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ةّيميظنت ميسارم

ىلإ داـمتعالــيوحتو باب ثادحإ نمضتـي ،12٠2 ةنس سراــم12قــــــفاوـملا2٤٤1 ماع نابعش7 يف خّرؤم9٠1-12 مقر يسائر موسرم

.........................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر رييست ةـينازـــــيم

دامـتـعا ليوحتو باب ثادحإ نمضتي ،12٠2 ةنس سراــــم12قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع نابعش7 يف خّرؤم٠11-12 مــــقر يسائرموسرم

..........................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةــيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـــييست ةينازيـم ىلإ

ةـــينازيـم ىلإ داــمتـعا لـيوــــحت نمضتي ،12٠2 ةنس سرام12قفاوملا2٤٤1 ماـع ناــبعش7 يف خّرؤـــم111-12 مـــقر يـــسائرموــسرم

................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو رـــييسـت

مــــقر قـــــــحلملا ىلع ةــقفاوملا نـمضتي ،12٠2 ةنس سرام12قـفاوـملا2٤٤1 ماع ناــبعش7 يف خّرؤـــم211-12 مـــقر يـــسائرموـــسرم

يف رـــــئازجلا ةـــنيدمب  مرــــبملا ،اهلالــغتساو ةــــلئاسلا تاـــقورحملا نـــع ثـــحبلل9891 ةنس رـــبوتكأ32 يف خرؤــــملا دـــــــقعلاب٥

لـيوأ ينإ''و ''س.ل.ل ينابموــك اـــيريجلأ وـــكراداـــــنأ'' تاكرـشو كارـطاـــنوس ةينطوـلا ةــكرشلا نيب٠2٠2 ةنس رـــبوتكأ لوأ

...........................................................................................................''س/أ نيكرب يريجلأ بو إ لاطوط''و دتيميل )اـيريجلأ(

دـــقعلاب6 مـــقر قـــحلملا ىلع ةــقفاوملا نـمضتي ،12٠2 ةنس سرام12قــــفاوــملا2٤٤1 ماع نابعش7 يف خّرؤــم311-12 مــقر يسائرموسرم

''لامش ناـــــقر'' ةاـــــّمسملا ةـــــحاسملا يف اــــهلالغتساو اــــهريدقتو تاــــــقورحملا نــــــع ثــــحبلل2٠٠2 ةــــــنس وــــيـلوي٠1 يف خرؤـــــــملا

تاذ ةــــــــكرش ،كارــــــطانوس ةـــينطولا ةــــــــكرشلا نيــــب٠2٠2 ةـــنس رـــبوــتكأ62 يف رـئازجلا ةـــــنيدمب  مربملا )ج2٥3و ج1٥3 : ناتلتكلا(

''أ.ذ.ش ناـــــــقر نوـــــسيدإ''و ''أ.ذ.ش لاـــــنويسنرـتنأ نوـــــسيدإ''و ''أ.س اـــيلخرأ نوــــيثاروــلبسكإ لوـــصبير'' تاـــــكرشلاو ،مـــــهسأ

......................................................................''ح ب م ج اـيريجلأ أ يد لاـشرتنيو '' و ''ح ب م ج لاـنوــيشاــنرـتنإ  أ يد لاشرتنيو''و

مقر قحلملا ىلع ةــقفاوملا نـمضتي ،12٠2 ةـــنس سراــــم12قـــــفاوملا2٤٤1 ماــع ناــبعش7 يف خّرؤـــــم٤11-12 مــــقر يــــسائرموـــسرم

مرــــبملا ،''يبرعلا ةلمز'' ةاّمسملا ةحاسملا يف اـهلالــغتساو تاقورحملا نــع ثحبلل٥1٠2 ةنس وـــيلوي82 يف خرؤملا دقعلاب2

ةينطولا ةـــكرشلاو )طـفنلأ( تاقورحملا دراوم نيـمثتل ةـينطولا ةـلاكولا نيـــــب٠2٠2 ةنــس رــــبمسيد٤ يف رــــئازجلا ةـــنيدمب

.....................................................................''ف.ب نشيرولبسكإ اـيريجلأ يـنإ''  ةـــــــكرشو ،مـــــهسأ تاذ ةــــــكرش ،كارــــطانوس

مقر قحلملا ىلع ةــقفاوملا نـمضتي ،12٠2 ةنس سراــــم12قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ناـــبعش7 يف خّرؤــــم٥11-12 مـــقر يـــسائرموـــسرم

فـــــيس'' ةاـــــــــّمسملا ةـــــــحاسملا يف اـــهلالـــــــغتساو تاــــقورـــحملا نـــــع ثـــحبلل٥1٠2 ةــنس وـــيلوـــي82 يف خرؤـــملا دـــــــقعلاب2

تاقورـــــحملا دراوــــــم نيــــمثتل ةينطولا ةـــلاـكولا نيـــــب٠2٠2 ةـنس رـبمسيد٤ يف رـئازـــــجلا ةـــنيدــــمب مرــــبملا ،''II ةـــــمطاف

.............................''ف.ب نشيرولبسكإ ايرـــــيجلأ يـنإ''  ةـكرشو ،مهسأ تاذ ةـــكرش ،كارـطاـنوس ةــينطولا ةـكرشلاو )طفنلأ(

دــــقعلاب31 مقر قــحـلملا ىلع ةقفاوملا نـمضتي ،12٠2 ةنس سرام12قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش7 يف خّرؤم611-12 مقر يسائرموسرم

لزـــنم''و ''رــسنلا دالوأ'' نييّمسملا نيتـحاـسملا يف اهلالــغتساو تاقورحملا نــع ثحبلل2991 ةنس ربمفوـــن٤2 يف خرؤـملا

تاذ ةـكرش ،كارـطاـنوس ةينطولا ةكرشلا نيـب٠2٠2 ةنس رــبمسيد7 يف رئازجلا ةنيدـمب  مرـبملا  )٥٠٤و٥12 : ناـتلتكلا( ''طاــمجل

..............................''أ.س ،أ٥٠٤ نويثارولبسكإ لوصبير'' و ''يسكدورب يزارولبسكإ ايريجلأ انيماترب ت ب'' يتكرـشو ،مهسأ

ةّيدرف ميسارم

ينطولا دهعملاب مسق سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

...................................................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

ةرازوب فيشرألاو قئاثولا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام22 قفاوملا2441 ماع نابعش8 يفخّرؤم يسائر موسرم

.......................................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا

ـه٢٤٤١ ماع نابعش٣٢٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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يف نيترئاد يسيئر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.......................................................................................................................................................................................نيتيالو

................................................ةاضق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................كرامجلل

نيوكتل ينطولا دهعملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................مهاوتسم نيسحتو ةيبرتلا يمدختسم

........................ايلع سرادم يريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم

.........................ثحب يزكرمل نيريدم ماـهم ءاــــهنإ نــمضتي ،1202 ةـنس سراــم8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤـم يسائر موسرم

ةينطولا ةفرغلل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل

ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا طيسو

تاساردلل ينطولا دهعملاب مسق سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا

ةيمسرلا تارايزلاو مسارملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب تارمتؤملاو

ضوفمو ةداعلا قوف ريفس نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام22 قفاوملا2441 ماع نابعش8 يفخّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................... )ابوك ةيروهمج( انافاهب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةــــــيالو يف سوــــقيس ةرــــئاد ســـيئر نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس سراـــم8 قـــفاوملا2441 ماـــع بــــجر42 يفخّرؤـــم يسائر موــسرم
..........................................................................................................................................................................................يقاوبلا مأ

نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو

يف ثحبلل ينطولا دهعملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................ةيبرتلا

تازيهجتلل ةينطولا ةسسؤملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا يف ةيجوغاديبلاو ةينقتلا

ظفحل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................اهميمرتو ةيفاقثلا تاكلتمملا

داشرإلل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................يحالفلا

ينهملا ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................هتاقتشمو بيلحلل

تاساردلل ينطولا بتكملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا

٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٤١
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قئاثول ةينطولا ةلاكولل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................ةحصلا

ةيزكرملا ةيلديصلل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................................تايفشتسملل

..........لمعلل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

يركسعلا فانئتسالا ســــــلجم ةـــــسائر فالــــختسا نـــــمضتي ،12٠2 ةــــنس سراــــم12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع ناـــبعش7 يف خّرؤــــم رارــــق
..........................................................................................................................................ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب

ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو

ةرازوـــل ةـــيـموــمعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاشنإ نمضتي،12٠2 ةــنس سرام11 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع بـــــجر72 يف خّرؤـــم رارق
.....................................................................................................................................ةددجتملا تاــقاطلاو يوــقاطلا لاــقتنالا

ةرازوــــل ةيــــمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةليكشت ددحي،12٠2 ةــنس سراـــــم11 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع بـــــجر72 يف خّرؤـــم رارـــق
.........................................................................................................................................................ةددجتملا تاــــقاطلاو يوـــقاطلا لاــــقتنالا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

نأ نـــكمـــي يتــلا لاـــغـــشألاو تامدخلاو تاطاشنلا ةمئاـق دّدحي ،12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوـملا2٤٤1 ماع بجر62 يف خّرؤـم رارق
عاطق يفظوم نيوكتل ةينطولا دهاـــعملاو مهاوتسم نيـسحتو ةــيبرـــتلا يمدـــختســـم نيوــــكتل ينطولا دهعملا اهمدقــي
...............................................اهنع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفيكو ،ةيساسألا اهتمهم ىلإ ةفاضإلاب ،ةينطولا ةيبرتلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

طورش اذـــــــــــكو دامـــــتعالا ناــــــجل رـــــــــيسو ةــــــــــليكشت ددـــــحــــي ،12٠2 ةنس سراــم2 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر81 يف خّرؤــــم رارــــق
...........................................................................................................اهتاداحتاو ةيحالفلا تاينواعتلل دامتعالا حنم تايفيكو

ةراجتلا ةرازو

طورشلل ةددحملا ةينفلا ةــــحئاللا نـــــمضتي ،12٠2 ةــــنس رياربف61 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع بـــــجر٤ يف خرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارــــــق
..............................يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا تاجوتنملا ىلــع )راـــبدوك( يدوــــمعلا زـــمرلا عــــضو ىلع ةقبطملا تايفيكلاو
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٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٤١
5م١٢٠٢ ةنس سرام٨٢

ةـّيميظنتميسارم
٢٤٤١ ماع نابعش٧ يفخّرؤم٩٠١-١٢ مقر يسائر موسرم

باب ثادحإ نمضتـي ،١٢٠٢ ةنس سراــم١٢قــــــفاوـملا
ةـــــــسائر رــــــييست ةـــــــينازـــــيم ىلإ داـــــــمتعالـــــــــيوـــــــحـتو
.ةيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداــمج61 يف خرؤــمـلا61-٠2 مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةـنس رــبمسيد13 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداـــمج81 يف خرؤــــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
نـــــمضتملاو12٠2 ةــــنس يــــفناج2 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

81 يف خرؤملا1٠-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةينازيم نم ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا

: يتأي ام مسري

ةسائر رييست ةينازيم لودــــج يف ثدــــحي: ىلوألا ةّداملا
لصأب قحلملا لودجلا يف نّيبم باب ،12٠2 ةنسل ةيروهمجلا

.موسرملا اذه

هردــــــق داــــمتعا12٠2 ةــــنس ةــــينازيم نــــم ىـــــغلي:٢ ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٥٠3( راــنـيد نييالم ةـــسمخو ةــــئامثالث
تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردـــــق داـــــمتعا12٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصـــــخي :٣ ةّداملا
دــــــــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٥٠3( راــــنيد نييالم ةــــــسمخو ةــــئامثالث

يف ّنيبملا بابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم يف
.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــــــشني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سراــم12قــــــفاوـملا2٤٤1 ماع نابعش7 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ناـــبعش٧ يفخّرؤــــم٠١١-١٢ مــــقر يــــسائرموـــــسرم
نــــــمـــــضتي ،١٢٠٢ ةـــــنس سراــــم١٢قـــــفاوــــــملا٢٤٤١
رــــــييست ةينازيـم ىلإ دامـتـعا ليوحـتو باب ثادحإ

ةـــــــئيهتلاو ةــــــيلحملا تاـــــعامجلاو ةــــــيلخادلا ةرازو
.ةينارمعلا

                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

141و7-19 ناـــــتدامـلا اــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس وـيلوي7 قـــفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداــمج61 يف خرؤـــمـلا61-٠2 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس رــبــــمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداــمج81 يف خرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نـــــمضتملاو12٠2 ةــــنس يــــفناج2 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

81 يف خرؤــــملا٤٠-12 مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تاـــــعامجلاو ةــــــيلخادلا رـــــيزول ةـــــصصخملا تاداـــــمتعالا عــــــيزوت
بـــــجومب رـــــييستلا ةــــينازيم نــــم ةـــينارمعلا ةــــئيهتلاو ةـــيلحملا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

ةرازو رــــــــييست ةـــــينازيم لودــــــج يف ثدـــــحي : ىلوألا ةّداملا
لوألا عرفلا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
ةـــــيزـــكرماللا حــــلاصملا'' يــــناثلا يـــــئزجلا عرـــــــفلا ،''ةـــــــماعلا ةرادإلا''
ةيزكرماللا حلاصملا” هناونعو11-73 همقر باب ،''ةلودلل ةعباتلا
رـــــــجحلا رــــيبادت ذـــــيفنتب ةـــــقلعتم فـــــيراصم - ةـــــلودـــــلل ةــــــــعباتلا
.''يحصلا



ـه٢٤٤١ ماع نابعش٣٢٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٨٢ 6

ةتس هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي :٢ ةّداملا
ةــئامعبرأو اــــنويلم نوــــسمخو ةــــعستو ةـــــئامسمخو رــــييالم
يف دّيقم )جد٠٠٠.٥٥٤.9٥٥.6( رانيد فـــلأ نوـــسمخو ةـــسمخو
تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

ةتس هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٣ ةّداملا
ةـئامعبرأواـنوـيـلـم نوـسمــخو ةـعستو ةـــئاــمسمــخو رــيــيالــم
يف دــــّيقي )جد٠٠٠.٥٥٤.9٥٥.6( راـنيد فـــلأ نوسمخو ةـسمخو
ةــــــيلحملا تاــــــعامجلاو ةـــــــيلخادلا ةرازو رـــــــييست ةـــــــــينازيم

لودــــــــجلا يف نيـــــنيبملا نيـــــباـــبلا يفو ةـــــينارــــمعلا ةــــــــئيهتلاو
.موـسرملا اذــــهب قـــحلملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٤ ةّداملا
اذه ذـــــيفنتب ،هــــــصخي اـــميف لــــــــــك ،ةـــينارمعلا ةــــئيهتلاو ةـــــيلحملا
ةّيروــــــــهمجلل ّةيـــــمسّرلا ةدــــــيرــــــجلا يف رــــــشني يذــــــلا موـــــسرـــــــــملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام12 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش7 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

210.600.000

210.600.000

210.600.000

210.600.000

6.348.855.000

6.348.855.000

6.348.855.000

6.348.855.000

6.559.455.000

6.559.455.000

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

07 - 37

11 - 37

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

...............................ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص يف ةمهاسم

..............عباسلا مسقلا عومجم
............ثلاثلا ناونعلا عومجم
....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو
عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

ريبادت ذيفنتب ةقلعتم فيراصم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..................................................................................يحصلا رجحلا
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٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٤١
7م١٢٠٢ ةنس سرام٨٢

٢٤٤١ ماـع ناــبعش٧ يفخّرؤـــم١١١-١٢ مـــقر يـــسائرموــسرم
لــــــــــيوــــحـت نــــــــــمضتي ،١٢٠٢ ةـــــــنس سراـــــم١٢قـــــــــفاوــــــملا
يرـحبلا دـــــيصلا ةرازو رـــــــييسـت ةــــــينازيـم ىلإ داــــــمتـعا

.ةيديصلا تاجتنملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

141و7-19 ناــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــــــتسدلا ىلــــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس وـيلوي7 قـــفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداـــــمج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداــــــمج81 يف خرؤــــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةــــنس يــــفناج2 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يف خرؤـــــــملا33-12 مــــــقر يذــــــيفنتلا موــــــسرمـلا ىــــــضتقمبو –
12٠2 ةـــــنس يــــــفناج2 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج81
دــــــيصلا رـــــيزول ةـــــصـصــــخـــملا تاداـــــمتـــــعالا عـــــيزوت نـــــمضتملاو
بجومب  رييستلا ةينازيــــم نـــم ةيدـــيــــصلا تاجتنملاو يرحبلا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.86٠.1( رانيد فلأ نوتسو ةينامثو نويلم
تاقفن''19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.''عّمجم يطايتحا – ةلمتحم

هردــــق داــــمتعا12٠2 ةـــنس ةـــينازيمل صصـــــخي :٢ ةّداملا
يف دّيقي )جد٠٠٠.86٠.1( رانيد فلأ نوتسو ةينامثو نويلم
ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو رييست ةينازيم
.''راجيإلا – ةيزكرملا ةرادإلا''29-٤3 مقر بابلا يفو

يرـــــحبلا دـــــيصلا رــــــــيزوو ةـــــــيلاملا رــــــيزو فــــــلكي :٣ ةّداملا
موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةيديصلا تاجتنملاو
ةّيرــــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدــــــيرـــــــجلا يف رــــــــشنــي يذـــــــلا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

سرام12 قــفاوملا2٤٤1 ماــــع نابعش7 يف رـئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٢٤٤١ ماع ناــبعش٧ يفخّرؤـــم٢١١-١٢ مـــقر يـــسائرموـــسرم
ىلع ةــقفاوملا نـمضتي ،١٢٠٢ ةنس سرام١٢قـفاوـملا
ةنس رـــبوتكأ٣٢ يفخرؤــــملا دـــــــقعلاب٥ مــــقر قـــــــحلملا
،اهلالــغتساو ةــــلئاسلا تاـــقورحملا نـــع ثـــحبلل٩٨٩١
٠٢٠٢ ةنس رـــبوتــــكأ لوأ يف رـــــئازجلا ةـــنيدــــمب  مرــــبـــــملا
تاــــــــكرـــــشو كارـــــــــطاـــنوــــس ةـــــــــينطوـــــــلا ةـــــــــــكرــــشلا نيـــــب
يـــــــنإ''و ''س.ل.ل يـــــناـــــبموـــــــك اـــــــــــيرــــــيجلأ وـــــــــكراداـــــنأ''
يريجلأ بو إ لاطوط''و دتيميل )اـــــــيريجلأ( لــــــيوأ
.''س/أ نيكرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــتسدـــلا ىلـــــــع ءاــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

عــــــيبر٤1 يف خرؤــــــمـلا31-91 مـــــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنس رــبمــســيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

8 يف خرؤملا2٠1-٥9 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

٤1 يف خرؤملا8٤-89 مقر يسائرلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
نــمضتملاو8991 ةــنس رـــيارــبــف11 قــفاوملا81٤1 ماــع لاوــش

تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا
لدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،ممتملاو

11 يف خرؤملا٤7-7٠ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نــمضتملاو7٠٠2 ةــنس سراـــم لوأ قـــفاوملا82٤1 ماـــع رـــفص

ةنيدمب ةمرـبــملا تاــقورــحملا لالــغــتــسا دوـــقـــع ىلع ةــقــفاوملا
ةــــينطولا ةـــــلاـــكوـــلا نيــــب6٠٠2 ةـــــنس سراـــــم81 يف رــــــئازـــــجلا
تاذ ةكرش ،كارطانوسو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل
،مهسأ

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةـــنس رـــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قـفاوملا73٤1 ماـــع رـــفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص



ـه٢٤٤١ ماع نابعش٣٢٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٨٢ 8

32 يف خرؤـــــملا دـــقـــعلاب٥ مـــقر قـــحلملا ىلـــع عالـــطالا دعــــبو –
،اهلالــغتساو ةلئاسلا تاقورحملا نع ثحبلل9891 ةنس ربوتكأ
ةـــكرشلا نيب٠2٠2 ةنس رـــبوتكأ لوأ يف رـــــئازجلا ةـــنيدمب  مربملا
يـــــنابموك اــــــيريجلأ وــــكراداـــــنأ'' تاـــــكرشو كارـــــطانوس ةــينطولا

بو إ لاـــــطوـــــــط''و ”دــــــــتيميل )اـــــــيريـــجلأ( لــــــيوأ يــــــــنإ''و ''س.ل.ل
،''س/أ نيكرب يريجلأ

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

يف خرؤملا دقعلاب٥ مقر قحلملا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
ةــــــــلـــــئاــــسلا تاـــــقورـــــــحملا نــــــــع ثـــــــحـــبلل9891 ةــــــــنس رـــــــبوــــتـــــــكأ32
٠2٠2 ةنس رـــبوتكأ لوأ يف رـــــئازجلا ةـــنيدمب  مربملا ،اهلالــغتساو
وــــــــكراداـــــنأ'' تاـــــــــكرـــــشو كارـــــــــطانوـــــس ةــــــينطوــــــلا ةــــــــكرشلا نيــــب
”دتيميل )اـــــــيريجلأ( لــــــيوأ يـنإ''و ''س.ل.ل يـــــنابموك اــــــيريجلأ

عيرشتلل اقبط ذفنيو ،''س/أ نيكرب يريجلأ بو إ لاطوط''و
.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــــسرملا اذـــــــه رـــــشنــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام12 قفاوملا2٤٤1 ماــع ناـــبعش7 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع نابعش٧ يفخّرؤــم٣١١-١٢ مــقر يــسائرموـــسرم
نـــــــــمضـــتـــــي ،١٢٠٢ ةـــــــنـــــــــس سراـــــم١٢قــــفاوــملا٢٤٤١
يفخرؤـــملا دـــقعلاب6 مـــقر قـــحلملا ىلع ةــــــقفاوملا
تاـــقورــــــحملا نـــــع ثــــحبلــل٢٠٠٢ ةــــــنــــــس وــــيـلوـــــي٠١
ةاــــــّمسملا ةــــــحاسملا يف اــــهلالغتساو اـــــهرــــيدقتو
مرـــــبملا )ج٢٥٣و ج١٥٣ : ناتلتكلا( ''لامش ناــقر''

نيــــب٠٢٠٢ ةـــنس رـــبوــتكأ6٢ يف رــــــــئازجلا ةـــــنيدمب
،مهسأ تاذ ةــــــــكرش ،كارــــــطانوس ةــينطولا ةـكرشلا

اـيلخرأ نوــــيثاروــــلبسكإ لوـــصبير'' تاـــــــكرــــــشلاو
''أ.ذ.ش لاـــــــــــــــــــــــــــــنوـيسنرـتــــــــــــــــــــــــــــــنأ نوـسيدإ''و ''أ.س

أ يد لاشرــــــــــتــــــــــنـــــــــــيو''و ''أ.ذ.ش ناـقر نوسيدإ''و
أ يد لاشرتنيو''و ''ح ب م ج لانوــيشاــنرـتنإ
.''ح ب م ج اــــــيريجلأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىداـــــمج٤1 يف خرؤــــمـلا٠3-٠9 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

عــــــيبر٤1 يف خرؤـــمـلا31-91 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قــفاوملا1٤٤1 ماـع يـــناثلا

،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

8 يف خرؤملا2٠1-٥9 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

٤1 يف خرؤملا8٤-89 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نــمضتملاو8991 ةــنس رــياربف11 قــفاوملا81٤1 ماـــع لاوـــش

تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا
لدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،ممتملاو

11 يف خرؤملا37-7٠ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو7٠٠2 ةــنس سراـــم لوأ قــــفاوملا82٤1 ماـــــع رــــفص

اـــهلالغتساو تاــــــقورحملا نــــــع ثـــــحبلا دوـــــقع ىلــــع ةـــــقفاوملا
ةلاكولا نيب6٠٠2 ةنس سرام81 يف رئازجلا ةنيدمب ةمربملا
،كارـطانوسو )طــفنلأ( تاــقورحملا دراوــم نيــمثتل ةــينطولا

،مهسأ تاذ ةكرش

9 يف خرؤــملا87-12 مــقر يــسائرلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماـــع رــــفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

٠1 يف خرؤملا دقعلاب6 مقر قحلملا ىلع عالطالا دعبو –
اـــــهرــــيدقتو تاــــــقورـــحملا نــــــع ثـــــحبلل2٠٠2 ةــــنس وــــــيـلوي
: ناتلتكلا( ''لامش ناــقر'' ةاــّمسملا ةــحاسملا يف اــــهلالغتساو
ةنس رـــبوتكأ62 يف رـــــئازجلا ةـــنيدمب  مرـبملا )ج2٥3و ج1٥3
،مـــهسأ تاذ ةـــكرش ،كارـــطانوس ةينطولا ةـــكرشلا نيب٠2٠2
''أ.س اـــيــــــلــــــخرأ نوــــيــــــثاروــلــــــبسكإ لوـــــصبـــــــير'' تاـــــــكرشلاو
''أ.ذ.ش ناـقر نوـــــسيدإ''و ''أ.ذ.ش لاـــنوـــيسنرتنأ نوـــــسيدإ''و
''ح ب م ج لاـــنوـــــــيـــــشاــنرـــــــتـــــــــــــــــــــــنإ أ يد لاـــــشرــــــــتـــنـــــــــــــــــــــــيو''و
،''ح ب م ج  اــــــيريجلأ أ يد لاشرتنيو“و

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

خرؤملا دقعلاب6 مقر قحلملا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
تاــــــــــقورــــــحملا نــــــــع ثــــــــحبــــــلــــل2٠٠2 ةـــــنـــــــس وـــــــيـــلوـــــي٠1 يف

''لامش ناــقر'' ةاــّمسملا ةــحاسملا يف اــــهلالغتساو اـــــهريدقتو
62 يف رـــــئازجلا ةـــنيدمب  مرـبملا )ج2٥3و ج1٥3 : ناتلتكلا(
،كارــــــطانوس ةـــينطولا ةــــــكرشلا نيـــب٠2٠2 ةـــــنس رــــــــبوــــتكأ

نوـيثاروــلبسكإ لوـــــصبير'' تاـــــــكرشلاو ،مـــهسأ تاذ ةـــكرش
نوـــــسيدإ''و ''أ.ذ.ش لانوـــيسنرتنأ نوـسيدإ''و ''أ.س ايلخرأ

''ح ب م ج لاـــنوــيشاــنرـتنإ أ يد لاــشرتنيو''و ''أ.ذ.ش ناـقر
اـــــــقبط ذـــــّفنيو ،''ح ب م ج اــــــيريـــــجلأ أ يد لاــــــشرـــتنيو ''و
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل



٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٤١
9م١٢٠٢ ةنس سرام٨٢

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رـــــشنــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ناـبعش7 يف رـــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماــع ناــبعش٧ يفخّرؤــم٤١١-١٢ مــقر يــسائرموـــسرم
ىلع ةــقفاوملا نـمضتي ،١٢٠٢ ةنس سرام١٢قفاوملا
٥١٠٢ ةنس وـــيلوي٨٢ يفخرؤملا دقعلاب٢ مقر قحلملا
ةــــحاسملا يف اـــــهلالــغتساو تاــــــقورحملا نــع ثحبلل
رـــــئازــجلا ةـــــنيدمب مرــــبملا ،''يـــبرعلا ةــــلمز'' ةاــــــّمسملا

ةـــــينطوــلا ةــــــــــلاــــــكوـــــــلا نيـــــب٠٢٠٢ ةــــــنس رــــــــبمسيد٤ يف
ةــــــــــكرــــشلاو )طــــــــفنلأ( تاـــــقورـــــــــحملـــا دراوــــــــم نيــــــــمثتل
ةـــــــكرشو ،مـــــهسأ تاذ ةــــــكرش ،كارــــطانوس ةــــينطولا
.''ف.ب نشيرولبسكإ اـيريجلأ يـنإ''

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــتدامـلا اــــــميس ال ،روـــــتسدـــــلا ىلــــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىداـــــمج٤1 يف خرؤــــمـلا٠3-٠9 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

عــــيبر٤1 يف خرؤـــمـلا31-91 مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنس ربمـــســـيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

8 يف خرؤملا2٠1-٥9 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

٤1 يف خرؤملا8٤-89 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نــمضتملاو8991 ةــنس رـــياربف11 قـــفاوملا81٤1 ماـــع لاوـــش

تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا
لدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،ممتملاو

11 يف خرؤملا٠82-٥1 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نــــــمضتملاو٥1٠2 ةـــنس رـــبوــتكأ٥2 قـــفاوملا73٤1 ماــــع مرـــحم
ةمربملا اهلالغتساو تاقورحملا نع ثحبلا دوقع ىلع ةقفاوملا

ةــــــينطولا ةــــلاكولا نيــــب٥1٠2 ةــــنس وــــيلوي82 يف رـــــئازجلا ةـــنيدمب
ةــــــينطولا ةـــــــــكرـــــشلاو )طـــــــفنلأ( تاـــــقورـــــــحملا دراوــــــــــم نيـــــــمثتل

،مهسأ تاذ ةكرش ،كارطانوس

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موـسرمـلا ىــضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

82 يف خرؤملا دقعلاب2 مقر قحلملا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو –
يف اـــــــهلالــغتساو تاــــــقورحملا نــــــع ثـــحبلل٥1٠2 ةــــنس وــــــيلوي
يف رـــــئازجلا ةـــــنيدمب  مرــــبملا ،''يبرعلا ةلمز'' ةاــــــّمسملا ةــــحاسملا

دراوم نيمثتل ةينطولا ةـــــــلاـــكولا نيب٠2٠2 ةـــنس ربمسيد٤
تاذ ةـــكرش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
،''ف.ب نشيرولبسكإ اـــيريجلأ يـنإ''  ةكرشو ،مهسأ

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

يف خرؤملا دقعلاب2 مقر قحلملا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
يف اـــــهلالــغتساو تاــــــقورحملا نــع ثحبلل٥1٠2 ةنس وـــيلوي82
يف رـــــئازجلا ةـــــنيدمب  مرــــبملا ،''يبرعلا ةلمز'' ةاــــــّمسملا ةــــحاسملا

دراوـــــم نيـــمثتل ةـــينطولا ةـــــــلاـــكولا نيـــب٠2٠2 ةـــنس ربـــــمسيد٤
تاذ ةـــكرش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
اقبط ذفنيو ،''ف.ب نشيرولبسكإ اـــيريجلأ يـنإ'' ةكرشو ،مهسأ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةّيــمسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــسرـــملا اذــــــه رـــــشنــي :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سراـم12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناــبعش7 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع نابعش٧ يفخّرؤم٥١١-١٢ مقر يسائرموسرم
نـــــمــــضــــتــــي ،١٢٠٢ ةـــــنــــــس سراــــــم١٢قــــفاوـــملا٢٤٤١
٨٢ يفخرؤملا دقعلاب٢ مقر قحلملا ىلع ةقفاوملا
تاـــــــقورــــــحملا نـــــع ثـــــــحــــبـــــلــــل٥١٠٢ ةــــنــــــس وـــيــــلوــــي
،''II ةمطاف فيس'' ةاّمسملا ةحاسملا يف اهلالــغتساو
٠٢٠٢ ةــــــنس رـــــــــبمسيد٤ يف رــــئازجلا ةنيدمب مربملا
تاقورحملا دراوم نيمثتل ةـــــــــينطوـــــلا ةلاكولا نيب
تاذ ةـــكرش ،كارـطانوس ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ(
.''ف.ب نشيرولبسكإ اـيريجلأ ينإ'' ةـكرشو ،مـهسأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىداــــمج٤1 يف خرؤــــمـلا٠3-٠9 مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق
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عــيبر٤1 يف خرؤـــمـلا31-91 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يـــناثلا

،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

8 يف خرؤملا2٠1-٥9 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

٤1 يف خرؤــــملا8٤-89 مـــقر يــسائرلا موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نـــــمضتملاو8991 ةــــنس رـــيارــــبف11 قــــــفاوملا81٤1 ماــــــع لاوـــــش

تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةـكرشلل يــساسألا نوـــناقلا
لدـعملا ،”كارـطاـنوس” اـهـقـيوستو اـهـلـيوحتو اـهـلـقـنو اـهــجاــتــنإو
،ممتملاو

11 يف خرؤملا٠82-٥1 مقر يسائرلا موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نــــمضتملاو٥1٠2 ةــــنس رــــبوتكأ٥2 قـــــفاوملا73٤1 ماــــع مرــــحم
ةمربملا اهلالغتساو تاقورحملا نع ثحبلا دوقع ىلع ةقفاوملا

ةــــــــــلاـــــــكوــــــــلا نيـــــب٥1٠2 ةـــــــنــــــــس وـــــــيلوــــــي82 يف رـــــئازــــــــــــجلا ةـــــــنــــــيدـــــــــــــمب
ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل ةـــــينطولا

،مهسأ تاذ ةكرش ،كارطانوس

9 يف خرؤــملا87-12 مــقر يــسائرلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةـــنس رــــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-٥1 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

82 يف خرؤملا دقعلاب2 مقر قحلملا ىلع عالطالا دعبو –
يف اـهلالــغتساو تاقورحملا نــع ثحبلل٥1٠2 ةـــنـــس وـــيــــلوـــي
ةـــــنيدــــــمب مرــــبملا ،''II ةـــــمطاــف فـــــيس'' ةاـــــّمسملا ةـــــــحاسملا
ةــــينطولا ةـــــــلاـــكوـــلا نيـــــب٠2٠2 ةـــنس رـــــبمسيد٤ يف رـــــئازجلا
ةـــــينطولا ةـــــكرشلاو )طــــفنلأ( تاــــــقورحملا دراوــــــم نيـــــــمثتل

اــــــــيرـــيجلأ يـــــنإ''  ةــــــكرشو ،مــــــهسأ تاذ ةــــــكرش ،كارـــــطانوس
،''ف.ب نشيرولبسكإ

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

يف خرؤملا دقعلاب2 مقر قحلملا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
يف اـهلالــغتساو تاقورحملا نــع ثحبلل٥1٠2 ةنس وـــيلوي82
رـــــئازجلا ةـــــنيدمب  مرــــبملا ،''II ةمطاف فيس'' ةاـّمسملا ةـــحاسملا

دراوم نيمثتل ةينطولا ةـــــــلاـــكولا نيب٠2٠2 ةـــنس ربمسيد٤ يف
تاذ ةـــكرش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
اقبط ذّفنيو ،''ف.ب نشيرولبسكإ اـــيريجلأ يـنإ'' ةكرشو ،مهسأ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرــجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رــــــشنــي :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع ناـــبعش7 يف رئازجلاب رّرـح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٢٤٤١ ماع نابعش٧ يفخّرؤم6١١-١٢ مقر يــسائرموــــسرم
ىلع ةقفاوملا نـمضتي ،١٢٠٢ ةنس سرام١٢قفاوملا
رـــــــبمفوــــــــن٤٢ يفخرؤــــــــملا دـــــــــــقعلاب٣١ مــــــقر قـــــــــحـلملا

يف اــــهلالــغتساو تاقورحملا نــع ثحبلل٢٩٩١ ةنس
لزــــــــــــنم''و ''رــــــــــــسنلا دالوأ'' نييـــــــــــّمسملا نيــــــتـحاــــــــــسملا

ةـــــــــنيدــــــــمب  مرـــــــبـــملا  )٥٠٤و٥١٢ : ناــــــــتلتكلا( ''طاـــــــــمجل
ةــــــــــكرـــــــشلا نيـــــب٠٢٠٢ ةـــــنس رـــــبمسيد٧ يف رـــــــئازــــــــــــجلا
يتكرـــــشو ،مهسأ تاذ ةــــــــــكرــــش ،كارـــــطاـــنوس ةينطولا
''يسكدورب يزارولبسكإ ايريجلأ اـــــنيماترب ت ب''

.''أ.س ،أ٥٠٤ نويثارولبسكإ لوصبير''و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىداـــــمج٤1 يف خرؤــــمـلا٠3-٠9 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا

8 يف خرؤملا2٠1-٥9 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

٤1 يف خرؤملا8٤-89 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو8991 ةــنس رـــياربف11 قــــفاوملا81٤1 ماـــع لاوـــش

تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةــكرشلل يــساسألا نوــــناقلا
لدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،ممتملاو

11 يف خرؤـــملا٤7-7٠ مــــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
نـــمضتملاو7٠٠2 ةـــنس سراــــم لوأ قــــفاوملا82٤1 ماــــع رـــفص

ةــــــنيدمب ةــــمربملا تاـــــقورحملالالــــــغتسا دوــــــقع ىلـــــع ةــــــقفاوملا
نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب6٠٠2 ةنس سرام81 يف رئازجلا

،مهسأ تاذ ةكرش ،كارطانوسو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم

9 يف خرؤملا87-12 مـــقر يــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا2٠3-٥1 مــقر يذـــيفنتلا موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قـفاوملا73٤1 ماـــع رـــفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

٤2 يف خرؤــــملا دــــــــقعلاب31 مـــــقر قـــحلملا ىلـــع عالـــطالا دــــعبو –
يف اــــهلالــغتساو تاقورحملا نــــــع ثــــحبلل2991 ةــــنس رـــــــبمفون



٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٤١
11م١٢٠٢ ةنس سرام٨٢

: ناــتلتكلا( ''طامجل لزنم''و ''رسنلا دالوأ'' نييّمسملا نيتـحاسملا
٠2٠2 ةــــنس رـــبمسيد7 يف رــــــئازجلا ةـــــنيدمب  مرــــبملا  )٥٠٤و٥12
،مــــــــــهسأ تاذ ةــــــــــكرـــــــش ،كارـــــــــطاـــــنوــــــس ةــــــينطوـــــــلا ةـــــــــكرـــــــــــشلا نيـــــــب
''يسكدورب يزارولبسكإ ايريجلأ اـــــنيماترب ت ب'' يتكرـــــشو
،''أ.س ،أ٥٠٤ نويثارولبسكإ لوصبير''و

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

خرؤملا دــــقعلاب31 مقر قحلملا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
تاــــــقورــــحملا نــــــــع ثـــــــــحبلل2991 ةــــنس رــــــبمفوـــــن٤2 يف

''رــــسنــــلا دالوأ'' نييـــــــــّمسملا نيـــــــتـحاــــسملا يف اــــهــــلالــــــغـــــتساو

ةـــــنيدمب  مرـــــبملا  )٥٠٤و٥12 : ناـــــتلتكلا( ''طاــــــــمجل لزــــــــنم''و
ةـــينطولا ةــــــــــــكرشلا نيـــب٠2٠2 ةــــنس رــــبمسيد7 يف رــئازـــجلا

ت ب'' يــــتــــــــــــــــــــــــــكرـــــشو ،مــــهسأ تاذ ةــــــــــكرـــــــش ،كارــــــــطاـــــنوس
لوـــــصبير''و ''يـــــــسكدورــــب يزارولبسكإ ايريجلأ اـنيماترب
عـــــيرشتلل اـــــقبط ذــــــــفنيو ،''أ.س ،أ٥٠٤ نوــــــــيثاروـــــلــــــبسكإ

.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــسرــــملا اذـــه رـــــشنــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام12 قـفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــبعش7 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قــــفاوملا2441 ماــــع بـــــجر42 يفخّرؤـــــم يـــــــسائر موــــــــــسرم
ســـيئر ماهـــم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس سراـــــم8
ةـــــيجيتارتسالا تاـــــساردلل يـــــنطولا دــــهعملاب مـــــسق
.ةلماشلا

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

2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

جاح دــمحأدّيسلا ماــهمىــهنت ،1202 ةنــس سراــــم8 قـــــفاوـملا

تاـــقالعلا يف ثـــحبلا مـــسقل اـــسيئر هـــتفصب ،ناـــمحرلا دـــبع

ةــيجيتارتسالا تاـــساردلل ينطولا دـــهعملاب عاـــفدلاو ةيـــلودلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلماشلا

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

قـــفاوملا2441 ماـــــع ناــــــبعش8 يفخّرؤـــــــم يــسائر موـــــــسرم
رـــــــــــــيدــــم ماـــــهم ءاــهـنإ نــــــــــمضتي ،1202 ةـــــــــنس سرام22
نوؤــــــــــــــــــشلا ةرازوـــــــــــــــــب فــــــــــــــــــيشرألاو قـــــــــــــئاـــثوـــــــــلا
.ةـــــيجراـــــــخلا

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

2441 ماــــع ناــبعش8 يف خّرؤــــم يسائر موــسرم بــــجومب

ربمسيد8 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس سرام22 قــفاوملا

قئاثولل اريدم هتفصب ،ةباغوب لامكدّيسلا ماهم ،9102 ةنس

ةــــفيظوب هـــفيلكتل ،ةــيجراخلا نوؤـــشلا ةرازوـــب فـــيشرألاو

.ىرخأ

2441 ماــــــع بــــجر42 يف ناــــخّرؤم ناــــيسائر ناـــموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا

.نيتيالو يف نيترئاد يسيئر

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

2441 ماـــع بـــجر42 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب

رــبوتكأ13 نـــم ءادـــتبا ،ىـــهنت ،1202 ةـــنس سراـــم8 قفاوملا

ةرئادل اسيئر هتفصب ،نـيزلا دمـحم ّديـــسلا ماــــهم ،9102 ةـــنس

.تنشومت نيع ةيالو يف حلاملا

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

2441 ماــــع بـــجر42 يف خّرؤــم يــسائر موــسرم بـــجومب

،يزع لاـمجدّيسلا ماــهمىــهنت ،1202 ةـــنس سراـــم8 قــفاوملا

،تــليسمسيت ةــيالو يف دــحلا ةـــينث ةرـــئادل اـــسيئر هتــــفصب

.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.ةاضق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس سرام8

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

2441 ماـــــع بــــجر42 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب

يـــتآلا نـــــيدّيسلا ماــــهمىـــــهنت ،1202 ةــــنس سراــــم8 قــــفاوملا

: ةافولا ببسب ،نييضاق امهتفصب ،امهامسا

،0202 ةنس ربمفون72 نم ءادتبا ،يداوع ميهاربإ–

.0202 ةنس ربمفون52 نم ءادتبا ،حالم نيمأ دمـحم–

ةّيدرفميسارم
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2441 ماـــــع بــــجر42 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بـــجومب
دومحمدّيســـلا ماـــهمىــــهـنـت ،1202 ةـــنـس سراــــم8 قــــفاوـملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ايضاق هتفصب ،هـللا دعس
`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بـئان ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،1202 ةـــنس سراــم
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،0202 ةــنس رــبمسيد3 نـــم ءادــــتــبا ،ىــــهنت ،1202 ةـــنس سراـــم8
قــــــيثوتلل رــــيدم بـــــئان هـــــتفصب ،يـــــسينول دــــيشرّديــــسلا ماــــهم
.ةافولا ببسب ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب فيشرألاو

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

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
دهعملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام
نيــــســـــــحـتو ةــــــيـــــبرـــتلا يمدـــخـــتـــســـم نـــيوـــكـــتل يــنـــطوـــلا

.مهاوتسم
`````````````````````````

2441 ماــــع بـــجر42 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
ربمسيد22 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا

ةرـــيدم اـــهتفصب ،شوـــخب اينوص ةدّيــــسلا ماـــهم ،0202 ةـــنس
نيــــسحتو ةــيبرتلا يـــمدــــــختسم نـــيوـــكتل يــنطوــــــلا دــــهعملل
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،مهاوتسم

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

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤــم يـــسائر موــــسرم
يرـــــــيدم ماـــــهــــم ءاـــــهــــنإ نــــمـــضـــتـــي ،1202 ةــــنـــــس سراــــم
.ايلع سرادم

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

2441 ماـــــع بـــجر42 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
ةـــــــيتآلا ةداــــسلا ماـــــهمىـــــهنت ،1202 ةــــــنــــس سراــــم8 قــــفاوــــملا
: ةيتآلا ايلعلا سرادملل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ

ةذـــــتاسألل اـــيلعلا ةـــسردملا رـــيدم ،ةــــباحسوب دوــــمحم–
،هبلط ىلع ءانب ،ةنيطنسقب

،ةعيرزوبب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا ريدم ،شيلع يرومعل–

،ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا ريدم ،ينغرم ديمحلا دبع –

اـــيلعلا ةــــينطولا ةـــسردملا رـــيدم ،فـــسويوب هـللا دــــبع –
،ةرطيبلل

،ةراجتلل ايلعلا ةسردملا ريدم ،ةعوبص زيزعلا دبع–

ةــسدنهلا يف اــيلعلا ةــسردملا رـــيدم ،بـــيس نـــيدلا لاـــمج –
.نارهوب ةيوقاطلاو ةيئابرهكلا

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤــــم يسائر موـــسرم
نيرــــيدم ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس سراــــم

.ثحب يزكرمل
`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،اـــــــمهامسا يــــتآلا نيّديــــسلا ماهــــمىـــــهنت ،1202 ةـــــنس سراــــــم8
: نييتآلا ثحبلا يزكرمل نيريدم امهتفصب

يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرم ريدم ،شادعب بيجن –
،ينقتلاو

ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم ريدم ،يعبيرم فيرشلا–
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيبرعلا ةغللا ريوطتل

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

7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرـيدملا ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةـــنس سراـــم
.فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلل ةماعلا

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

2441 ماــع بــــجر32 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
ةـلـيـلد ةدّيـــــسـلا ماـــهـمىـــــهـنـت ،1202 ةـنـس سراـــــم7 قــــــفاوــــــملا

ةعانصلل ةينطولا ةفرغلل ةماع ةريدم اهتفصب ،يــناسملت نب
.فرحلاو ةيديلقتلا
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8 قفاوملا2441 ماـع بـــجر42 يفخّرؤم يــسائر موـــسرم
تاـــسارد رـــيدم نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس سراــــم
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب
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2441 ماــــع بـــــجر42 يف خّرؤـــــم يــسائر موـــسرم بـــجومب
اريدم ،يدياز دلاخدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل

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

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب صيخلتلاو
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2441 ماــــع بــــجر42 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب
،يــــحبار دــــنحم ّديــــسلا ّنيـــعــــي ،1202 ةــــنـــــــس سراـــــم8 قــــفاوملا

.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
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8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
مــــسق ســـيئر نييــــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس سراــــــم
ةـــــيجيتارـــتسالا تاــــــــساردــــلل يـــــنطوـــــلا دــــــــهــــــعملاب
.ةلماشلا
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2441 ماــــع بـــجر42 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
جاـــــــح دــــــــمحأّديـــــسلا ّنيـــــــــعي ،1202 ةـــــنـــس سراــــم8 قــــفاوـــــملا

ةــيفاقثلا ةيـــمنتلا يف ثـــحبلا مـــسقل اـــسيئر ،ناــــمحرلا دـــــبع
ينطولا دهعملاب تالاصتالا يفو ةيجولونكتلاو ةيميلعتلاو
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

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

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
مسارملا رــيدم نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس سراــــم
نوؤشلا ةرازوب تارمتؤملاو ةيمسرلا تارايزلاو
.ةيجراخلا

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

2441 ماــع بـــجر42 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
،يــــجفوب رــــــمع ّديــــــسلا ّنيــــعـــي ،1202 ةـــنس سراـــم8 قـــــفاوملا

ةرازوـــب تارـــمتؤملاو ةـــيمسرلا تاراـــيزلاو مـــسارملل ارــــيدم
.ةيجراخلا نوؤشلا

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

قــفاوملا2441 ماــع ناــبعش8 يفخّرؤـــم يســـائر موـــسرم
قوف ريفس نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام22
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضوفمو ةداعلا
.)ابوك ةيروهمج( انافاهب ةّيبعّشلا

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

2441 ماــع ناــبعش8 يف خّرؤـــم يســـائر موـــسرم بــــجومب
،ةباغوب لامكدّيسلا نّيــعي ،1202 ةــنس سراـــم22 قـــفاوملا

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اضوفمو ةداعلا قوف اريفس
رـــبمسيد8 نــــم ءادــــتبا ،)اـــبوك ةــــيروهمج( اـــنافاهب ةّيـــبعّشلا

.9102 ةنس
`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرـــئاد ســـيئر نييــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس سراـــــم

.يقاوبلا مأ ةيالو يف سوقيس
`````````````````````````

2441 ماــــع بـــجر42 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
،زيزعلا دبع يشايع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا

 .يقاوبلا مأ ةيالو يف سوقيس ةرئادل اسيئر

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةـــيريدملا يف نييعــتلا نمـــضتي ،1202 ةــــنس سراــــــم
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا

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

2441 ماـــع بـــجر42 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــــــجومب
،اــمهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيــــعي ،1202 ةــنس سراـــم8 قــــفاوملا

ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف
: لدعلا

،نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،شولل رينم –

.تامولعملاو ةياقولل ريدم بئان ،كيسكس دمحأ –
`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
دـهعملا ةرـــيدم نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس سراــــــم
.ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا

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

2441 ماــع بـــجر42 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
،يوانرب ةيضار ةدّيسلا نّيــعت ،1202 ةـــنس سرام8 قـــفاوملا

.ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل ةريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــــــعلا رــــيدملا نييــــعت نـــــمضتي ،1202 ةــــنس سراـــــم
ةيجوغاديبلاو ةينقتلا تازيهجتلل ةينطولا ةسسؤملل

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا يف
`````````````````````````

2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شوريمع نب ميسن ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا

ةـــــيـنـقـتـلا تازــــيـهـجـتـلـل ةـــيـنـطوـلا ةــــسسؤمـلـل اـــــماـع ارــــــــيدــم
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا يف ةيجوغاديبلاو

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

7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام
ةـــــــيـفاـقـثـلا تاـــــكـلـتـمملا ظـــــفحل اــــيـلـعـلا ةـــــيـنــطوـــــلا

.اهميمرتو
`````````````````````````

2441 ماــــع بــــجر32 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
فــيرش دـــمـحمدّيـــسلا نّيــــعي ،1202 ةنـــس سراــــم7 قـــــفاوملا

تاــكلتمملا ظـفحل اــيلعلا ةـــينطولا ةـــسردملل ارــــيدم ،ةزــــمح
.اهميمرتو ةيفاقثلا

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

7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـــعلا رــــيدملا نييعــــت نـــمضتي ،1202 ةـــنس سراــــم
.يحالفلا داشرإلل ينطولا دهعملل

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

2441 ماــــع بــــجر32 يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم بـــــجومب
،يشيرق ميهاربإّديسلا ّنيــعي ،1202 ةــنس سراـــم7 قــــفاوملا

.يحالفلا داشرإلل ينطولا دهعملل اماع اريدم



يوقاطلا لاقتنالا ةرازو
ةددجتملا تاقاطلاو

سرام١١ قـــفاوـــملا٢٤٤١ ماـــع بـــــجر٧٢ يفخّرؤـــم رارق
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاشنإ نمضتي،١٢٠٢ ةــنس

تاــقاطلاو يوــقاطلا لاــقتنالا ةرازوـــل ةـــيـموــمعلا
.ةددجتملا

––––––––––

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزوّ نإ

2 يف خّرؤــملا7٤2-٥1 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمب–
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا63٤1 ماع ّةجحلا يذ
،ماـــــعلا قـــــفرــملا تاـــــضيوفتو ةـــــيموـــــمعلا تاـــــقفــصلا مـــــــيظنت
،هنم971 ةداملا اميس ال

ـه٢٤٤١ ماع نابعش٣٢٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٨٢ 14

7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـــــعلا رــــيدملا نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس سراـــم
.هتاقتشمو بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلل

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

2441 ماــــع بـــجر32 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
،ةــيملاوس دـــلاخ دّيــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس سراــــم7 قــــفاوملا

.هتاقتشمو بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلل اماع اريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

7 قــــفاوملا2441 ماــع بــجر32 يفخّرؤـــم يــسائر موـــسرم
بتكملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام
.ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا تاساردلل ينطولا

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

قفاوملا2441 ماع بجر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اماع اريدم ،دــمـحم نب دـــلاخّديسلا ّنيــعي ،1202 ةــنس سراـــم7
.ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا تاساردلل ينطولا بتكملل

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

7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤــم يــسائر موــسرم
ةماعلا ةريدملا نييعت نمـضتي ،1202 ةــنس سراــم
.ةحصلا قئاثول ةينطولا ةلاكولل

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

2441 ماع بجر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ثارــــح ءاـــيمال ةّديـــسلا ّنيــــعت ،1202 ةــــنس سراــــم7 قــــفاوملا

.ةحصلا قئاثول ةينطولا ةلاكولل ةماع ةريدم

8 قــفاوملا2441 ماــع بــجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةــماعلا ةرــيدملا نييعت نـــــمضتي ،1202 ةـــنس سراـــم
.تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلل

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

2441 ماـــــع بــــــجر42 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
،يتقاو ةـميطف ةدّيسلا نّيــــعت ،1202 ةـــنس سراــــم8 قــــفاوملا

.تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلل ةماع ةريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

٧ قفاوملا2441 ماع بجر٣٢ يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـــعلا رــــيدملا نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس سراــــم
.لمعلل ينطولا دهعملل

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

2441 ماــــع بـــجر32 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
اريدم ،راهد يحيّديسلا ّنيعي ،1202 ةــنس سراــــم7 قــــفاوملا

.لمعلل ينطولا دهعملل اماع
`````````````````````````H`````````````````````````

7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
زـــكرملا رـــيدم نييعــت نـــمضتي ،1202 ةـــــنس سراــــم
ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا
.تايئاملا

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

2441 ماع بجر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلاليج ىفطصم ّديسلا ّنيعـــي ،1202 ةـــنس سراـــم7 قــــفاوملا

يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملل اريدم
.تايئاملا ةيبرتو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ينطولا عافدلا ةرازو

سراــــم١٢ قـــفاوملا٢٤٤١ ماــــع ناـــبعش٧ يفخّرؤــــم رارــــق
ســــــلجم ةـــــسائر فالــــختسا نـــــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس

ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا
.ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا

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

12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ناـــبعش7 يف خرؤــــم رارـــق بـــجومب
نم1 رركم٥ ةداملا ماـكحأل اـــقيبطت فــلكي ،12٠2 ةـــنس سراـــم
نمضتملاو1791 ةـــنس لـــيربأ22 يف خرؤـــــملا82-17 مــــقر رمألا

ّديــــسلا ،ةــــتقؤم ةــفصب ،مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا ءاضقلا نوناق
/ةلقروب يركسعلا فاـــــنئتسالا ســــلجم ســـيئر كورــــبم دـــــمحم
ســــلجم ةــــسائر فالختسا نامضب ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا
،ىلوألا ةيركسعلا ةـــــيحانلا / ةدــــيلبلاب يرــــكسعلا فاــــنئتسالا
.12٠2 ةنس سرام22 نم ءادتبا



٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٤١
15م١٢٠٢ ةنس سرام٨٢

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نــــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

6 يف خّرؤملا223-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام رّرقي

موـــــسرملا نـــم971 ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
63٤1 ماــــــع ةّجــــحلا يذ2 يف خّرؤـــــملا7٤2-٥1 مـــــقر يــــسائرلا
ةنّجللا أشنت ،هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا
يوـــــقاطلا لاـــقتنالا ةرازوــــل ةــــيمومعلا تاـــــقفصلل ةــــيعاطقلا

.ةددجتملا تاقاطلاو

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــقــــــــلا اذــــــه رــــــشـــــني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماــع بــــجر72 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

روتيش نيدلا سمش
`````````````````````````H`````````````````````````

سراـــــم١١ قـــفاوـــملا٢٤٤١ ماـــع بـــــجر٧٢ يفخّرؤـــم رارـــق
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةليكشت ددحي،١٢٠٢ ةــنس

تاــــقاطلاو يوـــقاطلا لاــــقتنالا ةرازوــــل ةيــــمومعلا
.ةددجتملا

––––––––––

11 قـــــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر72 يف خّرؤــــم رارـــق بــــــجومب
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةليكشت دّدحت ،12٠2 ةـــنــس سرام
،ةددــجــتــملا تاــقاــطــلاو يوـــقاــطــلا لاــقــتــنالا ةرازول ةـــيـــموــــمـــــــعلا

مقر يسائرلا موسرملا نم781و٥81 نيتداملا ماكحأل اقيبطت
61 قــــفاوملا63٤1 ماــــع ةـــــجحلا يذ2 يف خرؤملا٥1-7٤2

ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو٥1٠2 ةــــنس رـــبمتبس
: يتأي امك ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو

: ةداسلاو ةدّيسلا،نيمئادلا ءاضعألا ناونعب

يوقاطلا لاــــقتنالا رـــيزو لــــثمم ،حــــلاص دـــمـحم ةـــبيرزوب–
،اسيئر ،ةددجتملا تاقاطلاو

تاقاطلاو يوــــقاطلا لاــــقتنالا رـــيزو لــــثمم ،ناورــــم نابعش–
،سيئرلل ابئان ،ةددجتملا

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا عاطق لثمم ،لامك يلاد–
،اوضع ،ةددجتملا

تاقاطلاو يوقاطلا لاـقتنالا عاــطق لـــثمم ،رـــهاط يواسوم–
،اوضع ،ةددجتملا

ةماعلا ةـــــيريدملا( ةــــيلاملا رـــــيزو ةــــلثمم ،ماـــهس يلالد–
،اوضع ،)ةينازيملل

ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،نيعامس يسونس–
،اوضع ،)ةبساحملل

.اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،لالب مامز–

: ةداسلاو ناتدّيسلا ،نيفلختسملا ءاضعألا ناونعب

تاقاطلاو يوـــــقاطلا لاقـــتنالا عاـــطق ةـــلثمم ،ةـــيدان حاوــــلج–
،ةفلختسم ،ةددجتملا

تاقاطلاو يوـــقاطلا لاـــقتنالا عاـــطق لـــثمم ،نايفس فــــلخي–
،افلختسم ،ةددجتملا

ةماعلا ةــيريدملا( ةـــيلاملا رــــيزو ةــــلثمم ،ةدــــيلخ وـــطي نب–
،ةفلختسم )ةينازيملل

ةماعلا ةيريدملا( ةـيلاملا رــيزو لـــثمم ،روـــنلا دبــع لـــهاد–
،افلختسم ،)ةبساحملل

.افلختسم ،ةراــجتلا رـــيزو لـــثمم ،نـــيدلا رـــصن داوــن–

لاقتنالا ةرازول دوقعلاو تاقفصلل ةيعرفلا ةيريدملا ىلوتت
ةيعاطقلا ةنجلل ةمئادلا ةنامألا ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا
.تاقفصلل

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

سراـــــم٠١ قـــفاوـملا٢٤٤١ ماــــع بــــجر6٢ يفخّرؤـــــم رارـــق
تاـــــمدخلاو تاـــطاــشنــــلا ةــــمـــــئاـق دّدــــحـــــي ،١٢٠٢ ةـــــنس
ينطولا دهعملا اهمدقــي نأ نـــكمـــي يتــلا لاـــغـــشألاو
مهاوتسم نيـسحـتو ةيبرتلا يمدـــختســـم نيوــــكتل

ةيبرتلا عاطق يفظوم نيوكتل ةينطولا دهاـــعملاو
تايفيكو ،ةيساسألا اهتمهم ىلإ ةفاضإلاب ،ةينطولا
 .اهنع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ّنإ

9 يف خّرؤــملا87-12 مـــقر يساـــئرــــلا موسرـــملا ىـــضتقـــمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربـــف12 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع بـــجر
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥62-٤9 مقر يذيفنّتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥1٤1 ماع لوألا عيبر92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا21٤-89 مقر يذيفنّتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8991 ةـــنـــس رـــبمـــســـيد7 قفاوـــملا91٤1 ماــــع نابـــعـــش81
تامدخلا نـــع ةجتاــنلا تادـــئاــعلا صيــصــخــت تاــيــفــيــك دّدـــحـــي
ىلع ةدايز ،ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت يتلا لاغشألاو
 ،ةّيسيئرلا اهتمهم



ـه٢٤٤١ ماع نابعش٣٢٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٨٢ 16

يف خّرؤملا٥3-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٠٠2 ةــــنـــــس رــــيارـــبـــــف7 قــــفاوــــملا٠2٤1 ماــــع ةدـــــــعــقــــلا يذ2
ينطولا زكرــمــلــل يـــساـــسألا نوـــناـــقـــلا لـــيدــــعـــت نـــمـــضـــتـــملاو
دـــــهعم ىلإ هــتيمـســـت رـــيـــيـــغـــتو ةـــيـــبرـــتـــلا تاراــــطإ نـــيوـــكـــتـــل
،مهاوتسم نيسحتو ةيبرتلا يمدختسم نــيوـــكـــتـــل يــنــــطو
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤـــــملا82-٤1 مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
٤1٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا٥3٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ
ةــينطولا دــهاعملل يــجذومنلا يــساسألا نوـــناقلا ددــــحي يذــــلا
 ،ةينطولا ةيبرتلا عاطق يفظوم نيوكتل

: يتأي ام رّرقي

ةّداملاو )2 ةرقفلا(2 ةّداملا ماكحأل اقيــبــطــت: ىلوألا ةّداملا
نابعش81 يف خّرؤملا21٤-89 مقر يذيفنّتلا موسرملا نم8
،هالعأ روكذملاو8991 ةــنـــس رـــبـــمـــســـيد7 قـــفاوـــملا91٤1 ماــــع
تامدخلاو تاطاـــشـــنلا ةمئاـــق دـــيدـــحت ىلإ رارـــــقلا اذــــه فدـــهـــي
نيوكتل ينطولا دهعـملا اـــهمدـــقـــي نأ نـــكـــمـــي يـــتـــلا لاـــغـــشألاو
ةينطولا دهاعملاو مهاوتسم نيسحتو ةيبرتلا يمدختسم
ىلإ ةفاضإلاب ،ةــينـــطوـــلا ةـــيـــبرتـــلا عاـــطـــق يــــفظوـــم نيوـــكـــتل
ةجتانلا تادئاـعلا صيصـــخت تايــفيكو ،ةيـــساـسألا اــهتــمــهـــم
.اهنع

لاــغشألاو تامدـــخلاو تاـــطاـــشـــنلا ةمئاــــق دّدـــحت :٢ ةّداملا
 : يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةّداملا يف ةروكذملا

،ةيجوغاديبلا ثوحبلاو تاساردلا زاجنإ–

ةـــــسدـــنـــهــــلا يف ةراـــشـــتــــسالاو ةـــيـــنـــــــقـــتـــلا ةدـــــعاــــســــملا–
،ةيجوغاديبلا

دـيدـــجتو ىوتـــســـملا نيـــســـحتو نيوـــكــتـــلا تارود ميـــظنــت–
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاـسسؤملاو تائيهلا ةدئافل فراـعملا

تائــــيـــهــــلا ةدــــئاــــفــــل ماـــعـــطإلاو ءاوـــيإلا ةـــمدــــخ ميدـــقــــت–
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو

مايألاو تايقتلملاو تاودنلا ريطأتو لابقتساو ميظنت–
،ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا ةدئافل ةيساردلا

،تاروشنملاو تالجملاو قئاثولا زاجنإ–

،ةيرصبلا ةيعمسلاو ةيعمسلا مئاعدلا رادصإ–

،قيثوتلاو ةيعبطملاو ةيبتكملا تامدخلا–

يـلآلا مالــــعإلا رـــباـــخـــمو تاــــعاـــمـــتــــجالا تاــــــعاـــــق راـــــجــــيإ–
تاسسؤملاو تاــــئـــيـــهلا ةدــــئاــــفــــل تاـــــجّردـــــملاو تاـــــشروــــلاو
،ةصاخلاو ةيمومعلا

تارابتـخالا ساـــــسأ ىلــــع تاــــقـــباـــســــملا ءارـــــجإ ميــــظـــنــــت–
تاــســـسؤـــملاو تائــيـــهلا ةدـــئاــــفــــل ةـــيـــنـــهـــملا تاـــناــــحـــتـــــمالاو
.ةيمومعلا

لاـــــغــــشألاو تاــــمدـــخلاو تاــــطاــــشـــنـــلا عـــضـــخـــت:٣ ةّداملا
نـــــم ةـــــقبسملا ةـــــقـــــفاوــــمــــلــــل ،هالـــــعأ2 ةّداـــــملا يف ةروـــــكذــــملا
 .ةيصولا ةطلسلا

ةروكذملا لاغشألاو تامدخلاو تاطاشنلا مدقت:٤ ةّداملا
.تايقافتا وأ دوقع راطإ يف ،هالعأ2 ةّداملا يف

وأ تاطاشنلا ةيدأتب قـــلـــعـــتــــي بــــلـــط لــــك مدــــقــــي:٥ ةّداملا
رــــيدـــمل ،هالــــعأ2 ةّداملا يف ةروــــكذــــملا لاــــغــــشألا وأ تامدــــخلا
.دهعملا

فرصلاب رمآلا لــبق نــم لـــيخادملا ةـــنياعم مــــتت:6 ةّداملا
نّيعملا بساحملا ليكو وأ بساحملا نوعلا لبق نم لّصحتو
.ضرغلا اذهل

تاــــطاـــشــنـــلا ىلـــــع ةــــجتاـــنــــلا تادـــــئاــــعــــلا عزوــــت:٧ ةّداملا
اهفرص مت يتلا فيلاكتلا عاطتقا دعب لاغشألاو تامدخلاو
مقر يذيفنّتلا موسرملا نم٤ ةّداملا ماكحأل اقبط ،اهزاجنإل
ربمسيد7 قفاوملا91٤1 ماع نابـــــعــــش81 يف خرؤــــملا89-21٤

 .هالعأ روكذملاو8991 ةنس

اـــهــفرـــص مت يـــتلا غـــلابملا ،فـــيلاــــكــتلاب دصـــقـــي:٨ ةّداملا
: ةيتآلا لاغشألاو تامدخلاو تاطاشنلا زاجنإل

،تامدخلا زاجنإل كالهتسالل ةلباقلا داوملا ءارش–

تالحملا لامعتـــسا نــــع ةــــجتاـــنـــلا ةـــماـــعــــلا فــــيراـــصــــملا–
،ىرخألا تآشنملاو

.راطإلا اذه يف ةزجنملا ةصاخلا تامدخلا نمث ديدست–

ةقلعـتملا تاـــقــفنلاو تادارـــيإلا لـــجست نأ بجــي:٩ ةّداملا
يف اـــهــيــلــع صوصـــنــملا لاـــغــــشألاو تاـــمدــــخلاو تاطاــــشـــنلاب
لجس يف نّودتو ةينازيملا نع جراخ باب يف ،هالعأ2 ةداملا

.ضرغلا اذهل حتفي قحلم

ةّيــــمــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارــــقـــلا اذــــه رـــــشـــنـــي:٠١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقمّيدلا ةّيرئازجلا ةيروهمجلل

سرام٠1 قـفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــجر62 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

طوعجاو دمـحم

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةنس سراــم٢ قـــفاوملا٢٤٤١ ماــــع بــــجر٨١ يفخّرؤــــم رارــــق
اذـــــــــــكو دامـــــتعالا ناــــــجل رـــــــــيسو ةــــــــــليكشت ددـــــحــــي ،١٢٠٢

ةيحالفلا تاينواعتلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش
.اهتاداحــتاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ
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ماع نابعش لّوأ يف خّرؤملا61-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
هــــــــيجوتلا نـــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــــنس تـــــــشغ3 قــــــفاوملا92٤1
،يحالفلا

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــجر
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

7 يف خّرؤملا36-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
فّرعي يذلا6991 ةنس رـــياني72 قـــفاوملا61٤1 ماــــع ناـــضمر
حالفلا ةفصب فارتعالا طورش ددحيو ةيحالفلا تاطاشنلا

،هتايفيكو

7 يف خّرؤملا٤6-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــحي يذــلا6991 ةـنس رـــياني72 قـــفاوملا61٤1 ماـــع ناـــضمر
 ،ةكرتشملا ةيحالفلا نهملا ميظنت راطإ

7 يف خّرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6991 ةنس ربمسيد81 قفاوملا71٤1 ماع نابعش

لّدـــــــعملا ،ةيــــحالفلا تاــــــينواعتلا ىلــــــع قــــــبطت يــــــتلا دــــــعاوقلا
،مّمتملاو

يف خّرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

قفاوملا81٤1 ماع مّرحم3 يف خّرؤــملا رارــــقلا ىــــضتقمبو–
داـــــــمتعا ناــــــجل لــــــيكــشتب قّلــــــــــعتملاو7991 ةـــــنس وــــياـــم٠1
لاــــــكشأو تاءارــــــجإب اذــــــكو اـــــهريسو ةـــــيحالفلا تاـــــينواعتلا
،اهراطخإ

: يتأي ام رّرقي

موـــــسرملا نــــم73 ةداـــــملا ماــــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا71٤1 ماع نابعش7 يف خّرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا

،هالعأ روـــكذملاو مّمـــــتملاو لّدـــــعملا ،6991 ةـــــنس رــــبمسيد81
دامتعالا ناجل ريسو ةـــليكشت دــــيدحت ىلإ رارــــقلا اذــــه فدــــهي
ةيحالفلا تاينواعتلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش اذكو
.اهتاداحتاو

لّوألا مسقلا

دامتعا ناجل ريسو ةليكشت
اهتاداحــتاو ةيحالفلا تاينواعتلا

اــــهسأري يتلا ةــينطولا داــمتعالا ةـــنجل لـــــكشتت:٢ ةداملا
: نم ،هلثمم وأ ةحالفلاب فّلكملا ريزولا

ةرازولاب ةيحالفلا تاينواعتلاب فّلكملا ريدملا بئان–
،ةحالفلاب ةفلكملا

،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا لثمم–

،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا لثمم–

 ،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم–

ىلع الـيـثمت رـثـكألا ةـيـحالـفـلا ةـيـباـقـنـلا ةــمــظــنملا لــثمم–
 ،ينطولا ىوتسملا

يحالفلا عرفلل كرتشملا ينهملا ينطولا سلجملا لثمم–
.لامعألا لودج بسح ،ينعملا

ارــظــن ،صخش لــكــب ةــيـــنـــطوـــلا داـــمـــتـــعالا ةـــنجل نيعـــتست
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنأش نم ،هتاءافكل

فّلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ةنجللا هذه ءاضعأ نيعي
نومتني يتلا تائيهلاو تاطلسلا حارتقا ىلع ءانب ةحالفلاب
.اهيلإ

اـــهسأري يتلا ةــيئالولا داــمتعالا ةــنجل لــــكشتت:٣ ةداملا
: نم ،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ريدم

ةــــــيحالـــفلا تاــــــينواــــــعتلاب ةـــــــفّلكملا ةــــــــحلـــصملا ســــــيئر–
،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةيريدمب

،ةيالولل ةلودلا كالمأ ةيريدم لثمم–

،ةيالولل بئارضلا ةيريدم لثمم–

 ،ةيئالولا ةيحالفلا ةفرغلا لثمم–

ىلع اليـــثمت رـــثكألا ةـــيحالفلا ةــــيباقنلا ةــــمظنملا لـــــثمم–
 ،يئالولا ىوتسملا

يحالفلا عرفلل كرتشملا ينهملا يئالولا سلجملا لثمم–
.لامعألا لودج بسح ،ينعملا

ارــــــظن ،صــــخش لـــــكب ةـــــيئالولا دامـــتعالا ةــــنجل نيــــعتست
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنأش نم ،هتاءافكل

ةيحالفلا حلاصملا ريدم نم ررقمب ةنجللا هذه ءاضعأ نيعي
نومتني يتلا تامظنملاو تاطلسلا حارتقا ىلع ءانب ،ةيالولل
.اهيلإ

ةينقت ةنامأو يلخاد ماظنب دامتعالا ناجل دّوزت:٤ ةداملا
ةيزكرملا ةيريدملا ،اهصاصتخا بيترت دودح يف ،اهالوتت
ةفّلكملا ةرازولا ىوتسم ىلع ةيحالفلا تاينواعتلاب ةفلكملا

ىلع ةـــــيحالفلا تاـــــينواعتلاب ةـــــفلكملا ةـــــحلصملاو ةــــــحالفلاب
.ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم ىوتسم

اهلامعأ قسني يتلا ةينقتلا ةنامألا فلكت ،ضرغلا اذهلو
،هالعأ ةروكذملا ناجــّلــــلا ءاــــــسؤر اـــنوـــناـــق هـــنـــيـــعــــي لوؤــــســـم
: يتأي امب

،اهب ةصاخلا تافلملاب ةقفرملا دامتعالا تابلط مالتسا–

ىلــــع ضرــــعلل ةــــهجوملا تاــــفلملا تاــــنوكم نــــم ققــــحتلا–
،دامتعالا ناجل
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،دامتعالا تابلط ليجست–

.ةنجللا سيئر عم نواعتلاب ناجّللا تاعامتجا ريضحت–

توـــــصب ةـــنجللا لـــــخاد ةــــينقتلا ةــــنامألا لوؤـــــسم عّتـــــمتي
.يراشتسا

ةرورـــــضلا تــــعد اــــملك داــــمتعالا ناــــجل عـــــمتجت:٥ ةداملا
.اهئاسؤر نم ءاعدتساب ،كلذل

يناثلا مسقلا

دامتعالا حنم تايفيكو طورش
اهتاداحــتاو ةيحالفلا تاينواعتلل

ريبعتلل ايطخ ابلط نوسسؤملا ءاضعألا لسري:6 ةداملا
تاينواعت داــــحتا وأ ةــــيحالف ةـــــينواعت ءاـــــشنإ يف مـــــهتبغر نـــــع
وأ ةــــينطولا داـــمتعالا ةــــنجل ســــيئر ىلإ ،فــــلمب اــــقفرم ،ةــــيحالف
.ةلاحلا بسح ،ةيئالولا دامتعالا ةنجل سيئر

لوألا قحلملا يف ددحملا جذومنلا قفو بلطلا اذه غاصي
.رارقلا اذهب

لمتشي فـلمب داــــمتعالا بــــــلط قـــــفري نأ بــــــجي:٧ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع

لــــــكل حالــــفلا ةـــــفصب دـــــهشي يذــــــلا دــــــنسلا نــــــم ةـــــــخسن–
،نيطرخنملا

،انوناق ررحملا يساسألا نوناقلا نم ةخسن–

،ةيسيسأتلا ةماعلا ةيعمجلا رضحم نم ةخسن–

ةــــــــينواعتلا رـــــيدمو رـــــييستلا ســــــلجم ءاـــــضعأ ةـــــمئاق–
ددحملا جذومنلا قفو ،ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ ةيحالفلا

،رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف

ةــــيعامتجالا صـــصحلل يلــــكلا باـــــتتكالا تـــــبثي فــــــشك–
ثلاثلا قحلملا يف ددحملا جذومنلا قفو نينواعتملل ةيلوألا

.رارقلا اذهب

لصو لباقم ،اينورتكلإ لسري وأ فلملا عدوي:٨ ةداملا
موقت يتلا ةلهؤملا دامتعالا ةنجلل ةينقتلا ةنامألا ىلإ ،عاديإ
يف ددحملا جذومنلا قفو صاخ لجسب هليجستو هنم دكأتلاب
 .رارقلا اذهب عبارلا قحلملا

بسح ،دامتعالا ةنجل سيئر فرط نم عاديإلا لصو مّلسي
.رارقلا اذهب سماخلا قحلملا يف ددحملا جذومنلا

تاــــعامتجالا داـــــمتعالا ةـــنجل ســـــيئر جــــمرــــبي:٩ ةداملا
ةــــــساردب ةــــنجلل حـــمسي لــــجأ يف ةــــنجللا ءاــــضعأ يــــعدتسيو
33 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا لاجآلا نمض تافلملا

ماع نابعش7 يف خّرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
مّمــــــــــتملاو لّدـــــعملا ،6991 ةــــنس رـــــبمسيد81 قـــــفاوملا71٤1
.هالعأ روكذملاو

يف نّوديو ةنجللا ءارآ زربي يذلا عامتجالا رضحم ررحي
لسريو ،ةنجللا سيئر فرط نم هيلع رّشؤمو مّقرم لجس
ةحناملا ةطلسلا ىلإ عامتجالا يلت يتلا )3( ةثالثلا مايألا لالخ
.دامتعالل

،ةلاحلا بــــســـح ،هـــحنمي يذـــــلا داـــمتعالا غَّلبُي:٠١ ةداملا
،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ريدم وأ ةحالفلاب فّلـكملا رــــيزولا

لكب ،رارقلا اذهب سداــسلا قــــحلملا يف ددــــحملا جذوـــــمنلا قــــفو
تاينواعتلا داحتا وأ ةيحالفلا ةينواعتلا سيئر ىلإ ،لئاسولا
.ينعملا ةيحالفلا

ضفرلا اذه رربي نأ بجي ،داـمتعالا بـــلط ضـــفر ةـــلاح يف
داحتا وأ ةيحالفلا ةينواعتلا سيئر ىلإ ،لئاسولا لكب ،غّلبيو
  .ينعملا ةيحالفلا تاينواعتلا

،هب لومعملا ميظنتلا قفو ايئاقلت الوبقم دامتعالا ربتعي
.دامتعالا بلط ةساردل ةررقملا لاجآلا زواجت دعب

دامتعا ةيئالولا دامتعالا ةــنجل ضـــفر ةـــلاح يف:١١ ةداملا
اهسيئر حنمي ،ةيحالف تاينواعت داحتا وأ ةيحالف ةينواعت
ميدـــقتل ،ضــفرلاب هــغالبإ خـــيرات نــم ءادتبا ،)2( نـيرهش لــــجأ

فلملا يف لصفي يذلا ةحالفلاب فلكملا ريزولا ىدل نعط
.نعطلا عاديإ خيرات نم )1( ادحاو ارهش ىدعتي ال لجأ نمض

،مــــــيقرت لــــجس يف داــــمتعالا تاررــــقم لـــــجست:٢١ ةداملا
قفو ،دعملا ةــنجللا ســــيئر فرــــط نــــم هــــيلع رــــّشؤمو مــــــّقرم
 .رارقلا اذهب عباسلا قحلملا يف ددحملا جذومنلا

اهتاداحتاو ةيحالفلا تاينواعتلا ميقرت نّوكتي:٣١ ةداملا
وحنلا ىلع نيميلا ىلإ راسيلا نم أرقت ،ماقرأ )6( ةتس نم
: يتآلا

دامتعالل يبيترتلا مقرلا ىلإ ناريشي نالوألا نامقرلا–
،ميقرتلا لجس يف

ةينواعتلا لكش ىلإ ناريشي عبارلاو ثلاثلا نامقرلا–
: بيترتلا اذه بسح ،ةيحالفلا

،عرفلا بسح ةيحالفلا تاينواعتلا :1٠

،ةصصختملا تامدخلل ةيحالفلا تاينواعتلا :2٠

.تامدخلا ةددعتم ةيحالفلا تاينواعتلا :3٠

ةــيالولا زــمر ىلإ نارــيشي سداـــسلاو ســـماخلا ناـــمقرلا–
.ةيحالفلا ةينواعتلا اهيف عقت يتلا
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ةيقاطب ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت:٤١ ةداملا
ايرود نّيحتو دّوزت ،اهتاداحتاو ةيحالفلا تاينواعتلل ةينطو
.اهتاداحتاو ةيحالفلا تاينواعتلا ميقرت لجس تاجرختسمب

ثلاثلا مسقلا
ةيئاهن ماكحأ

ماـــــع مّرــحم3 يف خرؤــملا رارـــقلا ماـــكحأ ىـــغلت:٥١ ةداملا
.هالعأ روكذملاو7991 ةنس ويام٠1 قفاوملا81٤1

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــقـــــــلا اذـــــه رـــــشني:6١ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام2 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر81 يف رئازجلاب رّرح

.12٠2 ةنس

ينادمح ديمحلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا قحلملا

دامتعالا بلط جذومن

....................................... موي ...................... يف

دعاوقلا ددحي يذلا6991 ةنس ربمسيد81 قفاوملا71٤1 نابعش7 يف خرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط
تاطلسلا ىضتقمب فرصتملاو .................................... هلفسأ يضمملا انأ ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع ةقبطملا
.............................................. *)ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلل ةماعلا ةيعمجلا ةلوادم ةطساوب يلإ ةلوخملا
....................................................................................................................................................................................................... 
..................../............/........ خيراتب

:*)ةيحالف تاينواعت داحتا وأ( ةيحالف ةينواعت ءاشنإ يف انتبغرب مكملعأ نأ ينفرشي

ةيلحم

ةيئالو

ةيوهج

ةينطو

:* ـل دامتعا حنم ىلع مكتقفاوم سامتلا ةيغُب

عرفلا بسح ةيحالف ةينواعت

ةصصختملا تامدخلل ةيحالف ةينواعت

تاطاشنلا ةددعتم ةيحالف ةينواعت

ءاضمإلا

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *
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يناثلا قحلملا

*)ةيحالفلا تاينواعتلا داحــتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلا ريدمو رييستلا سلجم ءاضعأ ةمئاق جذومن

............................................................................................ : *)ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلا ةيمست

.................................................................................................................................................................................. : رــقملا

............................................................. : نيطرخنملا ددع

رييستلا سلجم ةليكشت .١

................................. يف ................. ـب
سيئرلا

)متخلاو ءاضمإلا(

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاثلا قحلملا

نوبتتكملا اهمدق يتلا عوفدلا نع فشكو يلوألا يعامتجالا لامسأرلا يف باتتكالا ةمئاق جذومن

............................................................................................ : *)ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلا ةيمست

 .................................................................................................................................................................................. : رــقملا

.......................................................................................................................................................... : يراجلا باسحلا مقر

ريدملا .٢

نكسلا رقم ةنهملا ةفصلا بقللاو مسالا

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

......................

......................

......................

......................

......................

)ة( سيئر
..................................
..................................
..................................
..................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

تاظحالملا نكسلا رقمةنهملا بقللاو مسالا

.......................... .............................................................................. .............................................................................

تاظحالملا

نكسلا رقم ةفصلا بقللاو مسالا

.....................

.....................

.....................

..................... 

...............

...............

...............

...............

..................

..................

..................

..................

................................

................................
...............................
................................

بتتكملا

ماقرألاب
جد ................... فورحلاببتتكملا يعامتجالا لامسأرلا عومجم

..............................................................

خيرات
تاعوفدلا

ةمدقملا

ددع
صصحلا
ةبتتكملا

ةيمسالا ةميقلا
ةصحلل

ةيعامتجالا

مقرلا
يبيترتلا

.....................

.....................

.....................

.....................

...................

...................

...................

...................

.................

.................

.................

.................

..........................

..........................

..........................

..........................

................................. يف ................. ـب
سيئرلا

)متخلاو ءاضمإلا(

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *
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عبارلا قحلملا

دامتعالا فلم عاديإ لجس جذومن

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سماخلا قحلملا

يسيسأتلا فلملا عاديإ لصو جذومن

 ،.................................................................. سيئرلا نأب* )ةيئالولا دامتعالا ةنجل وأ( ةينطولا دامتعالا ةنجل سيئر دهشي

......................................................................................... *)ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلا مساب فرصتملا

.............................................................................................................................................................................. ـب ةعقاولا

حلاصملا ةيريدم وأ( ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا رقمب ...................... ليجستلا مقر تحت ............../...../..... موي عدوأ دق

ماع نابعش7 يف خرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط دامتعا ىلع لوصحلا لجأ نم افلم ،*)ةيالولل ةيحالفلا

.ممتملاو لدعملا ،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت يتلا دعاوقلا ددحي يذلا6991 ةنس ربمسيد81 قفاوملا71٤1

.............................  يف .................. ـب رّرح

دامتعالا ةنجل سيئر

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *

عاديإلا خيرات ةيالولاو يعامتجالا رقملا لكشلا
ةيحالفلا ةينواعتلا ةيمست

*)ةيحالفلا تاينواعتلا داحــتا وأ(
لصو مقر

عاديإلا

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

....................

....................

....................

....................

....................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

....................

....................

....................

....................

....................
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سداسلا قحلملا

دامتعالا ررقم جذومن

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 دامتعا نمضتي ......................... يفخرؤم ...... مقر ررقم
*)ةيحالفلا تاينواعتلا داحــتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلا

ريزولا نم ضيوفتب افرصتم ................................ ةيالول ةيحالفلا حلاصملا ريدم وأ( ةـيفيرلا ةـيمنتلاو ةـحالفلا رـيزو ّنإ
*)ةحالفلاب فلكملا

نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
 ،ةموكحلا ءاضعأ

ددحي يذلا6991 ةنس ربمسيد81 قفاوملا71٤1 ماع نابعش7 يف خرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،ممتملاو لدعملا ،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت يتلا دعاوقلا

ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82 يف خرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 ،ةيفيرلا ةيمنتلا ةحالفلا ريزو تايحالص

دامتعالا ناجل ريسو ةليكشت ددحي يذلا12٠2 ةنس سرام2 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر81 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
،اهتاداحتاو ةيحالفلا تاينواعتلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش اذكو

،............................... ةيحالفلا ةينواعتلا سيئر  ..................... فرط نم .............. موي عدوملا دامتعالا بلط ىلع ءانبو–

....................................................................................................................................................... ةنجللا يأر ىلع ءانبو–

: رّرــقـي

نم ءادتبا ......................................................* )ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ(  ةيحالفلا ةينواعتلا دمتعت: ىـلوألا ةداـملا
: ةيتآلا عجارملا بسح ............................................. خيرات

… …    … …   … … : مقر ميقرت

،هالعأ ةروكذملا *)ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ( ةيحالفلا ةينواعتلا نع ةرداصلا قئاثولا لك نمضتت نأ بجي:٢ ةداـملا
.هالعأ ىلوألا ةداملا يف هب تلجس يذلا مقرلاو اهعوضومب ةعوبتم ةحيحصلا اهتيمست

،)1( دحاو رهش لجأ يف ،هالعأ ةروكذملا *)ةيحالفلا تاينواعتلا داحتا وأ( ةيحالفلا تاينواعتلا سيئر فلكي:٣ ةداـملا
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا راهشإلاو عاديإلا تايلكشب مايقلاب

.عاديإلا لصو نم ةخسن *)ةيئالولا دامتعالا ةنجل( ةينطولا دامتعالا ةنجل سيئر ىلإ مّلسُت

............................. يف .................. ـب رّرح

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *
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عباسلا قحلملا

اهتاداحـتاو ةيحالفلا تاينواعتلا ميقرت لجس جذومن

.مئالملا رايتخالا لمعتسا : *

خيراتو مقر
دامتعالا ررقم

ةيحالفلا ةينواعتلا ةيمست
*)ةيحالفلا تاينواعتلا داحـتا وأ(

لكشلا
مقرلا

يبيترتلا

......................

......................

......................

......................

......................

......................

خيراتو مقر
عاديإلا لصو

....................

....................

....................

....................

....................

....................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

ميقرتلا

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

زمر
ةيالولا

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

ةراجتلا ةرازو

٢٤٤١ ماـــــع بـــــجر٤ يفخرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارــــــق
ةــــحئاللا نـــــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس رياربف6١ قــــفاوملا
ىلع ةقبطملا تايفيكلاو طورشلل ةددحملا ةينفلا

تاجوتنملا ىلــع )راـــبدوك( يدوــــمعلا زـــمرلا عــــضو
.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

لوأ يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

3 يف خرؤــــملا93-٠9 مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــضتقمبو –
ةبقارمب قلعتملاو٠991 ةنس رياني٠3 قفاوملا٠1٤1 ماع بجر
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا

8 يف خرؤملا٥6-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو2991 ةنس رياربف21 قفاوملا21٤1 ماع نابعش
،ةدروــــــتسملا وأ اـــــيلحم ةــــجتنملا داوــــــملا ةـــــقباطم ةــــــبقارمب

،ممتملاو لدعملا

٤1 يف خرؤملا39-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو6991 ةـــــنس سراــــم3 قــــفاوملا61٤1 ماـــــع لاوـــــش

،ممتملاو لدعملا ،ةعانصلاو ةراجتلا فرغ ءاشنإ

٤1 يف خرؤملا٤9-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو6991 ةــــنس سراــــم3 قـــــفاوملا61٤1 ماـــــع لاوـــــش

لدــــــــعملا ،ةـــــــعانصلاو ةراـــــجتلل ةـــــيرـــــئازــــجلا ةـــــفرـــــغلا ءاـــــشنإ
،ممتملاو

خرؤــملا3٥٤-2٠ مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس رـبمسيد12 قـــفاوملا32٤1 ماــــع لاوـــش71 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

٤ يف خرؤملا٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قـّلعتملاو٥٠٠2 ةـنس ربمسيد6 قـفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ
ةداملا اـميس ال ،مـمتملاو لدـعملا ،هريسو سييقتلا مـيظنتب
،هنم82

8 يف خرؤملا76٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥٠٠2 ةــــنس رـــبمسيد٠1 قـــفاوملا62٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ
ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا

يف خرؤملا3٠2-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
21٠2 ةـــــنس وـــيام6 قــــفاوملا33٤1 ماــــع ةــــيناثلا ىداــــمج٤1
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

٥ يف خرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددـــحي يذــلا31٠2 ةــنس رــبمفون9 قـــفاوملا٥3٤1 ماـــع مرـــحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

8 يف خرؤملا393-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي
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تاجوتنملا ىلع )رابدوك( يدومعلا زمرلا عضوي:6 ةداملا
لوصحلا دعب نيينعملا نيلخدتملا فرط نم ايلحم ةعنصملا

ةمظنم فرط نم حونمملا )رابدوك( يدومعلا زمرلا مقر ىلع
 .ةلهؤم

فلكملا رــيزولا نـــم ررــــقم بــــجومب ةــــمظنملا هذـــــه لــــهؤت
ةنجللا يأر ذـخأ دــــعب كلذو ،شــــغلا عمقو كلــــهتسملا ةيامحب
11 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاجوتنملا زيمرتل ةينطولا
.هاندأ

ازــمر ةدروــــتسملا تاــــجوتنملا لـــــمحت نأ بـجي :٧ ةداملا
يف اهب فرتعم ةمظنم فرط نم احونمم )رابدوك( ايدومع
.أشنملا دلب

يف اهيلع صوصنملا تامولعملا نوكت نأ بجي:٨ ةداملا
)راــــــــبدوك( يدوــــــمعلا زــــــمرلا اــــــــهنمضتي يـــــتلا ،هاــــــندأ9 ةداــــــملا
ةـــــــفرغلا ىدــــــل قـــــبسم عادــــــيإ لــــــحم ،ةدروــــــتسملا تاـــــجوتنملل
،ةعانصلاو ةراجتلا فرغ ىدل وأ ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا

.ةلهؤملا ةمظنملل ةقفارم تائيه اهتفصب

اقفرم )رابدوك( يدومعلا زمرلا عضوي نأ بجي:٩ ةداملا
مزر ىلــــــــع ،)NITG( جوـــــتنملل يــــملاــــــعلا يراــــــجتلا مــــقرـــلاب
ةـــيبرعلا ةــــغللاب ةــــيمازلإلا تامولعملا نمضتي نأو ،جوتنملا

تاغل ةدع وأ ةـــغل لاـــمعتسا نـــكمي ،ةـــفاضإلا لــــــيبس ىلـــــعو
بـــجــــي يتــــلاو كلـــهــــتسملا فرـــط نـــم مـــهــــفــــلا ةــــلـــــهس ىرـــــخأ
لــــثمتتو .ةـــــلهؤملا ةـــــمظنملل ةيمقرلا ةصنملا يف اــهليجست
 : يتأي اميف تاــــمولعملا هذـــــه

I -ةيئاذغلا داوملل ةبسنلاب :

،عيبلا ةيمست .1

ناوــــنعو ةــــلجسملا ةــــمالعلاو ةـــــكرشلا ناوــــنع وأ مـــــسالا .2
ةداملا تناك اذإ دروتسملا وأ عزوملا وأ بضوملا وأ جتنملا

،ةدروتسم

،ةدروتسم ةداملا تناك اذإ ردصملا دلب وأ/و أشنملا دلب .3

،تانّوكملا ةمئاق .٤

موـــــسرملا نـــم72 ةداــملا يف ةروــــكذملا داوـــملاو تاــنّوكملا .٥
9 قفاوملا٥3٤1 ماع مرحم٥ يف خرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا

ببست يتلا اهتاقتشمو ،هالعأ روكذملاو31٠2 ةنس ربمفون
وأ عنص يف تلمعتسا يتلاو ةطرفم تايساسح وأ تايساسح

يئاهنلا جوتنملا يف ةدوجوم تلاز امو ةيئاذغلا ةداملا ريضحت
،رياغم لكشب ولو

،يئاذغلا مسولا.6

يرــتملا ماــظنلا بـــسح اــــهنع رـــبعملا ةــــيفاصلا ةــــيمكلا.7
،يلودلا

،لامعتسالا وأ/و ظفحلاب ةصاخلا طورشلا.8

: يتأي ام ناررــــقـي

موــــسرملا نــــم82 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
62٤1 ماــــع ةدـــــعقلا يذ٤ يف خرؤــــملا٤6٤-٥٠ مـــقر يذــــيفنتلا
روــكذملاو ممتملاو لدـــــعملا ،٥٠٠2 ةــنس ربمسيد6 قــــفاوملا
ىلع ةقبطملا تاــــيفيكلاو طورــــشلا رارــــــقلا اذــــه ددـحي ،هالــــعأ

ةــــــهجوملا تاــجوتنملا ىلع )راـــبدوـــك( يدوـــمعلا زـــمرلا عـــضو
.يرشبلا كالهتسالل

ةــــــــيئاذغلا داوــــــملا ىلـــــع رارـــــــــقلا اذـــــــه ماـــــــكحأ قـــــــبطت:٢ ةداملا
ايلحم ةّعنصملاو اقبسم ةبضوملا ةيئاذغلا ريغ تاجوتنملاو
.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملاو ةدروتسملا وأ

: رارقلا اذه ماكحأ قيبطت نم ىنثتست:٣ ةداملا

،بيضوتلاو ليوحتلاو جاتنإلل ةهجوملا ةيلوألا داوملا –

: ةانتقملا تاجوتنملا –

،ةيدودحلا ةضياقملا راطإ يف *

تاـــكرشلا يــمدختسمل صاـــخلا كالـــهتسالل ةرـــشابم *
،ةيبنجألا تائيهلا وأ

تاكرشو ماعطإلا تامدخو رحلا عيبلا تالحم لبق نم *
ةيحايسلاو ةـيقدنفلا تاـــسسؤملاو نيرـــفاسملل يلودلا لـــــــقنلا
تائيــهلاو تاــيـعمجلاو يرــــئازــــــجلا رــــــمحألا لالـــــــهلاو ةـــــــفنصملا
،انوناق ةدمتعملا ةلثامملا

مــــــــهلاـــمعتسال نييداــــصتقالا نيـــــــلماــــــعتملا لـــبق نـــــــم *
.صاخلا يـنهملا

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي:٤ ةداملا

نع زيــمرتلل يروــص لــيثمت: )راب دوــك( يدوــمعلا زــمرلا
.ئراق قيرط نع ةيلآ ةقيرطب لغتسيو ءورقم زمر قيرــط

دعاوقلل اقبط لاكشأ ةدع يدومعلا زمرلل نوكي نأ نكمي
ىوتسملا ىلع لاجملا اذه يف امومع ةلوبقملا تالامعتسالاو
.يلودلا

زـــمر: )NITG( جوــــتنملل يـــملاعلا يراــــجتلا مـــــقرلا
لكشتيو ،ةقّوسملا تاجوتنملا ديدحت ضرغب لمعتسي يلود
مـــقرو ةداـــملا عــــجرم مقرو لـــــخدتملا زـــــمرو دــــــلبلا زـــــمر نم
جوتنملا تازيمم ريغتت مل اذإ زمرلا اذه ريغتي ال .ةـبقارملا
.ينعملا

زـــــمرلا ةءارــقل فـــّيكم يــــنورـــتكلإ زاـــــهج : يــــــئوض ئراــــــق
نع ةءورقم ةيئابرهك تاراشإل هليوحتو )رابدوك( يدومعلا

.بوساح قيرط

يف اـــــهيلع صوــــصنملا تاـــبلطتملا ىلإ ةــــفاضإ:٥ ةداملا
يف اــــــهيلع صوــــــصنملا كلت اــــميسال ،هــــب لوـــــمعملا مــــيظنتلا
٥3٤1 ماع مرحم٥ يف خرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا
نأ بــــــجي ،هالـــــعأ روكذملاو31٠2 ةـــــنس ربـــــمفون9 قـــــفاوــــملا

يدوـــمعلا زــــمرلا ،اــــقبسم ةــــبضوملا تاــــجوتنملا مزر لـــــمحي
.هالعأ٤ ةداملا يف فّرعملا )رابدوك(
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هتءافك مكحب رداق صخش يأب نيعتست نأ ةنجللا نكمي
.اهلامعأ ءادأ يف اهتدعاسم ىلع

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن دادعإب ةنجللا موقت

نيذلا نيفظوملا نيب نم ةنجللا ءاضعأ نّيعي:٢١ ةداملا
ةيامحب فلكملا ريزولا نم ررقمب ،لقألا ىلع ريدم ةبتر مهل
ةـــــــلباق تاوـــــنس )3( ثالــــــث ةدــــــمل ،شــــــــغلا عــــمقو كلـــــهتسملا
.اهنوعبتي يتلا ةطلسلا حارتقا ىلع ءانب ،ديدجتلل

11 ةداـــــملا يف صوــــــــــصنملا ةــــنجــــللا فـــــلكت:٣١ ةداملا
: صوصخب يأرلا ءادبإو ةساردلاب ،هالـــــعأ

هاــندأ٥1 ةداــملا يف اـــهيلع صوـــصنملا لــــيهأتلا تاــــفلم –
يدوــــــمعلا زــــمرلا مـــــقر حـــنمل ةـــــلهؤــــملا ةـــــمظنملا حارـــــتقاو
،)رابدوك(

يدومعلا زمرلاب اهزيمرتل تاجوتنملا لاجم عيسوت –
،)رابدوك(

.اهصاصتخا لاجمب ةقلعتملا ىرخألا لئاسملا لك –

تاجوتنملا زيمرت طاشن سرامت ةمظنم لك:٤١ ةداملا
ىوتسم ىلع عدوت نأ عيطتست ،)رابدوك( يدومعلا زمرلاب
فــــــــلم ،شـــــغلا عــــمقو كلـــــهتسملا ةـــــياـــمحب ةـــــفلكملا ةرازوـــــلا
.يدومعلا زمرلا مقر حنمب ةفلكم ةمظنمك ليهأتلا

ةمظنملل ينوناقلا لثمملا لبق نم ليهأتلا بلط فلم عدوي
لـــباقم شـــغلا عــــمقو كلــهتسملا ةـــيامحب ةـــــفلكملا ةرازوــــلا ىدــــــل
.ميلست لصو

يف هـــــيلع صوصنملا فــــلملا نــــمضتي نأ بـــــجي :٥١ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ،هالعأ٤1 ةداملا

،ليهأتلا بلط  –

ةينقتلا اهتازيهجتو اهلكيهو ةمظنملا تاطاشن فصو –
تاــئيهلا عــــم اـــــهتاقالع اذــــــكو اـــــهليومت ةــــــقيرطو اــــــــهتاءارجإو
،تاجوتنملا زيمرتل ةيملاعلا

،لقألا ىلع ،تاونس )3( ثالث ةدمل اهتربخ تبثت ةقيثو –
،تاجوتنملل يدومعلا زمرلاب زيمرتلا  لاجم يف

يملاعلا يراجتلا مقرلا رادصإ ىلع اهتيلهأ تبثت ةقيثو –
،)NITG( جوتنملل

يدومعلا زيمرتلا ماقرأب يلودلا فارتعالا رربت ةقيثو –
،ةحونمملا )رابدوك(

طاــــــشن نــــع نيـــــلوؤــــسملا تاــــــــفصو ءاـــــــمسأو ةـــــيعضو –
،زـــيمرتلا

يدومعلا زمرلا ماقرأ حنم تايفيك لوح تامولعملا لك –
.)رابدوك(

ةــــبسنلاب ”بــــــــستكملا لوـــــحكلا مـــــــــجح ةـــــبسن“ ناــــــيب .9
لوحكلا نم %2,1 نم رثكأ ىلع يوتحت يتلا تابورشملل

،مجحلا بسح

،ةينعملا ةيئاذغلا داوملل ”لالح“ حلطصم.٠1

،جوتنملا ةروص.11

.اضيأ اهتفاضإ نكمي ةديفم ىرخأ ةمولعم لك.21

II -ةيئاذغلا ريغ تاجوتنملل ةبسنلاب:

،عيبلا ةيمست.1

ناوـــنعو ةـــــلجسملا ةــــمالعلا ،ةـــــكرشلا ناوــــنع وأ مــــسالا.2
نوــــكي اـــمدنع دروــــتسملا وأ عزوـــــملا وأ بـــــضوملا وأ جـــــتنملا
،ادروتسم جوتنملا

،ادروتسم جوتنملا نوكي امدنع ردصملا وأ/و أشنملا دلب.3

،نمألاب ةقلعتملا ةقباطملا ةمالع.٤

داوملل ةــبسنلاب ةــــقبسملا صــــخرلاب ةــــقلعتملا عجارملا.٥
،ةينعملا

ماظنلا ةدحوب اهنع ربعملا ،جوتنملل ةيفاصلا ةيمكلا.6
،يلودلا يرتملا

،نمألا لاجم يف ةذختملا تاطايتحالا.7

،نيزختلا طورشو جوتنملا تانوكم.8

،جوتنملا ةروص .9

.اضيأ اهتفاضإ نكمي ةديفم ىرخأ ةمولعم لك .٠1

)راـــــبدوــك( يدوــــمعلا زــــمرلا عــــضوي نأ بــــجـــي :٠١ ةداملا
تامولعملا ةءارقب حمست ،وحملل ةلباق ريغو ةيئرم ةفصب
.ةيئوضلا تائراقلا ةطساوب ،هالعأ9 ةداملا يف ةروكذملا

كلــهتسملا ةـــيامحب ةـــّفلكملا ةرازوـــلا ىدـــل أـــــشنت:١١ ةداملا
يدومعلا زمرلاب تاجوتنملا زيمرتل ةينطو ةنجل ،شغلا عمقو
رـــــيزولا اـــــهسأري .”ةــنجللا“ صـــنلا بـــــــلص يف ىــــــــعدت ،)راـــــبدوــــــك(
.هلثمم وأ شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب فلكملا

: نم لكشتتو

عــــمقو كلــــهتسملا ةـــــيامحب فــــلكملا رـــــيزولا نــــع لــــثمم –
،اوضع ،شغلا

،اوضع ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع لثمم  –

،اوضع ،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا نع لثمم –

،مزرلاو ةـيعونلا ةـــبقارمل يرــــئازجلا زــــكرملا نــــع لــــثمم –
.اوضع
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لامعتسالل ةّفيكم ةينورتكلإ تاقيبطت اـهيدل رـفوتت نأ –
يدومعلا زــمرلا ةءارـــقب حـــمست يـــتلاو فــــتاوهلا ةزــــهجأ ىلـــــع
9 ةداــملا يف اــهيلع صوــصنملا تاــمولعملا اــهيف اـــمب )رابدوك(
.هالعأ

مقر حنمل ةـلهؤملا ةــمظنملا ىلـــع كلذـــك بــــجي :٩١ ةداملا
نيــــــلخدتملا ةــــمدخ يف عــــــضت نأ ،)راـــــبدوك( يدوــــمعلا زـــــمرـــــلا
: يتأي ام ،نيينعملا

زمرلا ماقرأ ىلع لوصحلا تايفيك لوح تامولعملا لك –
امب لئاسولا لكب ،ةيواستمو ةفافش ةقيرطب )رابدوك( يدومعلا

،ةينورتكلإلا قرطلا اهيف

زيـــــــــمرت تاـــــبلط ةــــــساردب ةــــــقلعتملا تاـــــمولعملا لــــــك –
زـــيمرتلا بــــلط ةـــسارد لاــــجآ ىدــــعتت ّالأ بجيو .تاجوتنملا

.ةلهؤملا ةمظنملا ىدل اهعاديإ خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع

ةلهؤملا ةمظنملا بناج نم لالخإ يأ نع رجني :٠٢ ةداملا
.ليهأتلا ررقم ءاغلإ ،)رابدوك( يدومعلا زمرلا مقر حنمل

اوــلثتمي نأ نيــطشانلا نيـــلخدتملا ىلـــع بــــجي:١٢ ةداملا
خــــــيرات نــــم ءادـــتبا ،)2( نيـــتنس لـــــجأ يـف رارــــقلا اذــــه ماــــكحأل
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرـشـن

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢٢ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

رياربف61 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر٤ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

ريزولا ىلع ةنجللا حرتقت ،تافلملا ةسارد دعب :6١ ةداملا
اـــهليهأتل  ةـــمظنملا ،شــــغلا عـــمقو كلــــهتسملا ةــــيامحب فـــــلكملا

.)رابدوك( يدومعلا زمرلا مقر حنمل

لــــــيهأتلا ررــــقمب ةـــينعملا ةــــمظنملا راـــطخإ مــــتي:٧١ ةداملا
تائيهلل ةيمسرلا ةينورتكلإلا عقاوملا ىلع ررقملا اذه رشنيو
نعو ،هالعأ11 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجللا يف ةوضعلا

.ةبسانم ىرخأ ةليسو يأ قيرط

زمرلا مقر حنمل ةلهؤملا ةمظنملا ىلع بجي:٨١ ةداملا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مرتحت نأ )رابدوك( يدومعلا
مالــــــعإو ةـــــياـــمحب ةــــــــقــلعتملا كلـــــت اــــميسال ،اـــــــهب لوــــــمعملا
.تاجوتنملا زيمرت لاجمب ةطبترملاو كلهتسملا

: كلذك ةلهؤملا ةمظنملا ىلع بجيو

ةرازوـــلل ةـــعباتلا ةــــباقرلا حــــلاصم فرـــصت تـــحت عــــضو –
تاــــــنايبلا ةدــــعاق ،شــــغلا عـمقو كلــــهتسملا ةــــيامحب ةــــفلكملا
)رابدوك( يدومعلا زمرلا مقر نم نيديفتسملا نيلخدتملل

،مهتاجوتنمل

ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا ةباقرلا حلاصم فرصت تحت عضو –
ةـــــقلعتملا تاـــــنايبلا ةدـــــعاق ،شــــــغلا عــــمقو كلهـــــــتسملا ةـــــيامحب
ىلـــــــــع )راــــــــبدوــــــــك( يدوــــــــــمعلا زــــــمرــــلا مــــــــــــقر نــــــم نــــــيديــــفتسملاب
٤2/ةعاس٤2 اذهو ةينورتكلإ ةقيرطب اهيلإ جولولاو مهتاجوتنم

،عوبسألا مايأ لكو ةعاس

كلهتسملا ةيامحب ةفلكملا ةرازولا فرصت تحت عضو –
،ةيئوضلا تائراقلا نم ةيفاك ةيمك ،شغلا عمقو

لاـــــــجم يف تاــــسارد زاـــجنإو نـــــيوكتلا تاـــــيلمع ناــــــمض –
كلهتسملا ةيامحب ةفلكملا ةرازولا ةدئافل تاجوتنملا زــيمرت
،شغلا عمقو

حرصملا تامولعملا ةيّرسو تانايبلا ةدعاق نيمأت نامض –
،نيينعملا نيلخدتملا فرط نم اهب

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا
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