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ينطولا ناويدلل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقحل

 ..ةيرئازجلا ةينطولا ةبتكملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
نـيوـكـتـلل ينطولا دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم

...................................................................................................................................ناينب نيعب ةـضايرـلا ةيـجولوـنـكتو موـلعـلا يـف يـلاـعـلا
..يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا

...........راردأ ةعماجب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............فلشلا ةعماجل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................يقاوبلا مأ ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةكيربب يعماجلا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...................................................................................................................................................................................................ةنتاب ةيالو يف
ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...................................................................................................................................................................................................ةياجب ةعماجب
تاينقتلا رييستدهعم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........................................................................................................................................................................3 ةنيطنسق ةعماجب ةيرضحلا
...............راردأ ةعماجب نيتيلك يديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................فلشلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................2 ةديلبلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................ةريوبلا ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................ةفلجلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةعماجب ةيبنجألا تاغللا ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................................................................................مناغتسم
ءايميكلاو تاقورحملا ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................................................................سادرموب ةعماجب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو

يسدنهمل ةينطولا ةسردملا فينصت نمضتي ،12٠2 ةنس سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.............................................................................................................اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ةنيدملا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويدل يلخادلا ميظنتلا دّدحي ،1202 ةنس سرام12قفاوملا2441 ماع نابعش7 يف خّرؤم رارق
...............................................................................................................................................................................ةيوارحصلا
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0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر0١
3م١٢0٢ ةنس ليربأ٢٢

)عبات( سرهف

13
13

14
14

14
14
14
14

14

1٤

15
15
15
15
15
15

15

1٥

16

20

22

23



ـه٢٤٤١ ماع ناضمر0٣0١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ليربأ٢٢ 4

تارارق
يروتسدلا سلجملا

٢٤٤١ ماــــع ناـــضـــمر0١ يفخرؤــــم١٢ /د م.ق/0٢ مـــقر رارــق
ةيروتسد ةبقارمب قلعتي ،١٢0٢ ةنس ليربأ٢٢ قفاوملا
نوـــناـــقلا نــمـــضـــتــملا رـــمألا ممــــتيو لدـــــعي يذلا رــــــمألا
.تاـباختنالا ماـــظنب قــلعتملا يوضعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
ةلـــجـــسملاو ،12٠2 ةنـــس لـــيرـــبأ12 يف ةخرؤـــــملا ةلاـــــسرلاب
ةنس ليربأ12 خيراتب يروتسدلا سلـــجملل ةماعلا ةنامألاب
لدعي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارم دـصق ،6٤ مـــــقر تـــحت12٠2
ماظـــنب قلعـــتملا يوـــضعلا نوناــــقلا نمـــضـــتملا رـــمألا ممـــتيو
،تاباختنالا

٠٤1و )2 ةرقفلا(8 داوملا اميــس ال ،روتــسدلا ىلع ءانبو–
،هنم٤22و891و )2 ةرقفلا(791و2٤1و

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

 ،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

: لكشلا يف

هـّلح مت يذلا ينــــطولا يبعـــشلا سلجملا روغــــشل  ارابتعا–
77-12 مقر يسائرلا موسرملا بجومب ،12٠2 سرام لّوأ يف

،12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بـجر9٠ يف خرؤملا

سلجم ىلع هضرع مت راطخإلا عوضوم رمألا نأ ارابتعاو–
،12٠2 ةنــس ليرــبأ81 خيراـــتب ةدقعـــنملا هتــــسلج يف ءارزولا

 ،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب

نمــــضــتملا رـــمألا مـــمـــتيو لدــــعي يذلا رمألا نأ اراــبـــتعاو–
،راطخإلا عوضوم تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

،روتسدلا نم2٤1و٠٤1 نيتداملل اقفو ءاج

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ ارابتعاو–
نمضــــتملا رمألا ممــــتيو لدعـــي يذلا رمألا ةيروتـــسد ةبـــقارمل

ماكحأل اقفو ءاج ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا
.روتسدلا نم )2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا

: عوضوملا يف

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف : الوأ

روتسدلا نم1٠2 ةداــملا ىلا دانــــتسالا مدـــع صـــخي امـــيف–
:راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض

ةيفــيك ىلع صـــنت ،روتـــسدلا نم1٠2 ةداــــملا نأ ارابتعا–
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا ءاضعأو سيئر نييعت
يوضعلا نوناقلا نأو ،اهئاضعأ دايح طرشو مهتدهع ةدمو
اهريسو اهميظنت دعاوق ددحي تاباختنالا ماظنب قلعتملا

ايروتسد ادنس دعت ،ةداملا هذه نإف مث نمو ،اهتايحالصو
نوناقلا نمــضـــتملا رــــمألل مـمتملاو لدـــــــعملا رمألل ايـــــساــــسأ
،راطخإلا عوضوم ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

ةداـــملا ىلإ دانتـــسالا مدـــع نإف ،ةجيــــتنلاب اراـــبتعاو–
،راـــطــــخإلا عوـــضوم رـــمألا تاريـــشأت نمـــض ،روـــتــــسدلا نم1٠2
.هكرادت نيعتي اوهس دعي

: راطخإلا عوضوم رمألا داوم صخي اميف : ايناث

نمضتملا رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا ماكحأ نأ ارابتعا–
،راطخإلا عوضوم تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

سمت الو ،اهتيروتسد لوح ةصاخ ةظحالم ةيأ يعدتست ال
،حشرتلا يف هقحل نطاوملا ةسراممل ةيروتسدلا تانامضلاب
   .ةيروتسد يهف مث نمو

بابسألا هذهل

: يتأي ام ررقي

: لكشلا يف

يذلا رـــــمألا ىلع ةقداــــــصملاو دادــــــعإلا تاءارــــــــجإ نأ : الوأ
قلعــتملا يوـــضــــعلا نوـــــــناـــقلا نمـــضـــتملا رــــمألا ممــــتيو لدعــــي
،روتسدلا نم2٤1 ةداملل اقيبطت تءاج ،تاباختنالا ماظنب
.ةيروتسد يهف

يروتـــسدلا سلجـــملا ةيروهمـــجلا ســـــيئر راطـــــخإ نأ : ايناث
رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا ةيروــــتسد ةبـــقارم صوـــصـــخب
مت ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملا

نم٤22 ةداـــملاو )2 ةرقــــفلا(2٤1 ةداــــملا ماــــكحأل اقـــيـــــبطت
.يروتسد وهف ،روتسدلا
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رماوأ
قفاوملا٢٤٤١ ماع ناضمر0١ يفخرؤم٥0-١٢ مقر رمأ

ماـكـحأ ضعـب مــمــتــيو لدــعــي ،١٢0٢ ةــنس لــيرــبأ٢٢
قفاوملا٢٤٤١ ماع بـجر6٢ يفخرؤملا١0-١٢ مقر رمألا
يوضعلا نوناقلا نمضتملاو١٢0٢ ةنس سرام0١
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا

–––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
221و121و6٥و21 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،هنم٤22و2٠2و1٠2و٠٠2و891و791و2٤1و٠٤1و
٤ يف خرؤــملا1٠-89 مـــقر يوضــــعلا نوناــــقلا ىضــــتقمبو–

قلــــــعـــتـــملاو8991 ةــــنـــس وـــياــــم٠3 قـــفاوـــملا91٤1 ماــــع رـــفــــص
،ممتملاو لّدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب

٠1 يف خرؤــــملا11-٥٠ مـــقر يوــــضعلا نوــناـــقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ويلوي71 قفاوملا62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب

ماـــــع بــــــجر62 يف خرؤــــملا1٠-12 مــــقر رـــمألا ىضــــتقمبو–
يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا2٤٤1
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا

،ةلودلا سلجم يأر ىلع ءانبو
،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو
،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو
: هصن يتآلا رمألا ردصي
نم6٠2و3٠2 نيتداملا ماكحأ ممتتو لدعت :ىلوألا ةداملا

قفاوــــــــملا2٤٤1  ماــــع بـــــجر62 يف خرؤــــملا1٠-12 مــــقر رـمألا
قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2 ةنــس سراـــم٠1
: يتأي امك نارّرحتو ،تاباختنالا ماظنب

ةسمخ نيحشرتملا مئاوق عادــيإ لجأ يــــــهتني:3٠2 ةداملا "
."عارتقالا خيرات لبق اموي )٥٤( نيعبرأو

ةمئاق وأ حيـشرت يأ ضـــفر نوــــكي نأ نّيعتي :6٠2 ةداملا"
،ةلاــــحلا بـــسح ،احـــيرـــص ايــــنوـــناق اليــــلعت اللـــعم نيـــحــــــشرتم
وأ ةلقتسملا ةطلـسلل ةـــيئالولا ةيبودنـــــملا قســـنم نــــم رارـــقب
ةيلـــصنــــقلا وأ ةيساموـــلبدلا ةيـــلثـــمملا ىدل ةطلـــسلا قـــسنــــم
.جراخلاب

لالخ ،نالطـــبلا ةلئاط تــــحت ،ضفرلا رارــــق ّغلــــبي نأ بــــجي
.حشرتلاب حيرصتلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث
اذه ديدمت ،ءاضـــــتقالا دـــنع ،ةلقـــتسملا ةطلـــسلا ســـــيئر نكــــمي
ءاضقناب الوبقم حيشرتلا دعي .رثكألا ىلع مايأ )٤( ةعبرأب لجألا

.لجألا اذه
ةيرادإلا ةمكـحملا مامأ نعطلل الباـق ضفرلا رارق نوكي

.هغيلبت خيراـت نم ءادـــتبا ،مايأ )3( ةثالث لالــــخ ايميلقإ ةصتخملا
يحشرتمل ةبســنلاب نعـــطلل الباـــــق ضـــفرلا رارــــق نوـــــكي

رئازجلاب ةيرادإلا ةمكحملا مامأ جراخلاب ةيباختنالا رئاودلا
.هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،مايأ )3( ةثالث لالخ ةمصاعلا

لالخ نعطلا يف ايميلقإ ةصتخملا ةيرادإلا ةمكحملا لصفت
.هعاديإ خيرات نم ءادتبا ،)2( نيموي

ةـــمكــــحملا ماـــمأ ةـــيرادإلا ةمـــــكحملا مكـــح يف نعــــطلا نكــــمي
،)2( نيموي لجأ يف ايميلقإ ةصتــــخملا فانئتـــــسالل ةـــــيرادإلا
.مكحلا غيلبت خيرات نم ءادتبا

لجأ يف نعطلا يف فانئتـسالل ةــــيرادإلا ةــــمكـــحملا لــــصــــفت
.هعاديإ خيرات نم ءادتبا ،)2( نيموي

"............................)رييغت نودب يقابلا(.....................................
ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رمألا اذه رشني :٢ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
22 قــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ناـــضــــمر٠1 يف رئازــــــــــجلاب رّرــــــح

.12٠2 ةنس ليربأ
نوبت ديجملا دبع

: عوضوملا يف

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف : الوأ

نمـــض روـــتـــسدلا نـــم1٠2 ةداـــــــملا ىلإ ةراـــــشإلا ةفاـــــضإ–
.تاريشأتلا

نمضتملا رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا ماكحأ ربتعت : ايناث
.ةيروتسد ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غلبي: اثلاث

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

ةدقعـنملا هتســــلج يف يروتـــــسدلا سلــــجملا لوادــــت اذـــــهب
.12٠2 ةنس ليربأ22 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٠1 خيراتب

يروتسدلا سلجملا سيئر
   شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دـمحم–
 ،ةوضع ،يتارسم ةميلس–
،ةوضع ،باحر ةيداش–
،اوضع ،ليختوب ميهاربا–
،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم–
،اوضع ،يوارق رونلا دبع–
،ةوضع ،دابع ةجيدخ–
،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–
.اوضع ،لولج ةدع دـمحمأ–
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٢٤٤١ ماع ناضمر٣ يفخّرؤم٢٤١-١٢ مقر يسائرموسرم
باب ثادـحإ نمضتي  ،١٢0٢ ةنس ليربأ٥١ قفاوملا

.لقنلا ةرازو رـييست ةـينازيم ىلإ داـمتعا ليوحـتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤـمـلا71-٤8 مــــقر نوـــــناـــقلا ىضــــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداـــــــمـــج61 يف خرؤـــمـلا61-٠2 مقر نوــــناقلا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامـــــج81 يف خرؤـــمـلا يـــسائرلا موــــسرــــمـلا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنــس يفـــناـــج2 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا

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

81 يف خرؤمـلا62-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةيـــــنازيــــم نم لقـــنلا رــــيزول ةصــــــصـــخملا تادامــــتـــعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

ةرازو رييـــست ةيـــنازــــيم لودــــج يف ثدــــحي: ىلوألا ةّداملا
يئزجلا عرــفـلا ،ديــــحو عرــــف – لوألا عرــــفلا ،12٠2 ةنـــــسل لقـــــنلا
ةمهاسم'' هناونعو6٠-٤٤ همقر باب ،ةيزكرملا حلاصملا : لوألا

.''رئازجلا ةيالول يرضحلا لقنلل ةمظنملا ةطلسلا يف

ةثالث هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي:٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠7.38( رانيد فلأ ةئامــــعــــبسو انويـــــلم نوــــناــــمثو
19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

هردــــق دامـــتعا12٠2 ةنـــــس ةينازيــــمل صــــصــــــخي:٣ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠7.38( رانيد فلأ ةئامعبسو انويلم نونامثو ةثالث
6٠-٤٤ مقر بابلا يفو لقنلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي
.''رئازجلا ةيالول يرضحلا لقنلل ةمظنملا ةطلسلا يف ةمهاسم''

ماع ناضمر٣ يفخّرؤم١٤١-١٢ مقر يسائر موسرم
ثادـحإ نمضتـي ،١٢0٢ ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٢٤٤١
ةـسائر رييست ةـينازيم ىلإ دامتعاليوحـتو نيباب
.ةيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7-19 ناــــــتداـــمـلا امــــيــــس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوــــــش8 يف خرؤــــمـلا71-٤8 مــــــقر نوناـقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداــــمـــج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مـــــقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمــسيد13 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ىداـــــمج81 يف خرؤــــــملا يسائرلا موـــسرــمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع 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 ريـيست ةـــينازـــيم لودــــج يف ثدــــحي: ىلوألا ةّداملا
قـــحلملا لودـــجلا يف ناّنيبم ناباب ،12٠2 ةنـــــسل ةيروهـــــمـــجلا

.موسرملا اذه لصأب

هردـــق دامـــتعا12٠2 ةنـــــس ةيـــنازيــــــم نــــم ىغلي:٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٥.77( رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوعبسو ةعبس
19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

هردــق دامـــتعا12٠2ةنــس ةيـــنازيـــمل صــــصــــخي:٣ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٥.77( رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوعبسو ةعبس
نيّنيبملا نيبابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم يف ّديقي

.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا يف

ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رـــشــــني:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع ناـــضـــمر3 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةيميظنت ميسارم



0٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ناضمر0١
7م١٢0٢ ةنس ليربأ٢٢

انثا هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
ةئامعبرأو انويلم نوثالثو ةعبسو ةئامعبسو ارايلم رشع
يف دّيقي )جد٠٠٠.16٤.737.21( راــــنـــيد فــــلأ نوــــتــــسو دــــحاوو
تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم
روتساب دهعمل ةيئانثتسا ةمهاسم''7٠-٤٤ مقر بابلا يفو
.''91 - ديفوك دض حاقل ةلودلا باسحل ءارش ناونعب رئازجلا

ناكـــسلاو ةحــــــصلا رـــــيزوو ةــيلاــــملا ريزو فلـــــكي:٣ ةّداملا
موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــصخي اميف لـك ،تايفشتسملا حالصإو
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ليربأ٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر3 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٤٤١-١٢ مقر يذيفنت  موسرم
طورش ددحي ،١٢0٢ ةنس ليربأ٧١ قفاوملا٢٤٤١

رـــــــيوـــطــــتلاو يمــــلعلا ثــــحـــبلا ةـــطـــــــــــــشـــنأ ةـــــــــسراـــــــمم
.اهتأفاكمو يئزج تقوب يجولونكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتداــــملا امـــيــــس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر62 يف خرؤملا11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1
 ،ممتملاو لدعملا

لّوألا عـيبر81 يف خرؤــــملا12-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يــــجولوــــنـــكتلا ريوــــطتلاو يمـــلعلا ثــــحبلا لوــــح يهــــيــــجوتلا
،هنم7٤ ةداملا امّيس ال ،لدعملا

ماع بـــجر7 يف خرؤــــملا3٥-68 مقر موـــــسرملا ىضتقمبو –
نيثحابلا ةأفاكمب قلعتملاو6891 ةنس سرام81 قفاوملا6٠٤1
،لدعملا ،نيغرفتملا ريغ

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــــــملا87-12 مــــــــقر يــــسائرلا موـــسرملا ىضتــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةيـــموـــمعلا لاغـــشألا رـــيزوو ةيلاــــملا ريزو فلـــــكي:٤ ةّداملا
رشـني يذلا موـــسرـــملا اذه ذيفـــنتب ،هصـــخي اميـــــف لك ،لقــــنلاو

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

ليربأ٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر3 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناـــــــضمر٣ يفخّرؤــــم٣٤١-١٢ مـــقر يسائر موسرم
لـــــيوـــحـت نــــمضتـي ،١٢0٢ ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٢٤٤١
ناكسلاو ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

.تايفشتسملا حالصإو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناـــتداـــــمـلا اميــــس ال ،روــــــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوــش8 يف خرؤــــمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداـــــمج61 يف خرؤــــــمـلا61-٠2 مــــقر نوــــناـــــقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمــــسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامـــــج81 يف خرؤــــملا يـــــسائرلا موـــسرـــمـلا ىضـــتقمبو –
نمــــضــــــتملاو12٠2 ةنــــس يفــناج2 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا

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

81 يف خرؤملا92-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
ةـــــيلاــــملا نوناــــق بجوـــمب رييـــــستلا ةينازيم نم تايفشتسملا
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازـــيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةئامعبرأو انويلم نوثالثو ةعبسو ةئامعبسو ارايلم رشع انثا

يف دّيـقم )جد٠٠٠.16٤.737.21( راــــــنيد فلأ نوـــــتــــسو دــــــحاوو
تاقفن”19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم



ـه٢٤٤١ ماع ناضمر0٣0١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس ليربأ٢٢ 8

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

مقر نوناقلا نم7٤ ةداملا ماكحأل اقيــبطت : ىلوألا ةّداملا
٠3 قــــفاوــــــــــــملا73٤1 ماـــــــــع لّوألا عــــــيـــبر81 يف خرؤـــــــملا٥1-12
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،٥1٠2 ةنس ربمسيد
ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ةطشنأ ةسرامم طورش ديدحت ىلإ
.اهتأفاكمو يئزج تقوب يجولونكتلا

نيعاطقلل ةعباتلا تاكرشلاو تاسسؤملا نكمي:٢ ةّداملا
ريوـــطتلاو يملـــعلا ثـــحبلا طاشن نمـــــضت يتلا صاخلاو ماعلا
يف ةكراشملا ىلإ يئزج تقوب نيثحاــبلا ةوعد ،يجولونــــكتلا

اساسأ مهفيظوت متي نيذلا ،ثحب لامعأو تاطاشن ذيفنت
: نيب نم

،نيثحابلا ةذتاسألا –

،نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألا –

 ،نيمئادلا نيثحابلا –

 ،طاشنلا تاعاطق فلتخمل ةعباتلا تاراطإلا –

.جراخلاب نيميقملا نييرئازجلا نيثحابلا –

يناثلا لصفلا

ةسرامملا طورش

ثــحاب ةفــــصـــب ثحاــــبـــلا ذاتـــــسألا فيــــظوت مـــــتي:٣ ةّداملا
ةـــصاـــخلا ليــــهأــــتلاو ةــــبــــترلا طورــــش سـفن يف يئزــج تقوب
: هاندأ  ةقباطملا لودجل قفو ،مئادلا ثحابلاب

يف خرؤملا972-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوــــملا٤2٤1 ماـــــع ةيناــــثلا ىدامـــــج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا992-٥٠ مقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا ىضــتقمبو –
دّدحي يذلا٥٠٠2 ةنـــــس تــــشغ61 قـفاوــــملا62٤1 ماع بجر11
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا ماهم

يف خرؤملا921-8٠ مقر يذيفــــنتلا موــــسرملا ىضـــتقمبو –
8٠٠2 ةنــــــس وـــياـــــم3 قفاوــــــــملا92٤1 ماـــــــــع يناــــــثلا عـــيــــبر72
ثحابلا ذاتـــسألاب صاــــخلا يـــساـــسألا نوناــــقلا نمـــضــــتملاو
،يعماجلا يئافشتسالا

يف خرؤــــملا٠31-8٠ مـــقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا131-8٠ مقر يذيفنــتلا موـــسرـــملا ىضــــــتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس وياـم3 قفاوملا92٤1 ماـع يناثلا عيبر72
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا232-٠1 مقر يذيفـــنتلا موــسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠1٠2 ةنس ربوتكأ2 قفاوـملا13٤1 ماـــــع لاوــــش32

وأ يعماجلا يئافشتسالا ثحابلا ذاتسألا ةسرامم طورش
،امهـتأفاكم تايفيك اذكو ثحبلا تاطاشن ثحابلا ذاتسألا

يف خرؤــــملا693-11 مـــــقر يذيفـــنتلا موــسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربــــمفوـن٤2 قفاوـــملا23٤1 ماـع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومـعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملـعلا عباطلا

9 يف خرؤملا671-61 مقر يذيــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا61٠2 ةنس ويـــنوـــي٤1 قفاوملا73٤1 ماـع ناــــضــــمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

نيمئادلا نيثحابلا كالسأنيثحابلا ةذتاسألاو نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألا كالسأ

”ب“ مسق ،دعاسم ذاتسأ

”أ“ مسق ،دعاسم ذاتسأو يعماج يئافشتسا دعاسم ذاتسأ

”ب“ مسق ،رضاحم ذاتسأو ،”ب“ مسق ،يعماج يئافشتسا رضاحم ذاتسأ

”أ“ مسق ،رضاحم ذاتسأو ،”أ“ مسق ،يعماج يئافشتسا رضاحم ذاتسأ

ذاتسأو يعماج يئافشتسا ذاتسأ

ثحبلاب قحلم

ثحبلاب فلكم

”ب“ مسق ،ثحب ذاتسأ

”أ“ مسق ،ثحب ذاتسأ

ثحب ريدم
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تافاـــشتـــكالاوتاـــعارـــتـــخالا ةيـــكــــلم دوــــعت:0١ ةّداملا
يئزج تقوب ثحابلا اهزجني يتلا ثحبلل ىرخألا جئاتنلاو

اقبط ،ثــحبلا عورـشم قاحلإ ةسـسؤم ىلإ ثحبلا دقع راطإ يف
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

يفثــحبلا عورـشم قاحلإ ةسسؤم ىلع نيعتي:١١ ةّداملا
لــــك ناـــمــــض ،امــــهـــب لوــــمـــــعــملا ميــــــظــنــــتلاو عـــيرـــــــشــــتلا راــــطإ
،ثحاــبــلا اــهـــب موـــقـــي يتـــلا ماـــهملا ءادأل ةـــيرورضلا طورــــشلا

.ثحبلا دقع راطإ يف يئزج تقوب

هتوعد تمت يذلا يئزج تقوب ثحابلا مزتلي:٢١ ةّداملا
نمضتي ،يونس طاشن ريرقت ميدقتب ،ثحب تاطاشنب لفكتلل

.ثحبلا عورشم يف هيلإ ةدنسملا ماهملا مدقت ةلاح

ةنس نع لقت ةدمل يئزجتقوب ثحابلا فيظوت مت اذإو
ءاهتنا دعب ةيـــملعلا هتاــــطاـــشن نع ةليــــصح مّدـــــقي ،)1( ةدحاو
.يئاهنلا مييقتلل ثحبلا لامعأ

تاطاشن ريراقت عورشملا قاحلإ ةسسؤم لوؤسم مّدقي
دقع يف ددحت يتلا ةينعملا ةيملعلا ةئيهلا ىلإ مييقتلل ثحبلا
.ثحبلا

تقوب ثحاــــــبلل ثـــــحبلا تاطاــــشن مـيــــيقت جئاـــــــتن غّلبت
.ةيلصألا هتسسؤم ىلإو ينعملا ىلإ يئزج

هتوعد تمت يذلا يئزج تقوب ثحابلا مزتلي:٣١ ةّداملا
هتاطاشن نع ريرقت ميدقتب ثحبلل ةينطولا جماربلا راطإ يف
عيراشم وأ عورشم مدقت ةلاح نمضتي ،ثحبلا ةئيهل ،ايونس

.اهب فلك يتلا ذيفنتلا روط يف ثحبلا

،ثحــبلا تاـــطاـــشن ريراــــقت ثحـــبلا ةئيــــه لوؤــــسم لــــسري
ةـــــــمـئادلا ةيــــعاــــطقلا ةنــــجللا ىلإ ةلـــمتــــحـملا هـــتاظــــحالمب ةقــــفرم
ةيرازولا ةرئادلل ةعباتلا يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل
.اهمييقتل ةينعملا

ثلاثلا لصفلا
تآفاكملا

تـــــمت يذــــــلا يـــئزج تـــــقوب ثحاـــــــبلا ديفتــــــسي:٤١ ةّداملا
تاـــطاــــــشن نع ةأفاــــكم نم ،ثــــحب تاـــطاـــشنب لفــــكتلل هتوعد
: يتأي امك يرهشلا اهغلبم ددحي ،ةزجنملا ثحـبلا

،جد٠٠٠.81 : ثحب ريدم–
،جد٠٠٠.٤1 :”أ“ مسق ،ثحب ذاتسأ–
،جد٠٠٠.21 :”ب“ مسق ،ثحب ذاتسأ–
،جد٠٠٠.11 : ثحبلاب فلكم–
.جد٠٠٠.٠1 : ثحبلاب قحلم–

دـــعاــــقــتلا تاـــــكارـــتـــشال عـــضــــختو ةنـــس لك ةأفاكـــــملا عفدت
.يعامتجالا نامضلاو

فلـــــتـــــخمل نيـــعباـــتلا تاراـــــطإلا فيــــظوت مـــــتي:٤ ةّداملا
بســــح يئزـــج تقوب نيـــثــــحاب ةفـــــصب طاـــشــــنلا تاـــعاـــطــــق
: ةيتآلا طورشلا

نيـــب نـــم ،يئزـــــج تـــقوب ثــــحبلا يقــــحلم فيــــظوت متي –
تاونس )٥( سمخ دئاز ايرولاكب( ةيعماج ةداهش نيزئاحلا

ةربخ نوتبثي نيذلا ،اهتلداعمب فرتعم ةداهش وأ )لقألا ىلع
يتلا ةينقتلاو ةيملعلا تازاجنإلاو لاغـــشألا ساسأ ىلع ردقت
يف مهيلإ دنست ثحب تاطاشن ذيفنتل نوحشرتملا اهمدقي
،ثحب عورشم راطإ

،يئزج تقوب ،”ب“ مسق ،ثحب ةذتاسأ فيظوت متي –
،اهتلداعمب فرتعم ةداهش وأ هاروتكد ةداهش نيزئاحلا نيب نم

نم ،يئزج تقوب ،”أ“ مسق ،ثحب ةذتاسأ فيظوت متي –
َاضيأ مهفيظوت نكميو .ةلود هاروتكد ةداهش نيزئاحلا نيب
فرتعم ةداهش وأ ىرخأ هاروتكد ةداهش نيزئاحلا نيب نم
،تاونس )3( ثالثب ردقت ةربخ نوتبثي نيذلا اهتلداعمب

نيب نـــم ،يئزـــج تـــــقوب ثـــــحبلا يرــــــيدم فيــــظوت متي –
سمخب ردقت ةربخ نوتبثي نيذلا  ،”أ“ مسق ،ثحبلا ةذتاسأ
تازاجنإلاو لاــمــعألا ساـــسأ ىلــعو ةــفــصلا هذـــهــب تاونــس )٥(
.ةينقتلاو ةيملعلا

نم يئزـــج تــــقوب ثــــحاــــبلل انوــــناـــق صـــــــــخري:٥ ةّداملا
موــــــقتو ،ثحبلا تاطاــــشن ةسراممل ةيلـــصألا هتسسؤم فرط
رتــــفدب قــــفري ثـــــحب دقع دادــــــعإب عورــــشملا قاـــحلإ ةســــسؤم
: يتأي ام صوصخلا هجو ىلع ددحي ءابعأ

،ثحبلا عيراشم عيضاوم –

،يداصتقالاو يعامتجالا رثألاو ةيملعلا فادهألا –

،هب طبترملا ينمزلا لودجلاو يونسلا لمعلا جمانرب –

.اهذيفنتو ثحبلا عيراشم ةعباتم تايفيك –

ةدــــمــلل اــــقـــفو يئزـــــــج تـــــقوب ثـــــحابلا فـــــظوي:6 ةّداملا
.ةدملا ددحم دقع قيرط نع ثحبلا عورشم زاجنإل ةددحـملا

ماربإ يئزج تقوب لمعي يذلا ثحابلل زوجي ال:٧ ةّداملا
.موسرملا اذه ماكحأ ذيفنت راطإ يف دحاو ثحب دقع نم رثكأ

يذلا فظوملا ،يئزـــج تقوب ثحاــــبلا نكمي ال:٨ ةّداملا
اطاشن وأ احبرم اصاـخ اطاــشــن سراــمـــي نأ ثـــحـــب دـــقــع مرــبأ
ةـــــفصب نـــــيوـــــكـــــتـلاو مــيــلــعــتــلــل اــماــهــم ىلوــتــي وأ اــيــلــيــمــكـــت

صــيـخرــت دـعــبو ىوــصــقلا ةرورـــضلا ةــلاــح يفّ الإ يوــناــث لـــغــش
.ةيلصألا هتسسؤم نم

ثحبلا ةطشنأ ةسرامم ىلع بترتي نأ نكمي ال:٩ ةّداملا
نم لاح يأ يف ،يئزج تقوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
هماهمل ةبسنلاب ينعملا فظوملا دودرم يف اعجارت ،لاوحألا
.ةيساسألا ةينوناقلا
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ةأفاكملا عــفدب ةقلعــــتملا تادامــــتعالا لجــــست:0٢ ةّداملا
تاسسؤم ةينازيم ناونعب ،هالعأ٤1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
 .ثحبلا عيراشم قاحلإ

صوصنملا ةأفاكملا عفدب ةقلعتملا تادامتعالا لجستو
تائيه قاحلإ تاسسؤم ناونـــعب ،هالـــعأ61 ةداــــملا يف اهــــيلع
.ةينعملا ثحبلا

،موسرملا اذهل ةفلاـــخملا ماـــكحألا عيــــمــــج ىغلت:١٢ ةّداملا
بجر7 يف خرؤـــملا3٥-68 مقر موسرملا ماكحأ  اهنم اميسال
ةأفاكمب قلعـتملاو6891 ةنــــس سرام81 قـــــفاوـــملا6٠٤1 ماع
نم21و11 ناـــتداملاو ،لدعـــملا ،نيـــغرفـــتملا ريــــغ نيـــثـــحاــــبلا
ماـع لاوــش32 يف خرؤـملا232-٠1 مـــــقر يذيـــفـــنتـــلا موـــسرملا

طورــش ددـــحي يذلا٠1٠2 ةنـــــس رـــبوـــتكأ2 قـــفاوــــملا13٤1
ذاتـــسألا وأ يعماــــجلا يئافـــشـــتسالا ثــــحـــبلا ذاتسألا ةـــسراــــمم

.امهتأفاكم تايفيك اذكو ثحبلا تاطاشن ثحابلا

ةّيمسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رـــشــــني:٢٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ71 قفاوــملا2٤٤1 ماع ناضـــمر٥ يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر٥ يفخّرؤم٥٤١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةمئاق ددــــحي ،١٢0٢ ةــــنـــس لـــــيرــــبأ٧١ قــــفاوــــــملا٢٤٤١
.ايجيتارتسا اعباط يستكت يتلا تاطاشنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ريزوو  ةعانصلا ريزوو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
لاغشألا ريزوو ةينالديصلا ةعانصلا ريزوو مجانملاو ةقاطلا
،لقنلاو ةيمومعلا

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــيــــس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا٥٠-٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٤1٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع
،مجانملا

ماع لاوش21 يف خرؤــــمـلا7٠-٠2 مـــــقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،ةلّدعملا هنم٠٥ ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤــــملا٠73-91 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

تمت يذلا يئزجتقوب ثحابلا ةأفاكم عفدت:٥١ ةّداملا
،هالعأ٤1 ةداملا يف ةروكذملا ثحبلا تاطاشنب لفكتلل هتوعد

 .ةينعملا ةيملعلا ةئيهلا نم يباجيإ مييقت ىلع ءانب ،ًايونس

هتوعد تمت يذلا يئزج تقوب ثحابلا ديفتسي:6١ ةّداملا
تاطاشن نع ةأفاكم نم ،ثحبلل ةينطولا جماربلا راطإ يف

: يتأي امك يرهشلا اهغلبم ددحي ،ثحبلا
: ثـــحب رـــيدـــمو ذاـــتــــسأو يعـــماـــج يئافشــــتسا ذاتــــــسأ –

،جد٠٠٠.٠6
ذاــتسأو ،”أ“ مسق ،يعـــماـــج يئاـــفشتــــسا رـــضاـــحم ذاتــــسأ –

،جد٠٠٠.٠٥ :”أ“ مسق ،ثحب ذاتسأو ،”أ“ مسق ،رضاحم
ذاتسأو ،”ب“ مســق ،يعــــــــماجيئافشــــــــــتسا رضاحم ذاتــــسأ –

،جد٠٠٠.٥٤ :”ب“ مسق ،ثحب ذاتسأو ،”ب“ مسق ،رضاحم
مسق ،دعاسم ذاتسأو يعماج يئافشتسا دعاسم ذاتسأ –

،جد٠٠٠.٥3 : ثحبلاب فلكمو ،”أ“
.جد٠٠٠.٥2 : ثحبلاب قحلمو ،”ب“ مسق ،دعاسم ذاتسأ –

دعاقتلا تاكارتشال عضختو رهشأ ةتس لك ةأفاكملا عفدت
.يعامتجالا نامضلاو

رهشأ ةتس لك عفدت يتلا ةأفاكملا  ةصح لثمت:٧١ ةّداملا
ىلإ اهعــفد عـــضـــخي يتلا ،ةيونــــسلا ةأفاــــكملا غلــــبم نم ٥2%
لوؤسم هيلع دهشي يذلا ثحبلا طاشنل ةيلعفلا ةسرامملا

.ثحبلا ةئيه

ىلإ ةيونسلا ةأفاكملل يونسلا غلبملا ةيقب عفد عضخيو
يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا نم يباجيإ مييقت
.يجولونكتلا ريوطتلاو

ثحابلل ثحبلا تاطاشنل يبلسلا مييقتلا يدؤي :٨١ ةّداملا
ثــــحبلا تاطاــــشنب لفـــكتلل هتوـــعد تـــمت يذلا يئزــــج تقوب
.ثحبلا دقع خسف ىلإ ،هالعأ٤1 ةداملا يف ةروكذملا

هتسسؤم ىلإو ينعملا ىلإ ثحبلا دقع حسف نم ةخسن ّغلبت
.ةيلصألا

تقوب ثحابلل ثحبلا دقع خسفب ةقلعتملا نوعطلا عدوت
ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاــــكولل يملــــعلا سلــــجملا ماـــمأ يئزج
.اهيف ّتبلل ةينعملا

ثحابلل ثحبلا تاطاشنل يبلسلا مييقتلا يدؤي:٩١ ةّداملا
ةيــــنــــطولا جـــمارـــبلا راــــطإ يف هتوـــــعد تـــمت يذلا يئزـج تقوب
.ثحبلا دقع خسف ىلإ ثحبلل

ثحبلل ةينطولا جماربلا ذيفنتب ةقلعتملا نوعطلا عدوت
يذلا يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا ريدملا ىدل
وأ جمانربب ةينعملا ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجللا ىلإ اهمدقي
.اهيف ّتبلل ثحبلا جمارب
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: مجانملاو ةقاطلا عاطقل ةعباتلا تاطاشنلا - ايناث 9 يف خّرؤــــــملا87-12 مـــقر يـــسائرلا موـسرملاىضتقمبو –
نمضــتملاو12٠2 ةنـــــس ريارـــبف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

نم ةلّدعملا٠٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش21 يف خرؤــــمـلا7٠-٠2 مــــــقر نوــــناـــقلا

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤
ايجيتارــــتسا اعباـــط يســـتكت يتلا تاطاشنلا ةمئاق ديدحت

ةينالديصلا تاعانصلاو مجانملاو ةقاطلا تاعاطقل ةعباتلا
نيميقملا نيينطولا نيمهاسملا ةكراشمل ةعضاخلا ،لقنلاو
.%1٥ غلبت ةبسنب

ةعــــضاخ لـــظتو ايجــــيتارتــــسا اعــــباـــط يســـتكت:٢ ةّداملا
،%1٥ غلبت ةبسنب نيميقملا نيينطولا نيمهاسملا ةكراشمل

تاسسؤملاب ةقلعتملا وأ اهب ردابملا ةيركسعلا تاعانصلا
عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عــباـــطلا تاذ ةيــــموـــمــــعلا
.ينطولا عافدلا ةرازول يداصتقالا

اعباط يسـتكت يتلا تاطاــــشنلا ةـــمئاق ددــــحت:٣ ةّداملا
،ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا تاعاطقلل ةعباتلا ايجيتارتسا

.موسرملا اذهب قفرملا قحلملايف

ةّيمـــسّرلا ةدـيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رــــشــــــني:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ71 قفاوملا2٤٤1 ماع ناـــضــــمر٥ يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاطاشنلا ةمئاق نمضتملا قحلملا
ايجيتارتسا اعباط يستكت يتلا

: ةينالديصلا ةعانصلا عاطقل ةعباتلا تاطاشنلا - الوأ

ةيمستلازمرلا
104207

104226

308002

308009

602120

602121

602122

607016

ةينالديصلا داوملا ةعانص

ةيبطلا تامزلتسملا ةعانص

ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب ةراجت

ةيبطلا تامزلتسملل ةلمجلاب عيزوتلا

ةيدقاعتلا ثحبلا ةكرش

تاررـقــم لالــغــتسال ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا
ةينالديصلا داوملا ليجست

تاررـقــم لالــغــتسال ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا
ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا

يمــلــعــلاو يبــطــلا مالــعإلاو ةــيــقرــتــلا ةـــكرش
ةينالديصلا داوملا لوح

ةيمستلازمرلا
102202

102205

103101

103102

103103

103104

103105

103106

103107

103108

103109

103201

103202

103207

103208

103209

103210

ةيزاغلاو ةلئاسلا تاقورحملا جارختسا

ةطساوب ةفثكملاو ةلئاسلا تاقورحملا لقن
تاونقلا

ديدحلا ندعم ريضحتو جارختسا

تيسكوبلا ريضحتو جارختسا

رــيــغ ةــيداــعــلا نداــعملا رــيضحتو جارــخــتسا
ةيديدحلا

ةـــــجزـــــمألاو نداـــــعملا رـــــيضحتو جارــــــخــــــتسا
ةيديدحلا

ةنيمثلا نداعملا ريضحتو جارختسا

ةـــــيدـــــيدحلا نداـــــعملا رــــــيضحتو جارــــــخــــــتسا
ةفلتخملا

موــــيــــناروألا نداـــــعـــــم رـــــيضحتو جارـــــخـــــتسا
ةيعاعشإلا نداعملاو

دـــــيدحلا سطـــــيروـــــب رــــــيضحتو جارــــــخــــــتسا
تيربكلا جاتنإو

ةـــــــيـــــــندـــــــعملا داوملا رـــــــيضحتو جارــــــــخــــــــتسا
ةفلتخملا

يرجحلا محفلا جارختسا

ءاـــنـــبـــلـــلو ءاـــنـــبـــلا رـــجـــح عـــلاـــقـــم لالـــغــــتسا
ةعانصلاو

عــــلــــقملا تاــــجــــتــــنـــــم رـــــيضحتو جارـــــخـــــتسا
ءانبلا داومل ةهجوملا ريغ ةفلتخملا

مويساتوبلا حلم ريضحتو جارختسا

كلذ يف امب حالـــــــمألا رـــــــيضحتو جارـــــــخـــــــتسا
)تاحالم( ةحلاملا تاخبسلا

تافسوفلا ريضحتو جارختسا
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: لقنلا عاطقل ةعباتلا تاطاشنلا - اثلاث

ةيمستلازمرلا
604201

604202

604301

604302

604303

604304

604401

604402

604403

ةيديدحلا ككسلا ةطساوب نيرفاسملا لقن

ةيديدحلا ككسلاب عئاضبلا لقن

صاخشألل يوجلا لقنلا

عئاضبلل يوجلا لقنلا

لقنلل ةيوجلا تامدخلا

ةحالفلل ةيوجلا تامدخلا

نيرفاسملل يرحبلا لقنلا

عئاضبلل يرحبلا لقنلا

ةيلحاسلا ةحالملا

ةيمستلازمرلا
604406 

604602

604606

604607

604608

604633

604634

604635

604637

604641

يرضحلا يرحبلا لقنلا

عئاضبلا غيرفتو نحش

يربلا لقنلل ةيدعاقلا لكايهلا رييست

ئناوملا تامدخ ةسسؤم

تاراطملا تامدخ

ةنيفسلا ليكو

ةلومحلا ليكو

يرحبلا راسمسلا

فيفخلا ناريطلا تامدخ لالغتسا

يوجلا ريجأتلاو راجئتسالا

ةيدرفميسارم
قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةوضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةجيدخ ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنــــس سراـــم03 قــــفاوـــملا

داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب ةوضع اهتفصب ،ملسم
.هتحفاكمو

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.ةيلاملا

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيـــتآلا ةداـــسلا ماـــهم ىهــــنت ،1202 ةنــــس سراـــم03 قــــفاوـــملا
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ

ةيرشبلا ةيمنتلا مسقل اسيئر هتفصب ،يشرق رمعأ–
،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب

حلاصم ةيشتفمب اشتفم هتفــصب ،تورزات ديــــجملا دـــبع –
،ةينازيملا

ةــــيريدــــملا يف تاـــساردلل اريدم هتفـــــصب ،نارــــقم دــمحم –
،ةينطولا كالمألل ةماعلا

ةعباتلا كالمألا نيمثتل اريدم هتفصب ،قورح دـمحم –
،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف ةلودلل

كالـــمأ حلاـــصم ةيشتـــفمب اشـــتفم هتفــــصب ،يكرت لاــــمج –
،يراقعلا ظفحلاو ةلودلا

.ةبساحملا حلاصم ةيشتفم يف اشتفم هتفصب ،لابلب نيسح –
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــــيدـــم ماهـــم ءاــــهنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنـــــس سراــــم03
.تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا ناويدلا

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىفطصمّديسلا ماـــهمىــــهنت ،1202 ةـنـس سراـــــم03 قـــــفاوــــملا

تاـــناحـــتمالل ينـــطولا ناوــــيدلل ارــــيدـــم هــــتفــــصب ،نارــــمز نـــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تاقباسملاو

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةريدملا ماهم ءاهنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس سراــــم03
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا دهعملل ةماعلا

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةديــشر ةّديـــسلا ماــــهم ىهـــنت ،1202 ةنـــس سراــــم03 قــــفاوـــملا

نـــيوــــكتللينـــطولا دهعــــملل ةـــماـــع ةرـــيدـــم اهتــــفــــصب ،شوتيلع
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو
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،ةرطيبلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل ةريدم ،يسيع ميرم –

ةبساحملل ايلعلا ةسردـــــمـلل ارــــيدم ،نومـــــعن نب وداــــمــــح –
.ةنيطنسقب ةيلاملاو

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.رئازجلاب ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيذغتلا مولع يف ايلعلا

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

2441 ماع نابعــش61 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،يلوزاج نيدلا رهزّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيذغتلا مولع يف ايلعلا ةسردملل اريدم
.رئازجلاب

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
زكرم ريدــــم نييـــعت نمـــضـــتي ،1202 ةنــــــس سراــــم03
.ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا يف ثحبلا

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

2441 ماـــع نابعـــش61 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
،تجيت ىفطصمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنــــس سراـــم03 قـــفاوـــملا

.ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا يف ثحبلا زكرمل اريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
قودنصلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام
.لصاوتملا نيوكتلاو نيهمتلا ريوطتل ينطولا

`````````````````````````
2441 ماــــع نابعـــش61 يف خّرؤـــــــم يسائر موــــــسرم بجومب

،يقنع رداقلا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنـــس سرام03 قفاوملا
نيوكـــتلاو نيهـــمتلا ريوـــطتل ينطولا قودنــــصلل اماــــع اريدـــــم
.لصاوتملا

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقحل ينطولا ناويدلل

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةيشيايع ةريصن ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

.ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقحل ينطولا ناويدلل ةماع ةريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نيــيعت نمـــضـــتي ،1202 ةنـــس سراـــــم03
.ةيرئازجلا ةينطولا ةبتكملل

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

2441 ماع نابعــــش61 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
اريدم ،يداهب رينمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

.ةيرئازجلا ةينطولا ةبتكملل اماع

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــيدـــم ماـــهم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس سراــــم03
.اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملا

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
روهام دارم دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

.اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملل اريدم هتفصب ،اشاب
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةمهمب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.ةّيروهمجلا ةسائرب

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نامـيلـس دارـم دـّيسـلا نـّيـعـي ،1202 ةـنـس سراـم03 قـفاوـمـلا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم ،رماع نب
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
شــــتـــفم نيــــيعت نمـــــضـــتــي ،1202 ةنــــس سراــــم03
.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دعــــــس دـمـــحم ّديـــسلا ّنيـــــعي ،1202 ةنـــس سراــــم03 قــــفاوــــــــملا

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،لولمش
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ةينطولا ةيبرتلل

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نارمز نب ىفطصم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ةينطولا ةيبرتلل اماع اشتفم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع نابـــعش61 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
نـــــيرـــيدـــم نيـــيــــعت نمـــضــــتي ،1202 ةنـــــس سراــــــم03

.ايلع سرادمل
`````````````````````````

2441 ماع نابـــعش61 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرـــم بجومب
ةيتآلا ناّديسلاو تاّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا
: ةيتآلا ايلعلا سرادملل نيريدم ،مهؤامسأ

،ةراجتلل ايلعلا ةسردملل اريدم ،يفاصوب لامك–
،تاباغلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل ةريدم ،جاحلب ةينغ–
تاقاطلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل ةريدم ،شانخم ىليل–

،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاو ةددجتملا
،نارهوب داصتقالل ايلعلا ةسردملل ةريدم ،نوعمس ةصيلخ–
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ةيـــمـــــنـــتلاب اّفلـــكم ،رــــــــيدــــم بئان ،يوادــــــــهم رداــــــقلا دبـــــع–
،هيجوتلاو فارشتسالاو

يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،نيدلا يحم ديشر–
تاداهــــشلاو لصاوتـــملا نيوـــكتلاو يناـــثلاو لوألا نيروــــــطلا يف

.جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيـــمألا ماـــهم ءاـــهنإ نمـــضــــتي ،1202 ةنـــس سراــــم03
.فلشلا ةعماجل ماعلا

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

2441 ماع نابـــــعش61 يف خّرؤــــم يذيفـــنت موــــسرم بجومب
ظوـــفــحمّديــــسلا ماـــهمىهــــنت ،1202 ةنـــــس سراــــم03 قــــــفاوملا

.فلشلا ةعماجل اماع انيمأ هتفصب ،روصنم ينه

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةعماــجب ماـــهم ءاـــهنإ نمضـــتي ،1202 ةنــــس سراــــم03
.يقاوبلا مأ

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يـــتآلا نيّديــــسلا ماــــهم ىهـــنت ،1202 ةنــــس سراـــم03 قــــفاوـــملا
: يقاوبلا مأ ةعماجب ،امهامسا

،اماع انيمأ هتفصب ، يضاقلب دـمحم–
مولعلاو مولعلا ةــيلكل اديـــمع هتفـــصب ،بيد نامـــــحرلا دبع–

.هبلط ىلع ءانب ،ةيقيبطتلا
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.ةنتاب ةيالو يف ةكيربب يعماجلا

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

2441 ماع نابعــش61 يف خّرؤــــم يذيفــــنت موــــسرم بــــجومب
فــيرـــشلا ّديـــسلا ماـــهم ىهـــنت ،1202 ةنــــس سراــــم03 قفاوـــــملا

ةيالو يف ةكيرـــبب يعماــــجلا زكرـــملل اريدم هتفــــصب ،يبوهــيم
.ةنتاب

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ديــــمع ماـــهم ءاهــــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس سراـــــم03
.ةياجب ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك

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

2441 ماع نابعـــش61 يف خّرؤـــم يذيفـــنت موـــسرم بــــجومب
،ينامثع رابجّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

،ةياجب ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع هتفصب
.هبلط ىلع ءانب

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03
ةيـجولوـنـكتو موـلعـلا يـف يـلاـعـلا نـيوـكـتـلل ينطولا
.ناينبلا نيعب ةـضايرـلا

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

2441 ماع نابـعـــش61 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
،فالـــخدـمــحمدّيــــسلا نّيعي ،1202 ةنـــــس سراــــم03 قـــفاوـــملا

ةيجولونكتو مولعلا يف يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملل اريدم
.ناينبلا نيعب ةضايرلا

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ماــهم ءاـــهنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس سراــــم03
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيتدّيـــسلا ماهــم ىهنت ،1202 ةنـــس سراــــم03 قـــفاوـــملا
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،امهامسا

ةــــماـــــــعلا ةيشـــتــــــفملاب ةشتـــفم اهتــــفـــصب ،شديــــــقم ةلــــيلد–
،اهبلط ىلع ءانب ،ايجوغاديبلل

ليلــــحتلاو مييــــقتلل ريدــــم ةبئان اهتفصب ،لعيوـــف ةلــــيبن–
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئاـــن ماـــهم ءاهـــنإ نمــضـــتي ،1202 ةنــــس سراــــم03
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،طولجدـمحمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

ةــــيريدــــملا يف ةيرشــــبلا ةيمـــلعلا تاردقلل ريدم بئان هتفـــــصب
ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يــــبئان ماـــهم ءاـــهنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس سراــــم03
.راردأ ةعماجب ريدم

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

2441 ماع نابــعش61 يف خّرؤـــــم يذيفـــنت موــــسرم بــــجومب
يــــتآلا نيّديـــسلا ماـــهم ىهـــنت ،1202 ةنــــس سراــــم03 قــــفاوــــملا
امهفيلكتل ،راردأ ةعماجب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا

: ىرخأ فئاظوب
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تاقالــــــــعلاب ةفّـلكـــــم ،رــــــيدــــم ةـــــبئان ،حـــــبار ردــــيوـــق حارــــــــص–
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا

فارشتسالاو ةيمنتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،غوزم لداع–
.هيجوتلاو

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدــــم بئان نييــــعت نمــــضتي ،1202 ةنـــس سراــم03
.ةريوبلا ةعماجب

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،زوزــــــعم يلعدّيــــسلا نّيـــعي ،1202 ةنـــــس سراـــم03 قــــفاوـــــملا

طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ريدم بئان
.ةريوبلا ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةعــــماـــجب نييـــعتلا نمــــضتي ،1202 ةنــــس سراــــــــم03
.ةفلجلا

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

: ةفلجلا ةعماجب

،اماع انيمأ ،يرمعدـمحم–

.يلآلا مالعإلاو ةقيقدلا مولعلا ةيلكل اديمع ،يملسم ديرف–

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيـــلك ديــــمع نييــــعت نمـــضــــتي ،1202 ةنـــــس سراــــم03
.مناغتسم ةعماجب ةيبنجألا تاغللا

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

2441 ماع نابعـــــش61 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــسرم بــجومب
،شرطألاب يراوه دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

.مناغتسم ةعماجب ةيبنجألا تاغللا ةيلكل اديمع

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلك ديمع نييــعت نمـــضتي ،1202 ةنــــس سراــــم03
.سادرموب ةعماجب ءايميكلاو تاقورحملا

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

2441 ماع نابعـــــش61 يف خّرؤـــم يذيــــفنت موـــسرم بــجومب
،ةدامح ةعمـجوب ّديـــسلا ّنيعي ،1202 ةنـــس سراـــم03 قـــــفاوـــملا

.سادرموب ةعماجب ءايميكلاو تاقورحملا ةيلكل اديمع

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دهعم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.3 ةنيطنسق ةعماجب ةيرضحلا تاينقتلا رييست

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةزمــحدّيـــسلا ماـــهمىهــــنت ،1202 ةنــــس سراــــم03 قـــفاوــــملا

ةيرضحلا تايــنقتلا ريـــيست دهعـــمل اريدم هتفـــــصب ،شريـــــمع
.3 ةنيطنسق ةعماجب

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيتيلك يديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام03
.راردأ ةعماجب

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

2441 ماــع نابـــــعش61 يف خّرؤم يذيفـــنت موــــسرم بــــجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

: راردأ ةعماجب نيتيلك يديمع
،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،يوادهم رداقلا دبع–
.تاغللاو بادآلا ةيلك ،نيدلا يحم ديشر–

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

قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.فلشلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس سرام03

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

2441 ماــــع نابــــعــش61 يف خّرؤم يذيــفـــنت موـــسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام03 قفاوملا

: فلشلا ةعماجب
يف يلاـعلا نيوكــــتلاب افّلكم ،ريدــــم بئان ،شوـــــكع لاــمـــــك–

اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا
 ،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يناـسح نيــــســــح–
نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا
 ،جردتلا دعب اميف يلاعلا

فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ،ريدم بئان ،يلياع ناوضر–
،هيجوتلاو

مالعإلاو ةقيقدلا مولعلا ةيلكل اديمع ،ةعمجوب يلاعلا دبع–
،يلآلا

،ةيبنجألا تاغللا ةيلكل اديمع ،نامحد نيدلا رون–
.نونفلاو بادآلا ةيلكل اديمع ،نوراه ديجم–

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

03 قفاوملا2441 ماع نابعش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.2 ةديلبلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس سرام

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

2441 ماع نابعش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا ّديسلاو ةّديــسلا ّنيــــعت ،1202 ةنــــس سراــــم03 قــــفاوــــملا
:2 ةديلبلا ةعماجب ،امهامسا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

قفاوملا٢٤٤١ ماع بجر٧٢ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ةسردملا فينصت نمضتي ،١٢0٢ ةنس سرام١١
قاــحــتــلالا طورـــشو ةــنــيدــملا يــسدنــهــمل ةــيــنــطوـــلا
.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولاّ نإ
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
،ةيلاملا ريزوو
71 يف خّرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

،هنم31 ةداملا اميسال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
11 يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم
كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

91 يف خّرؤملا8٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8٠٠2 ةنس رياني72 قفاوملا92٤1 ماع مرحم

ةرادإلا يف بتكم سيئرل يلاعلا بصنملا يف نييعتلا طورش
،هب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلاو ةيزكرملا

يف خّرؤملا٠31-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةــنس وــياــم3 قـــفاوملا92٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر72
 ،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

٥ يف خّرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
يف خّرؤملا٤61-81  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو81٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر92
،اهريسو اهميظنتو ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

٤1 يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
  ،ةينارمعلا

61 يف خّرؤملا كرــــتشملا يرازوــــلا رارــــقــــلا ىضتــــقمبو–
يذلا91٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
.ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملل يلخادلا ميظنتلا ددحي

: يتأي ام نورّرقي
موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا
ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92

طورشو ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا فينصت ديدحت
.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا فنصت:٢ ةداملا
 .3 مسقلا "أ" فنصلا يف

ةعباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:٣ ةداملا
هذهبقاحتلالا طورشو ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملل
 :  يتآلا لودجلل اقبط ،بصانملا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا
ايلعلا

فينصتلا
بصانملاب قاحتلالا طورش

ةدايزلامسقلافنصلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا

ماعلا ريدملا

ماعلا نيمألا

-

ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
يف سناسيـل ةداــهش زــئاــح ،ةــلداــعــم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع يلاعلا ميلعتلا

تاونس )6( تس تبثي ،اهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم -
ميلعتلا يف سناسل ةداهش زئاح ،ةلداعم
ةلداعم ةداهش وأ ،لقألا ىلع يلاعلا
نـم تاوــنس )٠1( رشع تبــثــي ،اـــهـــل
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

أ

أ

7٤8

8٠٥

 م

َم ةسردملا
ةينطولا

يسدنهمل
ةنيدملا

3

3

ةقيرط
نييعتلا

موسرم
يسائر

نم رارق
 ريزولا
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

بصانملاب قاحتلالا طورشفينصتلا

ةدايزلامسقلافنصلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا

تاساردلا ريدم
تاصبرتلاو

نيوكتلا ريدم
لصاوتملا

نواعتلاو

ثحبلا ريدم
قيثوتلاو

ةحلصم سيئر -
دراوملا رييست

ةيرشبلا
ةحلصم سيئر -

ةينازيملا
ةماعلا  لئاسولاو
ةحلصم سيئر -

يلخادلا ماظنلا
)ةماعلا ةنامألا(

،لقألا ىلع ب مسق دعاسم ذاتسأ -

وأ ،لــــــــقألا ىلع ،يسيــــــــئر فرصتـــــــــم -
رـتساملا ةداـهش زـئاـح ،ةـلداــعــم ةــبــتر
،اـــهـــل ةـــلداـــعـــم ةداـــهش وأ ،لــــقألا ىلع
ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم -
ىلعرـتساملا ةداــهش زــئاــح ،ةــلداــعــم
تبـثـي ،اـهـل ةـلداــعــم ةداــهش وأ ،لـــــــقألا

ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )7( عبس
.ةفصلا هذهب

،لقألا ىلع ب مسق دعاسم ذاتسأ -

ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
يف سناسيـــل ةداـــهش زـــئاـــح ،ةـــلداـــعــــم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع يلاعلا ميلعتلا

تاونس )٥( سمخ تبثي ،اهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم -
يف سناسل ةداــــهش زـــــئاـــــح ،ةـــــلداـــــعـــــم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع يلاعلا ميلعتلا

تاونس )7( عبس تبثي ،اهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

،لقألا ىلع ب مسق دعاسم ذاتسأ -

ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
يف سناسيـــل ةداـــهش زـــئاـــح ،ةـــلداـــعــــم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع يلاعلا ميلعتلا

تاونس )٤( عبرأ تبثي ،اهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم -
يف سناسيـــل ةداـــهش زـــئاـــح ،ةـــلداـــعــــم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع يلاعلا ميلعتلا

تاونس )6( تس تبثي ،اهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

أ

 أ

أ

أ

٥٠3

٥٠3

٥٠3

381

1-م

1-م

1-م

2-م

ةسردملا
ةينطولا

يسدنهمل
ةنيدملا

3

3

3

3

ةقيرط
نييعتلا

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

فينصتلا
بصانملاب قاحتلالا طورش

ةدايزلامسقلافنصلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا

ةحلصم سيئر -
يلآلا مالعإلا

يعمسلاو
ةنامألاب يرصبلا

ةماعلا

ةحلصم سيئر -
ةيريدمب

تاساردلا
 تاصبرتلاو

ةحلصم سيئر-
نيوكتلا ةيريدمب

لصاوتملا
نواعتلاو

ةحلصم سيئر -
ثحبلاوتاساردلا

ةيريدمبةربخلاو
قيثوتلاوثحبلا

ةحلصمسيئر -
ةيريدمبةبتكملا
قيثوتلاوثحبلا

ىلع ،يلآلا مالعإلا يف يسيئر سدنهم -
يف سناسيــــــل ةداــــــهش زــــــئاـــــــح ،لـــــــقألا
ةداهش وأ ،لقألا ىلع يلاعلاميلعتلا

تاونس )٤( عبرأ تبثي ،اهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

زئاح،يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم -
يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا يف سناسيـــل ةداــــهش
،اـهــل ةــلداــعــم ةداــهش وأ ،لـــــــــــــــــقألا ىلع
ةمدخلا نم تاونس )6( تس تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
يف سناسيـــل ةداـــهش زـــئاـــح ،ةـــلداـــعــــم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع يلاعلا ميلعتلا

تاونس )٤( عبرأ تبثي ،اهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم -
يف سناسيـــل ةداـــهش زـــئاـــح ،ةـــلداـــعــــم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع يلاعلا ميلعتلا

تاونس )6( تس تبثي ،اهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

،لقألا ىلع ب مسق دعاسم ذاتسأ -

ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
يف سناسيـــل ةداـــهش زـــئاـــح ،ةـــلداـــعــــم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع يلاعلا ميلعتلا

تاونس )٤( عبرأ تبثي ،اهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم -
يف سناسيـــل ةداـــهش زـــئاـــح ،ةـــلداـــعــــم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع يلاعلا ميلعتلا

تاونس )6( تس تبثي ،اهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

،يسيــئر تاــظوــفــحــم نيمأ يقــئاــثو -
يف سناسيل ةداهش زئاح ،لقألا ىلع
ةداهش وأ ،لقألا ىلع يلاعلا ميلعتلا

تاونس )٤( عبرأ تبثي ،اهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلاةمدخلا نم

وأ للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو -
زـــئاـــح ،تاـــظوـــفـــحـــم نيمأ يقــــئاــــثو

يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا يف سناسيـــلةداهش
،اـهــل ةــلداــعــم ةداــهش وأ ،لـــــــــــــــــقألا ىلع
ةمدخلا نم تاونس )6( تس تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

أ

3

أ

أ

381

381

381

381

2-م

2-م

2-م

2-م

ةسردملا
ةينطولا

يسدنهمل
ةنيدملا

3

3

3

3

ةقيرط
نييعتلا

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا
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موسرملا يف اهيلع صوصنملا هب قاحتلالا طورشو بتكم سيئر يلاعلا بصنملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:٤ ةداملا
: يتألا لودجلل اقبط ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس رياني72 قفاوملا92٤1 ماع مرحم91 يف خرؤملا8٠-8٠ مقر يذيفنتلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصنملا
يلاعلا

فينصتلا
بصانملاب قاحتلالا طورش

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا

ةـــــــحـــــــلصمب بتـــــــكـــــــم سيـــــــئر -
ةيرشبلا دراوملا رييست

ةـــــــحـــــــلصمب بتـــــــكـــــــم سيـــــــئر -
ةماعلا  لئاسولاو ةينازيملا

ةـــــــحـــــــلصمب بتـــــــكـــــــم سيـــــــئر -
يلخادلا ماظنلا

ةـــــــيرـــــــيدمب بتــــــــكــــــــم سيــــــــئر -
تاصبرتلاو تاساردلا

ةـــــــيرـــــــيدمب بتــــــــكــــــــم سيــــــــئر -
نواعتلاو لصاوتملا نيوكتلا

ةـــــــحـــــــلصمب بتـــــــكـــــــم سيـــــــئر -
 ةربخلاو ثحبلاو تاساردلا

مالعإلا ةحلصمب بتكم سيئر -
يرصبلا يعمسلاو  يلآلا

فـــــــيشرألا بتـــــــكـــــــم سيــــــــئر -
ةماعلا ةنامألاب

ةـــــحـــــلصمب بتـــــكــــــم سيــــــئر -
ةبتكملا

ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
نــــم تاوــــنس )3( ثالــث تبـــثـــي ،ةـلداـعــم
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم -
نم تاونس )٥( سمخ تبثي ،ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

ىلع يلآلا مالعإلا يف يسيئر سدنهم -
نـــــم تاوــــــنس )3( ثالــــث تبــــثــــي ،لــــقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

تبـــثـــي ،يلآلا مالـــعإلا يف ةـــلود سدـــنــــهــــم -
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ
.ةفصلا هذهب

ىلع ،يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو -
نـــم تاوـــنس )3( ثالــــث تبــــثــــي ،لــــــقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

وأ لـــلـــحـــم تاـــظوــــفــــحــــم نيمأ يقــــئاــــثو -
سمخ تبثي ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو
هذـهـب ةـيـلـعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )٥(
.ةفصلا

٥91

٥91

٥91

8

8

8

ةسردملا
ةينطولا

يسدنهمل
ةنيدملا

ةقيرط
نييعتلا

ررقم
نم

ريدملا
ماعلا

ررقم
نم

ريدملا
 ماعلا

ررقم
نم

ريدملا
ماعلا

.ةينعملا لكايهلا تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوكت بتر ىلإ ايلع بصانم نولغشي يذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي:٥ ةداملا

.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا  اذه رشني :6 ةداملا

.12٠2 ةنس سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف رئازجلا يف رّرح

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

سرام12قفاوملا2441 ماع نابعش7 يفخّرؤم رارق
ةيمنت ناوـيدل يلـــخادلا ميظنتلا دّدــــحي ،1202 ةنــــس

.ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضـــــتملاو1202 ةنــــس رياربــــف12 قفاوملا2441 ماع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا821-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ويام12 قفاوملا1441 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

4 يف خّرؤملا562-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنــــس ربمـــتبس22 قفاوــــملا2441 ماع رفــــص

 ،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد ءاشنإ

ةعارزلا ةيمنت ناويد ةرادإ سلجم تالوادم ىلع ءانبو–
رياربف82 خيراتب دقعنملا ،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

يلــــــــخادلا ميــــظـــنـــتلا ىلع ةـــقداـــصملاب ةقلعــــتملا1202 ةنـــــس
،ناويدلل

:يتأي ام رّرقي

موــسرـــملا نم32 ةداــــملا ماــــكـــحأل اقـــيـــبــــطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا2441 ماع رفص4 يف خّرؤملا562-02 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمتبس22
ةـيـعاـنصلا ةـعارزـلا ةـيـمـنـت ناوـيدـل يلخادـلا مـيـظـنـتــلا دــيدحت

.”ناويدلا“ صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،ةيوارحصلا يضارألاب

ةطلس تحت ،ناويدلل يلــــخادلا ميظــــنتلا لمتـــــشي:2 ةداملا
ةرــبخ ةــنجلوةـــيريدم دـــــعاسم هدـــــعاسي يذـــــلا ماــــعلا رـــــيدملا

:يتأي ام ىلع ،ينقت مييقتو

يـــضارألاب يــــحالفلا راــــمثتسالا ةــــيمنتوةــــيقرت مـــسق–
،ةيوارحصلا

،لئاسولا مسق–

.ناويدلا تاطحم–

دوجو تايالو ىوتسم ىلع ديحو كابشب ناويدلا دّوزي
.حالصتسالا تاطيحم

يحالفلا رامثتسالا ةيمنتوةيقرت مسق فّلكي :3 ةداملا
:يتأي امب ،ةيوارحصلا يضارألاب

ناوـيدـلـل ةـحوـنـمملا ةـيراـقـعـلا ةـظـفحملا ةـيـقرـت ناــمض–
،ينالقعلا اهرييستو

دارـــــــملا تاـــــطـــــيـــــــــحملل ةـــــــقــــمـــــــعم تاــــــساردب ةرداـــــبملا–
،اهحالصتسا

ةــيراــقــعـلا ةـظــفــحــملل يــنالــقـعلا لالــغـتــسالا ىلــع رــهـســلا–
،ناويدلا ماهم راطإ يف رامثتسالل ةهجوملا

يعارزلا رامثتسالا عيراشم ذيفنت ةقفارمو قيسنتومعد–
،يعانصلا يعارزلاو

ينورتكلإلا عقوملا ىوتحم نييحتوطيشنت ىلع رهسلا–
حلاصموماهم راطإ يف لاصتالا رصانع ريفوتو،ناويدلل
.ناويدلا

:)2( نيتحلصم مضيو

،يــــــحالفلا راــــمثتسالا ةــــعباتموةـــــيقرت ةــــحلصم -1
:يتأي امـب فّلكتو

تافلملا اذكوزايتمالا تابلط مالتسا ةعباتمومالتسا–
،اهقالطإ مت يتلا حشرتلا تانالعإ دعب

ةربخلا ةنجل ىلع اهضرع دارملا تافلملا ريضحتوةسارد–
،ينقتلا مييقتلاو

،ينقتلا مييقتلاوةربخلا ةنجل تارود ريضحت–

،ينقتلا مييقتلاوةربخلا ةنجل لاغشأ يف ةكراشملا–

،طيحم لكل حشرتلا نالعإ تاراعشإ قالطإ طيطخت–

مهل ةراشتسالا ميدقتو مهمالعإو نيرمثتسملا هيجوت–
قيسنتلاب مهعيراشم ذيفنت لحارم فلتخم يف مهتقفارمو
،ناويدلل ديحولا كاّبشلا راطإ يف ةينعملا تارادإلا عم

نيرمثتسملل اهميلستوزايتمالل ليهأتلا تاداهش دادعإ –
،ينقتلا مييقتلاو ةربخلا ةنجل لبق نم نيلوبقملا

ةناعتسالاب ،هبلط ىلع ءانب ،ديفتسملل ينقتلا معدلا نامض–
،عاطقلا تاءافكب

ةيرامثتسالا عيراشملل لاعفلا ذيفنتلا ةعباتمو ةقفارم–
كاّبشلا راطإ يف تارادإلا فلتخم عم قيسنتلاب اهئاهنإو
،ديحولا

،ةيرامثتسالا عيراشملا ذيفنت مييقتوةعباتم نامض–
ميـــظـــنتلل رمــثـــتسملا– زايـــتـــمالا بـــحاـــص مارتــحا ىلع رهـسلاو
.طورشلا رتفد دونب اذكو،هب لومعملا

ةـــــــيتامولعملاوةـــــيتاــمولعملا ةــــــمظــــنألا ةـــــحلـــــــصـــــم-2
:يتأي امب فّلكتو،ةيفارغجلا

راطإ يف ناويدلل ةدنسملا تاطيحملا ديدحتب مايقلا–
لابقتسا اهنأش نم يتلاوهل ةلوحملا ةيراقعلا ةظفحملا
،ةيعانصلا ةيعارزلاوةيعارزلا ةيرامثتسالا ىربكلا عيراشملا
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عوضوم نوكت نأ نكمي يتلا تاطيحملا ةئزجتب مايقلا–
،ةقمعم ةينقت تاسارد ساسأ ىلع ،حنم

دــــــيدـــحت دــــعب حـــشرــــتـــــلا نع نالــــعإلاب تاراعــــشإ قالـــــطإ–
ىرـــبـــكلا عـــيراـــشملا لابــــقتــــسا اهـــنأــــش نم يتلا تاطــــــيـــحملا
،ةيعانصلا ةيعارزلاوةيعارزلا ةيرامثتسالا

،ةيناديملا تارايزلا يف نيديفتسملا ةقفارم–
بيصنــت ةــيــلــمــع ىلع فارشإلاوةكراشملاوةردابملا–

،ةيضرألا عطقلا ملاعم عضو قيرط نع نيديفتسملا
عضووحالصتسالا عيراشم ذيفنت ةعباتم يف ةكراشملا–

،اهب ةصاخلا تاودألا
،حالـــصتسالا تاــــطيحمب قلــــعتت تاــــنايب ةدــــعاق عــــضو–

،اهنييحت ىلع رهسلاو
نيرمثــــتسملا– زايتـــــمالا باحصأب قلـــعتت ةيــقاــــطب دادعإ–

،اهنييحت ىلع رهسلاو
،ةيفارغجلا ةيتامولعملا ماظن رييستوعضو–
اــــــهدادعإوناوـــــيدلا فادـــــهأل اًقفو تاـــــقيبطت ميـــمصت–

،اهذيفنتو
تامدخلاوناويدلل ينورتكلإلا عقوملا ىوتحم ميمصت–

كلذ طيـشـــنت ىلع رهــــسلاو،نيرمــــثتسملا حلاصل ةروـــشـــنملا
،هنييحتو

ةيتامولعملا ةزهجألا ثيح نم ناويدلا تاجايتحا ديدحت–
،اهلامعتساواهرييست ديشرتو

ةدعاسملا ميدقتو ةيتامولعملا ةزهجألا ةنايص نامض–
،ناويدلا لكايهل ةينقتلا

ةطشنأب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تايطعملا لالغتساو عمج–
،ناويدلا

،ةينقتلا تافلملل يمقرلا فيشرألا نامض–
.ةكبشلا يف ناويدلا تاطحم عضو–
:يتأي امب لئاسولا مسق فلكي:4 ةداملا
ةـــــيداملاو ةـــــيرشبلا دراوـــــملاب ناوـــــيدلا دـــــيوزت ناـــــمض–

،هريسل ةيرورضلا
ماكحألا راطإ يف ناويدلل ةيرشبلا دراوملا رييست نامض–

،ةيدقاعتلاوةيميظنتلاوةيعيرشتلا
ةبساحملاوةيلاملاوةينازيملا تايلمع لك ذيفنتوةجلاعم–

،ناويدلا ريسب ةقلعتملا
ناويدلا لكايهل ةينوناقلا ةدعاسملاو ةراشتسالا ميدقت–

،تاعزانملا ةعباتم نامضو
قلعتي امــــيف ةيميظــــنتلاوةينوناقلا ريبادتلا لك ذيفنت–

ةــــــطــــبـــترـــملا تاــــكلتـــمــــملا ىلع ةـــظفاــــحملاونــــمألاوةفاــــظـــنلاب
،ناويدلاب

.هتاطحموناويدلا فيشرأ رييست–

:)2( نيتحلصم مضيو

،ةـــيرشبلا دراوـــملاوةـــــينوناقلا نوؤـــــشلا ةــــحلصم -1
:يتأي امب فّلكتو

،ناويدلل ةيرشبلا دراوملا نيمثتورييست نامض–
ةعباتم نامضو،ةينوناق ةعيبط تاذ ةلأسم لك ةسارد–

لكايهل ةدعاـــــسملاو ةراشـــــتسالا ميدقتو،تاعزانــــملا اياـــضق
،ناويدلا

عيرشتلا راطإ يف ةيقافتاوقافتاودقعوةقفص لك ماربإ–
،امهب لومعملا ميظنتلاو

.هتاطحموناويدلا فيشرأ رييستوميظنت–

:يتأي امبفّلكتو ،ةيلاملاودادمإلا ةحلصم -2

،ناويدلل ةيونسلا ةيلاملا تاجايتحالا مييقت–

لكايه عم نواعتلاب زيهجتلاورييستلا ةينازيم دادعإ–
،اهذيفنت ةعباتم نامضو،ناويدلا

لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط ناويدلا تاباسح كسم–
،امهب

ةياهن تاباسحوتاباسحلا ةليصح دادعإ ىلع رهسلا–
،ناويدلل ةنسلا

يبــساـــحملاويلاـــــــملا رييـــستلا قئاثول ّنيــــحملا كســــملا–
،ناويدلا اهل عضخي يتلا تابقارملل ةيرورضلا

ةزهجأ ةنايصل ةهجوملا تادعملا ءانتقا جمارب ديدحت–
،اهترشابموناويدلا

،درجلا تالجس كسم–

ناوــــيدلل ةيراـــقعلاو ةلوـــقنــــملا كالمألا رـــيـــيست ناـــمـــض–
،اهيلع ظافحلاو اهتنايصو

تارقم لخاد نـــمألاوةفاـــظـــنلا دـــعاوـــق ذيــــفـــنت ىلع رهــــسلا–
.ناويدلا

رّرقم بـجوـــمب ناوـــيدلل تاطـــحم ءاـــشـــنإ نـــكـــمي:5 ةداملا
رشنيو ،ةرادإلا سلجم يأر ذخأ دعب ،ناويدلل ماعلا ريدملا نم
.ةحالفلا ةرازول ةّيمسرلا ةرشنلا يف ررقملا اذه

ذيفنت ةعباتموةقفارموةيقرت تاطحملا هذه نمضتو
.حالصتسالا عيراشم

نادعاسم هدعاسيو ،ةطحم سيئر ةطحملا ّريسي:6 ةداملا
.ناينقت )2(

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:7 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام12قفاوملا2441 ماع نابعش7 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ينادمح ديمحلا دبع
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رئازجلا كنب

قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٤١ يفخرؤم١0-١٢ مقر ماظن
مقر ماظــنلا مّمــــتيو لّدـــــعي ،١٢0٢ ةـــنــــس سراـــــم٨٢
رـــــيارــــــبف٣ قفاوملا٨٢٤١ ماع مرحم٥١ يفخرؤـــملا١0-٧0

تالماعملا ىلع ةقبطملا دعاوقلاب قلـــــعــــتملاو٧00٢ ةنس
.ةبعصلا ةلمعلاب تاباسحلاو جراخلا عم ةيراجلا

–––––––––––
،رئازجلا كنب ظفاحمّنإ
ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمب–

نوناــــقلا نمـــضـــتملاو٥791 ةنـــس ربـــمتــــبس62 قفاوملا٥931
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 نوناقلا ىضتقمبو–
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
،ممتملاو لدعملا

ماع نابعش91 يف خرؤملا9٠-69 مقر رمألا ىضتقمبو–
،يراجيإلا دامتعالاب قلعتملاو6991 ةنس رياني٠1 قفاوملا61٤1

ماــــع رـــفـــص32 يف خرؤــــملا22-69 مــــقر رـــــمألا ىضـــــتقمبو–
ةفلاخم عمقب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي9 قفاوملا71٤1
لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا

 ،ممتملاو لدعملا ،جراخلا ىلإو نم
ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا٤٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–

دعاوقلاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،اهريدصتو عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا
 مّمتملاو لّدعملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا11-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
دقــنلاب قلعـــتملاو3٠٠2 ةـنــــس تشـــــغ62 قفاوــــملا٤2٤1 ماع
،هنم )م ةطقنلا(26 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو

ةجحلا يذ72 يف خرؤملا1٠-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنــس رــياربـــف6 قـــفاوـــملا٥2٤1 ماع
لّدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،مّمتملاو

ةيناثلا ىدامج81 يف خرؤملا٥٠-٥٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناق نمـــضـــتملاو٥٠٠2 ةـنـــــس ويــــلوي٥2 قـــفاوــــملا62٤1 ماع
،٥٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

لوألا عيبر91 يف خرؤملا7٠-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تاقورحملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا62٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ماع لاوش92 يف خرؤملا9٠-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا73٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،تاقورحملا

ماع رفص٥ يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمفون71 قفاوملا73٤1

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يف
ماع رفص71 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

نييـعـت نـمضتملاو61٠2 ةـنس رـبـمـفوــن71 قـــفاوملا83٤1
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

يناثلا عيبر81 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

ماع مرحم72 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ظفاحم نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1
،رئازجلا كنب

ماع مرحم٥1يف خرؤملا1٠-7٠ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
دــــعاوــــــقلاب قلعـــــتـــملاو ،7٠٠2 ةنــــس ريارـــبــــف3 قــــفاوـــــــــــملا82٤1
تاــباسحلاو جراخلا عــم ةــيراجلا تالــماـــعملا ىلع ةـــقـــبـــطملا

،ةبعصلا ةلمعلاب
ماع مرحم٤1 يف خرؤملا3٠-21 مقر ماظنلا ىضتقمبو–

نم ةياقولاب قلعتملاو21٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٤3٤1
،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت

خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم تالوادم ىلع عالطالا دعبو–
،12٠2 ةنس سرام82

 : هصن يتآلا ماظنلا ردصي

ماظنلا  ميمتتو ليدعت ىلإ ماظنلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
رياربف3 قفاوملا82٤1 ماع مرحم٥1 يف خرؤملا1٠-7٠ مقر

ةيراجلا تالماعملا ىلع ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو7٠٠2 ةنس
،ةبعصلا ةلمعلاب تاباسحلاو جراخلا عم

1٠-7٠ مقر ماظنلا نم7٥ ةداملا مّمتتو لدعت :٢ ةداملا
 : يتأي امك ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس رياربف3 يف خرؤملا

ريدصت دوقعل يــــفرصملا نيــــطوتلا ىلع قـبطُُت :7٥ ةداملا "
ةقبطملا دعاوقلا سفن ،اهجتاون ليحرتو ليصحتلاو تامدخلا

.علسلا نم تارداصلا ىلع

تامدخلا تارداص ،يــــفرصملا نيطوتلا تاءارجإ نم ىفعُت
اذكو ،ةئشانلا تاسسؤملا تامدخو ،تنرتنإلا ربع ةيمقرلا

 .نييراجتلا ريغ نيينهملاب ةصاخلا تامدخلا تارداص

تاغالبو تانالعإ
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فراصملا ىدل ،اوعدوي نأ تامدخلا هذه يمّدقم ىلع ّنيعتي
ًافصو نمضتي احيرصت  ،اهاوتـــــسم ىلع نيــطوتلاب اوماق يتلا
تاموـــــلعم ىلإ ةفاـــضإلاب ،ةراـــشإلا عم عيراشــــملا وأ عورــــشملل
.تنرتنإلا ىلع اهعضو خيراتو ةدحولا رعس ىلإ ،ىرخأ

ّمت عـــــــــفد لك لّحرُي نأ بــــــــجي ،تايلــــمعلا هذه راـــــــطإ يفو
دجاوـــــتم فرـــصم ىدل ،ةرّدــــصم تامدــــخل لباــــقمك هليــصـــحت

باســــــحلل نئادلا بناــــــجلا يف عـــفدلا اذـــــــــــه ّلجــــــــســــيو .رئازــــــــجلاب
لمعتسيل ،)رجات ريغ ينهم وأ رجات(رِّدصُملل ةبعصلا ةلمعلاب
   .هطاشن تاجايتحا ةيبلتل ةيرصح ةفصبو ةيولوأك

نع ةمـــجاــــنلا تارداـــصلا تادارـــيإ ليـــصــــحت متي ،هّنأ ريغ
نّطوملا فرـــصملا ىدل ًاقبـــسم اهب حّرــــصملا ريغ عيراشــــملا

."يرئازجلا رانيدلاب
1٠-7٠ مقر ماظنلا نم٠6 ةداملا مّمتتو لدعت :٣ ةداملا

ررــحــتو ،هالـــــعأ روــــــكذــــملاو7٠٠2 ةنس رــــــيارـــبــــف3 يف خرؤـــــملا
: يتأي امك

تارداصلل يفرصملا نيطوتلا متي نأ نكمي :٠6 ةداملا "
دعب ةريطخلا وأ/و فلتلل ةلباقلا ،ةجزاطلا تاجتنملا نم
لاجآلا نوضغ يف كرامجلا ىدل حيرصتلاو لاسرإلا خيرات
."رئازجلا كنب نم ةميلعت بجومب ةددحملا

1٠-7٠ مقر ماظنلا نم36 ةداملا مّمتتو لدعت :٤ ةداملا
ررــحــتو ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس رياربف3 يف خرؤملا

: يتأي امك

ِدصملا ىلع نّيعتي :36 ةداملا " حيرصتلا يف ريشي نأ رّ
،ريدــــصتلا دقعل يــــفرصملا نيطوـــــتلا عــــجارم ىلإ يكرـــــمــــجلا

.هالعأ8٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تارداصلا ءانثتساب
بجومب ددحملا لـــــجألا يف عـــــجارملا هذـــــه ىلإ ةراشإلا مــــــتــــــتو
."لجأ ىصقأك ،رئازجلا كنب نم ةميلعت

1٠-7٠ مقر ماظنلا نم76 ةداملا مّمتتو لدعت:٥ ةداملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 رياربف3 يف خرؤملا

نع ةمجانلا تاداريإلا ليحرت قيقحت درجمب :76 ةداملا "
تاجتنملا ريغ نم تارداصلاو تاقورحملا ريغ نم تارداصلا
نــــم رـــــمأب فرـــصملا لجــــسي ،تامدـــخلاو علـــسلل ةيمـــجــنملا
ِدصملا باسحلا يف اهيلع لّصحتملا تاداريإلا هذه غلبم ،رّ
مازــــتلالا عم ،اهزوـــحي يـــتلا ةـــبعــــصلا ةلمعلاب )تاـــــباـــسحلا(
 .رئازجلا كنب نم ةميلعت بجومب ةدّدحملا تايفيكلاب

تارداصلا نع ةمجانلا تاداريإلا ليصحت متي ،هّنأ ريغ
،ةينوناقلا لاجآلا جراخ اهليحرت مت يتلا كلتو ةنّطوملا ريغ
."يرئازجلا رانيدلاب

ةيـــــمــــــسرـــلا ةدـــيرــــــجلا يف ماظـــــــنلا اذــــــــه رشــــــــني :6 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

سرام82قفاوملا2441 ماع نابعش٤1 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

يلضف متسر

قــفاوـملا2441ماــــع نابعش٤١ يفخّرؤـم٢0 -١٢ مقر رّرـقم
.دامتعا بحس نـمـضـتي ،1202 ةــنسسراـــم٨٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ
ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا11–3٠ مقر رمألا ىضتقمب–

دقنلاب قـلـعـتملاو3٠٠2 ةــــــنس تشغ62 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــع
،هنم٥9 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو

73٤1 ماع رفص٥ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمفون71 قفاوملا

،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم
مّرــحــم72 يــف خّرؤــملا يساــئرــلا موـــسرــملا ىـضــتـقــمبو–

نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس رـبـمـتبس٥1 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع
،رئازجلا كنب ظفاحم

رـــفـص71 يـف خّرؤــملا يـساــئرــلا موـسرــملا ىـضـتــقــمبو–
نييعت نمضتملاو61٠2 ةنس ربمفون71 قفاوملا83٤1 ماــع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

يناثلا عيبر81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد٥1 قفاوملا1٤٤1 ماــع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

عيبر12 يف خّرؤملا2٠–7٠ مقر ررــقملا ىضــتـــقـــمبو–
كنب دامتعا نمضتملاو7٠٠2 يام9 قفاوملا82٤1 يناثلا
يدــــــيرـــــك “ : اـــيـــــلاـــــح ىّمـــســملا ،”أ.ذ.ش– رـــئازــــجلا– نوــيــلاـــك“
،”أ.ذ.ش يرــيجلأ كـنـب تناــمــتـسـفناو تاروــبوـك لوــكـيرــقا

كنبلا فرط نم مدقملا دامتعالا بحس بلط ىضتقمبو–
”أ.ذ.ش يريجلأ كنب تنامتسفناو تاروبرك لوكيرقا يديرك“
،٠2٠2 ةنس ربمسيد12 يف خّرؤملا

خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم تالوادم ىلع عالطالا دعبو–
،12٠2 ةنس سرام82

: يتأي ام رّرقي

اـــــقـــيـبـــطـت ضرــــقــلاو دـــــقــنلا سلــــجم ررـــــــــقي: ىلوألا ةداملا
يـــف خّرؤـــــملا11–3٠ مــــقر رــــمألا نـــم )أ ةرـــقـفـلا(٥9 ةداـــمــلل
3٠٠2 ةنس تشغ62 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72
دامتعالا بحس ،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو دقنلاب قلعتملاو
كنبلا ىلإ حنم يذلا7٠٠2 ةنس ويام9 يف خّرؤملا2٠–7٠ مقر
لوكيرقا يديرك“ : ايلاح ىّمسملا ،”أ.ذ.ش– رئازجلا–نويلاك“
.”أ،ذ.ش يريجلأ كنب تنامتسفناو تاروبرك

نــم اراـبـتـعا ذيــفنـتلا زــيـح ررــقــملا اذــه لــخدــي :٢ ةداملا
.هيـلـع عـيـقوـتـلا خــيراــت

ّةيــــــمــــــسرـلا ةدـــــيرـــــجلا يـف ررــقــــــملا اذــــــه رـــــشــــــنـي :٣ ةداملا
.ةّيــبـعشـلا ةّيـطارــقـميدــلا ةّيرــئازــجلا ةّيروـهـمـجلل

سرام82 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

يلضف متسر

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


