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ةـّيميظنتميسارم

ةماعلا ةيريدملا ميظنت ةداعإ نمضتي ،12٠2 ةنس سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف خّرؤم121-12 مقر يسائرموسرم
....................................................................................................................................................................ينطولا فيشرألل

تاظوفحـملا زكرم ميظنت ةداعإ نمضتي ،12٠2 ةنس سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف خّرؤم221-12 مقر يسائرموسرم
.....................................................................................................................................................................................ةينطولا

ةنجللاو ةينطولا ةــــــنجللا ةليكشت ددحي ،12٠2 ةنس سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف خّرؤم321-12 مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................امهريس تايفيكو ءايحألا تاــباصع نم ةــياقولل ةــيئالولا

يراشتسا سلجم ءاــشنإ نمضتي ،12٠2 ةنس سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1يف خّرؤم٤21-12 مقر يذيفنتموسرم
..................................................................................................................................................هريسو هميظنت اذكو ،يفاقثلا ثارتلل

يذيــفـنـتلا موــسرـــملا مـمـــتيو لدـــــعـــي،12٠2 ةــنـس سراــــم92 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع ناـــبـــعش٥1 يف خّرؤــــم٥21-12 مقر يذيفنتموسرم
بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورـــــش ددـــحي يذــــلا3002 ةــــنس رـــبمتبس6 قـــــــفاوــــملا4241 ماع بجر9يف خّرؤملا092-30 مقر
................................................................................................................................................................اهاوتسمو عيراشملا يوذ

صيصختلا باسح رـييست تاـيفيك ددـحي ،12٠2 ةنس سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف خّرؤم621-12 مقر يذيفنتموسرم
......................................................''ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو تالاجعتسالا قودنص'' هناونع يذــــــلا2٠3-69٠ مـــقر صاخلا

صيصختلا باــسح رــييست تايفيك ددحي ،12٠2 ةنس سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف خّرؤم721-12 مقر يذيفنتموسرم
..........................................................................................''يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا'' هناونع يذــلا2٠3-331 مقر صاــخلا

ةّيدرف ميسارم

نواعتلاو قيسنتلا مسق سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب يلودلا

– ةموكحلا سيئر ىدل ةمهمب ّفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................................اقباس

......لوألا ريزولا حلاصم ىدل ةمهمب ّفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يف خّرؤم يسائر موسرم

..ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام22 قفاوملا2441 ماع نابعش8 يفخّرؤم يسائر موسرم

يلاملا نماضتلاو دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يفخّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب يلحملا

...ةلشنخ ةيالو يف ةمامحوب ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا

............لدعلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يفخّرؤم يسائر موسرم

ثوحبلا زكرمل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................ةيئاضقلاو ةينوـناـقـلا

...................ةلودلا سلجمل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
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لئاسولاو ةرادإلا مسق سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يفخّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ةلودلا سلجمب

...نوجسلا ةرادإل ةينطولا ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم

...سادرموب ءاضق سلجمل ةماعلا ةنيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام22 قفاوملا2441 ماع نابعش8 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةسدنهلاو ريمعتلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يفخّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةيرامعملا

ةئيهت ةسسؤمل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام92 قفاوملا2441 ماع نابعش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................يلجنم يلعو ساحنلا نيع يتنيدم

ةيساسألا تآشنملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام22 قفاوملا2441 ماع نابعش8 يفخّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

ةيمنتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةحايسلا

يف ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يفخّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا

...ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم

..................ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم

نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا

ةينطولا ةئيهلاب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

.ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملاب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس سرام22 قفاوملا2441 ماع نابعش8 يف خّرؤم يسائر موسرم

...لوألا ريزولا حلاصم ىدل ةمهمب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم

ضوــفـمو ةداــعــلا قوــف رــيــفس نييــعــت نمـضــتي ،1202 ةنس سرام71 قفاوملا2441 ماع نابعش3 يفخّرؤـــم يـساــئر موـــسرــم
.........................................................................................)ةيسنرفلا ةيروهمجلا(سيراببّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

يرئازجلا يفاقثلا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام32 قفاوملا2441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( سيرابب

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يفخّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

تالصاوملل ةماعلا ةيريدملاب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام22 قفاوملا2441 ماع نابعش8 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا

...نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

......................لدعلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم

.............رئازجلا اربوأل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام22 قفاوملا2441 ماع نابعش8 يفخّرؤم يسائر موسرم

تاعانصلل ينقتلا زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يفخّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةيئاذغلا

تازيهجتلاو ةلديصلل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يفخّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ةيحصلا

5٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش١٢
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يجوغاديبلا ينطولا دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يفخّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................يبطلا هبش نيوكتلل

سلجملا يف ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يفخّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا

ةينطولا ةئيهلا يف تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل

لاغشألا ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................اقباس– لقنلاو ةيمومعلا

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................ةيئاملا دراوملا ةرازوب

ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا

...ةضايرلاو بابشلا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

ةياصولا ةسراممل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاشنإ نمضتي،1202 ةنس سرام3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل ةعباتلا ةيئاضفلا تاينقتلاو ةيزيدويجلا مولعلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ىلع ةيجوغاديبلا

....................................................................................................................................................اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

يف خرؤــملا كرــتشــملا يرازوــلا رارــقــلا لدـــعـــي ،12٠2 ةنس رياربـــف٠2 قــفاوــملا2٤٤1 ماــــع بـــــجر8 يف خّرؤـــم كرتـــشــم يرازو رارق
يـمــكلا درــجلا دادـــعإــب ةـفــلــكملا ةـصـتخملا ةنـجـللا ءاـضـعأ نييعت نــمـضتملاو91٠2 ةنس وينوـي61 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش31
ةنيدم يف ياد نيسح - ةماحلا ةقطنم ةلكيه ةداعإو ةئيهت ناويد يمدختسمو تابجاوو قوقحو كالمأل يريدقتلاو يعونلاو
.......................................................................................................................................................................................رئازجلا

ةيلاملا ةرازو

...12٠2 ةنسل تارايسلاةــميسق ليصحت لجأ دــيدمتب قــــّلعتي ،12٠2 ةــــنس سرام٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش61يف خّرؤم رّرقم

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

ثحبلل ينطولا زكرملل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،12٠2 ةنسسرام22 قفاوملا2٤٤1 ماعنابعش8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................................................................................................................................راثآلا ملع يف
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ةـّيميظنتميسارم
خرؤملا622-٠9 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –

يذـــلا٠991 ةـــنـــس وـــــيـلوـــي٥2 قــفاوــملا11٤1 ماـــع مرـحــم3 يف
ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي نيذـلا لاـمــعلا قوــقــح ددــحـي
،ممتملاو لدعملا ،مهتابجاوو

يف خرؤملا822-٠9 مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو –
ددحي يذلا٠991 ةـنـس وــيــلوــي٥2 قــفاوـملا11٤1 ماـــع مرــحم3
نوسرامي نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك
،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو

: يتأي ام مسري

مــيـــظـــنــت ةداـــــــعإ ىلإ موـــسرــملا اذـــه فدـــهــي: ىلوألا ةّداــملا
.ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملا

  لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

،ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملا ميظنت داعي :٢ ةّداملا
بـــجر21 يــف خرؤملا٥٤–88 مــقر موــسرـملا بــجوــمب ةــثدحـملا

،هالـــعأ روـــكذــملاو8891 ةنس سراـــم لوأ قـــفاوــملا8٠٤1 ماــع
.موسرملا اذه ماكحأل اقــبط

نم لكيه ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملا:3 ةّداملا
هيلع صوصنم وه امك ،ةيروهمجلا ةسائر حلاصم لكايه

يف خرؤملا7٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا نم22 ةداملا يف
٠2٠2 ةنس يفناج٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج92
ةسائرل ماعلا نيمألا ةطلس تحت عضوتو ،هالعأ روكذملاو
 .ةيروهمجلا

يناثلا لصفلا

 تايحالصلا

ينــطوـــلا فـيـشرألل ةــــماـــعــلا ةــيرـــيدــملا ىلوــتت:٤ ةّداملا
ةـيـنطوــــلا ةــيـــفيـشرألا ةــساــيـســلا عــضو يــف ةـمــهاــسملا ةـمـــهم
: يتأي امب ةفصلا هذهب فلكتو .اــهذـيـفـنتو

ةددـــعـتملاو ةــيوـنـسـلا لـمــعــلا جــمارـــبو تاـطـطـخـم دادــعإ –
،اــهذيـفـنـتو ينـطوــلا فـيشرألا نادــيـم يف تاونسـلا

ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا حارتقاو دادــعإ –
،يفيشرألا لمعلا ميظنتب

يف دوجوملا فيشرألا ريـيـستو كــسـم مـيـيـقـتو ةـبــقارــم –
،ةيلحـملا تاعامجلاو ةلودلا ةزهجأ فلتخم

ناـــبــعـــش5١ يــفخّرؤــــم١٢١-١٢ مـــقر يــساـــئرموـــسرــم
نــــمــضتـي ،١٢٠٢ ةـنــس سراـــم٩٢ قــفاوـــملا٢٤٤١ ماـــع
.ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملا ميظنت ةداــعإ

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداــملا اـــمــيــس ال ،روـــتــسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا9٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
فيشرألاب قلعتملاو8891 ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤1 ماع
،ينطولا

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
 ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ىلوألا ىدامج6 يف خرؤملا11-78 مقر موسرملا ىضتقمبو –
زكرم ءاشنإ نمضتملاو7891 ةنس رياني6 قفاوملا7٠٤1 ماع
،لدعملا ،ةينطولا تاظوفحـملا

بـــجر21 يـف خرؤــملا٥٤-88 مــقر موـــسرــملا ىــضـتــقمبو –
ثادحإ نمضتملاو8891 ةنس سرام لوأ قفاوملا8٠٤1 ماع
،اهتاصاصتخا ديدحتو ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملا

بـــجر21 يـف خرؤــملا6٤-88 مـــقر موــسرــملا ىضـتــقــمبو –
سلجملاب قلعتملاو8891 ةنس سرام لوأ قــفاوـملا8٠٤1 ماــع
،ينطولا فيشرألل ىلعألا

يف خرؤملا٥22-٠9 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضـــتقمبو –
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم3
ةـــساـــــئر ناونــــعــب ةــــلودـــــلل ةــعــباــتـــلا اـيــلــعــلا فـــئاـظوــــلا ةـمــــئاـــــق
،ممتملاو لدــعملا ،ةــيروــهـمجلا

يـف خرؤملا7٠-٠2 مــقر يساــئرـلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو –
٠2٠2 ةـنـس يــفـناــج٥2 قفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج92
،اهميظنتو ةيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي يذلا
،هنم22 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا93-٠2 مــقر يساــئرــلا موــسرـــملا ىـضـتــقــمبو –
٠2٠2 ةـنــس رــيارـبــف2 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداــمـج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا
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ةــسراــممل ةبوــلـطملا صـيــخارــتـلا حـنـم يــف اــهــيأرءادـــبإ –
،ةيفيشرألا تامدخلاب ةطبترملا تاطاـشـنلا

يـمدــخـتســم ىوـتـســم نيـــســحتو نــيوـكـــت جــــمارــــب دادـــعإ –
،اهمييقتو اهقيبطتو ،ينطولا فيشرألا

ةصصختملا ةـيلودـلا تاـئـيـهـلا لاـغـشأ يف رــئازــجلا لــيــثـمت –
لاجم يف ةـيلودــلا تاــيقاــفـتالا يـف اـهــيأر ءادــبإو فيشرألا يف

،فيشرألا

ةـــعـــباــتــلا ةـــيـفيـشرألا ةدـــصرألا لــيوحـت تاءارـــجإ ةـبـــقارــم –
ةينطو ،طاشنلا ةياهن يف يه يتلا وأ ةطشانلا تاسسؤملل
،يرــئازــجلا نوــــناــــقــــلل ةـعـــــضاــــخ ةـيـبـنـــجأ وأ ةــطـلــتـــخـم وأ تــناــــك
،ةصتخملا تاطلسلا عم قيسنتلاب كلذو

لمع زيزعت ىلإ يمري ينقت وأ يدام ريبدت يأ حارتقا –
،فيشرألا ةيامح لاجم يف ةلودلا

ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم فلتخم يف اهيأر ءادبإ –
،ةينطولا ةركاذلاو فيشرألاب ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو

ةـلـص اذ اــهـلــمع نوــكــي ةـصـتـخـم ةـنــجل يأ يــف ةــكراـشــملا –
،ةينطولا ةركاذلاو فيشرألاب

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةعفشلا قح ةسرامم –
ديصر اهنم نوكتي يتلا ةيفيشرألا قئاثولاب ةبلاطملاو ،امهب
،اهؤاعو ناك امهم ينطولا فيشرألا

بارتلا لخاد ةيفيشرأ ةدئاف لثمت يتلا قئاثولا ءانتقا –
،هجراخ وأ ينطولا

عيرشتلل اقبط ةيفيشرألا ةدصرألا غيلبت تاءارجإ ديدحت –
،امهب لومعملا ميظنتلاو

 ،هنيمثتو ينطولا يفيشرألا ديصرلا ةنرصع ىلع رهسلا –

لـــبـــق نـــم فـــيشرألا رـــيـــيست تاودأ دادـــعإ ىلع رـــهسلا –
،اهيلع ةقداصملاو ةينعملا تاعاطقلا

خاسنتسالاو ديلجتلاو ميمرتلا تاينقت ديحوت ىلع رهسلا –
،اهميمعتو

نم هب حيرصتلاو صاخلا فيشرألا ءاصحإ ىلع رهسلا –
 ،هخاسنتساب حامسلاو هب عربتلا ىلع مهعيجشتو هيكلام فرط

تاءارجإلا بسح فيشرألا ىلع عالطالاب نيثحابلل حامسلا –
.اهب لومعملا

ينطولا فـيشرألل ةــماـعــلا ةــيرــيدــملا سراـــمت :5 ةّداملا
،ةينـطوـلا تاـظوـفــحـملا زـــكرــم ريــيست ىلـع ةـباــقرــلا تاــطـلـس
ةيروهمجلا ةسائرــل ماـعـلا نيمألل ةــيوـنس رــيراـقــت مدـــقـتو
.فيشرألا ةنايصو زكرملا ةرادإ بناوج عيمج لوح

ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

تحت ،ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملا مضت :6 ةّداملا
: يتأي ام ،ماعلا ريدملا ةطلس

،فيشرألا رييست تاينقتو سيياقم ةيريدم –

،شيتفتلا ةيريدم –

،ةيملعلا تاطاشنلاو نواعتلا ةيريدم –

.فيشرألا ةنمقرو ةنرصع ةيريدم –

تاــساردـــلاب )2( ناــــفـــلـكــم ماـــعـــلا رـــيدـــملا دـــعاـــســي :٧ ةّداملا
.صيـخلـتـلاو

فيشرألا رييست تاينقتو سيياقم ةيريدم فلكت :٨ ةّداملا
: يتأي امب

،ةيفيشرألا قئاثولا سيياقم طبض –

ىلع رهسلاو ،هرييست قرطو فيشرألا سيياقم ديدحـت –
،اهقيبطت

ةــبوــلـطملا صيــخارــتلا فـلـتـخـم حــنم يــف يأرلا ءادـــبإ –
،ينطولا فيشرألاب ةقالع تاذ تاطاشن ةسراممل

فـيـشرألاــب قـــلـعـتت يـتــلا لـــئاـصحلاو رــيراــقـتلا مـــيدــــقــــت –
.ينـطوـلا

: )2( نيتيعرف نيتيريدم نم نوــكـتتو

،صيخارتلاو سيياقملل ةيعرفلا ةيريدملا –

.رييستلا تاينقتل ةيعرفلا ةيريدملا –

: يتأي امب شيتفتلا ةيريدم فلكت :٩ ةّداملا

،هقيبطت ةعباتمو فيشرألا كسم ةباقر جمانرب ديدحت  –

ديعصلا ىلع فيشرألا يمدختسم ىلإ تاجايـتحالا رـيدـقت –
،ينطولا

،نيمدختسملا ىوتسم نيسحتو نيوكتلا لامعأ ذيفنت –

،لئاصحلاو ريراقتلا ميدقتو ةباقرلا لامعأ مييقت –

 .هلالغتساو فيشرألا ديصر تايئاصحإ كسم –

: )2( نيتيعرف نيتيريدم نم نوكتتو

،نيوكتلاو ةجمربلل ةيعرفلا ةيريدملا –

.صيخلتلل ةيعرفلا ةيريدملا –
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ةيريدملا ريس تايفيكو يلخادلا ميظنتلا ددحي:3١ ةّداملا
.ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا نم رارق بجومب ةماعلا

اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت :٤١ ةّداملا
8٠٤1 ماع بجر21 يف خرؤملا٥٤–88 مقر موسرملا ماـكحأ
ةيريدملا ثادحإ نمضتملاو8891 ةنس سرام لوأ قفاوملا
.اهتاصاصتخا ديدحتو ينطولا فيشرألل ةماعلا

ةّيــمسّرـلا ةدـــيرجلا يـف موــسرــملا اذــــه رــشـنـي :5١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف رئازجلاب رّرــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

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

٢٤٤١ ماع نابعش5١ يفخّرؤم٢٢١-١٢ مقر يسائرموسرم
ميظنت ةداعإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس سرام٩٢ قفاوملا

.ةينطولا تاظوفحـملا زكرم

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداـــملا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــناــقــلاـب قـلــعتملاو8891 ةـنس رـــياـنــي21 قــفاوــملا6٠٤1 ماـــع
،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا9٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
فيشرألاب قلعتملاو8891 ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤1 ماع
،ينطولا

مرحم٤2 يف خرؤـملا12-٠9 مـــقر نوـــناـــقــلا ىضــتــقــمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

لوألا عيبر٠3 يف خرؤملا76-77 مقر موسرملا ىضتقمبو –
تاظوفحـملاب قلعتملاو7791 ةنس سرام٠2 قفاوملا7931 ماع
،لّدعملا ،ةينطولا

ةـيـملـعـلا تاــطاـشنلاو نواـــعتلا ةــيرــيدـــم فــلــكــت :٠١ ةّداملا
: يتأــي اـــمب

ةيريدملا طاشن نيدايم يف ةيملعلا ثوحبلا لامعأ زاجنإ –
،ةماعلا

اهمظنت يتلا تاودنلاو تايقتلملا ىلع فارشإلاو ريضحتلا –
،ةماعلا ةيريدملا

ةصصختملا ةيلودلا تائيهلاو تامظنملا عم تالدابملا –
.روهمجلاب تاقالعلاو

: )2( نيتيعرف نيتيريدم نم نوكتتو

،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا –

،ةيملعلا تاطاشنلل ةيعرفلا ةيريدملا –

فـيشرألا ةـنـمـقرو ةـنرــصـع ةــيرـــيدـــم فــلـكــت :١١  ةّداملا
: يتأي امب

،ةيتامولعملا ةمظنألل يهيجوتلا ططخملا ذــيفنت –

 ،فيشرألا قئاثول ينورتكلإلا رييستلا –

،فيشرألا لاجم يف يلآلا مالعإلا تاقيبطت ريوطت –

،يلآلا مالعإلا تازيهجت ةنايص –

،يلآلا مالعإلا تازيهجت لاجم يف تاجايتحالا ديدحت –

،يتامولعملا ماظنلا نمأ ىلع رهسلا –

.ةماعلا ةيريدملل ينورتكلإلا عقوملل ينقتلا رييستلا–

: )2( نيتيعرف نيتيريدم نم نوكتتو

فيشرألاو مالــعإلا ةــمـظــنأ رـــيوـطـتل ةـيـعرـفــلا ةــيرــيدــملا –
،ينورتكلإلا

.يلآلا مالعإلا تاكبش ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا –

نامضل ،ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملا دوزت :٢١ ةّداملا
،ةيروهمجلا ةسائرب دراوملل ةـماـعـلا ةـيرــيدــملا عـم قيــسـنتلا

: يتأي امب فــلــكي ةماعلا لئاسولل بتكمب

نم ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملا تاجايتحا ريدـــقـت–
،لئاسولاو نيمدختسملا

ةماعلا ةيريدملا لمع لهسي نأ هنأش نم ءارـجإ يأ حارتقا –
،ينطولا فيشرألل

رييست لاجم يف ةذـختملا تارارــقــلا قـيـبطت ىلع رــهــسلا –
فيشرألل ةماعلا ةيريدملا يف ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا
.ينطولا
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ىلوألا ىدامج6 يف خرؤملا11-78 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو7891 ةنس رياني6 قفاوملا7٠٤1 ماع
،لّدعملا ،ةينطولا تاظوفحـملا زكرم

بـــجر21 يــف خرؤــملا6٤-88 مــقر موــسرـــملا ىـضـتــقــمبو –
سلجملاب قلعتملاو8891 ةنس سرام لوأ قفاوملا8٠٤1 ماع
،ينطولا فيشرألل ىلعألا

يف خرؤملا٥22-٠9 مقر يسائرلا موــسرــملا ىـضــتـــقمبو –
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم3
،ةيروهمجلا ةسائر ناونعب ةلودلل ةعباتلا ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،مّمتملاو لّدعملا

يف خرؤملا7٠-٠2 مقر يساــئرــلا موـــسرــملا ىضـتـقـــمبو –
٠2٠2 ةـنـس يـفـناــج٥2 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج92
،اهميظنتو ةيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي يذلا
 ،مّمتملاو لّدعملا

يـف خرؤملا93-٠2 مـــقر يساـــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقمبو –
٠2٠2 ةــنس رــــيارـبـف2 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييـعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

خرؤـــملا121-12 مــــقر يساـــئرــلا موـــسرــملا ىضـتــقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةـنـس سراــم92 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناـبــعش٥1
 ،ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملا ميظنت ةداعإ

يف خرؤملا99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠991 ةنس سرام72 قفاوملا٠1٤1 ماع ناضمر لوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

يف خرؤملا722-٠9 مقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقــمبو –
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم3
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

يف خرؤملا822-٠9 مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم3
نوسرامي نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك
،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو

: يتأي ام مسري

،ةيـنطوــلا تاــظوفحـملا زـــكرــم مـيـظـنت داــعي : ىلوألا ةّداملا
ىلوألا ىدامج6 يف خرؤملا11-78 مقر موسرملا بجومب أشنملا

،هالـــــعأ روــــكذـــملاو7891 ةـــنس رــياـنـي6 قــفاوــملا7٠٤1 ماــع
 .”زكرملا “ صنلا بلص يف ىعديو ،موسرملا اذه ماكحأل اقبط

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

يرادإ عــباــط تاذ ةـيــموـمــع ةـســسؤــم زـــكرـــملا :٢ ةّداملا
عضوـيو ،يلاملا لالـقـتسالاو ةـيوـنـعملا ةـيصخشلاــب عــتــمــتــت

.ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا ةياصو تحت

.رئازجلا ةنيدم يف زكرملا رقم ددحي:3 ةّداملا

يناثلا لصفلا

 ماهملا

فيشرألا مالتساو عمج يف زكرملا ةمهم لثمتت:٤ ةّداملا
هـــغـيـلـبتو هـنـيـمـثتو هـــلالـــغـتـساو هـيـلـع ةــظفاــحـــملاو ينطوــلا
.روهمجلل

: يتأي امب فلكي ،راطإلا اذه يفو

امهب لومعملا ميظنتلاو عــيرـشـتـلا قيـبـطت ىلــع رـــهسـلا –
لاجم يف ةثيدحلا تايجولونكتلا كلذكو ةيلودلا سيياقملاو
،فيشرألا

ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا فيشرأ مالتسا ىلع رهسلا –
،ةصاخلاو

نــع كــلذ يف اـــمب قرـطــلا لــكـب ةــيـفـيشرألا ةدــصرألا ءارــثإ –
،نواعتلا راطإ يف لدابتلا قيرط

فيشرألا عفدب ةصاخلا تاءارجإلا عيمج ةعباتمو ةبقارم –
،صاخلا وأ يمومعلا عباطلا يذ

دارفألا دنع دوجوملا فيشرألا ميلستو عاديإ عيجشت –
هـبـيـترـتو ،ةـيـخــيراــت ةــيــمــهأ هــل يذــلا ةصاخلا تاسسؤملاو

،ينطولا فيشرألا ةدصرأ نمض

،هؤاعو ناك امهم فيشرألا ةيامحو ظفح ىلع رهسلا –

ديلجتلاو ميمرتلاو ميقعتلل ةثيدحلا تاينقتلا ءانتقا –
،خاسنتسالاو

،فيشرألا تايانبب ةقلعتملا سيياقملا قيبطت ىلع رهسلا –

،ثحبلا تاودأ دادعإو فيشرألا ةدصرأ ةجلاعم –

ىلع رهسلاو ،ةيفيشرألاو ةيقئاثولا رداصملا ءانتقا –
،اهغيلبتو اهيلع عالطالا تاءارجإ

رادصإ قيرط نع ةيفيشرألا ةدصرألاو قئاثولا نيمثت –
فيشرألا لامعأب ةلص تاذ ةفلتخم تاعوبطمو ةيرود ةلجم
ريوطتو ،يخيراتلا عباطلا تاذ ثاحبألاو تاساردلاب وأ

،ةيفيشرألا ةدصرألاب ةصاخلا ثحبلا لئاسو

،هلالغتساو هؤارثإو زكرملل ينورتكلإلا عقوملا ةيذغت –

ةـصاخلا نـيوــكتلا تاـيـلـمع زاـــجـنإو مـيـظـنت ىلــع رـــهـسلا –
.زــكرـملا يـفـظوــمب
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ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

 .هيجوت سلجم هريديو ،ريدم زكرملا رّيسي:5 ةّداملا

لوألا مسقلا

ريدملا

ءانب ،يسائر موسرم بجومب زكرملا ريدم نـّيعي :6 ةّداملا
 .ينطولا فيشرألل ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

ةسائرب ريدم ةفيظو ىلإ ادانتسا زكرملا ريدم بتار عفديو
.ةيروهمجلا

صوصنملا زكرملا ماهم ذيفنتب زكرملا ريدم فلكي :٧ ةّداملا
عــيرــشـتلل اــقــبط هريـيـست ىلوـتــيو .هالـــعأ٤ ةداـملا يف اهــيـلع
.امهب لومعملا ميظنـتلاو

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

ماـــمأو ةـيـندـملا ةاـيـحلا لاـمـعأ عيــمج يـف زــكرــملا لــيـثـمت –
،ةلادــعـلا

هقيبطت ىلع رهسلاو زكرملل يلخادلا ماظنلا عورشم دادــعإ –
،هيلع ةقداصملا دعب

ةقداصملا دعب اهذيفنت نامضو زكرملا ةينازيم عورشم دادعإ –
،اهيلع

،زكرملا يمدختسم عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا ةسرامم –

ىرخأ ةقيرط ررقتت مل نيذلا زــكرملا يمدختـسـم نييعـت –
،مهنييعتل

ذـيـفـنـت ناـمضو هـيـجوـتـلا سلـجـم تاـعاـمـتـجا رــيضحت –
،هتالوادم

ىلإ هلسري يذلا زكرملا طاشنل يونسلا ريرقتلا دادعإ –
.ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا

.زكرملا ةينازيمل يسيئرلا فرصلاب رمآلا وه ريدملا

ءاربخ وأ نيراشتسم تامدخب نيعتسي نأ ريدملا نكمي
.نواعتلا عيراشمو زكرملا ماهم زاجنإل نييرورض مهاري

يناثلا مسقلا

هيجوتلا سلجم

ماعلا نيمألا هسأري يذلا هيجوتلا سلجم لكشتي :٨ ةّداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،هلثمم وأ ةيروهمجلا ةسائرل

،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا لثمم –

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ماــتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم –

 ،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ينهملا نيوكتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيبرتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،هلثمم وأ ينطولا فيشرألل ماعلا ريدملا–

نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملا نع نابختنم )2( نالثمم –
.زكرملل

نع لثمم ،يلوادت توصب سلجملا لاغشأ كلذك رضحيو
لودج يف ةلجسملا لئاسملاب ينعم ةموكحلا يف وضع لك
.لامعألا

وأ ةسسؤم وأ صخش لكب سلجملا نيعتسي نأ نكمي
.هلاغشأ يف هتدعاسمل ةئيه

.يراشتسا توصب سلجملا تاعامتجا زكرملا ريدم رضحي

.سلجملا ةنامأ زكرملا حلاصم ىلوتت

نم رارق بجومب هيجوتلا سلجم ءاضعأ نـّيعي :٩ ةّداملا
ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا
.اهيلإ نومتني يتلا تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ديدجتلل

هــفالــخــتسا مــتــي ،هــئاضعأ دــحأ ةــيوضع نادــقــف ةــلاــح يفو
.ةيوضعلا ءاهتنا ةياغ ىلإ اهسفن لاكشألا بسح

يف مهنع نيلثمم نييعت هيجوتلا سلجم ءاضعأ نكمي ال
.سلجملا تاعامتجا

هـيـلـع قداـــصيو يلـخادــلا هــماظــن سلجملا دـــعي :٠١ ةّداملا
: يتأي اميف صوصخلا ىلع لوادتيو

لئاصحو تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاطاشنلا جمارب –
،ةمرصنملا ةنسلا طاشن

،زكرملا ةينازيم عورشم –

،زكرملل يلخادلا ماظنلا –

ةلثامملا تائيهلا وأ تاسسؤملا عم ةكارشلا عيراشم –
،ةيلودلاو ةينطولا

تالماعملاو تاقفصلاو تايقافتالا ماربإل ةماعلا طورشلا –
،زكرملا مزلت يتلا ةيراجتلا
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،زكرملا تاطاشنل نايونسلا ريرقتلاو ةليصحلا –

،تاقفنلاو تاداريإلل ةيريدقتلا لوادجلا –

،ةيونسلا تاباسحلا –

،اهصيصختو اياصولاو تابهلا لوبق –

زـــكرـملا رـيـسو مـيـظـنت نيـســحت ىلإ ةـيــمارـلا رـيـبادــتلا لــك –
.هماـهـم ءادأو

نيتيداع )2( نيترود يف هيجوتلا سلجم عمتجي :١١ ةّداملا
ءانب ،ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو .ةنسلا يف

نم وأ زكرملا ريدم نم بلطب وأ هسيئر نم ءاعدتسا ىلع
.هئاضعأ )1/3( ثلث

حارتقا ىلع ءانب لامعألا لودج سيئرلا دعي:٢١ ةّداملا
)٥1( رشع ةسمخ لبق تاءاعدتسالا لسرتو زكرملا ريدم
اذه صيلقت نكميو ،عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود ةيداعلا ريغ ةرودلا يف لجألا

روضحب ّالإ هيجوتلا سلجم تالوادم حصت ال:3١ ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ ددع )1/2( فصن

لــجأ لالـــخ رــخآ عامـتـجا دـــقعــي ،باــصنلا لــمــتــكي مـل اذإو
هذه يفو ،لجؤملا عامتجالل ةيلاوملا اموي )٥1( رشع ةسمخلا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم هتالوادم حصت ةلاحلا

هعّقوي صاخ رتفد يف نّودتو رضاحم يف تالوادملا لجست
.ةسلجلا بتاكو سيئرلا

لداعت ةلاح يفو .ةطيسبلا ةيبلغألاب جئاتنلا ىلع قداصي
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع

ةطلسلا ىلع هيجوتلا سلجم تالوادم ضرعت :٤١ ةّداملا
 .اهيلع هتقداصم يلي يذلا رهشلا لالخ اهيلع قفاوتل ةيصولا

ثلاثلا مسقلا

زكرملل يرادإلا ميظنتلا

: يتأي ام ،رـيدملا ةطلس تحت ،زكرملا مضي :5١ ةّداملا

،ةماعلا ةنامألا –

 ،عفدلاو ظفحلا مسق –

،غيلبتلاو ةيملعلا ةجلاعملا مسق –

،ةينقتلا حلاصملا مسق –

،هيجوتلاو نيمثتلا مسق –

،ةيتامولعملا تاموظنملا مسق –

.لئاسولاو ةرادإلا مسق –

لـــكاــيه فلتخم طيشنـتب ماــعــلا نيمألا فلكي :6١ ةّداملا
.اهنيب قيسنتلاو زكرملا حلاصمو

ءانب ،يسائر موسرــم بــجوـــمب ماـــعـلا نيــمألا نيــعــي :٧١ ةّداملا
 .ينطولا فيشرألل ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

ريدم بئان ةفيظو ىلإ ادانتسا ماعلا نيمألا بتار عفديو
.ةيروهمجلا ةسائرب

اضيوفت زكرملا ريدم نم ماعلا نيمألا ىقلتي :٨١ ةّداملا
.هتايحالص دودح يف ءاضمإلاب

.هبايغ ةلاح يف هنع ةباينلا نامضب فلكيو

نيمألا نم رارق بجوــمب ماـســقألا ءاـسؤر نــّيعي :٩١ ةّداملا
ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا
.ينطولا فيشرألل

ريدم بئان ةفيظو ىلإ ادانتسا مسق سيئر بتار عفديو
 .ةرازول ةيزكرم ةرادإب

ءاسؤر مهماهم ءادأ يف ماسقألا ءاسؤر دعاسي:٠٢ ةّداملا
.حلاصم

.بتاكم يف حلاصملا مّظنت

رارـق بـــجوـمب زـــكرملل يلخادلا ميظنتلا ددحي :١٢ ةّداملا
فلكملا ريزولاو ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا نيب كرتشم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب

عبارلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

ناونعب لجست ةيونس ةينازيمب زكرملا دوزي :٢٢ ةّداملا
.ةيروهمجلا ةسائر

ابابو تاداريإلل اباب زكرملا ةينازيم لمشت:3٢ ةّداملا
.تاقفنلل

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا اهمدقت يتلا تاناعإلا –

،زكرملا طاشن نم ةيتأتملا دراوملا –

.اياصولاو تابهلا –

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.زكرملا طاشنب ةلصلا تاذ ىرخألا تاقفنلا –
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ةبساحـملا دعاوق قفو زكرملا ةبساحم كسمت :٤٢ ةّداملا
.ةيمومعلا

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةباقرلل زكرملا عضخي :5٢ ةّداملا
 .امهب لومعملا

،موسرملا اذه ماكحأل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :6٢ ةّداملا
لوألا عـيــبر٠3 يــف خرؤــملا76–77 مـــقر موــــسرـــملا اــمــيــس ال
تاظوفحـملاب قلعتملاو7791 ةنس سرام٠2 قفاوملا7931 ماع
يــف خرؤـــملا11–78 مـــــقر موــــسرــــملا ماـــــكـــحأ اذـــــكو ،ةــيـنطوــــلا

7891 ةــنــس رـــياـنـــي6 قـــفاوـــملا7٠٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج6
.ةينطولا تاظوفحـملا زكرم ءاشنإ نمضتملاو

ةّيـمسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرمـلا اذــــه رــشــنـي :٧٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

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

ناــــبـعــش5١ يـــفخّرؤـــم3٢١-١٢ مـــقر يذـــيـفـنـت موـــسرـــم
ددـــحـــي ،١٢٠٢ ةــنــس سراـــم٩٢ قـــفاوــملا٢٤٤١ ماــــع
ةــياقولل ةــيئالولا ةنجللاو ةينطولا ةــــــنجللا ةـــــلـيكشــت
.امهريس تايفيكو ءايحألا تاــباصع نم

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـيــلحملا تاــعاــمجلاو ةيــلـخادــلا رـــيزو رـــيرـــقت ىلـــع ءاــنــب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

1٤1و٥-211 ناـــتداـــمــلا اـــمــيــس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

2٤٤1 ماع مرحم11 يف خرؤملا3٠-٠2 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاباصع نم ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنــس تشغ٠3 قفاوــملا
،اهتحفاكمو ءايحألا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خرؤــملا87-12 مــقر يساـــئرـلا موــسرـمـلا ىضـــتــقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا133-81 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرـملا ىضـتــقــمبو –
81٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد22 قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيبر٤1
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا
،ةينارمعلا

: يتأي ام مسري

رمألا نم31و11و9 داوملا ماكحأل اقــيــبطـت: ىلوألا ةّداملا
تشغ٠3 قفاوــملا2٤٤1 ماع مرحم11 يف خرؤملا3٠-٠2 مقر

ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنــس
تاباصع نم ةياقولل ةيئالولا ةنجللاو ةينطولا ةنجللا ةليكشت
.امهريس تايفيكو ،ءايحألا

لوألا لصفلا

ءايحألا تاباصع نم ةياقولل ةينطولا ةنجللا

لوألا مسقلا

ةليكشتلا

ريزولا اهسأري يتلا ةينطولا ةنجللا لكشتت:٢ ةّداملا
: نم ،هلثمم وأ ةيلخادلاب فلكملا

: تارازولا ناونعب -١

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نع لثمم–

،ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،بابشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةيكلساللاو

،ةرسألاو ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،نارمعلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،لاصتالاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

.ليغشتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

: ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلا ناونعب –٢

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم–

،ينطولا كردلا ةدايق نع لثمم–

،اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلا نع لثمم–

،ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملا نع لثمم–

.بابشلل ىلعألا سلجملا نع لثمم–
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: يندملا عمتجملا ناونعب–3

لاجم يف ةطشانلا ةينطولا تايعمجلا نع )2( نالثمم–
.ةيعامتجالا تافآلاو فنعلا نم ةياقولا

: تاءافكلا ناونعب–٤

،مارجإلا ملع لاجم يف امهتءافكب فرتعم )2( ناتيصخش–

،عامتجالا ملع يف صتخم –

.سفنلا ملع يف صتخم–

،ةيتاعوضوم لمع جاوفأ لكشت نأ ةينطولا ةنجللا نكمي
يف اهتدعاـسـم ،هتءاــفك مــكـحب هـنــكـمي صخش يأــب نيعـتــسـتو
.اهلاغشأ

نم رارق بجومب ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نــّيعي :3 ةّداملا
وأ تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا
ةدمل ،اهنوعبتي يتلا تامظنملا وأ تايعمجلا وأ تائيهلا

.ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

ديدج وضع هفلخي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا ءاضقنا ةياغ ىلإ اهسفن لاكشألا قفو

راطإ ةبتر ةيرازولا تاعاطقلا يلثممل نوكت نأ بجي
.ٍماس

يناثلا مسقلا

ريسلا تايفيك

)٤( عبرأ ةيداع ةرود يف ةينطولا ةنجللا عمتجت :٤ ةّداملا
ىلإ ةجاحلا تعد املك ةيداع ريغ ةرود يفو ،ةنسلا يف تارم
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،كلذ

تاعامتجالا لاـمـعأ لودــج ةــنـجللا سـيـئر دــعــي :5 ةّداملا
)٥1( رشع ةسمخ لبق ةينطولا ةنجللا ءاضعأ ىلإ هلسريو
لجألا اذه صيلقت نكميو .عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع اموي

.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلا يف

قداصـتو يلـخادـلا اــهماظن ةينطولا ةنـجللا دــعت :6 ةّداملا
.هيلع

حـلاصملا اـهالوـتت ةـناـمأــب ةيـنطولا ةنـجللا دوزــت:٧ ةّداملا
.ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا

نمـضـتت ةــيرود رــيراـقـت ةيـنطوـلا ةـنـجللا دـــعـت :٨ ةّداملا
ءايحألا تاباصع نم ةياقولا لاجم يف اهتاطاشن ةـلـيـصح
ارــيرــقــت دــعــتو ،لوألا رــيزوــلا ىلـع اـهــضرـــع مــتيو اــهــتحفاــكمو

.ةيروهمجلا سيئر ىلع ضرعي ايونس

يناثلا لصفلا

ءايحألا تاباصع نم ةياقولل ةيئالولا ةنجللا

ءاــيــحألا تاــباـصــع نـم ةــياــقوــلل ةـيــئالو ةــنجل ثدــحت:٩ ةّداملا
.تايالولا ىوتسم ىلع

كلذ ةرورضلا تضتقا املك ةيئالولا ةنجللا  بيصنت متي
.ايميلقإ صتخملا ةيالولا يلاو نم رارق بجومب

لوألا مسقلا

ةليكشتلا

وأ يلاولا اهسأري يتلا ةيئالولا ةنجللا لكشتت :٠١ ةّداملا
: نم ،هلثمم

،ةيبرتلا ةيريدم نع لثمم–

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةيريدم نع لثمم –

،نارمعلا ةيريدم نع لثمم –

،ليغشتلا ةيريدم نع لثمم–

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةيريدم نع لثمم–

،ةضايرلاو بابشلا ةيريدم نع لثمم–

،ةفاقثلا ةيريدم نع لثمم–

،ةحصلا ةيريدم نع لثمم–

،نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ةيريدم نع لثمم–

،ينطولا كردلا ةعومجم نع لثمم–

،يئالولا نمألا حلاصم نع لثمم–

ةياقولا لاجم يف ةطشانلا ةيلحملا تايعمجلا نع لثمم –
،ةيعامتجالا تافآلاو فنعلا نم

،ءايحألا ناجل نع لثمم–

،يئالولا يبعشلا سلجملا نم بختنم–

،مارجإلا مولع يف صتخم–

،عامتجالا ملع يف صتخم–

.سفنلا ملع يف صتخم–

هنــكـمـي صـخش يأــب ةــيـئالوـلا ةـنـجللا نيعـتـست نأ نـــكـمي
.اهلاغشأ يف اهدعاسي نأ ،هتءافك مكحب

نم رارق بجومب ةيئالولا ةنجللا ءاضعأ نـّيعي :١١ ةّداملا
تايعمجلا وأ تائيهلا وأ تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،يلاولا
ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،اهنوعبتي يتلا تامظنملا وأ
.ديدجتلل

ديدج وضع هفلخي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا ءاضقنا ةياغ ىلإ اهسفن لاكشألا قفو
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يناثلا مسقلا
ريسلا تايفيك

عبرأ ةيداع ةرود يف ةيئالولا ةنجللا عمتجت :٢١ ةّداملا
ةجاحلا تعد امـّلك ةيداع ريغ ةرود يفو ،ةنسلا يف تارم )٤(
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،كلذ ىلإ

تاــعامتجالا لاـمـعأ لودـــج ةـــنـجـللا سـيــئر دـــعـي :3١ ةّداملا
)٥1( رشع ةسـمـخ لـبـق ةـيــئالوـلا ةـنـجـللا ءاـضــعأ ىلإ هـلـسرــيو
لجألا اذه صيلقت نكميو .عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي

.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلا يف

قداصتو يلخادــلا اـهـماـظـن ةـيـئالوـلا ةنـجـللا دــعت :٤١ ةّداملا
.هيلع

حلاـصـم اهالوـتـت ةـناــمأــب ةـيئالوــلا ةـنـجلـلا دوزــت :5١ ةّداملا
.ةيالولل ةماعلا ةنامألا

ارــيرـقـتو ةيرود رـيراـقــت ةـيـئالوــلا ةـنجللا دـــعـت :6١ ةّداملا
مت امو ةيالولا يف ءايحألا تاباصع ةيعضو مييقت نع ايونس

.اهنم ةياقولل هزاجنإ

ةياقولل ةينطولا ةنجللا سيئر ىلإ ريراقتلا هذه لسرتو
خيرات نم مايأ )8( ةينامث لجأ يف ءايحألا تاباصع نم
.تاعامتجالا لاغشأ ماتتخا

ةنجللاو ةينطولا ةنجللا رييست تاقفن لجست:٧١ ةّداملا
رييست ةينازيم يف ءايحألا تاباصع نم ةياقولل ةيئالولا
.ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا

ةّيــمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رـشـنـي :٨١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ناـبــعــش5١يــفخّرؤــم٤٢١-١٢ مـــقر يذــيــفـنـتموـــسرـــم
نمضـــتي ،١٢٠٢ ةنس سراــم٩٢ قــفاوـــملا٢٤٤١ ماـــع
اذـــكو ،يفاـــقـثلا ثارـتــلل يراــشـتـسا سلــجم ءاــشـــنإ
.هريسو هميظنت

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــتداــمـلا اـــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

رــــفـص٠2 يــف خرؤــــملا٤٠-89 مـــــقر نوــــناـــقـــلا ىــضــتـقـــمبو –
ةـــياــمـحب قــلــعتملاو8991 ةـنـس وـيــنوــي٥1 قــفاوــملا91٤1 ماــع
،يفاقثلا ثارتلا

رـــفـص81 يــف خرؤــملا6٠-21 مــــقر نوــناــقــلا ىــضـتــــقــمبو –
 ،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1 ماــع

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــملا87-12 مــقر يساـــئرــلا موـــسرمــلا ىــضــتـــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

سلجم ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ىدل أشني : ىلوألا ةّداملا
.''سلجملا''  صنلا بلص يف ىعدي ،يفاقثلا ثارتلل يراشتسا

تايصوتو ءارآ ،هماهم راطإ يف سلجملا يدبي:٢ةّداملا
ةيامحب ةقلعتملا اهنايب يتآلا عيضاوملا نأشب تاحارتقاو
هنيمثتو هظفحو يداملا ريغو يداملا ينطولا يفاقثلا ثارتلا
.ةفاقثلاب فلكملا ريزولا هيلع اهضرعي يتلا

: ظفحلاو ةيامحلا لاجم يف

ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيتاسسؤملاو ةينوناقلا ةموظنملا–
،يفاقثلا ثارتلاب

 ،يفاـــقثلا ثارتلا لاجم يف لمعلا جمارب يف تاـيوــلوألا دـيدــحت–

عقاوملاو ةيخيراتلا ملاعملا ميمرتب ةقلعتملا عيراشملا–
 ،اهتئيهتو اهظفحو ةيرثألا

دــهاوـشـلاو ليثامتلاو ةـيراـكذـتلا بـصـنلا زاـجـنإ عـيراـشــم–
،ةيمومعلا تاءاضفلا يف اهعضول ةدعملا ةينفلا

يداملا يفاقثلا ثارتلا فينصتو ةيفاقثلا تاكلتمملا درج–
نييوتسملا ىلع يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلل ةلثمملا رصانعلاو
،يلودلاو ينطولا

تائيهلا عم نواعتلاو يندملا عمتجملا عم ةكارشلا ةيقرت–
.يفاقثلا ثارتلا لاجم يف ةصّصختملا ةيلودلا تامظنملاو

: يفاقثلا ثارتلا نيمثتو ثحبلا لاجم يف

ةـــيـخـيراــتــلا تاــساردـــلاو يرــثألا ثــحـبلا عـيراــشــم–
 ،ةيجولوبرثنألاو

،هايملا تحت ةرومغملا راثآلا نع ثحبلا عيراشم–

،راثآلا نع ةيئاقولا ثحبلا عيراشم–

لالغتسا لالخ نم يفاقثلا ثارتلل يداصتقالا دعبلا نيمثت–
،اصوصخ ةيرثألا عقاوملاو ةيخيراتلا ملاعملا

،يفاقثلا ثارتلاب ةقلعتملا تالاجملا يف رشنلا عيجشت–

رـيـغو يداـملا يفاــقـثلا ثارـتـلا يف ثـحـبلا جــئاـتـن نيمثت–
.يداـملا
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تارود يف رهشأ )3( ةثالـث لـك سلجملا عمتجي:١١ةّداملا
يف عمتجي نأ هنكميو .هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع
فـلــكملا رــيزوــلا نـم ءاـــعدــتـسا ىلــع ءاـنـب ةــيداــع رـيـغ تارود
)2/3( يـثـلــث نــم بــلطـبوأ سـلـجـملا سـيـئر نـم وأ ةــفاــقثـلاب
.هئاضعأ

سلجملا ريسل ةيرورضلا تادامتعالا لجست:٢١ةّداملا
.ةفاقثلاب ةفلكملا ةرازولا رييست ةينازيم يف

عامتجا لك نع اضيوعت سلجملا ءاضعأ ىضاقتي:3١ةّداملا
يف ددحم وه امك ةيداعلا ريغو ةيداعلا هتارود راطإ يف دقعي
.هالعأ11 ةّداملا

ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ضيوعتلا غلبم ددحي
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةفاقثلاب فلكملا

ةّيــمسّرلا ةدـــيرــجلا يـف موـــسرـــملا اذـــه رــشـنـــي :٤١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ناـــبــــــعـش5١ يــفخّرؤـــم5٢١-١٢ مـــقر يذـيـفــنـتموـــسرـــم
مـمـتيو لدعي،١٢٠٢ ةنس سرام٩٢ قفاوملا٢٤٤١ ماـع
بجر9يفخّرؤملا092-30 مقر يذيفنتلا موسرملا

ددـــحي يذلا3002 ةنس رـــبمتبس6 قفاوملا4241 ماع
عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورـــــش
.اهاوتسمو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

لوألا رـــيزوــلا ىدـــل بدـتـنملا رـــيزوـــلا رــيرــقــت ىلـــع ءاـــنــب –
،ةرغصملا تاسسؤملاب فـلــكملا

1٤1و٥-211 ناـــتدامـلا اـــمــيس ال ،روــتسدــلا ىلــع ءاـنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

7141 ماع رفص8 يف خرؤمـلا41-69 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةــيـلاــملا نوــناــق نـمـضـتملاو6991 ةـنس وـيــنوــي42 قـــفاوــملا
،هنم61 ةداملا اميس ال ،6991 ةنسل يليـمـكـتلا

٥3٤1 ماع رفص72 يف خرؤمـلا8٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةـيــلاملا نوــناــق  نـمـضتملاو31٠2 ةـنـس ربــمـسـيد٠3قــفاوـملا
،هنم٠٥ ةداملا اميس ال ،٤1٠2 ةنسل

مهنيعي اوضع )11( رشع دحأ نم سلجملا لكشتي:3ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا

نم ةفاقثلاب فلكملا ريزولا مهراتخي ءاضعأ )7( ةعبس–
يتلاو اهتءافكب اهل فرتعملا تايصخشلاو نييعماجلا نيب

رـيـغو يداملا يفاـقـثــلا ثارــتــلا ظــفــح يف اــهــلاــمــعأب تمــهاس
،هتيقرتو ،يداملا

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم–

تايعمجلا نمض نم مهرايتخا متي ءاضعأ )3( ةثالث–
.يداملا ريغو يداملا يفاقثلا ثارتلا ظفحب ةفلكملا ةدمتعملا

هتدعاسم هنأش نم صخش يأب نيعتسي نأ سلجملا نكمي
ءارزوــلا نــم اــمـيـس ال ،ضرـغـلا اذـهــل هــحارـتـقا مــتي هــلاـمـعأ يف

نيدــهاـجملابو ةينيدــلا نوؤــشـلاب ،يلاوـتلا ىلـع ،نيـفـلكملا
 .ةــحايـسـلابو

ءاضعأ رارق بجومب ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نّـيعي:٤ةّداملا
مهماهم يهنيو ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةّدمل سلجملا

.اهسفن لاكشألا قفو

فلختسي ،اهئاضقنا لبق ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.اهسفن لاكشألا بسح

موسرم بجومب نيعي ةيصخش سلجملا سأري:5ةّداملا
.ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب

ةنامألا ةفاقثلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىلوتت:6ةّداملا
.سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا

،هماهم ةسرامم راطإ يف سلجملا سيئر ىلوتي:٧ةّداملا
: يتأي ام

،سلجملا لاغشأ ةرادإ–

،سلجملا تاعامتجا لامعأ لودج طبض–

سلجملا ىلع ةطشنألا ةليصحو لمعلا جمانرب ضرع–
.اهيلع ةقفاوملل

نــع رـــهشأ )3( ةثالـــث لــك ارــيرــقــت ســلـجـملا دـــعـي:٨ةّداملا
.ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ىلإ هلسريو هتطشنأ

.هيلع قداصيو يلخادلا هماظن سلجملا ددحي:٩ةّداملا

نـــم نالـكـشـتت ناـتـــمـئاد )2( ناـتـنجل سلـــجملل:٠١ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع نافلكتو ،هئاضعأ

،يرثألا ثحبلاو يداملا يفاقثلا ثارتلا–

.يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلا–

.ةجاحلا دنع ،ةصاخ ناجل ءاشنإ سلجملا نكمي
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رامثتسالا لــقــي اــمدنــع راــمـثـتسالل ةـيــلاـمــجإلا ةــفــلكلا نم %٥  –
.اهيواسي وأ رانيد نييالم )٠1( ةرشع نع

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

)بونجلا قطانم يف( )ىتح رييغت نودب(...........:11 ةداملا”

ريغ ضورقلا غلابمب ةقلعتملا ماكحألا نع رظنلا ضغب
ئفاكملا ريغ ضرقلا غلــبم ددــحي ،هالعأ ةروــكذــملا ةأـــفاكملا

لمعلا نع لطاعلا بابشلاو راكفألا يلماح ةبلطلل ةبسنلاب
: يتأي امك ،عيراشملا يوذ

رامثتسالا لقي امدنع رامثتسالل ةيلامجإلا ةفلكلا نم ٥2%  –
.اهيواسي وأ رانيد نييالم )٠1( ةرشع نع

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

ةّـيــمـسّرلا ةدــيرــجلا يــف موــسرـملا اذـــه رـــشـني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

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

٢٤٤١ ماع نابعش5١ يفخّرؤم6٢١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
رـييست تاـيفيك ددــحي ،١٢٠٢ ةنس سرام٩٢ قفاوملا

يذــــــلا٢٠3-6٩٠ مـــقر صاــخلا صيصـخـتلا باــســـح
تاجالعلا تاطاشنو تالاجعتسالا قودنص'' هناونع
.''ةيبطلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

1٤1و٥-211 ناــتداــمـــلا امــيـس ال ،روـتــسدـلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوـــش8 يــف خرؤـــمـــلا71-٤8 مـــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

مرـحــم٤2 يــف خرؤمـــلا12-٠9 مــقر نوــناــقــلا ىــضــتـقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

لاوــش21 يـف خرؤمـلا7٠-٠2 مـــقر نوــناــقــلا ىضـتــقــمبو –
نوــناــق نمضـتملاو٠2٠2 ةـنـس وــيـنوــي٤ قــفاوــملا1٤٤1 ماـــع
،هنم٠7 ةداـملا اــمـيس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

يف خرؤمـلا432-69 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
معدب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا7141 ماع رفص61
،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87-12 مـقر يــساــئرــلا موــسرـــمـــلا ىــضـتـــقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا592-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا7141 ماع يناثلا عيبر42
203-780 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
،”باـبـشلا ليــغـشـت مــعدــل يـنـطوـلا قودـنـصـلا” هــناوـــنع يذــلا
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا692-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا7141 ماع يناثلا عيبر42
ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

يف خرؤملا٠٠2-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8991 ةـنـس وـيـنوــي9 قــفاوـملا91٤1 ماــع رــفـص٤1
ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ثادحإ
هـــنوـــناــق دــيدــحتو عــيراــشــملا ووذ باـبـشـلا اـــهاـــيإ حونمملا
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا

يف خرؤملا٠92-3٠ مــقر يذـيـفـنـتلا موـسرمـلا ىضتــقــمبو –
ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٤2٤1 ماع بجر9

،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام مسري

نيتداملا ماكحأ ممتيو موسرملا اذه لدعي: ىلوألا ةّداملا
بجر9 يف خرؤملا٠92-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم11و3
طورش ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٤2٤1 ماع
: يتأي امك ،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا

تاعامجلا( )ىتح رييغت نودب(......................... :3 ةداملا”
.)ةيلاملاو ةيلحملا

ةيصخشلا ةمهاسملا بسنب ةقلعتملا ماكحألا نع رظنلا ضغب
ةيصخشلا ةمهاسملل ايندلا ةبسنلا ددحت ،هالعأ ةروكذملا

لمعلا نع لطاعلا بابشلاو راكفألا يلماح ةبلطلل ةبسنلاب
: يتأي امك ،عيراشملا يوذ
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يف خرؤملا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـملا87-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــمـــلا ىضــتــقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا7٤2-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا32٤1 ماع ىلوألا ىدامج21
2٠3-69٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
تاـجالـعـلا تاـطاشنو تالاـجـعـتسالا قودــنص'' هــناوــنــع يذــلا
،''ةيبطلا

: يتأي ام مسري

نوـناــقــلا نــم٠7 ةداــملا ماــكــحأل اــــقــيـبـطت : ىلوألا ةّداملا
وينوي٤ قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤمـلا7٠-٠2 مقر

،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس
صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك موسرملا اذه ددحي
تاطاشنو تالاجعتسالا قودنص'' هناونع يذلا2٠3-69٠ مقر
.'''ةيبطلا تاجالعلا

صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي:٢ ةّداملا
تاطاشنو تالاجعتسالا قودنص'' هناونعو2٠3-69٠ همقر
.''ةيبطلا تاجالعلا

اذه فرصب يسيئرلا رمآلا وه ةحصلاب فلكملا ريزولا
.باسحلا

: يتأي ام باسحلا اذه يف دــّيقي :3 ةّداملا

: تاداريإلا باب يف

،ةيغبتلا تاجوتنملا ىلع يفاضإلا مسرلا جتان نم ةصح–

ةيلاملا نوناق نم86 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةواتإلا–
،٠٠٠2 ةنسل

،ةينازيملا تاصصخم–

.ةلمتحملا ىرخألا تامهاسملاو دراوملا لك–

: تاقفنلا باب يف

ضارمألاب ةقلعتملا تاجالعلاب صوصخلا ىلع لفكتلا–
،ةيغبتلا تاجوتنملا كالهتساب ةطبترملا

،نيخدتلا ةبراحمل ةيمالعإلا تالمحلا–

.ةيئانثتسا ثادحأ ىلع ةبترتملا ةيبطلا تاقفنلا–

ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق ددحي
اذه يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ةحصلاب فلكملا
.باسحلا

صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحت :٤ ةّداملا
تالاجعتسالا قودنص'' هناونع يذلا2٠3-69٠ مقر صاخلا

نيب كرــتشم رارــق بجومب ،''ةــيــبــطــلا تاــجالــعــلا تاــطاشنو
.ةحصلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا

ةرطسملا فادهألا حضوي لمع جمانرب فرصلاب رمآلا دعي
.اهزاجنإ لاجآ اذكو

7٤2-2٠ مــقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ماــــكـحأ ىغــلـت :5 ةّداملا
وـيــلوــي32 قــفاوملا32٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج21 يـف خرؤــملا

صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا2٠٠2 ةنس
تالاجعتسالا قودنص'' هناونع يذلا2٠3-69٠ مــقر صاخلا

.''ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو

ةّيمسّرلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــه رـــشنــي:6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

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

٢٤٤١ ماع نابعش5١ يف خّرؤم٧٢١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
تاــــيــفـــيك ددــحــي ،١٢٠٢ ةـنــس سراــم٩٢ قــفاوــملا
٢٠3-33١ مــقر صاــخلا صيصــختلا باــســح رييــست
.”يعامتجالا ناـمـضلل يـنـــطوــلا قودــنـصلا“ هــناوـنـــع يذــلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

رــيزوو ةـيــلاـملا رــيزو نيــب كرـتـشملا رــيرـــقتلا ىلع ءانــب –
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

1٤1و٥-211 ناـــتداــمــلا اـــمــيس ال ،روــتسدــلا ىلـــع ءاـنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ناـضــمر12 يف خرؤــمــلا11-38 مـــقر نوــناـقــلا ىـضـتـقــمبو –
تانيمأتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماـع
،ممتملاو لدعملا  ،ةيعامتجالا

ناــضـمر12 يف خرؤمـلا21-38 مــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقـمبو –
،دــعاـقـتلاب قــلعتملاو3891 ةنس وـيـلوــي2 قــفاوــملا3٠٤1 ماـــع
،ممتملاو لدعملا
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ناــضــمر12 يف خرؤمـلا31-38 مـــقر نوناــقــلا ىــضـتــقـمبو –
ثداوحـب قـــلعتملاو3891 ةـنـس وــيلوــي2 قــفاوــملا3٠٤1 ماـع
،ممتملاو لدعملا  ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا

لاوــش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مــــقر نوـــناـــقـــلا ىـــضـتــقـمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

مرــحــم٤2 يف خرؤـمـلا12-٠9 مــقر نوــناـــقـــلا ىــضـــتــقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

مرــحــم31 يف خرؤـمـلا9٠-9٠ مـــقر نوــناــقــلا ىـضــتــقـمبو –
نوناق نمضتملاو9٠٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا13٤1 ماــع
،هنم76 ةداملا اميس ال ،٠1٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤملا٠73-91  مقر يساـئرلا موــسرـمــلا ىضــتــقــمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

يف خرؤــملا7٠-29 مــقر يذــيفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتــقمبو –
2991 ةـنـس رــياـنــي٤ قــفاوملا21٤1 ماــع ةـيــناـثــلا ىداــمــج82
يعامتجالا نامضلا قيدانصل ينوناقلا عضولا نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يعامتجالا نامضلل يلاملاو يرادإلا ميظنتلاو

يف خرؤملا911-39 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرـملا ىضــتـقــمبو –
يذـــلا3991 ةنس وياــم٥1 قـــفاوـملا31٤1 ماع ةدــعـقــلا يذ32
يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا تاصاـصــتخا ددــحي
،ممتملاو لدعملا ،يرادإلا هريسو هميظنتو ءارجألا ريغب صاخلا

يف خرؤملا781-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤991 ةنس ويلوي6 قفاوملا٥1٤1 ماع مرحم62
لدـــعملا ،يـــعاـــمـتـجالا ناـــمـــضلا يــف كارـتشالا ةــبـسـن عـــيزوـــت
،ممـتـملاو

: يتأي ام مسري

نوـــناـــقـــلا نـــم76 ةداـــملا ماـــــكـحأل اــــقـــيــبـطـت : ىلوألا ةّداـملا
ربمسيد٠3 قفاوملا13٤1 ماع مرحم31 يف خرؤمـلا9٠-9٠ مقر

اذه فدهي ،٠1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو9٠٠2 ةنس
صيصخــتــلا باسح رــيــيست تاــيــفــيـــك دـــيدحت ىلإ موسرملا
نامضلل ينطولا قودنصلا'' هناونع يذلا2٠3-331 مقر صاخلا
.''باسحلا'' صنلا بلص يف ىعديو ''يعامتجالا

يــســـيـــئرــلا ةـــنــيزـــخلا نيـــمأ تاــــباـــتــك يــف حـــتفــي:٢ ةّداـملا
هـــناوــنــع يذـــلا2٠3-331 مـــقر صاـــخلا صـيـصـخـتـلا باــســح

.''يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا''

فلكملا ريزولا وه باسحلا اذه فرصب يسيئرلا رمآلا
.يعامتجالا نامضلاب

: باسحلا اذه يف دـــّيقي:3 ةّداملا

: تاداريإلا باب يف

،ةيغبتلا داوملا ىلع يفاضإلا مسرلا نم ةصح–

ةـيــعارــشـلا ةــهزـنـلا نـفـسو توـخـيـلا ءارــشــل مــسرــلا جــتاـــن–
نــم ناـنـطأ٥ نــم لــقأ ةـــعس تاذ كرـحـم نودـــب وأ كرـــحـمب
،ةيلودلا ةعسلا سايقم

تاـطاـشنـل يفاـصـلا حــبرــلا ىلــع مــئاـقــلا عاــطـتـقالا لــصاـــح –
ةــهـجوـملا ةدروتـسملا ةــيودألل ،ةــلـمجلاب عيزوتـلاو دارـيـتسالا

.اهتلاح ىلع اهعيب ةداعإل

: تاقفنلا باب يف

.يــعاـمـتـجالا ناـمضـلا تاـئـيـهل يلاملا لالـتـخالا لــيوــمت–

نامضلا تائيه باسحلا اذه فرصب رمآلا ددحي:٤ ةّداملا
،ةيولوألا بسحب يلاملا لالتخالا ليومتب ةينعملا يعامتجالا

.يلام مييقت ىلع ءانب

اذه يف ةديقملا تاقفنلاو تاداريإلا ةنّودم ددحت :5 ةّداملا
ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب باسحلا

.يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولاو

لـمــع جــماــنرــب باــســحلا اذـــه فرـصـب رمآلا ّدــعــي :6 ةّداملا
.اهزاجنإ لاجآ اذكو ،ةرطسملا فادهألا هيف ددحت

بجومب باسحلا اذه مييقتو ةعباتم تايفيك ددحت:٧ ةّداملا
فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق
.يعامتجالا نامضلاب

ةّيــمــسّرـلا ةدـــيرــجلا يـــف موــسرــملا اذـــه رـــشــني :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف رــئازــجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةـّيدرفميسارم
قــفاوـملا2441 ماــع بــجر42 يــفخّرؤـــم يساــــئر موـــسرــم

ســيــئر ماـــهــم ءاـــهــنإ نــمـضـتي ،1202ةـنـس سراــم8
ةينطولا ةئيهلاب يلودـلا نواــعـتلاو قيـسـنتلا مــسـق
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

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

2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يبرعلا يالوم ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا

يلودــلا نواــعـتلاو قـيـسنـتلا مــســقل اــســيـئر هـتـفـصب ،لالـــعـش
هفيلكتل ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب
.ىرخأ ةفيظوب

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

قــفاوــملا2441 ماــع بــجر03 يـفخّرؤــم يساــئر موــسرـــم
ّفلـــكــم ماـــهـم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنــس سراـــم41

.اقباس– ةموكحلا سيئر ىدل ةـمــهـمب
`````````````````````````

2441 ماــع بــجر03 يــف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوــمب
،شومح ريدإ ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنـس سراــم41 قــفاوـملا

هـتـلاــحإل ،اــقباس– ةــموـكحلا سيئر ىدــل ةــمـهـمب اــّفلــكـم هــتفصب
.دعاقتلا ىلع

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

قــفاوملا2441 ماــع بـــجر03 يـفخّرؤــم يــساــئر موــسرــم
ّفلـــكــم ماـــهـم ءاــهــنإ نـــمـضـتي ،1202 ةــنــس سراـــم41

.لوألا ريزولا حلاـصـم ىدــل ةـمـهــمب
`````````````````````````

2441 ماـــع بـــجر03 يــف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
نيدــلا زــع دّيـسـلا ماــهم ىهنت ،1202 ةـنـس سراـــم41 قــفاوــملا

هتلاحإل ،لوألا ريزولا حلاصم ىدل ةمهمب اّفلكم هتفصب ،نودلخ
.دعاقتلا ىلع

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

قــفاوملا2441 ماــع ناـبــعـش8 يفخّرؤــم يساـــئر موــسرــم
بـــئاــن ماـــهـم ءاــهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنــس سراــم22
.ةـيــجراـخلا نوؤـشــلا ةرازوــب رــيدــم

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

2441 ماــع ناــبـعـش8 يـف خّرؤــم يساــئر موــسرـــم بــجوــمب
ربمـسـيد12 نــم ءادــتـبا ،ىهنت ،1202 ةنس سراــم22 قـفاوملا

بــئاــن هــتــفـصـب ،فوـــفــحم هـلـلا دبعدّيسلا ماـهم ،0202 ةـــنـس
.ةـيـجراـخلا نوؤــشـلا ةرازوــب كالــمألل رــيدــم

قــفاوــملا2441 ماــع بــجر03 يـفخّرؤــم يـساـــئر موـــسرـــم
رـــيدــم ماـــهــم ءاـــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةــنـس سراــم41
ةــيــلـخادــلا ةرازوــب يلــحملا يلاــملا نــماــضــتـلاو دراوــملا

.ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتلاو ةــيلحملا تاــعاــمـجلاو
`````````````````````````

2441 ماـــع بـــجر03 يــف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب
،يرارف دـمحـمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا

ةرازوــب يلـحملا يلاملا نــماـضـتـلاو دراوـمـلل ارــيدـم هـتـفصـب
ةداـــعإل ،ةـيــنارـمــعلا ةــئـيــهـتلاو ةـيـلحملا تاــعاـمجلاو ةيـلـخادــلا
.ةـيـلصألا هـتـبـتر يــف هــجاــمدإ

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

قــفاوملا2441 ماــع بــجر42 يـفخّرؤـــم يساــئر موـــسرــم
ســيــئر ماـــهــم ءاــهــنإ نـمـضـتي ،1202ةـنس سراــم8
.ةــلشــنخ ةــيالو يف ةــماـمـحوــب ةرــئاد

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،0202 ةنـس تـشــغ71 نــم ءادـتـبا ،ىهـنت ،1202 ةـنــس سراــم8
ةمامحوب ةرئادل اسيئر هتفصب ،يناسيع نيدلا زعّديسلا ماهم

.ةافولا ببسب ،ةلشنخ ةيالو يف
`````````````````````````H`````````````````````````

قــفاوـملا2441 ماــع بــجر42 يـفخّرؤـــم يـساـــئر موــسرــم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سراــم8

جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف
.لدعلا ةرازوب

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يواج رمعاو دـمـحمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام8
يف ةيباقعلا تاسسؤملل يلخادلا نمألل ريدم بئان هتفصب
،لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

قــفاوملا2441 ماــع بــجر03 يـفخّرؤــم يساـــئر موــسرـــم
بــئاــن ماــهــم ءاــهــنإ نـــمـضـتـي ،1202 ةـنـس سراــم41
.لدــعلا ةرازوــب رــيدــم

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

قفاوملا2441 ماع بجر03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،رودــــق ناـــميــلسدّيــسـلا ماـــهـمىـهـنت ،1202ةـنس سراــم41
ةداـــعإل ،لدــعــلا ةرازوــب ةـماـعـلا لــئاــسوــلل رــيدــم بــئاــن هـتـفـصـب
.ةيلصألا هتبتر يف هــجاــمدإ
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قــفاوملا2441 ماــع بــجر42 يــفخّرؤــم يــساــئر موـــسرـــم
رـــيدــملا ماــهــم ءاـــهنإ نـمـضتـي ،1202 ةـنــس سراـم8
.ةيئاضقلاو ةينوناقلا ثوحبلا زـــكرــمل ماــعــلا

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يـنـيور دـيـمـحلا دـبـعّديــسـلا ماـــهــمىهــنـت ،1202 ةنـس سراــم8
.ةيئاضقلاو ةينوناقلا ثوحبلا زكرمل اــماــع ارــيدــم هـتـفـصب

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

قفاوملا2441 ماــع بــجر42 يفخّرؤــم يــساــئر موـــسرـــم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8

.ةلودلا سلجمل
`````````````````````````

2441 ماــع بــجر42 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،يتامغ دمحـمّديسلا ماهــمىهنت ،1202 ةـنـس سراـم8 قفاوملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةلودلا سلجمل اماع انيمأ هتفصب
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماــع بــجر03 يـفخّرؤــم يــساــئر موــسرـــم
سـيـئر ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنـس سراــم41
.ةلودلا سلجمب لئاسولاو ةرادإلا مــسـق

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

2441 ماــع بــجر03 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
رـــيذـن دــمحـمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا

سلجمب لئاسولاو ةرادإلا مسقل اسيئر هتفصب ،نيريكش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةلودلا

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

قــفاوــملا2441 ماــع بــجر42 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
رــيدــم ماــهـم ءاـهــنإ نــمضــتي ،1202 ةـنـس سرام8
.نوجسلا ةرادإل ةينطولا ةسردملا

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

قــفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يرامـعـلب قحلا دـبـعدّيـسلا ماـهــمىهـنـت ،1202 ةـنـس سراــم8
هــفـيلـكـتل ،نوـجسلا ةرادإل ةـيـنطوـلا ةــسردـمـلل ارــيدــم هـتفـصب
.ىرـخأ ةفـيـظوـب

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

قفاوملا2441 ماع نابعش8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةنيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام22
.سادرموب ءاضق سلجمل ةماعلا

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

قفاوملا2441 ماع نابعش8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،راــيــخ ةــيزوـــف ةدّيــسلا ماـــهمىــهـنت ،1202 ةـنـس سراــم22
ىلع اهتلاحإل ،سادرموب ءاضق سلجمل ةماع ةنـيمأ اـهـتـفـصب
.دعاقتلا

قــفاوــملا2441 ماــع بــجر03 يـفخّرؤــم يساــئر موــسرـــم
رــيدــملا ماـهــم ءاــهــنإ نـمـضتي ،1202 ةـنـس سراــم41
نكسلا ةرازوب ةيرامعملا ةـسدـنـهلاو ريمـعـتلل ماـعــلا

.ةنيدملاو نارمعلاو
`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع بجر03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلـيـسم ميرــكـلا دـبـعّديـسـلا ماــهـمىـهـنت ،1202 ةـنـس سراــم41
ةرازوــب ةــيراـمـعملا ةـسدنـهـلاو رـيــمـعتـلل اــماــع ارـــيدــم هتـفـصـب
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

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

قــفاوــملا2441 ماــع ناــبعش51 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
رــيدـملا ماـهــم ءاـهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةنـس سراــم92
يلعو ساحنلا نيع يتنيدم ةئيهت ةسسؤمل ماـعــلا

.يلجنم
`````````````````````````

2441 ماع نابـعـش51 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
رــبوـتــكأ72 نــم ءادــتـبا ،ىهـنـت ،1202 ةـنس سراــم92 قــفاوــملا

اــماــع ارــيدــم هــتـفـصـب ،لوـيــح دــيرــفدّيـســلا ماــهــم ،0202 ةـنـس
هفيلكتل ،يلجنم يلعو ساحنلا نيع يتنيدم ةئيهت ةسسؤمل
.ىرخأ ةفيظوب

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

قــفاوملا2441 ماــع ناـبـعش8 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
رــيدــملا ماــهـم ءاـهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس سراــم22
ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةيساسألا تآشنملل ماـعـلا

.اقباس– لقنلاو
`````````````````````````

2441 ماــع نابــعـش8 يـف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوــمب
وـيـنوــي32 نــم ءادـتـبا ،ىهـنـت ،1202 ةنس سراــم22 قــفاوملا

اماع اريدم هتفصب ،يبيطش مالعوبدّيسلا ماـهـم ،0202 ةنس
،اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةيساسألا تآشنملل
.لكيهلا ءاغلإ ببسب

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

قــفاوـملا2441 ماــع بـــجر42 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
رــيدــملا ماــهم ءاـهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةنــس سراــم8
.ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةــلاــكوــلل ماـعـلا

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ريبز نايفس دـمـحـمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام8
هفيلكتل ،ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب
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قــفاوملا2441 ماــع بــجر03 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
ةـنامألاب ماـهـم ءاــهنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس سراــم41
.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو ةيرادإلا

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

2441 ماـــع بــجر03 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب
ةداــســلاو ةدّـيـسلا ماـهــمىـهـنـت ،1202 ةـنـس سراــم41 قـــفاوملا
ســلـجـملا يـف ةيـنـقـتلاو ةـــيرادإلا ةــنامألاب ،مــهؤاــمسأ ةـيـتآلا
: ةـيـبرــعلا ةـغــلل ىلــعألا

،تاــساردــلل ارــيدـــم هتـفـصــب ،يــناــيزــم رـــيدـــيإ دنحم يـس–
،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ةداعإل ،لـئاسولاو ةرادإلل ارــيدــم هتـفـصب ،يرـبـج ناـــبـعش–
،ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ

لئاسولاو نيمدختسملل ريدم بئان هتفصب ،يبالش ضاير–
،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةماعلا

ةفيظوب اهفيلكتل ،تاسارد ةسيئر اهتفصب ،زارخ ةخيلوز–
.ىرخأ

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

قــفاوملا2441 ماــع بــجر42 يـفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ماــعــلا نيـمألا نييــعت نــمضتـي ،1202 ةـنـس سراــم8

.ةّيروهمجلا طيـسو حــلاـصـمب
`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
انيمأ ،ينيور ديمحلا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام8
.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب اماع

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

قــفاوـملا2441 ماــع بــجر42 يفخّرؤــم يــساــئر موــسرــم
طيسو حلاصمب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس سراـم8
.ةّيروهمجلا

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس سرام8

: ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب
،ناويد ةسيئر ،ببدم ةريصن–
،لئاسولا ةرادإل اريدم ،يواروب يلكأ–
،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،يبرعلا ىفطصم–
،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،يوايحي ريبوز–
،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،فالخ ىسيع–
،تاسارد ةسيئر ،ةسيدوب ةيضار–
،تاسارد سيئر ،رفينخ نيساي دــمـحـم–
،ريدم ةبئان ،يواد ةنيربص–
.ريدم بئان ،يفينح حبار–

قــفاوملا2441 ماــع بــجر42 يفخّرؤــم يساـــئر موـــسرـــم
ماـعــلا نيــمألا نييـعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس سراــم8
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلل

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لالــعش يبرـعـلا يالوــمدّيـسـلا نّيـعــي ،1202 ةنــس سراـم8
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلل اماع انيمأ

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

قــفاوملا2441 ماــع بــجر42 يفخّرؤــم يــساـــئر موـــسرــم
تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــسـيـئر ،مالــيس ةــعـيـبر ةدّيــسـلا نّيــعــت ،1202 ةـنـس سراــم8
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب تاسارد

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

قفاوملا2441 ماع نابـعـش8 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ةــيرــيدــملاب نييـعـتلا نـمـضتي ،1202 ةـنـس سراــم22
.ينطولا فيشرألل ةماعلا

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

2441 ماع نابعش8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ناّديسلاو تاّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس سرام22 قفاوملا
: ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملاب ،مهؤامسأ

تاينقتو فيشرألا سيياقمل ةريدم ،براحم ةميعن–
،هرييست

،سيياقملل ريدم بئان ،لاحر دولوم–
،رييستلا تاينقتل ريدم ةبئان ،كلام ةرهوج–
،تالدابملل ريدم ةبئان ،بيد ىليل–
،ريوطتلل ريدم ةبئان ،لاحوف ةديعس–
،نيوكتلاو ةجمربلل ريدم ةبئان ،رتاق ةديرو–
.صيخلتلل ريدم بئان ،يزاغوب ديجم–

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

قــفاوملا2441 ماــع بــجر42 يــفخّرؤـــم يـساــئر موــسرــم
ةــمـهـمب ّفلــكـم نييــعــت نـمضتي ،1202 ةـنـس سراــم8
.لوألا ريزولا حلاصم ىدــل

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةمهمب اّفلكم ،نيسحلب دمحـمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام8
.لوألا ريزولا حلاصم ىدل
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قــفاوــملا2441 ماــع بــجر42 يــفخّرؤــم يــساــئر موــسرـــم
ةيشتفملاب نيشتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8
.نوجسلا حلاصمل ةماعلا

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيشتفم ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام8
: نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب

،يواج رمعاو دــمحــم–

،يرامعلب قحلا دبع–

،ينوق ىسوم–

.رصانعل زيزعلا دبع–

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

قــفاوــملا2441 ماــع بــجر42 يـفخّرؤــم يــساـــئر موـــسرـــم
رــيدــم بــئاــن نييـعــت نــمـضـتي ،1202 ةـنــس سراــم8
.لدـعــلا ةرازوــب

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
بئان ،يمساق رداـقـلا دـبـعدّيـسـلا نّيــعــي ،1202 ةنس سراــم8
.لدعلا ةرازوب نينقتلاو عيرشتلل ريدم

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

قـفاوـملا2441 ماــع ناـبـعـش8 يفخّرؤــم يــساــئر موــسرــم
ةماعلا ةريدملا نييـعت نمـضتي ،1202 ةـنـس سراـم22
.رئازجلا اربوأل

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

قفاوملا2441 ماع نابعش8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يسونس ءارهزلا ةمطاف ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس سرام22
.رئازجلا اربوأل ةماع ةريدم

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

قــفاوـملا2441 ماــع بــجر03 يــفخّرؤــم يــساــئر موــسرــم
ماـعــلا رــيدـملا نييـعـت نـمـضتي ،1202 ةـنـس سراــم41
.ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا زكرملل

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

قفاوملا2441 ماع بجر03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اماع اريدم ،يلاخ ىفطصمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام41
 .ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا زكرملل

قفاوملا2441 ماع نابعش3 يفخّرؤـــم يـساــئر موــسرــم
قوف ريفس نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام71
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضوفمو ةداعلا
.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا(سيرابب ةّيبعّشلا

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

2441 ماــع ناـبــعـش3 يـف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،يوـيدـبل حــلاصدّيـسـلا نّيــعـي ،1202 ةـنـس سراــم71 قــفاوـملا

ةــــــــّيرـــئازــجلا ةــــــــّـيروــهـمـجـــــلـــــل اـــضوــفــمو ةداــعـــلا قوـــف ارــيـفس
،)ةــيـســنرــفــلا ةــيروـهـمـجلا( ســيراــببةّيبــعّشلا ةّيـطارــقـميّدــلا
.9102 ةنس ربمفون02 نم ءادـتـبا

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

قفاوملا2441 ماع نابعش9 يفخّرؤم يسائر موسرم
زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام32
.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( سيرابب يرئازجلا يفاقثلا

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

قفاوملا2441 ماع نابعش9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةـــجوــخ ســـيردإ دــمـحـمدّيــسلا نـــّيــعــي ،1202 ةـنـس سراــم32
،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( سيرابب يرئازجلا يفاقثلا زكرملل اريدــم
.0202 ةنس ليربأ12 نم ءادتبا

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

قــفاوـملا2441 ماــع بــجر03يـفخّرؤــم يــساــئر موـــسرــم
تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام41
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

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

قفاوملا2441 ماع بجر03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
تاساردلاب اّفلكم ،ةبيط دمـحــم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام41
ةئـيهـتـلاو ةيـلـحملا تاــعاــمـجلاو ةيــلـخادــلا ةرازوــب صيـخـلـتـلاو
.ةينارمعلا

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

قفاوملا٢٤٤١ماع نابعش8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيريدملاب شتفم نييعت نمضتي ،١٢٠٢ةنس سرام 22
ةــيـنـطوــلا ةــيــــكـلـساللاو ةـيـــكــلـسـلا تالــصاوـمــلل ةــماــعــلا
ةـــــئــيــهـتـلاو ةــيــلحملا تاـــعاـــمـجلاو ةيــلــخادـــلا ةرازوــب
.ةـيــنارـمـعـلا

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

2441 ماــع ناــبــعـش8 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،يسيردإ ريمس دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام22 قفاوملا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملاب اشتفم
ةـئــيـهـتـلاو ةـــيـلـحملا تاــــعاـــمــجلاو ةـيــلـخادـــلا ةرازوـــب ةـيــنطوـــلا
.ةيـنارمــعـلا
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قــفاوملا2441 ماــع بــجر42 يفخّرؤــم يذـيــفـنـت موــسرــم
رــيدــم ماـــهــم ءاـهــنإ نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس سراــم8
.اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب تاسارد

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هتفصب ،يبرعلا ىفطصمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام8
،اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب تاساردلل اريدم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

قفاوملا2441 ماــع بــجر42 يفخّرؤــم يذــيــفـنت موــسرــم
ةفّلـــكــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنــس سراــم8
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،بــبدــم ةرـيصــن ةدّيــسـلا ماــهــم ىهــنت ،1202 ةـنــس سراــم8
،ةيئاملا دراوملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

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

قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناوــيدــب نييـــعــتلا نــمــضـتـي ،0202 ةـنــس رــبوــتــكأ72
فــّلـــكملا ،لوألا رــيزوــلا ىدــل بدــتـنملا رـــــيزوــلا
 .ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داـصـتـقاب

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

2441 ماع لوألا عيبر01 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا

داصتقاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب
: ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

،ناويدلل اسيئر ،لويح ديرف–

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،شواط هــللا ديمح دمحـم–

.صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،ةزعوب ميكحلا دبع–

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

قفاوــملا2441 ماــع بــجر42 يفخّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرــم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنـس سراــم8
.ةضايرلاو بابشلا ريزو

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اسيئر ،ريبز نايفس دمحـم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام8
.ةضايرلاو بابشلا ريزو ناويدل

قــفاوــملا2441 ماــع بــجر03 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سراــم41
ةــحـصــلا ةرازوــب ةــيـحـصـلا تازـــيــهـجـتـلاو ةـــلدــيــصـلل

.تايفشتسملا حالصإو ناــكــسلاو
`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع بجر03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةرــيدــم ،جوـجـح ةـبـيهو ةدّـيـسلا نّيــعـت ،1202 ةـنـس سراــم41
ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ةيـحـصلا تازـيــهجـتلاو ةــلدـيـصلل ةـماع
.تايفشتسملا حالصإو

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

قــفاوــملا2441 ماــع بــجر03 يفخّرؤــم يـساـــئر موـــسرــم
دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سراــم41
.يبطلا هبش نيوكتلل يجوغاديبلا ينطولا

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

قفاوملا2441 ماع بجر03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،زيزع نب فــسوــيّديــسلا ّنيــعي ،1202 ةـنــس سراــم41
.يبطلا هبش نيوكتلل يجوغاديبلا ينطولا دهعملل

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

قـفاوــملا2441 ماــع بــجر03 يفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
ةــناــمألاب نييــعـتلا نــمــضتي ،1202 ةـنــس سراــم41
.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو ةيرادإلا

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

قفاوملا2441 ماع بجر03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ناّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس سرام41
: ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب

،اماع انيمأ ،ينايزم ريديإ دنحم يس–

،تاساردلل ةريدم ،زارخ ةخيلوز–

.لئاسولاو ةرادإلل اريدم ،يبالش ضاير–
`````````````````````````H`````````````````````````

قــفاوــملا2441 ماـــع بـــجر42 يفخّرؤـــم يذـيــفـنت موـــسرــم
ةسيــئر ماــهــم ءاـهــنإ نـمــضتي ،1202 ةـنــس سراــم8
ةـيــقرـــتو ةـــياــمحل ةــيـنطوــلا ةـــئـيــهـلا يـف تاــسارد
.ةلوفطلا

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

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اهتفصب ،ماليس ةعيبر ةّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس سرام8
ةئيهلا يف لفطلا قوقح ةيامح ةيريدمب تاساردلل ةسيئر
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

قفاوملا2441 ماع بجر91 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةيعاطقلا ةنّجللا ءاشنإ نمضتي،1202 ةنس سرام3

ةسردـملا ىلــع ةـيــجوــغادـيـبلا ةــياــصوــلا ةــسراــممل
تاـينقـتـلاو ةــيزــيدوــيجلا موـلــعـلل ايــلـعــلا ةيـنـطوــلا
ةيرئازجلا ةيئاـضـفلا ةــلاــكوــلل ةــعــباـتــلا ةـيــئاــضـفـلا

.اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو
`````````````````````````

 ،لوألا رـيزولا ّنإ

 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

ةجحلا يذ81 يــف خّرؤـمـلا50–99 مـقر نوـناـقـلا ىـضتـقـمـب–
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ4 قفاوملا9141 ماع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

يف خّرؤملا84–20 مـــقر يساــئرلا موسرــملا ىضــتـــقمبو –
نمضتملاو2002 ةنس رياني61 قفاوملا2241 ماع ةدعقلا يذ2
،اــهــلمـعو اــهـميـظـنـتو ةــيرـــئازـــجلا ةـيئاضـفــلا ةـــلاـكوـلا ءاــــشــنإ
 ،لّدعملا

يف خّرؤملا073–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا87–12 مقر يساـــئرلا موــسرــملا ىضــتـــقمبو –
نمضتملاو1202 ةنس رـيارـبـف12 قـفاوـملا2441 ماــع بـــجر9
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـــقمبو –
يذــلا3102 ةنــس رــياـنــي03 قــفاوملا4341 ماــع لوألا عيـبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا671–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقــــمبو –
ددحي يذلا6102 ةنس وينوي41 قفاوملا7341 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

يف خّرؤملا362–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتــــقمبو –
ددحي يذلا8102 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا0441 ماع رفص8

نـيوــكــتــلا تاسسؤمل ةــيــجوــغادــيــبــلا ةــياصوــلا حــنــم طورش
،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا يلاعلا

يف خّرؤملا003–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو0202 ةنس ربوتكأ51 قفاوملا2441 ماع رفص72
تاينقتلاو ةيزيدويجلا مولعلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ءاشنإ
،ةيئاضفلا

مّرحم92يف خّرؤملايساــئرلا موـــسرــملا ىــضـتـــقمبو –
نييعت نمضتملاو3002 ةنس ليربأ لّوأقفاوملا4241 ماع
،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل ماعلا ريدملا

: يتأي ام نارّرـقي

نم12و02و91 داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
0441 ماع رفص8 يف خّرؤملا362–81 مقريذيفنتلا موسرملا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا
ةيجوغاديبلا ةياصولا ةسراممل ةيعاطقلا ةنجللا ءاشنإ ىلا

تاينقتلاو ةيزيدويجلا مولعلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ىلع
  .اهلمعو اهميظنتو اهتليكشت ديدحتو ةيئاضفلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ىدل أشنت :2 ةداملا
ةسردملا ىلع ةيجوغاديبلا ةياصولا ةسراممل ةيعاطق ةنجل

ةـيـئاضفـلا تاـيـنـقـتـلاو ةـيزـيدوـيجلا موـلـعـلـل اـيـلـعـلا ةـيـنـطوــلا
صنلا بلص يف ىعدتو ،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل ةعباتلا
.”ةنجّللا“

: ةيجوغاديبلا ةياصولل ةيعاطقلا ةنجللا لكشتـت:3 ةداملا

: نميملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ناونعب

،اسيئر ،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا ريدملا –

،ةيرشبلا دراوملا ريدم –

 .فيشرألاو ةينوناقلا تاساردلا ريدم –

 : نم ،لوألا ريزولا حلاصم ناونعب

ةلاكولا ىدل ثحبلاو نيوكتلاب فّلكم تاسارد ريدم –
،ةيرئازجلا ةيئاضفلا

عـم ةــقالــعــلاو يرادإلا طاشنــلاــب فــّلــكــم تاسارد رــيدــم –
،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا ىدل تاسسؤملا

ةـيزـيدوـيجلا موـلـعـلـل اــيــلــعــلا ةــيــنــطوــلا ةسردملا رــيدــم –
،ةيئاضفلا تاينقتلاو

ايلعلا ةينطولا ةسردملل ةيجوغاديبلا نوؤشلا لوؤسم –
.ةيئاضفلا تاينقتلاو ةيزيدويجلا مولعلل

اهتدعاسم هناكمإب صخش لكب ةناعتسالا ةنجللا نكمي
.اهلاغشأ يف
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ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

٢٤٤١ ماــــع بـــجر٨ يــفخّرؤـــم كرـتـشــم يرازو رارـق
يرازولا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس رياربـــف٠٢ قــفاوــملا
قــفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش3١ يفخرؤملا كرتشــملا
ءاـــضـــعأ نييـعــت نــمــضتملاو٩١٠٢ ةـنـس وـيــــنوـــــي6١
يـّمــكلا درــجلا دادـــعإــب ةـفــلــكملا ةـصـتخملا ةنـجـللا

تاــبــجاوو قوــقحو كالــمأل يرــيدـــقـتلاو يـــعونلاو
ةقطنم ةلكيه ةداعإو ةئيهت ناويد يمدختــسـمو
.رئازجلا ةنيدم يف ياد نيسح - ةماحلا

––––––––––

2٤٤1 ماع بجر8 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا
91٠2 ةنس وينوي61 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش31 يف خرؤملا

دادعإب ةفلكملا ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
تابجاوو قوقحو كالمأل يريدقتلاو يعونلاو يّمكلا درجلا

- ةـــماحلا ةـقـطـنم ةـلــكـيه ةداـــعإو ةئــيـهت ناويد يمدـــختـــسمو
: يتأي امك ،لدعملا ،رئازجلا ةنيدم يف ياد نيسح

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ناونعب"
: ةينارمعلا

ةـــيــلحملا كالــــمألل رـــــيدــــم ةــــبـــئاــــــن ،يــــمــيدــــخوـــب ةزـــنـــــك–
،اهنيمثتو

ةرادإلا رييـسـتو مـيـظـنتل ريدـم بــئاــن ،يدــيزوــب مساـــقــلــب–
،ةيزكرماللا

،بتكم سيئر ،يفاص نب ةمطاف–

،ةرادإلا ةــيرــيدمب تاسارد ةسيــئر ،نــياروـــب ىـــفـــطصم–
.رئازجلا ةيالول يلآلا مالعإلاو رييستلا ةبقارم

: ةيلاملا ةرازو ناونعب

...................................)رييغت نودب(...............................

: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو ناونعب

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

نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ةماعلا ةيريدملا ىلوتت:4 ةداملا
 .ةنجللا ةنامأ ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول

لالخ )2( نيترم ةيداع ةرود يف ةنجللا عمتجت :5 ةداملا
ةيداــع رـــيغ ةرود يف عـمـتجت نأ اــهــنـكـميو .ةــيـــعماـــجلا ةــنــسلا

ماعلا رـيدــملا نـم بـلـطـب وأ اــهـسـيئر نــم ءاـــعدــتـسا ىلــع ءاــنــب
.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل

لامعأ لودجو ناكمو خيرات ةنجللا سيئر ددحي:6 ةداملا
ىلإ لامعألا لودجب ةقفرملا تاءاعدتسالا هجويو.عامتجا لك
خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )51( رشع ةسمخ لبق ةنجللا ءاضعأ
ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو .عامتجا لك
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود ةيداعلا

ءاضعألا )2/3( يثلث روضحبّ الإ ةنجللا عمتجت ال :7 ةداملا
 .لقألا ىلع

ةنجلل ٍناث عامتجا دقعي ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو
،ذئنيح اــهـتالوادم حصتو ةـيـلاوملا ماــيأ )8( ةينامـثلا لالــخ
 .نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم

تاوصأ ةـيـبـلــغأب ةــنــجــلــلا تالوادــم ىلع تيوصتــلا مــتــيو
توص نوكي ،تاوصألا لداعت ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألا

.احجرم ةنجللا سيئر

سيئرلا هعّقوي رضحم يف ةنجللا تالوادم نّودت:8 ةداملا
رّشؤمو مّقرم صاخ لجس يف لجستو ،ةنجللا ءاضعأو
.هيلع

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ىلإ رضحملا لسري
نوضغ يف ةيرــئازجلا ةـيـئاضـفلا ةــلاــكوــلـل ماــعــلا رـــيدــملا ىلإو
.عامتجالا يلت يتلا اموي )51( رشع ةسمخلا

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

سرام3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

 يلاعلا ميلعتلا ريزو نع

يملعلا ثحبلاو

ماعلا نيمألا

 يلاوغ نيدلا رون

لوألا ريزولا نع

 ةلاكولل ماعلا ريدملا

ةيرئازجلا ةيئاضفلا

قيدصوأ نيدلا زع
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ةيلاملا ةرازو

سرام٠3 قفاوملا٢٤٤١ ماــع ناــبـعــش6١يفخّرؤــم رّرــقم
ةــميسق ليصحـت لــجأ دــيدمتب قــــّلعتي ،١٢٠٢ ةــــنس

.١٢٠٢ ةنسل تارايسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ةـــجحلا يذ71 يـف خّرؤملا3٠1-67 مـــقر رـــمألا ىـضـتــقـمب –
نوـــناــق نّمــضتمـلاو6791 ةنس رـبمسيد9 قــــفاوـــملا6931 ماـــع
،هنم3٠3 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،عباطلا

71٤1 ماع نابعش91 يف خّرؤملا13-69 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوـــــناق نــــّمضتملاو6991 ةــــنس رــبمسيد٠3 قـفاوملا
،هنم6٤ ةداملا اميس ال ،7991 ةنسل

ناـضــمر2 يف خّرؤــملا2٠-79 مـــقر نوـــناـــقــلا ىـضـتـــقـمبو –
نوناق نمضتملاو7991 ةنس رـبمسيد13 قـــفاوملا81٤1 ماـــع
،هنم92 ةداملا اميس ال ،8991 ةـــنسل ةـــيلاملا

يف خرؤملا87-12 مــقر يساــئرـــلا موـــسرـــملا ىضــتــقــــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــملا٤٥-٥9 مــقر يذـــيـفـنـتـلا موــــسرـــملا ىــضــتـــقـــمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

: يتأي ام رّرقي

ةنسل تارايسلا ةـمـيـسق لـيصحت لجأ دّدمي: ىلوألا ةّداملا
)٤( ةعبارلا ةعاسلا ىلع12٠2 ةنس ليربأ92 ةياغ ىلإ12٠2
.الاوز

اذـــــه ذيـــــفنتب بئارــضلل ةماــــعــلا ةرـــيدــملا فّلكُت :٢ ةّداملا
ةـــــّيروهمجلل ةـــــّيــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يــف رــــــشني يذــــــلا رّرــــــــقملا
.ةّيبعـّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٠3 قــــفاوملا1٤٤1 ماع نابعش61 يف رئازـجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

قفاوملا٢٤٤١ ماعنابعش٨ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
زكرملل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،١٢٠٢ ةنسسرام٢٢
.راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا

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

،لّوألا ريزولا  ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو

يف خّرؤــملا٠73-91 مــقر يــساــئرلا موــسرــملا ىــضـتـقــــمب–
91٠2 ةنسرـــبمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماــــــعىلوألا ىدامج لّوأ

،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا87-12 مقر يــساـــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
نـــمضتملاو12٠2 ةنسرـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٥-٥9 مــقر يذــيـفـنتـلا موــسرـــملا ىضــتــقــمبو–
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤــملا97-٥٠ مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـــقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف62 قفاوملا62٤1 ماــع مرـحم71

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

يف خّرؤــملا19٤-٥٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
٥٠٠2 ةــــــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا62٤1 ماـــــع ةدــــعقلا يذ٠2
،راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملا ءاشنإ نمضتملاو

يف خّرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

يف خّرؤملا77-31 مــقر يذـيــفـنـتلا موــسرــملا ىضـــتـــقمبو–
يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا391-٤1 مـقر يذـيـفـنتلا موـسرملا ىــضــتــقـــمبو–
ددــحي يذــــلا٤1٠2 ةــنس وـــيلوي3 قـفاوملا83٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
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ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلل ةينقتلا ةنايصلا نامض –
،زكرملا ثحب لكايه فرصت تحت

يف ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا ةجلاعمو عمج نامض –
،راثآلا ملع ناديم

ينقتلاو يملعلا فيشرألاو قيثوتلا ءارثإو رييست نامض –
،امهيلع ةظفاحملاو

تاقيبطتلاو ةيتامولعملا ةمظنألا مييقتو رييست نامض –
.زكرملل ةينورتكلإلا عقاوملاو

يف ةيملعلا تازيهجتلاو ثحبلا رــيوطتو مـــعد مـــسق ّمظني
: حلاصم )3( ثالث

روـــصلاو ةـــيـملـــعـلا تاــــيـطـعملا ةـــــجلاــــعــمو رـــيـيـســت ةـــحـلــصــم –
،ةنمقرلاو

،ةيملعلا تازيهجتلا ةحلصم –

.ينقتلاو يملعلا فيشرألاو قيثوتلا ةحلصم –

بــتكمو ةيرادإلا حــلاصملا ماـــعلا نيـــمألاب قــحلـــت:6 ةداملا
.يلخادلا نمألا

: يتأي امب ةيرادإلا حلاصملا فّلكت:7 ةداملا

،ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملا ذيفنتو دادعإ –

،زكرملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض –

تاونسلا ةددعتمو ةيونسلا تاططخملا ذيفنتو دادعإ –
يمدختسمل تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتل
،زكرملا

اذــكو زــكرـملا زيـهــجتو رييستلا ةـيـنازـيـم عورـشــم دادـــعإ –
،هيلع ةقداصملا دعب هذيفنت نامض

،زكرملل ةماعلا ةبساحملا كسم –

،زكرملا لكايه رييستل لئاسولا صيصخت نامض –

ةينوناقلا تاعزانملاو تاعزانملا اياضق رييست نامض –
،زكرملل

زــــــكرملل ةــــيراقعلاو ةـــــلوقنملا كالــــمألا رــــييست ناـــــمض –
،اهتنايصو اهيلع ةظفاحملاو

،زكرملل درجلا رتافد كسم –

.زكرملا فيشرأ ةنايصو ظفح نامض –

ناضمر21 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٠3٤1 ماع
،راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملل يلخادلا

: يتأي ام نورّرقي

موــــسرــملا نــم٠1 ةداملا ماـــكـــحأل اــقــيـبــطـت : ىلوألا ةداملا
23٤1 ماـــع ةجحلا يذ82 يف خّرؤملا693-11 مــقر يذــيــفنتلا
يساسألا نوناقلا ددحي يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا
يمـــلـــعـــلا عـــباـــطـــلا تاذ ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةسسؤمـــلـــل يجذوـــمــــنــــلا

يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،يجولونكتلاو
.راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملل

دعاسم ريدم هدعاسي يذلا ،ريدملا ةطلس تحت:2 ةداملا
ةــيرادإ حــلاصمو ةينقت ماـــسقأ يف زـــكرــملا مّظني ،ماـــع نيـــمأو
.ةيبيرجت تاطحمو ثحبلل ماسقأو

: نم )2( نانثا اهددعو ةينقتلا ماسقألا نوكتت:3 ةداملا

ثــــــحبلا جـــــئاــتن نيــــمثتو ةـــــيجراخلا تاــــــقالــــــعلا مــــــسق –
،تاروشنملاو

.ةيملعلا تازيهجتلاو ثحبلا ريوطتو معد مسق –

جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق فلكي:4 ةداملا
: يتأي امب تاروشنملاو ثحبلا

رــشنو ثــــحبلا جــــئاتن نيــــمثتو ةــــيقرت يف ةــــمهاسملا–
،ةيملعلا لامعألا

ىلــع يــــملعلا نواــــعتلا لــــيعفت دــــصق ةـــــطشنأب ةرداــــبملا–
،زكرملا ثحب تاطاشن لاجم يف يلودلاو ينطولا نيديعصلا

يف ةـــــيلودلاو ةــــينطوـــــلا ةــــيملعلا تارــــهاــــظتلا مــــيظنت–
،زكرملا ثحب نيدايم

.ثحبلا قيرط نع نيوكتلا تاطاشن ريوطت نامض–

: )2( نيتحلصم يف مّظنيو

،ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم–

.تاروشنملاو ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم–

تازيهجتلاو ثحبلا ريوطتو معد مسق فّلكي:5 ةداملا
: يتأي امب ةيملعلا

صاصتخا نيدايمب ةقلعتملا روصلاو تامولعملا كنب دادعإ –
،ثحبلا قرف عم قيسنتلاب اهنييحتو زكرملا

لكايهل ةيجولونكتلاو ةيملعلا تازيهجتلا تابلط ةزكرم –
،ثحبلا
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: نم )3( ثالث اهددعو ةيرادإلا حلاصملا مّظنت

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم–

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم –

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم –

: نم )٤( ةعبرأ اهددعو ثحبلا ماسقأ نوكتت :8 ةداملا

،يخيراتلا راثآلا ملع مسق .1

،ةيداملا ةفاقثلاو جاتنإلا مسق .2

،طئارخلاو يئاقولا راثآلا ملع مسق .3

.طيحملاو راثآلا مسق .٤

تاساردلاب مايقلاب ّفلكي : يخيراـتلا راــثآلا مـلــع مــســق .١
ثحبلا لاجم يف ةينطولا تامامتهالا لوح ثحبلا لامعأو
.يخيراتلاو يرثألا

ماـــيــقــلاـب فّلـــكــي: ةـــيداملا ةــفاــــقـثـلاو جاــتــنإلا مــســق .٢
جاتنإلا ةمظنأ ىلع فرعتلا لوح ثحبلا لامعأو تاساردلاـب
ةيفاقثلا تالدابتلاب اذكو ،اهلوادتو اهيلع ّزيمم عباط ءافضإو
.ةيراجتلاو

فّلــــــكي : طـــــئارــخلاو يـــئاــقولا راـــثآلا مــــلع مـــســـق .3
ةبترتملا رطاخملا لوح ثحبلا لامعأو تاساردلاب ماـــــــيقلاب
قالــــطنا دنــــع يرـــثألا نونـــكـملل ةيوـفــعــلا تاــفاـــشـتـــكالا ىلع
عــضوو يـنـطوــلا بارـتلا رـبـع ةـيـنارـمــعلا ةــئــيـهـتـلا عــيراـشــم
.يرئازجلا يرثألا سلطألا نييحت اذكو ةينطولا ةيرثألا ةطيرخلا

تاـــساردلاب ماــــيقلاب فـــلكي: طيحملاو راثآلا مــســـق .٤
قـطانملا يفو هتئيب عم ناسنإلا لــــعاـــفت لوح ثحبلالامعأو
.هايملاب ةرومغملاو ةبطرلا

ماــكــــحأل اـــقــبط ةأــــشــنملا ،ةـيـبيرــجـتلا ةطحملا :9 ةداملا
693-11 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرـــملا نــم )3 ةرــــقـــفلا(٤3 ةداملا
رـبـمــفوــن٤2 قــفاوــملا23٤1 ماــــع ةــجـحلا يذ82 يـف خّرؤــملا

ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا11٠2 ةنس
ريدم اهّرـيسُي ،يجولوـنـكتلاو يمـلـعـلا عـباـطـلا تاذ ةيموــمعلا

.حلاصم )3(  ثالث ىلإ )2( نيتحلصم نم نوكتتو

يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :٠١ ةداملا
ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٠3٤1 ماع ناضمر21
.راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملل يلخادلا ميظنتلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :١١ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام22 قفاوملا2٤٤1 ماـــعناـــبعش8 يف رــــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نونفلاو ةفاقثلا ةريزو

ةدود نب ةكيلم

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب

 يلاعلا ميلعتلا ريزو

يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

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


