ديزارديه لينوفلوس نازنب ( يئانث يسكوأ –٤‘ ،٤

A،B،C،D،T  تائفلا

خفنلا لماوع -١١

.)1(كنزلا تارايتس

تاعومجم عم نازكوليس ةددعتم ةيوضع( نوكيليسلا تويز
.)2()لينفلا وأ/و ليثيملا

ةينهد ضامحأ مويساتوبلا وأ/و مويسلاكلا ،مويدوصلا حالمأ
٠2C– 21C ةيجوز

.لوكيلغلا ناليثيا  ددعتم

.لوكيلغلا ناليبورب ددعتم

.موينومألاو مويساتوبلاو مويدوصلا تانوفلوس)٠2C-8C( ليكلأ

.زوليليسلا ليثم

A،B،C،D،T  تائفلا

عزنلا لماوعو تاقلزملا -٢١

   .تاطشنملا-٤:GdãÉdå قحلملا نم )1( ةطقنلل اقبط )1(

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا نوكيليسلا رموتساليإب ةقلعتملا لوعفملا ةيراسلا ماكحألل ةقباطم )2(

ســكتاللةصاختاجوتنم -3١

دحأ قيرط نع اضيأو كاينومألا قيرط نع هينَج ناكم يف يمحيو تبثي نأ نكمي طاطملل يعيبط ريميلوب سكتاللا
 : ةيتآلا تاجوتنملا

،مويدوصلا وأ كنزلا تاموبراك ويث يئانث ليكلأ يئانث −

.مارويث ليثيا يثالث وأ ليثم يثالث روفلوس يئانث −

.كنزلا ديسكوأ-

تانخثملا ،يقاولا ءارغلا هابشأ )أ -3١

.موينومألاو مويساتوبلاو مويدوصلا نم هحالمأو نييزاكلا

.ةيئاذغلا نيتاليجلا

.يئاذغلا ديراكاسلا ددعتم

.مويدوصلا تانيجلأ

.كيليركألا ضمح ريميلوبلا ددعتم وموأ

كيـيلاـملا و كيـليرــكأ اــثـيـم كـيـليرــكألا ضاـمــحأ ريـمـيلوــبوــك
،تاــتاــسرــيفلا ليـنـف ،رـثـيالا لــيـنـف ليــثم ،نارـيــتـسلا عــم
موينومألاو مويـساتوـبلاو مويدوصلا نم هحالمأو نايداتوبلا
.)٠٠٠1  > طسوتملا )ج و( يئيزجلا نزولا(

A،B،C،D،T  تائفلا
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يئيزـجلا نزوــلا( كييلاملا دــيردــهنأو ناريـتسـلا ريمـيلوـب وــك
.)٠٠٠٠2 > طسوتملا )ج و(

ناليبورب ددعتم وأ/و ناليثيإلا ددعتم عطق –ريميلوب وك
.ناثيروأ ددعتم وأ /و تانيسوزيا ددعتم عم لوكيلغلا

اذكو نافولوكلا نم ةيجنتارلا ضامحألاو لوكيلغلا تاريتسإ
.ةجردهملا اهتاجوتنم

،لـيــثــيا يسكوردــيــه ،لــيــثــيا ،لــيــثــم :زوــلــيــلــيسلا تاــقــتشم
،لــيــثــيا يسكوردــيــه لــيــثــيا ،رــيــثـــيا لـــيـــثـــيا يسكوردـــيـــه
.زوليليسلا ليثيم يسكوبراك

.كيلينيفلا ددعتم لوحك

.نوديلوريب لينيف ددعتم

A،B،C،D،T  تائفلا

ضاـــمـــحألل موـــيـــنوـــمألاو موـــيساـــتوـــبــــلاو موــــيدوصلا حالــــمأ -
. )٠2C- 21C( ةيجوزلا ةينهذلا

اذــــكو( موـــــينوــمألاو موــــيــساـــتوــبــلاو موـــيدوــصـــلا تاـــــتــيـــيـــبأ -
 .)وردـيـهـيد و ردـــيه تاـــقـــتـشـــم

ضـمـحــل موــيــنوـــمألاو موـــيساـــتوـبـــــــــــــــــــــــلاو موــــيدوـصـلا حالـمأ -
.كينيسكوسوفلوس )٤C -61C( ليكلأ

.كينوفلوس )٠2C- 21C( نيكلأ ن -1 ضمح مويدوصلا حلم -

مويدوصلا حلم عم كيمروفلا ديهدلأ فيثكت تاجوتنم -
.كينوفلوسلا نيلاطفن ضمح موينومألاو

.)٠2C- 8C( تانوفلوس ناكلأ -

،تاـنوـفـلوس )نازـــنـــب ،نيلاـــطـــفـــن =( نارأ )8C -81C( لــيــكـــلأ -
.مويسلاكلا وأ مويدوصلا نم اهحالمأو تافسوفو تافلوس

.مويدوصلا تافسوف ددعتم يثالث -

،)3C -81C( لوحكلا ىلع ناليثيإلا ديسكأ فيثكت تاجوتنم -
وأ ةينوفلوسلا ةقتشملا اهحالمأو لونيف )٤C -9C( ليكلأ
.ةيتافسوفلا وأ ةيتافلوسلا

ةينهدلا تانيمألا ىلع ناليثيإلا ديسكوأ فيثكت تاجوتنم -
)21C -81C( ةيثالثلا وأ ةيوناثلا وأ ةيلوألا.

ناليبوربلا ديسكأ وأ/و ناليثيإلا ديسكأ فيثكت تاجوتنم -
81C ىلإ8C نم لوحكلا ددعتم وأ يداحأ ىلع

A،B،C،D،T  تائفلا

تاقتشملاو تابلحتسملا )ب -3١
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.موينومألا تاوزنب

.مويدوصلا تاوزنب

.مويساتوبلا تابروس

.دحاو –3 - نيلوزايث وسيزنب2،1

.مويدوصلا تانيف لينف -2

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =2,1غلك/غلم،xam Q =2٠,٠ %

A،B،C،D،T  تائفلا

xam Q =2,٠ %

A،B،C،D،T  تائفلا

ةوغرلا تاداضم )د -3١

،)*( )لينيف وأ/و( ليثم تاعومجم عم نازكوليس ددعتم يوضع
.اهب صخرملا تاجوتنملا عم هبالحتسا لمتحملا نم

.لونابورب وزيإ

ةيجوزلا ةيــنــهدــلا ضاـــمــحألا تارــيـتسإ يـــسكوــــكــلأ ددــــعـــتم
.٤2Cىلإ8C نم

.لويد -7 ،٤ – نيسيد٥ – ليثيم يثالث-7،9،٤،2

.تافسوف ليتوب يثالث

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

xam Q =1%

A،B،C،D،T  تائفلا

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل هجوملا نوكيليسلا رموتسالياب قلعتملا لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقبط )*(

.كاينومألا

.دوصلا

.ساتوبلا

.مويدوصلا تانوبراك

.مويساتوبلا تانوبراك

.موينومألا تاتيسأ

.موينومألا رورولك

.موينومألا تارتين

.موينومألا تافلوس

.لونابورب -1 – ليثم –2 – ونيمأ ليثم يئانث –2

.لونابورب -1 – ليثم –2 – ونيمأ –2

2– )- Nلوناثيإ )ونيمأ ليثم يئانث.

A،B،C،D،T  تائفلا

 رمختلا نم ةيامحلا لماوع )ج- 3١

 ةدياحملاو دادسلا لماوع )ــه- 3١



ـه٢٤٤١ ماع نابعش٢٢١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٥٢ 30

.)*( نازكوليس ليثم يئانث ددعتم ريثيا ددعتم

.كيتيسألا ضمح

.كيرتيسلا ضمح

.كيرتراتلا ضمح

.مويسلاكلا رورولك

.مويسلاكلا تارتين

.موينمولألا تافلوس

)xedoC  ةيعون( بشلا

.ريثيا )ليثم – لينيف( ددعتم

A،B،C،D،T  تائفلا

رثختلا لماوع )و -3١

عبارلا قــــــحلمــــلا

.لبازورتين-N  داومو  نيمازورتين-N ريرحـت ديدـحــت يف ةقبطملا  ةيساسألا  طورشلا  . أ  ءزجلا

: )باعللا يكاحم لولحم ( ريرحتلا براجت يف لمعتسملا لئاسلا .١

غ٠,lCaN(، 2( مويدوصلا رورولك نم غ٥,٠ ،)3OCHaN( مويدوصلا تانوبراكيب نم غ2,٤ باذي ،لئاسلا اذه ىلع لوصحلل

يذ ءام وأ رطقملا ءاملا نم دحاو )1( رتل يف )2ONaN( مويدوصلا تيرتين نم غلم٠3 و )3OC2K( مويساتوبلا تانوبرك نم

.9 يواسي لولحملل )HP( ينيجورديهلا سألا نوكي نأ بجي .هل ةلداعم ةيعون

: براجتلا طورش .٢

ريرحتلا براجت يف لمعتسملا لئاسلا يف تاصاصملا وأ تاملحلا نم ةبسانم ةيمك ىلع ةداملا نم ةعطتقم تانيع رمغت

.)ةيوئام ةجرد2 ±( ةيوئام ةجرد٠٤ ةرارح ةجرد يف ةعاس )٤2( نيرشعو عبرأ ةدمل

نم ةررحملا لبازورتين- N داوم و  نيمازورتين- Nىوتسم  دـيدـحـــت  جهنم  يف  ةقبطملا ريياعملا  . ب ءزجلا
.تاصاصملا وأ تاملحلا

صالــــخـتسا مـتـي .أ ءزــجـلل اًقبط هيـلـع لصحتم لوــلـحـم لـــك يـف يـماــسـقلا ءزــجلا يــف نيمازورتــين- N رــيرــحت ددــحــي .1

N-ناثيم ورولك يئانث قيرط نع نيمازورتين )MCD( يف يفارجوتاموركلا ةطساوب ددحيو رحلا نيمازورتينلا نم يلاخلا

.ةيزاغلا ةلحرملا

ليوحت متي .أ ءزجلل اقبط هيلع لصحتم لولحم لك نم ةماسقلا نم رخآلا ءزجلا يف لبازورتين-N داوم ريرحت ددحي .2

صالختسا متي ،كلذ دعب.كيرديهرولكلا ضمحب يماسقلا ءزجلا اذه ضيمحت قيرط نع نيمازورتينلا ىلإ لبازورتين-N داوم

.ةيزاغلا ةلحرملا يف يفارجوتاموركلا قيرط نع هديدحت متيوMCD قيرط نع لولحملا نم نيمازورتينلا

.ةوغرلا تاداضم : )د -31 )1( ةطقنلا / لثم )*(
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ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

رياربف٤٢ قفاوـملا2441 ماـــعبـــجر٢١يــفخّرؤـــم رارــــق
ســـلــــجـــملا ءاــــــضـــــــعأ نيـيــــعــت نــمـضــــتـي ،١٢٠٢ ةــنــس

دــــيصلــــل ينـــــقـــــتـــــلا نـــــيوـكـــــتـلا ةسردمل يهـــيـجوـتـلا
.ةـــلاــقلل تاـيــئاــملا ةـيــبرــتو يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوــملا2٤٤1 ماــــــع بــــجر21 يــف خرؤــم رارـــق بـــجوـمـب
،مــهؤاــمـسأ ةـيــتآلا ءاــضــعألا نـّيــعــي ،12٠2 ةــنــس رــيارــبــف٤2
78-٥٠ مقر يذيـفنتلا موــسرــملا نم٠1 ةداملا ماكـحأل اــقــيـبطت
٥٠٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا62٤1 ماع مرحم٤2 يف خرؤملا
يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا سرادم ميظنت ددحي يذلا

يهيجوتلا سلجملا يف ،ممتملا ،اهريسو تايئاملا ةيبرتو
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةلاقلل

دــيـصـلاـب فــلــكملا رـيزوـلا لـثـمم ،ةـيــمـهارــب دـيــمحلا دـبـع –
،اسيئر ،يرـحـبلا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يلعب زيزع دمــحـم –

،ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ردادقأ نايزمأ –

نـيوــكـتلاـب فــلــكملا رــيزوــلا لــثـمم ،يــجاــح باــهولا دـبـع –
،نيينهملا ميــلعـتـلاو

،ةـيــلاـملاـب فـلــكملا رــيزوــلا ةــلـثـمم ،يـبرـغـم اــهم –

نييرادإلا نيمدختسملل بختنم لثمم ،ةبلط نيدباعلا نيز –
،نيينقتلاو

،نيملعملل بختنم لثمم ،يريتم دشار –

ةـــيــبرــتو يرــحبـلا ديـصـلا ةــفرــغ لــثــمم ،يــبوــي يزـــمر –
.فراــطـلا ةــيالوــل تاــيــئاــملا

83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤـملا رارقلا ماكحأ ىــغـلت
ءاضعأ نييعـت نـمـضتملاو71٠2 ةـنـس سراــم32 قــفاوــملا
يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل يهيجوتلا سلجملا

.ةلاقلل تايئاملا ةيبرتو
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رياربف٤٢ قفاوملا2441 ماعبجر٢١يفخّرؤم رارــــق
ســـلــــجـــملا ءاــــــضـــــــعأ نيـيــــعــت نــمـضــــتـي ،١٢٠٢ ةــنــس

دـيـصـلــــــل يـنـقـتــــــلا نــيوــكــتــــــلا ةــسردـــمل يهـــيـجوـتـلا
.ةــباـنــعـل تاـيـئاـملا ةـيـبرــتو يرـحـبـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوــمـلا2٤٤1 ماـــــع بــــجر21 يــف خرؤـــم رارـــق بجوـمـب
،مهؤاــــمـسأ ةــيــتآلا ءاــضـــعألا نـّيـــعــي ،12٠2 ةنــس رـــيارـــبف٤2

78-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠1 ةداملا ماكحأل اقيبطت
٥٠٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا62٤1 ماع مرحم٤2 يف خرؤملا
يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا سرادم ميظنت ددحي يذلا

يهيجوتلا سلجملا يف ،ممتملا ،اهريسو تايئاملا ةيبرتو
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةبانعل

،يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا لـثـمم ،ةــيزــكوــب نيدــلا زــع –
،اسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يريشق داؤف –

ةيرحبلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ينيسح اضر دـمحـم –
،ةيراجتلا

ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،رابز رداقلا دبع –
،نيينهملا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ينه ةنيد –

نييرادإلا نيمدـخـتسمـلـل بخـتـنــم لــثمم ،لــحــكــل مــيــلس –
،نيينقتلاو

،نيملعملل بختنم لثمم ،ةدبزوب يباشلا –

ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةفرغ لثمم ،يكرت نب نيدلا ريخ –
.ةبانع ةيالول تايئاملا

83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤـملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ءاـضــعأ نييعت نـمـضتملاو71٠2 ةـنس سراــم32 قــفاومـلا
يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل يهيجوتلا سلجملا

.ةبانعل تايئاملا ةيبرتو
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رــياربف٤٢ قفاوملا2441 ماعبجر٢١يفخّرؤم رارــــق
ســـلــــجـــملا ءاــــــضـــــــعأ نيـيــــعــت نــمـضــــتـي ،١٢٠٢ ةــنــس

دــيــصـلـــــــل يـنـقـتــــــــلا نــيوـــكــتـلا ةــسردــمل يهـــيـجوـتـلا
.لاــشرــشــل تاـيــئاــملا ةـيـبرــتو يرــحـبـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوــملا2٤٤1 ماـــع بـــجر21 يــف خرؤـــم رارــق بــجوــمــــب
،مـــهؤاـمـسأ ةـيــتآلا ءاـضــعألا نيـــعي ،12٠2 ةـنـس رـــيارــبـف٤2
78-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠1 ةداملا ماكحأل اقيبطت
٥٠٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا62٤1 ماع مرحم٤2 يف خرؤملا
يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا سرادم ميظنت ددحي يذلا

يهيجوتلا سلجملا يف ،ممتملا ،اهريسو تايئاملا ةيبرتو
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،لاشرشل



ـه٢٤٤١ ماع نابعش٢٢١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٥٢ 32

،يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،تريبدت دمحأ –
،اسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،مناغ ديزي دمــحـم –

،ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يلع واوزأ –

ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،شوفرح ةيهز –
،نيينهملا

فــلـــكملا رــيزوــلا لــثـمم ،يــصالـــخ لازــغــل دـمحـم يدـيــس –
،ةـيــلاــملاب

نييرادإلا نيمدختسملل بـخـتـنم لثــمم ،يواــسوــم ديــشر –
،نيينقتلاو

،نيملعملل بختنم لثمم ،هـلـلا قزر نب ميكحلا دبع –

ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةفرغ لثمم ،يزيزع ىسيع –
.ةزابيت ةيالول تايئاملا

83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤـملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ءاضعأ نييــعـــت نـــمضتملاو71٠2 ةــــنس سراــــم32 قــــفاوملا
يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل يهيجوتلا سلجملا

.لاشرشل تايئاملا ةيبرتو

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

رياربف٤٢ قفاوملا2441 ماعبجر٢١يفخّرؤــم رارــــق
ســــلــجــملا ءاــــضـــعأ نييـــــعــت نــــمـــضـتــي ،١٢٠٢ ةـــــنـــس

دـــيصــلل يــنـقــتـلا نــيوــكــتلا ةــسردـــمل يــهـيـجوــتـلا
.فاـــص يـنـبـل تاــيــئاــملا ةـيــبرــتو يرـحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوــملا2٤٤1 ماــــع بـــجر21 يــف خرؤـــم رارـــق بــجوــمـب
،مــهؤاــمـسأ ةــيـتآلا ءاــضــعألا نيــعــي ،12٠2 ةـنــس رـــيارـبــف٤2
78-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠1 ةداـملا ماـكــحأل اــقـيـبـطـت
٥٠٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا62٤1 ماع مرحم٤2 يف خرؤملا
يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا سرادم ميظنت ددحي يذلا

يهيجوتلا سلجملا يف ،ممتملا ،اهريسو تايئاملا ةيبرتو
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،فاص ينبل

،اسيئر ،يرحبلا ديصلا ريزو لثمم ،بودجم يلع نب –

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،طابر ناورم نامحد –

،ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دمغوب ميلس –

نيوــكـتلاـب فــلـــكملا رـــيزوـــلا لــثــمم ،رـباــص مناــغ دـــمـحــم –
،نيينهملامــيلعتلاو

،ةيلاملا ريزو لثمم ،مشرش دــمحـم –

نيــيرادإلا نيـمدـخـتـسـمـلل ةبـخـتـنم ةـــلـثـمم ،مالـــعــلا داـــعــس –
،نيـينـقـتـلاو

،نيمـلـعـمـلل بـخـتـنم لـثـمم ،حـتيـفـم يـحـتف –

ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةفرغ لثمم ،ديدنص ينغم رونم –
.تنشومت نيع ةيالول تايئاملا

83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤـملا رارقلا ماكحأ ىغلت
سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتملاو71٠2 ةنس سرام32 قفاوملا
ةيبرتو يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل يهيجوتلا
.فاص ينبل تايئاملا
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رياربف٤٢ قفاوملا2441 ماعبجر٢١يفخّرؤم رارــــق
ســـــلـــجـملا ءاــــضـــــعأ نييــــعــت نــمـــضــــــــتي ،١٢٠٢ ةــنــــــس

دـــيــصـلل يــنـقــتلا نــيوـــكـتلا ةــسردـــمل يـهــيـجوـتــلا
.تاوزـــغــلل تاـيــئاــملا ةـيــبرــتو يرـحـبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع بـــجر21 يــف خرؤــم رارــــق بـــجوـمـب
،مـــهؤاـــمــسأ ةــيــتآلا ءاــضــعألا نـّيـــعــي ،12٠2 ةـنــس رـــياربــف٤2
78-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠1 ةداملا ماكحأل اقيبطت
٥٠٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا62٤1 ماع مرحم٤2 يف خرؤملا
يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا سرادم ميظنت ددحي يذلا

يهيجوتلا سلجملا يف ،ممتملا ،اهريسو تايئاملا ةيبرتو
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،تاوزغلل

ديــصلاـب فــلـــكملا رــيزوـــلا لـــثــمم ،نـيرـبـقوــب نونحس –
،اـــسيــئر ،يرــحبلا

،يـنـطوـلا عاـفدــلا رــيزو لــثـمم ،يـحاــيوــب نارـقـم –

،ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ميلس دمغوب –

نــيوــكـتــلاـب فــلـــكـملا رــيزوــلا لــثـمم ،رـصاــنـب نـــسحل نـب –
،نيينـهـملا ميـلـعـتـلاو

،ةيلاملاب فـلــكملا رــيزوــلا ةـلثـمم ،لاـيـص يـفــطـل –

نييرادإلا نيمدختسملل بختنم لثمم ،دعس نب ىفطصم –
،نيينقتلاو
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83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤـملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ءاــضــعأ نييـعــت نمــضـتملاو71٠2 ةـنـس سراــم32 قــفاوملا
يرـحـبـلا دـيصلـل يجوـلوـنـكـتـلا دـهـعـمـلـل يهـيـجوـتـلا سلــجـملا

.لقلل تايئاملا ةيبرتو
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رياربف٤٢ قفاوملا2441 ماعبجر٢١يفخّرؤم رارــــق
ســـلـــجـــملا ءاـــــضــــــعأ نيــيــــعــت نـــمـضــــتي ،١٢٠٢ ةــنــس

يرـحـــبـلا دـــيــصــلل يجولونكتلا دهعملل يـهـيـجوـتلا
.نارــهوـل تاـيــئاــملا ةــيـبرــتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوــمـلا2٤٤1 ماـــــع بــــجر21 يــف خرؤـــم رارـــق بجوـمـب
،مهؤاــــمـسأ ةــيــتآلا ءاــضـــعألا نـّيـــعــي ،12٠2 ةنــس رـــيارـــبف٤2
٤21-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم11 ةداملا ماكحأل اقيبطت
لـــيرـــبأ32 قـــفاوملا62٤1 ماـــع لوألا عـيــبر٤1 يــف خرؤــملا

يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم ليوحت نمضتملاو٥٠٠2 ةنس
ةيبرتو  يرحبلا ديصلل يجولونكت دهعم ىلإ نارهو يف رحبلا
دهعملل يهيجوتلا سلجملا يف ،ممتملا ،نارهو يف تايئاملا
،نارـهوـب تاـيـئاملا ةـيـبرـتو يرـحـبـلا دـيصلــل يجوــلوــنــكــتــلا

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل

،اسيئر ،يرحبلا ديصلا ريزو لثمم ،مسيوق يراوهلا –

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ويروب يلع –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةيافرط ليبن –

،ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا لثمم ،راود دمحـم –

نـيوـكـتـلاـب فـلـكملا رـيزوــلا لــثمم ،شوــكاــبــلــب رداــقــلا دــبــع –
،نيينهملاميلعتلاو

 ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا لثمم ،ينامثع يحي –

نييرادإلا نيمدختسملل بختنم لثمم ،يدهاجم نيدلا رون –
،نيينقتلاو

،نيملعملل بختنم لثمم ،ليزلب بيبح –

ديصلا ةفرغ لثمم ،يرمح نامحرلا دبع طسابلا دبع –
.نارهو ةيالول تايئاملاةيبرتو يرحبلا

83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤـملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ءاضعأ نييــعـــت نـــمضتملاو71٠2 ةــــنس سراــــم32 قــــفاوملا
يرحبلا دـيـصلل يجوــلوـنــكـتلا دـــهـعـملل يهــيـجوـتـلا سلـــجــملا

.نارهول تايئاملا ةيبرتو

،نيملعملل بختنم لثمم ،لضافلب ءايركز –

ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةفرغ لثمم ،راوشت ديجملا دبع –
.ناسملت ةيالول تايئاملا

83٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤـملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ءاضعأ نييــــعــــت نــــمضتملاو71٠2 ةــــــنس سراــــــم32 قــــــفاوملا
يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل يهيجوتلاسلجملا

.تاوزغلل تايئاملا ةيبرتو
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رياربف٤٢ قفاوملا2441 ماعبجر٢١يفخّرؤم رارــــق
ســـلــــجـــملا ءاــــــضـــــــعأ نيـيــــعــت نــمـضــــتـي ،١٢٠٢ ةــنــس

يرـحـــبـلا دـــيــصــلل يجولونكتلا دهعملليهـــيـجوـتـلا
.لـــقــلــل تاـيــئاــملا ةــيـبرــتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاومـلا2٤٤1 ماــــع بـــجر21 يــف خرؤــم رارـــق بـــجوـمـب
،مــهؤاـــمسأ ةـيــتآلا ءاــضــعألا نـّيـعــي ،12٠2 ةـنــس رــيارـبــف٤2
971-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم11 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ةنس ويام71 قفاوملا62٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا

يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم ليوحت نمضتملاو٥٠٠2
ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكت دهعم ىلإ لقلا يف رحبلا
دهعملل يهـيـجوـتلا ســلجملا يف ،ممـتـملا ،لــقــلا يــف تاــيــئاــملا
ةدمل ،لقلاب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكتلا

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

،يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،عيبسوب نيسح –
،اسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يوايحي ديجملا دبع –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةعمجوب دوعسم –

،ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ينارقم ميجن –

ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،نايز دمـحـم –
،نيينهملا

ةــفـيظوــلاـب ةــفـلـكملا ةــطـلـسـلا لــثمم ،راــهــم مــيـكـحلا دــبـع –
 ،ةيمومعلا

نيمدختسملل بختنم لثمم ،ةديغروب فيرشلا دـمحـم –
،نيينقتلاو نييرادإلا

،نيملعملل بختنم لثمم ،شوحوب نيمل دمحــم –

ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةفرغ لثمم ،يروصنم لداع –
.ةديكيكس ةيالول تايئاملا
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،ةيلاملا ريزو لثمم ،يرارول نيمل –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم،يلاميك ةنيمساي–

،ةيمومعلا ةحصلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ىورأ لانم –

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةرقوب ةحيتف –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،مناغ ةميعن –

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةكيرب نب ديلو –

يلاعلامـيـلـعـتـلاـب فـلـكملا رــيزوــلا ةــلــثمم ،روــلسم ةــلــيــبــن –
،يملعلا ثحبلاو

ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملا لثمم ،يشانكم هــللا دبع –
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف

يرحبلا ديصلل يلاعلا ينطولا دهعملا لثمم ،رهاط يروس –
،تايئاملا ةيبرتو

،سييقتلل يرئازجلا دهعملا لثمم ،يناقرف لامك –

يـف نيـمدـخـتسملا نــع ةــبـخـتنم ةـــلـثمم ،نوــــعـمـج ةدنيل –
.ربخملا

سراـم6 قــفاوــملا2441 ماــعبــجر٢٢يــفخّرؤــم رارــــق
هيجوت سلجم ءاـضــعأ نييـعت نـمـضـتـي ،١٢٠٢ ةــنـس

ديصلا تاجتنم ليلـحــتو ةبقارمل ينطولا ربخملا
.طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع بــــــجر22 يــف خرؤـــم رارــــق بجوـمـــب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نـّيعي ،12٠2 ةنس سرام6
خرؤملا٥12-21 مقر يذيفنتلا موسرملا نم11 ةداملا ماكحأل

21٠2 ةنس ويام٥1 قفاوملا33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج32 يف
تاجتنم ليلحتو ةبقارمل ينطولا ربخملا ءاشنإ نمضتملاو
هميظنتو طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

ليلحتو ةبقارمل ينطولا ربخملا هيجوت سلجم يف ،هريسو
،طاسوألا ةفاظنو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل

،يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،لسعلب رمعا –
،اسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يديمح نموملا دبع –

،ةيلخادلا ريزو ةلثمم ،يماطسب ينامأ –


