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ةـّيميظنتميسارم

خرؤملا232–91 مقر يذيـفنـتلا موسرملا ممتي ،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش8 يف خّرؤم٥٠2–12 مقر يذيفنتموسرم
...اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاـكولا ماهم ددحي يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يف

ةيتاعوضوملا ةلاكولا ميظنت ةداعإ نمضتي،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش8 يف خّرؤم6٠2–12 مقر يذيفنتموسرم
................................................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل

ةيتاعوضوملا ةـلاـكولا لح نمضتي،12٠2 ةــنــس وـــياـــم٠2 قـفاوـملا2٤٤1 ماع لاّوش8 يف خّرؤم7٠2–12 مقر يذيفنتموسرم
.................................................................................................................................ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ثحبلل

ةيتاعوضوملا ةلاكولا ميظنتةداعإ نمضتي،،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش8 يف خّرؤم8٠2–12 مقر يذيفنتموسرم
...................................................................................اهتيمست رييغتو ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو ايجولونكتويبلا يف ثحبلل

ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولالـــــح نمضتي،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش8 يف خّرؤم9٠2–12 مقر يذيفنتموسرم
..........................................................................................................................................................ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف

ةيتاعوضوملا ةلاكولا ميظنت ةداعإ نمضتي،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش8 يف خّرؤم٠12–12 مقر يذيفنتموسرم
................................................................................................................................اهتيمست رييغتوةحصلا مولع يف ثحبلل

يذـــــيــفنـتلا موـــــسرـــملا مــــمــتيو لدــــعــي،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوــش8 يف خّرؤـــم112–12 مــــقر يذــــيـفـنتموــسرــم
صيصختلا باسح ريس تايفيك ددحي يذلا٤991 ةــنس ويلوي72 قــفاوملا٥1٤1 ماـع رفص81يف خّرؤملا922-٤9 مقر
.................................................''ةلودلل ةيجراخلاو ةيلخادلاتاـــــمازتلالا باـــسح تاـــــقفن'' هـــــناونع يذلا2٠3-37٠ مقر صاـــخلا

يذــيفـــنتلا موــــسرــملا مـمـتـيو لدــعــي،12٠2 ةــنـس وـــياــم٠2 قـــفاوــملا2٤٤1 ماــــع لاّوــــش8 يف خّرؤـــم212–12 مـــقر يذـــيـفـنتموــسرــم
ةـــيــجراــخلا حــلاـــصملا مـــيـظـنـت ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربمتبس81 قفاوملا72٤1 ماع ناـــبــعش٥2يــف خّرؤــــملا723–6٠ مـــقر
.................................................................................................................................................اهتايحالصو ةــيــئاــبــجلا ةرادإلــل

يذــيـفـنتلا موــسرــملا مــمـتـيو لدــــعــي،12٠2 ةــنـس وـــياـــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش8 يف خّرؤم312–12 مــقر يذـــيـفنتموــسرـــم
ةــــــهجوملا ةــــيئانثتسالا رــيبادتلاب قــــــلعتملاو٠2٠2 ةـــنس وــيام٥ قــــفاوــملا1٤٤1 ماـــــع ناـــضــمر21 يــف خرؤــملا9٠1-٠2 مـــقر
سوريف ءابو ةهباجمل فشكلا تازيهجتو ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملاب ينطولا قوسلا نيومت ليهستل
...................................................................................................................................................................)91-ديفوك( انوروك

..ةيساسألا ةيودألا ةمئاق دادعإ تايفيك ددحي ،12٠2 ةنسوـــياـــم٤2 قـفاوـملا2٤٤1 ماع لاّوش21 يف خّرؤم٤22–12 مقر يذيفنتموسرم

ةـّيدرفميسارم

طــــيسول يلــحملا بودــنملا ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس وــيام3 قــفاوملا2441 ماــع ناــضمر12 يف خّرؤــم يــسائر موــسرم
.................................................................................................................................................يقاوبلا مأ ةيالو يف ةّيروهمجلا

ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................ةيندملا

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب

........ةيلاملا ةرازوب لاصتالا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم
............ةيلاملا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةيريدملاب تآشنملاو دادمإلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم

.............................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل ةماعلا
......................................لدعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم
............ةيلاملا ةرازوب لاصتالا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم
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صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب

رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باّتك ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

.......ةدكيكس ةيدلبل ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................اقباس– ةقاطلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......لجيج ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................................................................................................................................................................نيتيالو يف فاقوألاو
...ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ةديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........................................................................................................................سادرموب ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو
...ةياجب ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

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

ةعانصلا ةرازو

قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع لوألا عـيـبر2 يف خّرؤـــملا رارــقـلا مــمـتيو لدـــعـي،12٠2 ةنسويام13 قفاوملا2441 ماـــعلاّوــش91 يف خّرؤم رارق
تافلملا ةعباتمو ةساردب ةــفّلــكملا ةــكرـتشملا ةــيرازوــلاةيـنــقـتلا ةنــجّـللا ءاـــضــعأ نييــعــت نـمـضـتملاو٠2٠2 ةـنـس رــبوـــتــكأ91
.................................................................................اهريسو اهميظنتو ،ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممب ةقلعتملا

يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلاةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم ةعجارم ريرقت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................ةبانع ةيالو ،”يبياطشل يبرغلا جيلخلا“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

ةــلــهؤـــملا قــبـســملا نـــعــطلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥2 يف خرؤم رارق
.........................................................................دعاقتلل ينطولا قودـنـصلا نـمـض ةأــشـنـملاو يــعاــمـتـجالا ناــمــضـلا لاـــجم يــف

ةــلــهؤــملا قــبـسملا نـــعــطـلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥2 يف خرؤم رارق
.............................ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا نمض ةأشنملاو يعامتجالا ناـــمــضـلا لاـــجم يــف

ةــلـهؤملا قـــبــسملا نـــعــطلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥2 يف خرؤم رارق
.................................ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل يـنــطوــلا قودـنـصلا نـمـض ةأـــشـنملاو يــعاــمـتـجالا ناــمـضلا لاــجم يــف

............لامعلا بيصنتل ةـــصاــــخ تاــئـــيه داـــمـتــعا نــمضتت ،12٠2 ةنس ليربأ٠2 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناضمر8 يف ةخّرؤــم تارارق
..لامعلا بيصنتل نيتصاــــخ نيتــئـــيه دامتعا ديدجت نانمضتي ،12٠2 ةنس ليربأ٠2 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناضمر8 يف ناخّرؤــم نارارق

٠4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع لاّوش٩١
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ـه٢44١ ماع لاّوش٠4٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةـّيميظنتميسارم
،اـهماـهـم ةــيدأــت راـطإ يف ةــلاــكوــلا نــكــمـي : ررــكـم٥ ةّداـملا”

نيمئادلا نيثحابلا نمض نم تاءافكو نيصتخمب ةناعتسالا
لومعملا ميظنتلل اقبط مهبتاور عفدتو ،نيثحابلا ةذتاسألاو
.''هب

ددـحـي تاــقحلـمب ةــلاــكولا دوزــت نأ نــكـمي : ررــكـم7 ةّداــملا”
ريزو نيب كرتشم رارق بجومب اهميظنتو اهرقمو اهؤاشنإ
ةفلكملاةطلسلاو ةيلاملا ريزوو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

.ةيمومعلا ةفيظولاب

يلاعلا ميلعتلا ريزو نم رارق بجومب ةقحلملا ريدم نــّيعي
.''ةلاكولا ريدم نم حارتقا ىلع ءانب ،يملعلا ثحبلاو

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم6٠٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةداـــــــعإ نــــــمــضتي،١٢٠٢ ةــــــنـــس وــــــياـــم٠٢ قـــــــفاوــــــملا
موـلـعلا يف ثـحبلل ةـيـتاــعوــضوــملا ةـــلاــكوـلا ميظــنت
.ايجولونكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداــمــلا اـــمـيـس ال ،روـــتــسدــلا ىلــع ءاـنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــناــقــلا نمضتملاو9991 ةنس لــيرــبأ٤ قــفاوـملا91٤1 ماــع
 ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لّوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يـجوــلوـنـكـتلا رــيوــطـتلاو يـمـلـعلا ثــحبلا لوـــح يـهـيجوـــتلا
،لدــعملا

يف خرؤــملا٠73–91 مــقر يسائرلا موسرــمــلا ىضـتـقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم٥٠٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
موــسرــملا مـــمتـي ،١٢٠٢ ةــنــس وـــياـــم٠٢ قـــفاوــــملا
ةــجحلا يذ٢١ يـفخرؤـــملا٢٣٢–٩١ مــــقر يذـــيــفنـتلا

ددــــحي يذلا٩١٠٢ ةـــــنس تشغ٣١ قفاوملا٠44١ ماـــع
اهميظنتو ثحبلل ةـــــيتاعوضوملا تالاـــــكولا ماــــهم
.اهريسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥–211 ناــتداــمـــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدـلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــناــقــلا نمـضـتملاو9991 ةـنـس لــيرــبأ٤ قــفاوملا91٤1 ماــع
 ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوـتلا

لّوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يجوـلوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلــعــلا ثحــبــلا لوــح يهـيـجوــتــلا
،لدعملا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87–12 مـــقر يساـــئرلا موــــسرمـلا ىـضـتــقـــــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنـس رـــياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماــع بـــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا392–1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قــلـعـتملاو1٠٠2 ةنس ربوتكأ لّوأ قفاوملا22٤1 ماع بـجر31

ميـلـعـتلا ةذــتاــسأ اــهـب موــقـي يتلا نــيوــكتلاو مـيـلـعتلا ماـــهمب
نويمومع ناوــعأو ثحبلا وــمدـخـتـسـمو نييلاــعـلا نـيوــكتلاو
،ممتملا ،ايوناث المع اهرابتعاب نورخآ

يف خرؤملا232–91 مـقر يذـيـفنتلا موــسرــملا ىضتـقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21
،اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ماهم

: يتأي ام مسري

232–91 مــــقر يذـيـــفــنـتلا موــــسرــملا مــمـتـي: ىلوألا ةّداـملا
91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يفخرؤملا
اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ماهم ددحي يذلا

: يتأي امك ناررحتو ،رركم7و رركم٥ نيتدامب ،اهريسو
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يف خرؤملا87–12 مــقر يــساــئرلا موــسرــمـلا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا91–21 مقر يذـيـفنتلا موــسرــملا ىـضـتقمـبو–
نمضتملاو21٠2 ةنــس رــياـنـي9 قــفاوــملا33٤1 ماـع رــفــص٥1

ةلاكو ىلإ يعماجلا ثحبلا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا ليوحت
،ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوم

يف خرؤملا232–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21
اــهـمـيـظـنتو ثــحـبـلل ةـيـتاــعوــضوــملا تالاـــكوــلا ماــهــم ددــحـي
،ممتملا ،اهريسو

: يتأي ام مسري

ةلاكولا ميظنت ةداعإ ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
ةأــشنملا ،اـيـجوــلونـكتلاو موــلــعـلا يف ثـحـبلل ةـيتاــعوــضوــملا

رفص٥1 يف خرؤملا91–21 مــقر يذـيفنتلا موسرملا بــجوــمب
يتلا ،هالعأ روكذـملاو21٠2 ةـنـس رــياـنـي9 قــفاوــملا33٤1 ماــع
.''ةلاكولا'' صنلا بلص يف ىعدت

يذـيـفنتلا موـسرــملا ماــكحأ ةـلاــكولا ىلع يرست:٢ةّداملا
قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ةــجحلا يذ21 يــف خرؤــملا232–91 مـقر
.موسرملا اذه ماكحأو ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس تــشــغ31

موسرملا نم٥ ةداملا يف ةددحملا ماهملا راطإ يف:٣ةّداملا
٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يف خرؤملا232–91 مقر يذيفنتلا
ةلاكولا فلكت ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشن ذيفنت ةعباتمو قيسنتب
.اهجئاتن نيمثتو ايجولونكتلاو مولعلاب ةقلعتملا يجولونكتلا

نـم8 ةداملا يف نيددــحملا ءاــضـعألا ىلــع ةداـــيز:4ةّداملا
ةــجحلا يذ21 يف خرؤــملا232–91 مــقر يذيـفـنتلا موــسرـــملا

،هالــعأ روــكذــملاو91٠2 ةـنـس تـشــغ31 قــفاوــملا٠٤٤1 ماـــع
: يلــثمم نــم ةـلاــكولا هـيـجوــت سـلجـم لـكـشـتي

،مجانملاو ةقاطلاب فّلكملا ريزولا–

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فّلكملا ريزولا–

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب ّفلكملا ريزولا–

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا–

،نكسلاب فّلكملا ريزولا–

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألاب فّلكملا ريزولا–

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا–

،ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا بدتنملا ريزولا–

تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا بدتنملا ريزولا–
،ةئشانلا

.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا نع لثمم–

،موسرملا اذــهل ةـفـلاخملا ماـكـحألا عيـمـج ىغــلـت:٥ةّداملا
رـــفص٥1 يف خرؤملا91–21 مقر يذيفنتلا موـسرــملا اميسال
لــيوــحت نــمضتملاو21٠2 ةنـس رــياـنـي9 قــفاوــملا33٤1 ماــع
ةــلاـــكو ىلإ يـعماــجلا ثــحـبـلا رــيوــطـتل ةـيــنطوــلا ةـــلاــكولا

ةداملا ادع ام ،ايجولونكتلاو مولعلا يف ثـحبلل ةـيـتاــعوــضوـــم
.هنم ىلوألا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :6 ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

وــــياــــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم7٠٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةـلاـكولا لح نمضتي،١٢٠٢ ةــنــس وـــياـــم٠٢ قـفاوــملا
ةــيـــعاـــمـــتجالا موــــلـــعـلا يــف ثـــحـبلل ةــيـتاــعوــضوــملا

.ةـيــناـســنإلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناـــتداــمــلا اـمــيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لّوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربــمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماــــع
،يــجوــلوـنـكتلا رــــيوــطـتلاو يـمـلـعـلا ثـحبلا لوـــح يهـيــجوــتلا
،لدعــملا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــملا87–12 مــقر يساـــئرــلا موــسرمـلا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رــياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضتـقمبو–
1991 ةـنــس رـبـمفوــن32 قــفاوـملا21٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يـف خرؤــملا91–21 مــقر يذـيـفنتلا موــسرملا ىـضـتـقـمبو–
نــمضتملاو21٠2 ةـنـس رـــياـنـي9 قــفاوــملا33٤1 ماــع رـفــص٥1

ةلاكو ىلإ يعماجلا ثحبلا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا لــيوــحت
،ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوم
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ماكحألل ةعضاخ ةلاكولا يمدختسم تامازتلاو قوقح ىقبت
ةيدقاعتلا وأ ةيساسألا ةينوناقلا وأ ةيميظنتلا وأ ةينوناقلا
.ليوحتلا خيرات دنع مهيلع ةقبطملا

خرؤملا69–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٥ةّداملا
21٠2 ةنس سرام لّوأ قــفاوــملا33٤1 ماــع يناـثــلا عـيــبر8 يـف
مولعلا يف ثحبلل ةيتاــعوــضوملا ةــلاــكوــلا ءاــشــنإ نـمضتملاو
.ةيناسنإلاو ةيعامتجالا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـنــي :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم٨٠٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
ميظنتةداعإ نمضتي،١٢٠٢ ةنس وـــياـــم٠٢ قـفاوـملا
اـيجولونكتويبلا يف ثحبلل ةيـتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلا

.اهتيمست رييغتو ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناـــتداــــمـــلا اــمـيس ال ،روــتسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــناـقــلا نــمـضتـملاو9991 ةـنـس لــيرــبأ٤ قــفاوــملا91٤1 ماــع
 ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوـناـقـلا نمضتملاو٥1٠2 ةنـس رــبمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يــجوــلوـنـكتلا رــيوـطـتلاو يـمـلـعلا ثـحـبلا لوـــح يهــيـجوــتلا
،لدعملا

يف خرؤملا٠73–91 مــقر يساــئرـلا موسرمـلا ىضـتـقـمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قـفاوـملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــملا87–12 مــقر يـساــئرــلا موــسرـمــلا ىضــتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا٥9–21 مــقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
21٠2 ةـنـس سراــم لّوأ قـــفاوــملا33٤1 ماـــع يـــناــثــلا عـــيــبر8
يــف ثـحـبـلل ةـيــتاــعوـــضوــملا ةـــلاـــكوـــلا ءاــشــنإ نــمـضـتـملاو
،ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو ايجولونـكتوـيـبلا

يف خرؤــملا69–21 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
21٠2 ةــنـس سراــم لّوأ قــفاوــملا33٤1 ماــع يـناــثلا عـيبر8
مولعلا يف ثحبلل ةيتاـعوــضوملا ةــلاــكوــلا ءاــشــنإ نمـضـتملاو
،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا

يف خرؤملا72٤–21 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفـص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش
،ةلودلل ةعباتلا

يف خرؤـملا232–91 مــقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21
،اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ماهم
،ممتملا

: يتأي ام مسري

يــف ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوـملا ةــلاــكوــلا ّلـــحت: ىلوألا ةّداـملا
موسرملا بجومب ةـثدحملا ،ةـيـناسنإلاو ةـيــعاــمــتــجالا موــلــعــلا
33٤1 ماــع يــناـثـلا عـيـبر8 يـف خرؤــملا69–21 مــقر يذيـفـنتلا
.هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

اــهـقوــقــحو ةـــلحملا ةــلاــكوــلا كالــمأ عيــمـج لوـحت:٢ةّداملا
يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ىلإ اهلئاسوو اهتامازتلاو
يذيفنتلا موسرملا بجومب ةثدحملا ،ايجولونكتلاو مولعلا

رــياـنـي9 قــفاوــملا33٤1 ماــع رــفـص٥1 يــف خرؤملا91–21 مــقر
.هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس

يـف هـيـلـع صوـصـنملا لــيوــحـتلا ىلـــع بــترــتـي:٣ةّداملا
: يــتأــي اــم ،هالــعأ2 ةداــملا

: دادــعإ / أ

نيــناوــقـلل اـــقـبط ،هدــعت يرــيدــقــتو يــفـيـكو يـّمــك درــج–
اهئاضعأ نييعت يف كرتشي ةنجل ،اهب لومعملا تاميظنـتلاو
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو ةيلاملا ريزو

ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشم رارقب درجلا ىلع قفاوي
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط دعت ةيروضح ةيماتخ ةليصح–
رصاـنـع ةـمـيـق نـــّيـبـتو لـئاسوـلاـب قـلـعـتــتو ،اــمــهــب لوــمــعملا
.ليوحتلا عوضوم ةيلاملا ةمذلا

: ديدحـت / ب

عوضومب ةقلعتملا قئاثوـلاو تاموـلــعملا غيـلبت تاءارــجإ–
. ليوحتلا

تاسسؤملا ىلإ ةلحملا ةلاكولا ومدختسم لّوحي:4ةّداملا
ةـعـقاوـلا ينـهملاو يفاـقـثـلاو يمـلـعـلا عــباــطــلا تاذ ةــيــموــمــعــلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا عاطقل ةعباتلا ةديلبلا ةيالوب
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو



٠4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع لاّوش٩١
7م١٢٠٢ ةنس ويام١٣

يف خرؤــملا69–21 مــقر يذـيـفـنتـلا موــسرـــملا ىضـتــقــمبو–
21٠2 ةـنــس سراـــم لّوأ قـــفاوملا33٤1 ماــع يــناـثــلا عــيـبر8
مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا

يف خرؤملا232–91 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
يذــلا91٠2 ةـنـس تــشــغ31 قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع ةجحلا يذ21
اــهمـيـظـنتو ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوـملا تالاــكوــلا ماــهـم ددــحــي
،ممتملا ،اــهرـيسو

يف خرؤــملا7٠2–12 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىضـتقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8
ةـيـعاـمتـجالا موــلـعلا يـف ثـحـبلل ةيتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلا لــح
،ةـيـناـسـنإلاو

يــف خرؤملا٠12–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـمضتملاو12٠2 ةنس وــــياــــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8
ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ميظنت ةداعإ

،اهتيمست رييغتو

: يتأي ام مسري

ةلاكولا ميظنت ةداعإ ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
ةعارزلا مولعو اـيجولونكتوـيبلا يـف ثحـبلل ةـيـتاــعوــضوــملا

٥9–21 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا ،ةيذغتلاو
سراــم لوأ قـــفاوـــملا33٤1 ماـــع يـــناــثــلا عـيــبر8 يــف خرؤــــملا

ةـــلاــكوــلا'' ىلإ اهتيمست رييغتو ،هالــعأ روـــكذــملاو21٠2 ةــنس
،”ةيـناـسـنإلاو ةـيعامتجالا موــلعـلا يـف ثـحـبلل ةـيـتاعوــضوــملا

.''ةــلاــكوـلا''صنلا بلص يف ىــعدــتو

يذيفنتلا موسرـملا ماـكـحأ ةـلاــكوــلا ىلــع يرــسـت:٢ةّداملا
قــفاوــملا٠٤٤1 ماــــع ةــــجحلا يذ21 يــف خرؤــملا232–91 مـــقر
.موسرملا اذه ماكحأو ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةـنـس تــشــغ31

موسرملا نم٥ ةداملا يف ةددحملا ماهملا راطإ يف:٣ةّداملا
٠٤٤1 ماــع ةجحلا يذ21 يف خرؤــملا232–91 مــقر يذـيـفنــتلا
ةلاكولا فلكت ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس تشغ31 قفاوــملا

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشن ذيفنت ةعباتمو قيسنتب
نيمثتو ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلاب ةقلعتملا يجولونكتلا

.اهجئاتن

نــم8 ةداــملا يف نــيددــحملا ءاــضــعألا ىلــع ةداــيز:4ةّداملا
ةــجـحلا يذ21 يــف خرؤــملا232–91 مـــقر يذــيفـنـتـلا موــسرــملا

،هالـــعأ روـــكذـــملاو91٠2 ةـنـس تـشــغ31 قـــفاوــملا٠٤٤1 ماـــع
: يلـثـمم نــم ةــلاـــكوــلا هيــجوــت سـلـجم لـــكـشتـي

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو–

،قوقحلا يوذو نيدهاجملاب فّلكملا ريزولا–

،ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا–

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فّلكملا ريزولا–

،ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا–

،ليغشتلاب فّلكملا ريزولا–

،ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا بدتنملا ريزولا–

تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا بدتنملا ريزولا–
.ةئشانلا

يملعلا ثحبلا عيراشمب ةصاخلا قئاثولا لّوحت:٥ةّداملا
ةـــــلاـــــكوــــلا فرــــط نـــم ةرـّيـسملا ،يـــجوـــلوــنـكـتـلا رــيوــطتلاو
ةعارزلا مولعو ايجولونكتويبلا يف ثـحـبلل ةـيــتاـــعوــضوــملا

ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ىلإ ةيذغتلاو
.ةايحلاو

يملعلا ثحبلا عيراشمب ةصاخلا قئاثولا لّوحت:6ةّداملا
ةلاكولا فرط نم اقباس ةرّيسملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو
ةـيـناــسـنإلاو ةـيــعامتجالا موـــلعلا يـف ثـحبلل ةـيـتاــعوــضوــملا
خرؤملا7٠2–12 مقر يذيــفنتلا موــــسرـــملا بـــــجوــــمب ةـــــلحملا

روكذملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوــــش8يـف
.موسرملا اذه عوضوم ،ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ىلإ ،هالـــعأ

اّميسال موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:7ةّداملا
يناـثـلا عـيـبر8 يـف خرؤــملا٥9–21 مــقر يذيـفـنـتـلا موــسرـــملا

ءاشنإ نمضتملاو21٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا33٤1 ماع
مولعو ايجولونكتويبلا يف ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلا
.هنم ىلوألا ةداملا ادع ام ،ةيذغتلاو ةعارزلا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـنــي :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم٩٠٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةــلاــكولالـــــح نمضتي،١٢٠٢ ةنس وـــــــياـــم٠٢ قـــفاوــملا
.ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءاــنــب –

1٤1و٥–211 ناـــتداــمـــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(



ـه٢44١ ماع لاّوش٠4٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويام١٣ 8

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوـناــقلا ىـضـتـقـمبو–
نوــناـقــلا نمضتملاو9991 ةـنـس لــيرــبأ٤ قــفاوــملا91٤1 ماـــع
 ،مـمتـملاو لدــعملا ،يلاــعـلا ميـلـعـتلل يهـيجوـتلا

لوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــناــقــلا نمضتملاو٥1٠2 ةـنـس ربـمـسـيد٠3 قــفاوملا73٤1 ماــع
،لدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يساـئرـلا موــسرــمـــلا ىضـتـقــمبو–
91٠2 ةنس ربمـسـيد82 قــفاوـملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمــج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خرؤـملا87–12 مــقر يـساــئرـلا موسرــمـلا ىضـتقمـبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رـيارـبـف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بـــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنـس رـبـمفوــن32 قــفاوــملا21٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج61
،ةينطولا كالمألا درـجـب قـلــعتملاو

يـف خرؤملا79–21 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو–
21٠2 ةـنـس سراــم لوأ قــفاوــملا33٤1 ماــع يــناـثـلا عـيـبر8
مولــع يف ثـحبلل ةـيـتاــعوـضوـملا ةــلاــكوــلا ءاــشــنإ نـمـضـتملاو
،ةايحلاو ةعيبطلا

يف خرؤملا72٤–21 مـقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفـص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تاـيـفـيكو طورــش
،ةلودلل ةعباتلا

يف خرؤملا3٤1–91 مقر يذــيـفنـتـلا موـسرـملا ىضــتقـــمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس ليربأ92 قفاوملا٠٤٤1 ماع نابعش32
،ةيعارزلا ةيذغتلا تايجولونكت يف ثحبلا زكرم ءاشنإ

يف خرؤملا232–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21
اــهــمــيــظــنــتو ثحــبــلــل ةــيــتاــعوضوملا تالاــكوــلا ماــهــم ددــحــي
،ممتملا ،اهريسو

يــف خرؤملا٠12–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8
ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ميظنت ةداعإ

،اهتيمست رييغتو

: يتأي ام مسري

يـف ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلاّلــحت :ىلوألا ةّداملا
يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا ،ةايحلاو ةعيبطلا مولع
لوأ قفاوملا33٤1  ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا79–21 مقر
.هالعأ روكذملاو21٠2  ةنس سرام

اـــهـقوـقـحو ةــلحملا ةــلاــكوــلا كالــمأ عـيمـج لّوـــحت:٢ةّداملا
يف ثحبلا زــكرم ىلإ ،اــهـيـمدـخـتـسمو اهلـئاسوو اهتاـمازتـلاو
موسرملا بــجوــمب أــشـنملا ،ةيـعارزــلا ةــيذغــتلا تاـيـجوــلوـنـكـت
قفاوملا٠٤٤1 ماع نابعش32 يف خرؤملا3٤1-91 مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ليربأ92

2ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا ىلع بترتي:٣ةّداملا
: يتأي ام ،هالعأ

: دادعإ– أ

نيــناوــقــلل اـــقـبط ،هّدـــعت يرـــيدـــقتو يـفـيـكو يــّمـك درــج–
نيـيــعــــت يــف كرـتــشي ةــنجل ،اــهـب لوـــمــــعـملا تاــمـــــيـظــنـــــتـــــلاو
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو ةيلاملا ريزو اهـئاـضــعأ

ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشم رارقب درجلا ىلع قفاوي
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط دعت ةيروضح ةيماتخ ةليصح–
ةمذلا رصانع ةميق نـّيبتو لئاسولاب قلعتتو امهب لومعملا
.اهزوحت يتلا وأ ةلحملا ةلاكولا اهكلتمت يتلا ةيلاملا

: دــيدــحــت– ب

عوضومب ةقلعتملا قئاثولاو تامولعملا غيلبت تاءارجإ–
.ليوحتلا

يملعلا ثحبلا عيراشمب ةصاخلا قئاثولا لوحت:4ةّداملا
ةـــلاــــكوــــلا فرــط نــم ةرــيـسملا ،يــجوــلوـنـكـتـلا رـــيوــطــــــــتـــــــــلاو
ةلاكولا ىلإ ،ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاـعوــضوـملا
.ةايحلاو ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا

زـــكرــم ىلإ ةـلحملا ةــلاـــكوــلا وــمدـخـتـسـم لّوــحي:٥ةّداملا
ميظنتلل اقبط ةيـعارزــلا ةـيذــغـتـلا تاـيـجوــلوـنــكت يـف ثـحـبـلا
.هب لومعملا

نيــلّوـحملا ةــلاــكوـلا يمدـخـتسم تاــمازـتلاو قوــقــح ىقـبـت
ةيساسألا ةينوناقلا وأ ةيميظنتلا وأ ةينوناقلا ماكحألل ةعضاخ
.ليوحتلا خيرات دنع مهيلع ةقبطملا ةيدقاعتلا وأ

79–21 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ماــكــحأ ىـغـلـت:6ةّداملا
سراـــم لوأ قــفاوــملا33٤1 ماـــع يــناـثــلا عـيـبر8 يـــف خرؤــــملا

ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكوـلا ءاــشــنإ نـمـضـتملاو21٠2 ةـنس
.ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف

ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـشـنــي :7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



٠4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع لاّوش٩١
9م١٢٠٢ ةنس ويام١٣

،هالـــعأ روـــكذـــملاو21٠2 ةـنــس رـــياــني9 قــــفاوـــملا33٤1 ماـــع
يف ثحبلل ةيتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلا'' ىلإ اـــهتيـمـست ريــيـغتو
.''ةلاكولا'' صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،''ةايحلاو ةحصلا مولع

يذيفنتلا موسرملا ماـكـحأ ةــلاــكوــلا ىلــع يرـســت:٢ةّداملا
قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع ةـجــحـلا يذ21 يـف خرؤـــملا232–91 مـــقر
.موسرملا اذه ماكحأو ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس تـشــغ31

موسرملا نم٥ ةداملا يف ةددــحملا ماـــهملا راــطإ يف:٣ةّداملا
٠٤٤1 ماــع ةجحلا يذ21 يـف خرؤــملا232–91 مــقر يذـيــفـنـتلا
ةلاكولا فلكت ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشن ذيفنت ةعباتمو قيسنتب
.اهجئاتن نيمثتو ةايحلاو ةحصلا مولعب ةقلعتملا يجولونكتلا

نــم8 ةداــملا يف نيددــحملا ءاــضــعألا ىلـع ةداــيز:4ةّداملا
ةـجحلا يذ21 يف خرؤــملا232–91 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرـــملا

،هالـــعأ روـــكذــملاو91٠2 ةـنــس تــشــغ31 قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع
: يلثمم نم ةلاكولا هيجوت سلجم لكشتي

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا–

،يعامتجالا نامضلاب فّلكملا ريزولا–

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا–

،مجانملاو ةقاطلاب فّلكملا ريزولا–

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فّلكملا ريزولا–

،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا–

،ةيديصلا تاجتنملاو  يرحبلا ديصلاب فّلكملا ريزولا–

،ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا–

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا–

،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا–

،ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا بدتنملا ريزولا–

تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا بدتنملا ريزولا–
،ةئشانلا

.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا نع لثمم–

عيراشم ذيفنت ةعباتمو قيسنتب ةلاكولا لفكتت:٥ةّداملا
نم اقباس ةرّيسملا يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا

ةاــيحلاو ةـــعيبطلا موـــلع يف ثحبلل ةـــيتاعوضوملا ةـــلاكولا فرط
خرؤملا9٠2–12 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب اهلح مت يتلا

روكذملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف
ايجوــلوـنــكتوـــيـــبلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولاو ،هالعأ

رييغتو اهميظنت ةداعإ مت يـتـلا ةــيذـــغـتلاو ةـــعارزـــلا موــلعو
خرؤملا8٠2–12 مقريذيفنتلا موسرملا بجومب اهتيمست
روكذملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف
.هالعأ

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم٠١٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
ميظنت ةداعإ نمضتي،١٢٠٢ ةــنـس وـــــياـــم٠٢ قـفاوـملا
ةحــصـلا موـــلع يـف ثــحـبلل ةـيــتاــعوــضوـملا ةــلاــكوــلا

.اهتيمست رييغتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءاـنــب –
1٤1و٥-211 ناــتداـــمــلا اــمـيـس ال ،روــتسدــلا ىلــع ءاــنـــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــناـقــلا نـمضتملاو9991 ةـنـس لــيرــبأ٤ قــفاوـملا91٤1 ماــع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لّوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناـقـلا ىضتـقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يــجوــلوـنـكـتلا رــيوــطتـلاو يـمـلـعلا ثــحـبلا لوــح يـهـيجوـتلا
،لّدعملا

يف خرؤـملا٠73–91 مـقر يـساــئرلا موـسرــمـلا ىـضـتـقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمـج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خرؤــملا87–12 مــقر يساــئرـلا موـسرـمـلا ىضــتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رـياربف12 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا٠2–21 مــقر يذـيـفنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نـمـضـتملاو21٠2 ةـنـس رـــياـنــي9 قــفاوـملا33٤1 ماـع رــفـص٥1
ىلإ ةــحصلا يـف ثـحـبلا رــيوـطـتل ةـيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا لــيوـحـت
 ،ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوم ةــلاــكو

يف خرؤملا232–91 مــقر يذيـفـنتـلا موــسرـملا ىضــتقـمبو–
يذــلا91٠2 ةـنـس تــشـغ31 قــفاوـملا٠٤٤1 ماــع ةــجحلا يذ21
،اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ماهم ددحي
،ممتملا

يــف خرؤملا8٠2–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8
اـيجولونكتويبلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ميظنت ةداعإ

،اهتيمست رييغتو ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو

يــف خرؤملا9٠2–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو12٠2 ةـنس وـــــــياــم٠2 قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــــش8
،ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا لح

: يتأي ام مسري

مـيظـنت ةداــعإ ىلإ موــسرــملا اذــه فدــهـي:ىلوألا ةّداملا
ةأــشنملا ،ةحصلا موـــلع يـف ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوملا ةــلاــكوــلا

رفص٥1 يف خرؤملا٠2–21 مقر يذـيـفنـتـلا موـسرــملا بــجوــمب



ـه٢44١ ماع لاّوش٠4٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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،موــسرـملا اذــهـل ةفـلاخملا ماـــكـحألا عـيـمـج ىــغـلت:6ةّداملا
رفص٥1 يف خرؤملا٠2–21 مقر يذيفنتلا موسرملا امّيسال
لــيوــحت نــمـضتملاو21٠2 ةــنـس رـــياـنـي9 قـــفاوــملا33٤1 ماــع
ةــلاــكو ىلإ ةــحصلا يـف ثـحـبلا رــيوــطـتل ةـيـنطوــلا ةــلاــــكوــــلا

.هنم ىلوألا ةداملا ادع ام ،ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيـتاــعوــضوــم

ةـّـيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشـني :7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم١١٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
موــسرملا ممتيو لدعي،١٢٠٢ ةنس وـــياـــم٠٢ قـفاوـملا
٥١4١ ماـع رفص٨١يفخّرؤملا٩٢٢-4٩ مقر يذيفنتلا
تايفيك ددحي يذلا4٩٩١ ةــنـس وــيلوــي7٢ قــــفاوــملا

يذلا٢٠٣-٣7٠ مقر صاـــخلا صيصختلا باسح ريس
ةــيـلـخادـــلاتاـــــمازــتلالا باــــســح تاــقــــفـن'' هـــــناونـــع
.''ةلودلل ةيجراخلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥–211 ناـــتداــمـــلا اــمـيس ال ،روــتـسدـلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،هنم261 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤملا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87-12  مقر يـساــئرـلا موــسرـــمـــلا ىـضـتــقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا922-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـمبو –
ددحي يذلا٤991 ةـــــــــنس ويلوي72 قفاوملا٥1٤1 ماـــع رفص81
2٠3-37٠ مـــقر صاـــخلا صيـصـختلا باــسـح رــيس تاــيـفــيك
ةيجراخلاو ةيلخادلا تاـــــمازتلالا باـسح تاقفن'' هناونع يذلا
،''ةلودلل

يف خّرؤملا٥32-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددـحـي يذــلا6991 ةـنس وــيلوــي2 قــفاوــملا71٤1 ماـــع رـــفــص61

ريدصتلا دنع ضرقلا نيمأتب ةاطغملا راطخألا رييست طورش
،ممتملاو لدعملا ،هتايفيكو

: يتأي ام مسري

نوــناــقـلا نم261 ةداملا ماـــكـحأل اقـــيــبــطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج61 يـف خرؤمـــلا61–٠2 مــــقر
اذـــه مـمتـيو لدــعــي ،هالــعأ روــكذـــملاو٠2٠2 ةـنــس ربـــمــسـيد13
يـف خّرؤــملا922-٤9 مــقر يذــيـفنـتلا موــــسرــملا  ماـــكــحأ موـــسرـــملا

ددحي يذلا٤991 ةـــــــــنس ويلوي72 قفاوملا٥1٤1 ماـــعرـــفص81
يذلا2٠3-37٠ مقر صاـــخلا صيصختلا باسح ريس تايفيك
.''ةلودلل ةيجراخلاو ةيلخادلا تامازتلالا باسح تاقفن'' هناونع

يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةّداملا
ويلوي72 قفاوملا٥1٤1 ماـــع رفص81يف خّرؤملا922-٤9 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٤991 ةـــــــــنس

: يتأي ام2٠3-37٠ مقر باسحلا لجسي :3 ةّداملا”

: تاداريإلا باب يف

،ةينازيملا تاصّصخم –

نيديفتسملا نيينطولا نيلماعتملا نم ةلمتحملا ةمهاسملا –
،ةلودلا نامض نم

ةــنــّمؤملا راــطــخألاــب قــلــعــتــي اــمــيــف ةضوــبــقملا طاسقألا –
،ريدصتلا دنع ضورقلا راطإ يف ةلودلا باسحل

ةعوفدملا تاضيوعتلاب قلعتي اميف ةدرتسملا غلابملا –
،ريدصتلا دنع ضورقلا راطإ يف ةفلتخملا تادئاعلاو

.باسحلا ريسب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك –

: تاقفنلا باب يف

ةـــيـلـخادــلا تاــمازــتلالا نــع ةــجتاــنــلا ةدّـدـسـملا غــلاـــبـملا –
،ةصاخ ماكحأل ىرخأ ةهج نم ةعضاخلا ريغ ،ةـيـجراخلاو

ةــلودــلا تاــناــمض ذــيــفــنــت نــع ةجتاــنــلا ةددسملا غــلاـــبملا –
،ةيجراخلاو ةيلخادلا ضورقلل

ةنمؤملا راطخألاب قلعتي اميف ةعوفدملا تاضيوعتلا –
.ريدصتلا دنع ضورقلا راطإ يف ةلودلا باسحل

تارداصلا ناــــمضو نيمأتــــلـــــل ةـــــيرـــــئازجلا ةـــــكرشلا نيعـــــت
.''ريدصتلا دنع ضرقلا نيمأت رييستل

ةـّـيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشـني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم٢١٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
موــسرملا ممتيو لدعي ،١٢٠٢ ةنس وـــياـــم٠٢ قـفاوـملا
ناـــبــعش٥٢يــفخّرؤــــملا7٢٣–6٠ مـــقر يذــيفــنتلا

ددحي يذلا6٠٠٢ ةنس ربمتبس٨١ قفاوملا7٢4١ ماع
ةــيــئاــبــجلا ةرادإلــل ةـــيــجراــخلا حــلاـــصملا مـــيـظـنـت
.اهتايحالصو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥–211 ناــتداــمـلا اــمـيس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنـبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
يف خرؤملا٠73-91 مــقر يساــئرلا موــسرمـــلا ىـضـتـقـمبو –

91٠2 ةنـس رــبــمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمـج لوأ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خرؤـملا87-12  مــقر يــساــئرلا موــسرـمـلا ىـضـتــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خرؤملا٤٥-٥9 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو –
يذـــلا٥991 ةـــنس رـــيارــبف٥1 قــفاوـــملا٥1٤1 ماــع ناـضـــمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا723-6٠ مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضتـقـمبو –
يذــلا6٠٠2 ةـنس ربـمـتـبس81 قـفاوــملا72٤1 ماـــع ناــبـعـش٥2
،اهتايحالصو ةيئابجلا ةرادإلل ةــيجراــخلا حلاـصملا مــيظنت ددحي
،ممتملاو لّدعملا

: يتأي ام مسري

موسرملا ماكحأ ممتيو موسرملا اذـــه لدعي : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا72٤1 ماـــع نابعش٥2يف خّرؤملا723-6٠ مقر يذيفنتلا

ةــيجراــخلا حلاـصملا مــيظنت ددحي يذــلا6٠٠2 ةـنس رـبـمـتبس81
.ممتملاو لّدعملا،اهتايحالصو ةيئابجلا ةرادإلل

خّرؤملا723-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ممتي :٢ ةّداملا
6٠٠2 ةـنـس رـبـمـتـبس81 قــفاوــملا72٤1 ماـــع ناـبـعـش٥2يـف
: يتأي امك ررحت رركم6 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

تاسسؤملا تايربك ةيريدم ضباق بصنم : رركم6 ةّداملا”
لوؤسم بتار ىلإ ادانتسا هبتار عفديو فنصي ٍلاع بصنم
.''ةيالولا ىوتسم ىلع ةلودلل ةيجراخلا حلاصملا

723-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم32 ةداملا لدعت :٣ ةّداملا
6٠٠2 ةـنس ربمتبس81 قفاوملا72٤1 ماـــع نابعش٥2يف خّرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو
لاع بصنم بئارضلا زكرم سيئر بصنم :32 ةّداملا”

حلاصملا لوؤسم بتار ىلإ ادانتسا هبتار عفديو فنصي
.ةيالولا ىوتسم ىلع ةلودلل ةيجراخلا

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

ةـّـيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشـني :4 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم٣١٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا ممتيو لدعي ،١٢٠٢ةنس ويام٠٢ قفاوملا
ناـــضــمر٢١ يــفخرؤــملا٩٠١-٠٢ مـــقر يذــيـفـنتلا

قــــــلعتملاو٠٢٠٢ ةـــنس وــيام٥ قــــفاوــملا١44١ ماـــــع
نيومت ليهستل ةــــــهجوملا ةــــيئانثتسالا رــيبادتلاب
تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملاب ينطولا قوسلا
سوريف ءابو ةهباجمل فشكلا تازيهجتو ةيبطلا

.)٩١-ديفوك( انوروك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناــتداــمــلا اـــميـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

ةـجـحلا يذ71 يـف خّرؤملا2٠1-67 مــقر رــمألا ىضـتــقمبو –
نوناق نّمضتملاو6791 ةـنس رـبـمسـيد9 قــفاوــملا6931 ماــع
9 ةداملا اميس ال ،مّمتملا و لّدعملا ،لامعألا مقر ىلع موسرلا

،هنم

ناـبـعـش62 يــف خّرؤــملا7٠-97 مــقر نوــناـقــلا ىــضـتقــمبو –
نوــناــق نـمـضتملاو9791 ةـنس وـيــلوـــي12 قفاوملا9931 ماــع
،هنم رركم68و68 ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدــعملا ،كراـمـجلا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةـســفاــنملاـب قــلــعتملاو3٠٠2 ةـنـس وـيــلوــي91 قــفاوــملا٤2٤1 ماــع
،هنم٥ ةداملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا

لاوــش81 يــف خّرؤـــملا11-81 مــقر نوــناــقــلا ىضـتـقـمــبو –
،ةـحـصـلاـب قـــلـعتملاو81٠2 ةنـس وـيــلوــي2 قــفاوــملا93٤1 ماــع
،مّمـتملاو لّدــعملا

لاوــش21 يـف خّرؤــملا7٠-٠2 مــقر نوــناــقــلا ىضـتـقـمـبو –
نوــناــق نــمضتملاو٠2٠2 ةـنس وـــيـنوــي٤ قــــفاوملا1٤٤1 ماــع
،هنم63 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا  ةيلاملا

يف خرؤملا٠73-91 مـقر يساــئرـلا موــسرمـلا ىضــتـقـــمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87-12 مــقر يــساــئرــلا موــسرــمــلا ىـضــتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت



ـه٢44١ ماع لاّوش٠4٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويام١٣ 12

يف خّرؤملا973-11 مقر يذـيـفنـتـلا موـسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنــس ربـمفون12 قفاوملا23٤1  ماـــع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا٠91-91 مقر يذـيـفنـتـلا موـسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا91٠2 ةـنـس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماـــع لاوش٠3
اــهــمــيــظــنــتو ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةـــلاـــكوـــلا ماـــهـــم
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤــملا96-٠2 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
قــّلعتملاو٠2٠2 ةـنـس سراــم12 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع بــجر62
اــــنوروـــــك سورــــيف ءاـــبو راــــشـــتــنا نــــم ةــياــــقوـــــلا ريبادــــتب
،هب ةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )91–ديفوـك(

يف خّرؤملا9٠1-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قّلـعـتملاو٠2٠2 ةـنـس وـــياــم٥ قــفاوــملا1٤٤1 ماـــع ناـضــمر21
يـنـطوــلا قوـســلا نــيوــمـت لـيـهـسـتل ةــيئاـنــثـتـسالا ريـــبادـتـلاـب
تازـــــيـهــجتو ةـــــيــبـطـلا تاــمزــلـتسـملاو ةــيـــــنالدـيــصلا داوــملاــب
،)91-دـيــفوــك( اــنوروــك سورــيـف ءاــبو ةـهــباــجمل فـشـكـلا

يف خّرؤــملا172-٠2 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو –
يذــلا٠2٠2 ةـنـس رـــبــــمـتبس92 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع رـــــفـص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تاـيـحالــص ددــحي

يف خّرؤملا٤23-٠2 مــقر يذـيـفنتلا موــسرــملا ىضـتقمـبو –
٠2٠2 ةـنـس رـبـمـفوــن22 قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــع يناـثـلا عـيـــبر6
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب قّلعتملاو

يف خّرؤـملا٥23-٠2 مــقر يذيـــفنتلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
٠2٠2 ةنـس رـبـمفوــن22 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع يناـثـلا عـيـبر6
،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قّلعتملاو

يف خّرؤـملا623-٠2 مـقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
٠2٠2 ةــنـس رـبـمـفوــن22 قــفاوملا2٤٤1 ماــع يناـثــلا عـيـبر6
ةــكرـتـشملا ةـيـعاــطـقلا ةــيداصـتقالا ةـنجللا ماــهــم نّمضتملاو
،اهريسو اهميظنتو اهليكشتو ةيودألل

يف خّرؤــملا28-12 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو –
قّـلـعتملاو12٠2 ةـنـس رــيارــبف32 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر11
،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب

: يتأي ام مسري

مـيـمتـتو لـيدـــعــت ىلإ موـــسرــملا اذــه فدــــهـي :ىلوألا ةّداملا
يـف خّرؤــملا9٠1-٠2 مــقر يذــيـفنـتلا موــسرــملا  ماـكــحأ ضـــعب
قـــّلعتملاو٠2٠2 ةـنـس وــياــم٥ قــفاوــملا1٤٤1 ماـــع ناــضمر21
قوسلا نــيوـــمت لـــيـهـسـتل ةــهــجوــملاةــيــئاـنـثـتسالا رــيــبادــتلاب
تازيهجتو ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملاب ينطولا
.)91-ديفوك( انوروك سوريف ءابو ةهباجمل فشكلا

يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةداملا
ويام٥ قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر21 يف خّرؤملا9٠1-٠2 مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس

تاروطت ةعباتمب ةفلكملا ةيملعلا ةنجللا قداصت:٥ ةداملا''
ىلع ةأشنملا ،دجتسملا )91-دـيـفوــك( اــنوروــك سورـيــف ءاــبو
داوــملا ةــمـئاــق ىلــع ،ةـحـصــلاـب ةـــفــلــــكـــملا ةرازوـــلا ىوــتــســم
اذكو فشكلا تازيهجتو ةيبطلا تاــمزـلـتسملاو ةـيـنالدـيـصلا
ةانتقملا وأ ةدروتسملا تازيهجتلا هذه رايغ عطقو مزاوــل
يـتـلا ،ةرازوــلا هذــهــل ةـيـنـعملا حــلاصملا اــهدـــعـت يـتـلا اـيـلـحم
ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىلإ اهلسرت
.ةينالديصلا

ةــعاــنــصـلاـب ةـفــلــكملا ةرازوــلا حــلاـصـم قداـصــت ،هــنأ رـيـغ
عينصت يف ةلمعتسملا ةيلوألا داوملا ةمئاق ىلع ةينالديصلا
اـــهدــعــت يتـلا ،ةـيــبـطلا تاــمزـلـتـسـملاو ةـيـنالدـيـصلا داوملا
.ةينالديصلا داوملل ةيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا

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

ةيمستب ''ةحصلاب فلكملا ريزولا'' ةيمست ضّوعت:3 ةداملا
داوــملا ماــكــحأ يـف ''ةـيـنالدــيصلا ةـــعاـنصـلاـب فـلــكملا رـــيزوــلا''

خّرؤملا9٠1-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم8و7و٤و3و2
روكذملاو٠2٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر21 يف

.هالعأ

ةـّـيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشـني :4 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٢١ يفخّرؤم4٢٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
دادـــعإ تاـيـفـيـك ددــحــي ،١٢٠٢ ةنـسوـــــياــــم4٢ قـــفاوــملا

.ةيساسألا ةيودألا ةمئاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداــمــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوـش81 يـف خرؤـمــلا11-81 مــقر نوــناـــقــلا ىضـتقـمـبو –
،ةـحصلاب قــلعتملاو81٠2 ةنـس وـيلوــي2 قـفاوـملا93٤1 ماــع
،هنم712و٥٠2 ناتداملا اــميـس ال ،مـمتـملاو لدــعملا

لاوـــش2 يــف خرؤــمــلا7٠-٠2 مــقر نوــناـقــلا ىـضتـقمـبو –
نوــناــق نمـضتـملاو٠2٠2 ةـنـس وـيــلوــي٤ قــفاوــملا1٤٤1 ماــع
،هنم16و٠٥ ناتداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا



٠4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع لاّوش٩١
13م١٢٠٢ ةنس ويام١٣

يف خرؤـملا٠73-91 مــقر يساــئرلا موـسرــمــلا ىضـتـقـمبو –
91٠2 ةنس ربمـسـيد82 قفاوــملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87-12 مــقر يساــئرــلا موـــسرمــلا ىضـتـقمــبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رـياربـف12 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٠91-91مقر يذيــفـنتـلا موـسرــملا ىضــتقمـبو –
ددحي يذـلا91٠2 ةنس وـــيلوي3 قــفاوملا٠٤٤1 ماــع لاوــش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مـمـتملاو لدــعملا

يف خّرؤملا172-٠2 مـقر يذــيـفنتلا موــسرــملا ىـضتــقمبو –
يذــلا٠2٠2 ةنـس ربــــمــتبـس92 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع رــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٥23-٠2 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضتـقــمبو –
٠2٠2 ةنــس رـبـــمــفوـــن22 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماــع يــناــثلا عـيــبر6
،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

تاـيـفـيـك دــيدـــحت ىلإ موــسرــملا اذـــه فدـــهـي:ىلوألا ةّداملا
نـــم712 ةداــمـلل اقــيـبـطـت ،ةـيـساــسألا ةــيودألا ةـمـئاــق دادـــعإ
قفاوملا93٤1 ماــع لاوــش81 يـف خّرؤــملا11-81 مـــقر نوــناــقــلا

،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2

ةيلمع بسح ةيساسألا ةيودألا ةمئاق دادعإ متي:٢ ةّداملا
ةـيـعـقاوو ةيـمــلع سسأ ىلــع دمـتـعي فاــفشو مـظـتـنم مييــقــت
ةــيــنــطوــلا تاــيصوــتــلا ،ءاــضتــقالا دــنــع ،ناـبـسـحلا يـف ذـــخأــت
اهدانتساب فرتعملا ةنسحلا ةيدايعلا تاسرامملل ةيلودلاو
.ةيملعلا ةلدألا نم ةعيفر تايوتسم ىلإ

نيــســحت ىلإ ةـيـساـسألا ةــيودألا ةـمــئاــق فدـــهـت:٣ ةّداملا
عم ةفلكلا ةبسنو ةيودألا رييستو ةيحصلا تاجالعلا ةـيـعوــن
.ةحصلل ةصصخملا ةيلاملا دراوملا لامعتسا يف ةيلاعفلا

ةـمـئاــقـلا يف ةنمضتملا ةيساسألا ةــيودألا نوــكــت نأ بـجــي
يأ يــف ةـــحاـتــمو ةرــفوــتم ،هالــعأ ىلوألا ةرــقفلا يف ةروــكذــملا

عيرشتلل اقفو يـنـطوـلا بارـتـلا نم ناــكـم يأ يــفو تــقو
.امهب لومعملا ميظنتلاو

يتلا ةيودألا ةـيـساـسألا ةــيودألا ةـمــئاــق لــمــشـت:4 ةّداملا
.ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف ناكسلل ةيلوألا تاجايتحالا يبلت

ةحصلا ةحلصم ساسأ ىلع ةيساسألا ةيودألا رايتخا متي
ةبسنو اهنمأو اهـتـيـلاـعـفـب ةـقـلـعـتملا تاـيـطـعملاو ةـيـموـمـعـلا
اذه ماكحأل اقبط ،ىرخألا ةيودألاب ةنراقم ةيلاعفلا عم ةفلكلا
.موسرملا

يتلا ةـيودألا راـيـتـخا يـف مــكحتت يتلا ريياعملا:٥ ةّداملا
: يه ةيساسألا ةيودألا ةمئاق يف اهجاردإ متي

نأ بـجـي يتلا ،نمألاو ةـيـلاـعــفـلا لاـجم يــف تايـطـعـملا –
،ةيفاكو ةدكؤم نوكت

،ةيمومعلا ةحصلا ةحلصم –

،ينطولا ينالديصلا جاتنإلاب ةقلعتملا تايطعملا –

،يجالعلا فنصلا سفن نمض ةـيلاــعـفلا عم ةـفلـكـلا ةـبـسن –
نابسحلا يف جالعلل ةيلامجإلا ةفلكلاو ةدحولا ةفلكت ذخأ عم
نأ نكميو ،ةدروتسملا داوملل ةبسنلاب ةيلاعفلاب ةنراقم
ىلإ يمتنت يتلا ةنراقملا ةيودألا لمشيل مييقتلا اذه دتمي
 ،ةفلتخم ةيجالع فانصأ

،مئالملا يسينولاجلا لكشلا –

،ةنومضملا ةدوجلا –

ةيكرحلا صئاصخ لثم ،نابسحلا يف ىرخأ لماوع ذخأ –
دـنــع ،نــيزــختـلاـب ةــقــلـعـتملا ةـيـلـحملا تاراــبتـعالاو ةـيـئاودــلا
.ءاضتقالا

ىلع ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذــملا رـيياــعملا مييقت متي
يه اـمـك ةيـمـلـعلا ةــلدألا تاــيوـتسـمو ةـيـعـقاو رصاـنــع ساــسأ

لبق نم ةدمتعملاو اهب فرتعملا جردتلا ةمظنأ يف ةنّيبم
.هاندأ11 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا

ةرــكـتـبـمـك ةفنصملا ةديدجلا ةيودألا ليـجـسـت مـتـي:6 ةّداملا
ةلدألا تايوتسمل اقفو اسوملم ايجالع امدقت ققحت يتلاو
ةرشتنملاوأ /و ةريطخلا ضارمألا ةجلاعمل ،جالعلل ةيملعلا

ةاطغم ريغ ةيبط تاجايتحا يبلت يتلا وأ ،صوصخلا ىلع
ةيجالعلا لئادبلا لبق نم ٍفاك ريغ لكشب اهتيطغت تمت وأ
اــبوــحصم نوــكـــيو ةـــيساسألا ةـــيودألا ةـــمـــئاـــق يف ةدوـــجوملا

ةلوهسو اهرفوت نامض ىلإ فدهت ةصاخ طورشو ريبادتب
لبق نم اهلمحت ةيناكمإو ةلوقعم راعسأب اهيلع لوصحلا
.يعامتجالا نامضلاو ةحصلل ةينطولا ةموظنملا

لبق نم اقبسم ةيساسألا ةيودألا ةمئاق دادعإ متي:7 ةّداملا
ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

اهتساردل ،هاندأ11 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا ىلع ضرعت مث
.اهنأشب يأرلا ءادبإو اهمييقتو

فانصألا بسح ةيساسألا ةيودألا ةمئاق ددحت:٨ ةّداملا
،ريداقملاو لاكشألاو ةكرتشملا ةيلودلا تايمستلاب ةيجالعلا

.ءاودــلــل نسحلا لاــمــعــتسالــل ةــمــئالملا دــعاوــقــلاـــب ةـــبوـــحصم
تاـجوـتـنـمـلـل ةـيراـجـتـلا تاـيـمستـلا ةـمـئاـقـلا هذــه نــمضتــتو
داوملاو يلحملا عـيـنصتـلا نـع ةـمــجاــنــلا ةــقــباــطملا ةــلــجسملا
وأ اهدوجو مدع ةلاح يفو ،ةلثامملا ةيجالع -ويبلاو ةسينجلا

.ايرهش ةنـــّيحملا ىرخألا ةدروتسملا داوملا ،اهل ةلمكت
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يتلا ةيساسألا ةيودألا ،ةيساسألا ةيودألا ةمئاق نــّيبت امك
ةيرورض ةصصختم تانيوكت وأ تامدــخ وأ تآشنم بلطتت
لقألا ةيودألا وأ ربتعم لكشب ةعفترملا فيلاكتلا تاذ ةيودألاو
،ريشتو .تالاحلا فلتخم يف ةيلاعفلا عم ةفلكتلا يف ةبسن
ةيساسأ اهنأ ىلع اهب فرتعملا ةيودألا ىلإ ،كلذ ىلع ةدايز
،ايرصح اهداريتسا متي وأ فاك لكشب اهعينصت متي ال يتلاو
.ينالديصلاجاتنإلا عيراشم هيجوت ضرغل اصوصخ

نم رارق بجومب ةيساسألا ةيودألا ةمئاق ددحت:٩ ةّداملا
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا

ةيساسألا ةيودألا ةمئاق نييحت متي نأ بجي:٠١ ةّداملا
ةرــم لــك يفو ةـنـسـلا يــف ةدــحاو ةرــم اــهـسـفـن لاــكشألا بــســح
تاــــئيــــهــــلاو تاسسؤملا نــــم بلــــطــــب ،اــــيرورض كلذ نوــــكـــــي
.ةينعملا ةيملعلا وأ/و ةينهملا تامظنملا اذكو ةصتخملا

ةــيــجالــعــلا تاروـــطتـلا نييـحـتلا اذــه ســكـعـي نأ بـجـيو
،ةـيـموــمــعـلا ةيـحـصلا ةـحـلـصملاو ةفــلـكـتلا يـف تاريغــتلاو
جاتنإلا ةيمنتو روطت اذكو ،ةمواقملا لودج ،ءاـضـتقالا دـنعو
.ينطولا ينالديصلا

ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت:١١ ةّداملا
يـف يأرـلا ءادــبإـب فـلـكـت تاـصـصخـتلا يددـــعتم ءاربخ ةنجل

ىعدتو ،موسرملا اذه ماكحأل اقفو ةيساسألا ةيودألا ةمئاق
.''ةنجللا'' صنلا بلص يف

: نم ةنجللا لكشتت:٢١ ةّداملا

،اسيئر ،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ينطولا عافدلا رـــيزو نع لثمم –

،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نع لثمم –

 ،يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

ةعانصلا ةرازوب ةيجيتارتسالا ةظقيلاب فلكملاريدملا –
،ةينالديصلا

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم –

،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم –

،ءاودلا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملا نع لثمم –

،رئازجلاب روتساب دهعم نع لثمم –

،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا نع لثمم يلديص –

رييستب ةفلكم يعامتجالا نامضلل ةئيه لك نع لثمم –
،ضرملا نع نيمأتلا

ءابطألاو ةيبطلا تايبدألل ينطو سلجم لك نع لثمم –
،ةلدايصلاو نانسألا ءابطأو

فـــلـتــخـــــــــــم يــف نوــلــمـعــي نييــبــــــــــــط نيـــسراـــمم )٥( ةــســمــخ –
،جالعلاتايوتسـم

يلديصو نييئافشتسا ةلدايص ةثالث : ةلدايص )٥( ةسمخ –
،يسينولاج يلديصو

،ةلديصلا ملع يف صتخم –
.ينالديصلا داصتقالا يف صتخم –

ةينهملا تاداــهـشـلا ساــسأ ىلع ،ةنجللا ءاضعأ رايتخا متي
.ةيساسألا ةيودألا لوح اصوصخ ةزجنملا لامعألا وأ /و

ةـلاـكوـلا ىدـل نييداـيـعـلا ءارـبخلا ناـجـلــب ةــنــجــلــلا نيعــتست
مــيــيــقــتــلا ةــيــلــمــع راــطإ يف ةــيـــنالدـــيصلا داوـــمـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا
ةناعتسالا اهنكمي امك .موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا

.اهلاغشأ يف اهدعاسي نأ هنأش نم صخش لكب

نم رارـــق بــجوـــمب ةنــجـللا ءاـــضـعأ نييـــعـت مــتـي:٣١ ةّداملا
حارــتـقا ىلــع ءاـنـب ،ةـينالدـيصلا ةــعاـــنصـلاـب فــلـكملا رـــيزوـــلا
تاونس )3( ثالث ةدمل ،اهنوعبتي يتلا تائيهلا وأ تاطلسلا

.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق

هفالختسا متي ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقابلا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح

نيذلا ءاربخلاو ةنجللا ءاـضـعأل نوكــي ّالأ بجي:4١ ةّداملا
،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم يأ ةنجللا مهب نيعتست
ةضورعملا ةيودألاب ةلص تاذ ،رخآ صخش ةطساوب ولو
ةـيودألا ةـمـئاـق يف اـهـجاردإ فدـهـب ةرـبخلاو مـيـيـقـتــلــل مــهــيــلــع
.ةيساسألا

ةـنـجـلـلا هـجذوـمـن دــعــت اــحــيرصت ضرــغــلا اذــهــل نوــعــقوــيو
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا هيلع قفاويو

،ةنجللا مهب نيعتست نيذلا ءاربخلاو ةنجللا ءاضعأ مزـــليو
.ينهملا ّرسلاب

ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا رقمب ةنجللا نطوت:٥١ ةّداملا
.ةرازولا هذهل ةصتخملا حلاصملا اهتنامأ ىلوتتو .ةينالديصلا

هيــلـع قداـصتو يلـخادـلا اــهـماـظن ةــنـجـلـلا دـــعـت:6١ ةّداملا
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ةقفاوم ىلع هضرعتو

اــهـتاـــطاـــشـن نــع اـــيوـنـس ارـــيرـــقـــت ةـــنـجـللا دـعت:7١ ةّداملا
،ةــيـنالدــــيـصـلا ةــــعاـنـــصــــــلاـــب فـلــــــكـملا رـــيزوـــلا ىلإ هـــلسرـــتو
ةمئاق ذيفنتو ةيجيتارتساب ةقلعتملا تاحارتقالا انمضتم
كلذ يف امب اهمييقتو اهعيزوت اميس ال ،ةيساسألا ةيودألا
.ةينطولا ةينالديصلا ةعانصلا ةيمنت ىلع اهراثآ

ةعانصلاب ةــفــلـكـملا ةرازوـلا ةـيــنازـــيم لـــمـحتت:٨١ ةّداملا
.ةنجللا ريس تاقفن ةينالديصلا

ةـّـيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشـني:٩١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٤2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش21 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةـّيدرفميسارم
قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يسائر موــسرــم

بودــنـملا ماــهـم ءاــهــنإ نـــمـضـتي ،1202 ةـنـس وــياــم3
.يـقاوــبلا مأ ةــيالو يف ةــّيروـــهمـجلا طــيسول يلحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ناضــمر12 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوــمب
،ينايرغ رمعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

.يقاوبلا مأ ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم هتفصب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةـــشـتـفـم ماـــهــم ءاـــهــنإ نـــمـضتــي ،1202 ةــــنــــس وــياــم3
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةــيرـيدــملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناـضـمر12 يف خّرؤــم يـساــئر موـسرــم بــجوــمب
،يرصان داعس ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

اهفيلكتل ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ةشتفم اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
فـــّلــكــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمـــضـــتــي ،1202 ةــــنــــس وــياـــم3
.لدعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردــلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناضـمر12 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوــمب
،يحبار دمحأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

هتلاحإل ،لدعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب
.دعاقتلا ىلع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــيدــم ماــهــم ءاــهــــنإ نــــمـــــضــتــي ،1202 ةــــنـــــس وــــياـــم3
.ةيــلاــملا ةرازوــب لاـصـتالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤــم يــساــئر موــسرــم بــجوـــمب
ودـــيـمـحدـــّيــسلا ماــــهـــمىــــهـنـت ،1202 ةـــنـس وــــياــــم3 قــــفاوــــملا

هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب لاصتالل اريدم هتفصب ،يراـمـع نــب
.دعاقتلا ىلع

قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمـضتــي ،1202 ةــنــس ويام3
.ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـــمب

نــسوــس ةدــّيــسـلا ماــهــمىهـنـت ،1202 ةـنـس وــياــم3 قـفاوملا
لاصتالا جهانم ديحوتو مالعإلل ريدم ةبئان اــهتـفـصب ،ةروــع
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب لاصتالا ةيريدمب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
طيسو حلاصمب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام3
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

يـــتآلا دــّيسـلاو ةدـــّيـسلا نــّيـــعـت ،1202 ةـــنس وـــياــم3 قــفاوــمـلا
: ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب ،امهامسا

تامولعملا ةمظنأو قـيـثوـتـلل ةرـيدـم ،يرـيـبس ةــيروــص–
،تايئاصحإلاو

.ريدم بئان ،زرحم نيمأ دــمـحـم–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
دادـــمإلا ةرــيدــم نيــيعت نمضتي ،1202 ةـنـس وــياــم3
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب تآشنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يرصان داـــعــس ةدّيـــسلا نّيـــعـــت ،1202 ةــنــس وــياــم3 قــفاوــملا
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب تآشنملاو دادمإلل ةريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
.لدعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةـنــس وياــم3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـع ناــضـمر12 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوــمب

،امهامسا يتآلا نادــّيـسـلا نّيــعـي ،1202 ةـنــس وــياـم3 قــفاوـملا
: لدعلا ةرازوب

،ةبساحملاو ةيلاملل اريدم ،يشاح فولخم–

.ةلودلا متخو نييئاضقلا ناوعألل ريدم بئان ،ناقرز ديلو–
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قفاوــملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يـساــئر موــسرـم
لاصتالا ةرــيدــم نييـعت نــمضتي ،1202 ةـنـس وـيام3
.ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ناـضــمر12 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوــمب
،ةروــع نـسوـس ةدــّـيسـلا نــّـيـعـت ،1202 ةــنس وــياــم3 قــفاوــملا

.ةيلاملا ةرازوب لاصتالل ةريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فــّـلـكـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمـضتي ،1202 ةنـس لــيرــبأ91
بدتنملا ريزولا ناويدب صيخلتلاو تاــساردـلاـب
ةــفرــعملا داــصـتــقاب فــّـلـكملا ،لوألا رــيزوــلا ىدــل

.ةئشانلا تاسسؤملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناـضـمر7 يف خّرؤــم يذيــفـنت موــسرــم بــجوـــمب
دــمـحــمدــّيـسلا ماـــهــــمىـــهــنــــت ،1202 ةنــــس لــيرـــبأ91 قــفاوـــملا

صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،شواط هــــللا ديـمح
داصتقاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
باـّـتـــك ماــهــم ءاـــــهـنإ نـمـضتي ،1202 ةـــنـــس لــيرــبأ91
.تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر7 يف خّرؤــم يذـيـفنت موــسرــم بــجوــمــب
ةــيـــتآلا ةداــــســلا ماــهــمىــــهـنـــت ،1202 ةـــنـــس لــيرــبأ91 قــفاوــملا
يــف رـــئاود ءاــسؤر ىدـــل نيّـماــع ًاــباــّتــك مـهـتـفـصب ،مــهؤاــمسأ
: ةـيـتآلا تاــيالوـلا

هتلاحإل ،طاوغألا ةيالو يف ةديرب ةرئادب ،يزيزع ىسيع–
،دعاقتلا ىلع

طاوغألا ةيالو يف فولخم يديس ةرئادب ،قريوغ دــمـحـم–
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل

هتلاحإل ،راشب ةيالو يف زازرك ةرئادب ،راوصوب نيسح–
،دعاقتلا ىلع

هتلاحإل ،ةيدملا ةيالو يف ةيزيزعلا ةرئادب ،يميهارب دادقم–
،دعاقتلا ىلع

ةيالو يف فسوي دوغيز ةرئادب ،يديامح كلاملا دبع–
،ةنيطنسق

،ركسعم ةيالو يف ةيدمحملا ةرئادب ،يسونس يراوهلا–
.هبلط ىلع ءانب

قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بتاكــلا ماــهـم ءاــهـنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ91
.ةدكيكس ةيدلبل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناـضـمر7 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرــم بــجوـمـب
زيزعلا دبعدّيسلا ماـهـمىهنت ،1202 ةـنـس لــيرــبأ91 قــفاوــملا

.ةدكيكس ةـيدــلبل اــماــع اـبـتاـك هـتـفـصب ،حاـســك

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ماهم ءاـهــنإ نمــضــتــي ،1202 ةــنــس لــيرــبأ91
.اقباس– ةقاطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناـضــمر7 يـف خّرؤــم يذــيـفنت موــسرـم بــجوــمب
يــتآلا نــيدــّيسـلا ماــهــمىهنت ،1202 ةـنـس لــيرــبأ91 قــفاوــملا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل،اقباس– ةقاطلا ةرازوب ،امهامسا

،اشتفم هتفصب ،يرومز ميهارب–

.فيشرألاو قئاثولل ريدم بئان هتفصب ،يواخوب ديشر–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهـم ءاــهـنإ نــمـــضــتـــي ،1202 ةـــنـــس لــيرــبأ91
.لجيج ةيالو يف ةقاطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع نـاـضمر7 يـف خّرؤــم يذـيـفنـت موـسرــم بــجوــمب
فيرش دنحمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ91 قفاوملا

ىلع هتلاحإل ،لجيج ةيالو يف ةقاطلل اريدم هتفصب ،مهارب
.دعاقتلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمـضــتــي ،1202 ةــنــس لــيرــبأ91
.نيتيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناـضـمر7 يف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم بــجوــمب
يتآلا نيدــّـيسلا ماــهمىهنت ،1202 ةـنـس لــيرــبأ91 قــفاوــملا
يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،ةيدملا ةيالو يف ،بيبد ميلس–

.ةزابيت ةيالو يف ،قيدصلا تيآ دامع–
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قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يفخّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم
رـــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتـي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ91
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تاــسارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــع ناــضـمر7 يـف خّرؤــم يذيــفـنت موـسرــم بــجوــمب

،ويشيش حبارّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ91 قــفاوــملا
هتلاحإل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تاساردلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةدــيـمع ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضتي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ91
رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةـيـلــك
.سادرموب ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناـضـمر7 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
ةريصـن ةدـــّيـسلا ماــهـمىهنـت ،1202 ةنـس لــيرــبأ91 قــفاوــملا

ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل ةديمع اهتفصب،يواــيــحـي
.سادرموب ةعماجب رييستلا مولعو

قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يفخّرؤـم يذـيـفنـت موــسرــم
رــيدــم ماـــهــم ءاـــهــنإ نـمضـتي ،1202 ةـنـس لــيرـــبأ91
.ةياجب ةيالو يف ةــيحالـفــلا حــلاــصملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناـضـمر7 يف خّرؤــم يذيـــفـنت موــسرــم بجوـمـب

،راهيعلا دمحأّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ91 قــفاوــملا
هتلاحإل ،ةياجب ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر7 يفخّرؤـم يذـيـفنـت موـــسرــم
ةرازوـــب نييـعـتلا نــمضــتـي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ91
 .ناملربلا عم تاــقالــعــلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــع ناـضمر7 يف خّرؤــم يذيـفـنـت موـسرــم بــجوـــمب

يــتآلا دــّـيـسـلاو ةدــّيسلا نّيعت ،1202 ةـنـس لــيرــبأ91 قــفاوــملا
: ناملربلا عم تاقالـعـلا ةرازوــب ،اــمـهامـسا

،نيفظوملل ريدم ةبئان ،يعيبر ةمطاف–
يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر ،اشاب ميركلا دبع–

.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قفاوملا٢44١ ماع بجر7٢ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ةـــسردــملا فيــنـصت دّدــحــي ،١٢٠٢ ةــنس سراــم١١
بــصاــنــملاـب قاــحـتــلالا طورــشو ةرادإلــل ةـيـنـطوــلا
.اهل ةعباتلا ايلعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيّلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةّيلاملا ريزوو

يــف خّرؤــملا7٠3-7٠ مــقر يــساــئرلا موــسرملا ىــضــتـقــمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ناضمر71
ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

،هنم31 ةداملا اميسال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يف خّرؤملا٠73-91 مــقر يــساــئرلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
91٠2 ةـنـس ربــمـسـيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا87-12 مــقر يــساــئرــلا موــسرـــملا ىــضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربـــف12 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماـــع بـــــجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥-٥9 مـــقر يذـيـفـنـتلا موــسرـــملا ىـضــتـقــمبو–
يذــلا٥991 ةـنـس رـــيارــبـف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماـــع ناــضــمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا91٤-6٠ مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
6٠٠2 ةـنـس رــبـمفوــن22 قــفاوـملا72٤1 ماــع ةدـــعقلا يذ لوأ

،اـــهرـيـسو ةرادإلــل ةـيـنـطولا ةسردـــملا ميــظـنـت نــمـضتــملاو
،مــّمـتملاو لّدـــعملا

يف خّرؤــملا٤٠-8٠ مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرـحــم11
كالــسألل نيمــتنـملا نيــفـظوــملاــب صاــخلا يساــسألا نوــناـقــلا
لدــــعـملا ،ةـيــموـــمـعـلا تارادإلاو تاـــسـسؤــملا يــف ةــكرـــتـشملا

،مـمـتـملاو

يف خرؤــملا8٠-8٠ مــقر يذــيفـنـتـلا موــسرــملا ىضـتــقــمبو–
ددحي يذلا8٠٠2 ةنس رياني72 قفاوملا92٤1 ماع مرحم91

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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يف خّرؤملا٠31-8٠ مــقر يذيــفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو–
8٠٠2 ةـــــنــــس وـــياــم3 قــــــفاوـــملا92٤1 ماـــع يــناــثــــــلا عــيــــبر72
،ثـــحاــبـلا ذاــتـسألاب صاــخلا يساــسألا نوــناـقــلا نـمـضتـملاو

يف خّرؤملا٥13-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا92٤1 ماع لاوش11
كالــسألل نيمـتـنملا نيفــظومــلاب صاــخلا يساــسألا نوــناــقــلا
،مــمـتملاو لدـــعملا ،ةــيــنـطوــلا ةـيـبرـتـلاـب ةــصاــخلا

يف خّرؤــملا331-٠1 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىـضتـقـمبو–
٠1٠2 ةـنــس وـــياـــم٥ قــفاوملا13٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج٠2
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،يلاعلا ميلعتلاب ةصاخلا كالسألل

يف خّرؤملا391-٤1 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرـــملا ىــضـتـقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنـتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةيلحملا تاـعامــجلاو ةــيلـــخادلا رـــيزو تايـــحالـــص ددـــحــي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يــف خرؤـــمــلا كرــتـشملا يرازوـــلا رارــقــلا ىــضـــتــقــمــبو–
ددحي يذلا9٠٠2 ةنس رياني11 قفاوملا٠3٤1 ماع مرحم٤1
،ةرادإلل ةينطولا ةسردملل يلخادلا ميظنتلا

يــف خّرؤــــملا كرـــتـشـملا يرازوــــلا رارــقــلا ىــضـتـقــمـبو–
9٠٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا٠3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لوأ
ةــعــباــتــلا اــيــلــعــلا بصاــنملاــب قاـــحـــتـــلالا طورش دّدـــحـــي يذـــلا
،ةرادإلل ةينطولا ةسردملل

: يتأي ام نورّرقي

موـــسرــمــلا نـــم31 ةداــملا ماـــكــحأل اـــقـيـبـطـت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا7٠3-7٠ مقر يساــئرـلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92
قاحتلالا طورشو ةرادإلل ةينطولا ةسردملا فينصت ديدحت

.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

،أ فنصلا يف ةرادإلل ةينطولا ةسردملا فنصت:٢ ةداملا
.3 مسقلا

ةعباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:٣ ةداملا
،بصانملا هذهب قاحتلالا طورشو ةرادإلل ةينطولا ةسردملل

: يتآلا لودجلل اقبط

ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

فينصتلا
بصانملاب قاحتلالا طورش

ةدايزلامسقلافنصلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا

ماعلا ريدملا

ماعلا نيمألا

ــــــ

وأ ،لـــــــقألا ىلع يسيـــــــئر فرصتـــــــم–
ةداـــهش ىلع زـــئاـــح ،ةـــلداــــعــــم ةــــبــــتر
ىلع ،يلاــعــلا مــيــلـــعـــتـــلا يف سناسيـــل
تبثي ،اهل ةلداعم ةداهش وأ ،لقألا

ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )6( تس
 .ةفصلا هذهب

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
سناسيل ةداهش ىلع زئاح ،ةلداعم

وأ ،لـــقألا ىلع ،يلاـــعـــلا مـــيـــلـــعـــتـــلا يف
)٠1( رشع تبثي ،اهل ةلداعم ةداهش
هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس

.ةفصلا

أ

أ

7٤8

8٠٥

م

َم

ةسردملا

ةينطولا

ةرادإلل

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–

تاصبرتلا ريدم–

نيوكتلا ريدم
لصاوتملا

نواعتلاو

زكرم ريدم
ثحبلاو قيثوتلا

ةربخلاو

ةحلصم سيئر -
دراوملا رييست

،ةيرشبلا

ةحلصم سيئر -
ةينازيملا
،ةبساحملاو

ةحلصم سيئر -
تازيهجتلا

ةماعلا لئاسولاو
)ةماعلا ةنامألا(

.لقألا ىلع ،ب مسق ،دعاسم ذاتسأ–

وأ ،لــــــقألا ىلع ،يسيــــــئر فرصتــــــم–
ةداـــهش ىلع زـــئاـــح  ،ةـــلداـــعـــم ةـــبــــتر
ةداـــــــــــهش وأ ،لــــــــــــقألا ىلع رــــــــــــتساملا

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

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
،رتساملا ةداهش ىلع زئاح ،ةلداعم
،اـــهـــل ةـــلداـــعـــم ةداـــهش وأ ،لــــقألا ىلع
ةمدخلا نم تاونس )7( عبس تبثي
 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا

.لقألا ىلع ،ب مسق ،دعاسم ذاتسأ–

وأ ،لـــــــقألا ىلع يسيـــــــئر فرصتـــــــم–
ةداـــهش ىلع زـــئاـــح ، ةـــلداـــعـــم ةـــبــــتر
ىلع ،يلاــعــلا مــيــلـــعـــتـــلا يف سناسيـــل
تبثي ،اهل ةلداعم ةداهش وأ ،لقألا

ةـــــمدــــــخلا  نــــم تاوـــنــــس )٥( ســمــــــــخ
 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
يف سناسيل ةداهش ىلع زئاح ،ةلداعم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع ،يلاعلا ميلعتلا

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

.لقألا ىلع ،ب مسق ،دعاسم ذاتسأ–

وأ ،لــــــقألا ىلع ،يسيــــــئر فرصتــــــم–
ةداـــهش ىلع زـــئاـــح ، ةـــلداـــعـــم ةـــبــــتر
ىلع،يلاـعــلا مــيــلــعــتــلا يف سناسيــل
تبثي ،اهل ةلداعم ةداهش وأ ،لقألا
ةــــــــــمدخلا  نــــــــــم تاوـــــــــــنس )٤( عـــــــبرأ
 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
يف سناسيل ةداهش ىلع زئاح ،ةلداعم
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

ةرادإلل

)عبات(

3

3

3

3

ةقيرط
نييعتلا

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

 رارق

نم
ريزولا

 رارق
نم

ريزولا
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

بصانملاب قاحتلالا طورشفينصتلا

ةدايزلامسقلافنصلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا

ةحلصم سيئر
يلخادلا ماظنلا
ةماعلا ةنامألاب

ةحلصم سيئر
يلآلا مالعإلا

يرصبلا يعمسلاو
ةماعلا ةنامألاب

ةحلصم سيئر–
تاساردلا ةيريدمب

ةحلصم سيئر–
تاصبرتلا ةيريدمب

ةحلصم سيئر–
نيوكتلا ةيريدمب

نواعتلاو لصاوتملا

ةداــهش ىلع زــئاــح ،يسيـــئر دصتـــقـــم–
،لقألا ىلع ،يلاعلا ميلعتلا يف سناسيل
)٤( عبرأ تبثي ،اهل ةلداعم ةداهش وأ

هذــهــب ةــيــلـــعـــفـــلا ةـــمدخلا  نـــم تاوـــنس
.ةفصلا

ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم–
يف سناسيل ةداهش ىلع زئاح ،ةلداعم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع ،يلاعلا ميلعتلا

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

يف سناسيل ةداهش ىلع زئاح دصتقم–
ةداهش وأ ،لقألا ىلع ،يلاعلا ميلعتلا

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

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
يف سناسيل ةداهش ىلع زئاح ،ةلداعم
،اهل ةلداعم ةداهش وأ ،يلاعلا ميلعتلا

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

ىلع ،يلآلا مالعإلا يف ،يسيئر سدنهم–
يف سناسيل ةداهش ىلع زئاح ،لقألا
ةداهش وأ ،لقألا ىلع ،يلاعلا ميلعتلا

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

زئاح ،يلآلا مالعإلا يف ةلود  سدنهم–
مــــيــــلــــعــــتــــلا يف سناسيــــل ةداـــــهش ىلع
ةلداعم ةداهش وأ ،لقألا ىلع ،يلاعلا
نـــــم تاوـــــنس )6( تس تبـــثــــي ،اــــهــــل
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم–
سناسيل ةداهش ىلع زئاح ، ةلداعم

ةداهش وأ ،لقألا ىلع ،يلاعلا ميلعتلا يف
تاونس )٤( عبرأ تبثي ،اهل ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
يف سناسيل ةداهش ىلع زئاح ،ةلداعم
ةداهش وأ  ،لقألا ىلع ،يلاعلا ميلعتلا

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

أ

أ

أ
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381

381

2-م

2-م

2-م

ةسردملا
ةينطولا

ةرادإلل
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3

3

3
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

 بصانملا

ايلعلا

بصانملاب قاحتلالا طورشفينصتلا

ةدايزلامسقلافنصلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا

ةحلصم سيئر–
يرادإلا ثحبلا

تاروشنملاو

ةحلصم سيئر–
تاساردلا

ةربخلاو
ةراشتسالاو

قيثوتلا زكرم(
)ةربخلاو ثحبلاو

ةحلصم سيئر
زكرمب ةبتكملا

ثحبلاو قيثوتلا
ةربخلاو

.لقألا ىلع ،ب مسق ،دعاسم ذاتسأ–

ةبتر وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم–
يف سناسيل ةداهش ىلع زئاح ،ةلداعم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع ،يلاعلا ميلعتلا

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

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
يف سناسيل ةداهش ىلع زئاح ،ةلداعم
ةداهش وأ ،لقألا ىلع ،يلاعلا ميلعتلا

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

،يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
ةداـــــــــــهش ىلع زـــــــــــئاـــــــــــح ،لـــــــــــقألا ىلع
ىلع ،يلاــعــلا مــيــلـــعـــتـــلا يف سناسيـــل
تبثي ،اهل ةلداعم ةداهش وأ ،لقألا
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ
.ةفصلا هذهب

ىلع ،ةـيـعـماجلا تاـبـتــكملا ظــفاــحــم–
يف سناسيل ةداهش ىلع زئاح ،لقألا
ةداهش وأ ،لقألا ىلع ،يلاعلا ميلعتلا

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

وأ للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
ىلع زئاح ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو

،يلاعلا ميلعتلا يف سناسيل ةداهش
،اـــهـــل ةـــلداـــعـــم ةداـــهش وأ ،لــــقألا ىلع
ةمدخلا نم تاونس )6( تس تبثي
 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا

نـم ةـيـعــماجلا تاــبــتــكملاــب قــحــلــم–
،لوألا ىوتسملا وأ يناثلا ىوتسملا

يف سناسيــــــــل ةداــــــــهش ىلع زــــــــئاــــــــح
،اهل ةلداعم ةداهش وأ ،يلاعلا ميلعتلا

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

أ

أ
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381

2-م

2-م

ةسردملا
ةينطولا
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ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

ةسردملا
ةينطولا

ةرادإلل

8

8

8

٥91

٥91

٥91

يلاعلا بصنملا

رـــيـــيست ةـــحـــلصمب بتــــكــــم سيــــئر -
،ةيرشبلا دراوملا

ةينازيملا ةحلصمب بتكم سيئر -
،ةبساحملاو

تازيهجتلا ةحلصمب بتكم سيئر -
 ،ةماعلا لئاسولاو

،تاساردلا ةيريدمب بتكم سيئر -

،تاصبرتلا ةيريدمب بتكم سيئر -

نــيوــكــتــلا ةــيرــيدمب بتـــكـــم سيـــئر -
،نواعتلاو لصاوتملا

ثحـــبـــلا ةــــحــــلصمب بتــــكــــم سيــــئر -
،تاروشنملاو يرادإلا

تاساردــلا ةــحــلصمب بتــكــم سيـــئر-
.ةراشتسالاو ةربخلاو

ماــــــــظنلاةــــــــحلصمب بـــــــــتكم ســـــــــــيئر
يلـــــخادلا

يلآلا مالعإلا ةحلصمب بتكم سيئر
يرصبلا يعمسلاو

وأ ،لــــــقألا ىلع ،يسيــــــئر فرصتــــــم–
)3( ثالــــث تبــــثــــي ،ةـــــلداـــــعـــــم ةـــــبـــــتر

.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس

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

)3( ثالــث تبــثــي ،يسيـــئر دصتـــقـــم–
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس

وأ ،لــــــقألا ىلع ،يسيــــــئر فرصتــــــم–
)3( ثالــــث تبــــثــــي ،ةـــــلداـــــعـــــم ةـــــبـــــتر

.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس

نم تاونس )٥( سمخ تبثي دصتقم–
 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

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

يلآلا مالعإلا يف ،يسيئر سدنهم–
تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا ىلع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

تبثي يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم–
ةــــــمدخلا نـــــــم تاوـــــــنس )٥( سمــــــخ
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

فينصتلا
ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش

نييعتلا

ررقم
نم

ريدملا
ماعلا

ررقم
نم

ريدملا
ماعلا

ررقم
نم

ريدملا
ماعلا

موسرملا يف اهيلع صوصنملا ،هب قاحتلالا طورشو بتكم سيئرل يلاعلا بصنملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:4 ةداملا
: يتآلا لودجلل اقبط ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس رياني72 قفاوملا92٤1 ماع مرحم91 يف خرؤملا8٠-8٠ مقر يذيفنتلا
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ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

ةسردملا
ةينطولا

ةرادإلل

)عبات(

8٥91

يلاعلا بصنملا

،يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو–ةبتكملا ةحلصمب بتكم سيئر
تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا ىلع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

ىلع ةيعماجلا تابتكملا ظفاحم–
نم  تاونس )3( ثالث تبثي ،لقألا
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

وأ للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
تبـثـي ،تاـظوــفــحــم نيمأ يقــئاــثو
ةــــــمدخلا نـــــــم تاوـــــــنس )٥( سمــــــخ
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

نـم ةـيـعـماجلا تاـبـتـكملاـب قـحــلــم–
ىوــــــتسملا وأ يناــــــثـــــــلا ىوـــــــتسملا
نم تاونس )٥( سمخ تبثي لوألا
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

فينصتلا
ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش

نييعتلا

ررقم
نم

ريدملا
ماعلا

نوــلـغـشـي نيذــلا نوــفظوــملا يمــتـني نأ بــجـي:٥ ةداملا
تاـيــحالــصـل ةــقــفاوـم اــهـماــهـم نوـكــت بــتر ىلإ اـيــلـع بــصانم
.ةينعملا لكايهلا

ةينوناق ةفصـب نونـّيعملا نوـفظوـملا دـيــفـتـسـي:6 ةداملا
نيذلا ،هالعأ٤و3 نيتداملا يف ةروكذملا ايلعلا بصانملا يف
ةيلالدتسالا ةدايزلا نم ةديدجلا نييعتلا طورش نوفوتسيال
بصنملا يف مهماهم ءاهنإ ةياغ ىلإ ،رارقلا اذه بجومب ةددحملا
 .لوغشملا يلاعلا

خرؤملا كرـتـشـملا يرازوــلا رارــقلا ماــكـحأ ىــغـلـت:7 ةداملا
9٠٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا٠3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لوأ يف

ةسردملل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورش دّدحي يذلا
.ةرادإلل ةينطولا

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا رارقلا اذه رشني:٨ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماـع بــجر72 يـف رــئازــجلاــب رَرـــح
.12٠2 ةنس

تاعامجلاوةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
لوألاريزولانع

هنمضيوفتبو
يرادإلاحالصإلاوةيمومعلاةفيظوللماعلاريدملا

لامشوب مساقلب

ةعانصلا ةرازو

وــياــم١٣ قــفاوــملا2441 ماــعلاّوـــش٩١ يــفخّرؤـــم رارــق
يــفخّرؤـــــــملا رارــــــقـــلا مــمـــــتيو لدــــــعــي،١٢٠٢ ةـــنـــس
٠٢٠٢ ةنس ربوتكأ٩١ قفاوملا٢44١ ماع لوألا عيبر٢
ةيرازولاةينقتلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
تاــفـلـملا ةـــعــباــتـمو ةـــساردـــب ةــــفّلـــكملا ةكرــتــــشــملا
تاـــبــــكرـــملا ءالــــكو طاـــــشـــــن ةــسراــمـــمـب ةــقــــلــــعــتـملا
.اــهرــيسو اــهـميظــنتو ،ةدـــيدــجلا

–––––––––––
،ةعانصلا ريزو ّنإ

يــفخّرؤــملا87-12 مـــقر يــساــئرـلا موــسرـــملا ىــضـتــقـمب–
نمضتملاو12٠2 ةـنـسريارـبف12 قـفاوــملا2٤٤1 ماـع بــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا722–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــلا0202 ةـنـس تـشــغ91 قــفاوــملا1441 ماــع ةجحلا يذ92
،تاــبــكرــملا ءالــكو طاـــشــــن ةـــسراـمم تاـيـفـيـكو طورـش دّدـحــي
،هنم1٤ ةداملا امّيــس ال،مــّمـتـملاو لّدــعـملا

يفخّرؤـملا393-٠2 مــقر يذيفـنـتـلا موــسرــملا ىضـتـقمبو –
0202 ةنـسرـبمـسـيد32 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــعىلوألا ىداــمــج8
 ،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا
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2٤٤1 ماـــع لوألا عـيــبر2 يـف خّرؤــملا رارــقــلا ىــضـتـقــمبو –
ءاــضــعأ نييــعـت نــمـضـتملاو٠2٠2 ةـنــس رــبوــتــكأ91 قـــفاوــملا
ةعباتمو ةساردب ةفّلكملا  ةكرتشملا ةيرازولا ةينقتلا ةنجّللا
،ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشن ةسراممب ةقلعتملا تافلملا

،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام رّرقي

خّرؤملا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدـــعت: ىلوألا ةداملا
٠2٠2 ةـنـس رـــبوــتــكأ91 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع لوألا عـيـبر2 يـف
: يــتأــي اـمـك ررــحتو ،هالــعأ روــكذــملاو

نـم ةيـقـبـتملا ةدــمـلل ،ةنجّللا يـف ءاــضـعأ نــّـيـعـي:2 ةداملا "
: مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا ،ةدهعلا

،اسيئر ،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،رهاط ظيفح–

،اوضع ،ةعانصلا فلكملا ريزولا ةلثمم ،مالع لامأ–

ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ينارقم معنملا دبع–
،اوضع ،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،ىسوم تيآ دمحـم–
،اوضع

،اوضع ،مجانملاب فلكملا ريزولا لثمم ،يسادنم دمحـم–

.اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،راتنز نسحأ–

................................ ةنجّللا موقت ،اهنييعت دعب ةرشابمو
.".................................. )رــــييغت نودب(..................................

لوألا عيبر2 يف خّرؤملا رارقلا نم6 ماكحأ لدعت:٢ ةداملا
،هالـــعأ روــكذــملاو٠2٠2 ةـــنـس رـــبوــتـكأ91 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع
: يـتأــي اـمــك ررــحتو

عيـمــج روضحب ّالإ ةنـجّـللا تاـــعاــمتـجا حـصــت ال:6 ةداملا "
.اهئاضعأ

نوضغ يف ةنجّللا عمتجت ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو
نأ ،ةــلاحلا هذــه يف ،اــهــنـكـمي الو ،ةـيــلاوـملا ماــــيأ )٤( ةــــعبرألا

ةضورعملا تابلطلا تافلم لوح ةحيحص ةفصب اهيأر يدبت
."لقألا ىلع اهئاضعأ نم )٥( ةسمخ روضحب ّالإ اهيلع

،”داـمـتـعا“ ـــب "يــئاـهــن داـمــتعا" ةراــبــع لدـبــتــسـت :٣ ةداملا
خرؤملا رارقلا ماكحأ عيمج يف "ةتقؤم ةصخر" ةرابع فذحتو
٠2٠2 ةـنـس رــبوــتـكأ91 قـفاوملا2٤٤1 ماـــع لوألا عـيـبر2 يــف
.هالــعأ روــكذــملاو

ةّيــــمـــسّرــــلا ةدــــــيرــــجلا يــف رارــــقــــــلا اذــــه رــــشــنــي :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام13 قفاوملا2441 ماع لاّوش91 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

اشاب دمـحم

ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ليرـبأ8 قـــفاوـــملا2441 ماـــع ناــبــعـــش52 يفخّرؤـــم رارـــق
ططخــم ةــــعـــجارــــم رــــيرــــقـــت نـــمـــضــــتـــــي ،1202 ةـــــنــــس

عــقوملاو عسوــتــلا ةـــقـــطـــنمل ةـــيـــحاـــيسلا ةـــئيـــهـــتـــلا
.ةبانع ةيالو ،”يبياطشل يبرغلا جيلخلا“ يحايسلا

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

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

لوألا عيبر52 يف خّرؤملا232-88 مقر موسرملا ىضـتـقـمب–
نالعإلا نمضتملاو8891 ةنس ربمفون5 قفاوملا9041 ماع
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع

يف خّرؤملا87-12 مــقر يساــئرــلا موـــسرـــملا ىـضــتــقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا68-70 مـــقر يذيفنتلا موــسرـملا ىــضـتـقــمبو–
دّدحي يذلا7002 ةنس سرام11 قفاوملا8241 ماع رفص12
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم42و6و5 داوملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خّرؤملا50-61 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
يذلا6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر92
لمعلاوةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص دّدحي
،مّمتملاو لّدعملا ،يلئاعلا

يف خّرؤملا821-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3102 ةـنــس لــيرــبأ6 قــفاوــملا4341 ماــع ىلوألا ىداــمــج52
ضعبل ةيحايسلا ةئيهتلا تاططخم ىلع ةقداصملا نمضتملاو
،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانم

دنع ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو–
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت
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ةّيــــمـــسّرــــلا ةدــــــيرــــجلا يــف رارــــقــــلا اذــــه رــــشـــنــــــي :7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ8 قفاوملا2441 ماع نابعش52 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

يزاغوب يلع دــمحـم

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ليربأ٨ قفاوملا٢44١ ماع نابعش٥٢ يفخرؤمرارق
ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس

ناــمــضـلا لاـــجــــــم يــف ةــلــهؤـــملا قــبـســملا نـــعــطــــــلــــــل
ينطولا قودـنـصلا نـمــض ةأـــــشــــنــــملاو يــعاــمـتــــجالا
.دعاقتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ناـــبــعش٥2 يـف خرؤــم رارـــق بـــجوـــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،12٠2 ةنـــس لـــيرــبأ8
خرؤملا61٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل

8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا92٤1 ماع ةجحلا يذ62 يف
ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ناجللا ةليكشت ددحي يذلا

يــف ،اــهرـيسو اــهميـظـنتو يــعاــمـتجالا ناــمـضلا لاــجــم يــف
نامضلا لاجم يف ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا
ةدمل ،دعاقتلل ينطولا قودنصلا نمض ةأشنملاو يعامتجالا

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

: يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا لثمم ناونعب

.ةسيئر ،ةيزيح ةريرك نب–

ينــــطوــــلا قودــــنصلا ةرادإ سلــــجــــم يلثمم ناوـــــنـــــعـــــب
: دعاقتلل

،نيدلا ردب يرمح–

،رمع بابش–

.دولوم ةجوخلب–

: دعاقتلل ينطولا قودنصلا يلثمم ناونعب

،نيساي نوع–

.ةبيهو تاحرف–

قــفاوــملا93٤1 ماـــع بـــجر٤ يــف خّرؤــملا رارـــقــلا ماـــكــحأ ىــغـــلـت
ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو81٠2 ةـنـس سراــم22
ةأشنملاو يعامتجالا نامضلا لاجم يف ةلهؤملا قبسملا نعطلل

.دعاقتلل ينطولا قودنصلا نمض

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم42و6و5 داوملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةداملا
قفاوملا8241 ماع رفص12 يف خّرؤملا68-70 مقر يذيفنتلا

ططخم ةعجارم رَّرقُي ،هالعأ روكذملاو7002 ةنس سرام11
يحاــيسلا عــقوملاو عسوــتــلا ةــقــطــنمل ةـــيـــحاـــيسلا ةـــئيـــهـــتـــلا
.ةبانع ةيالو ،يبياطش ةيدلب ،”يبياطشل يبرغلا جيلخلا“

ةحلصملا تازيهجت ةمئاقو ةئيهتلا تاّهجوت ددحت:2 ةداملا
نوـمــضــمو عوـــضوـــمو لـــكـــش اذـــكو ةيدعاـــقلا تآـــشـــنـــملاو ةـــماـــعلا

عـــقوــملاو عــسوــتلا ةــقـــطنـــمل ةـــيـــحاــيـــسلا ةـــئــيــهــتـــلا طــــطـــخـــم
قفرملا ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا يحايسلا

.رارقلا اذه لصأب

ّنيعتي يذلا ،ينعملا يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسري:3 ةداملا
سـيئرو يــئالوــلا يـبـعـشـلا سـلـجملا سـيـئر ةــلـسارــم هـيــلع
ةدمل هرشنب مايقلا لجأ نم ةينعملا ةيدلبلل يبعشلا سلجملا

.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )1( دحاو رهش

ةطلس تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع ّنيعتي:4 ةداملا
ةيمنتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا عم رواشتلابو ،يلاولا
ططخم دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ةحايسلا
ةحايسلاب فّلكملا ريزولا مالعإ بجيو ،ةيحايسلا ةئيهتلا

.كلذب ايميلقإ صتخملا يلاولاو

رـيـغ حــلاـصـملاو ةـيـموــمـعلا تارادإلا ىلــع ةداــيز:5 ةداملا
صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

خّرؤملا68-70 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا يف اهيلع
روكذملاو7002 ةنس سرام11 قفاوملا8241 ماع رفص12 يف

ةــيــنــهملا تاــمــظــنملاو فرــغــلاو تاــيــعــمجلا راشتست ،هالــعأ
.ةينعملا ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف ةطشانلا

يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقبط:6 ةداملا
سرام11 قفاوملا8241 ماع رفص12 يف خّرؤملا68-70 مقر

ةــئــيــهــتــلا طــطــخــم دادـــعإ مــتـــي ،هالــــعأ روـــكذـــملاو7002 ةــنـــس
)3( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

: ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف كلذو لحارم

عاوــــنأ فـــلـــتـــخـــم دادـــــعإو صــيـــخـــشـــت: ىلوألا ةـــــلــــحرــملا
.رهشأ )4( ةعبرأ لالخ ،ةئيهتلا

لالخ ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ: ةيناثلا ةلحرملا
.رهشأ )4( ةعبرأ

تاونقلا تاكبش ذيفــنت فــلــم دادـــعإ: ةــثــلاــثــلا ةــلـــحرـــملا
.رهشأ )4( ةعبرأ لالخ )DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو
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ليربأ٨ قفاوملا٢44١ ماع نابعش٥٢ يفخرؤمرارق
ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس

ناـــمــضـلا لاـــجـــــــــم يــف ةــلــهؤــملا قــبـسملا نـــعــطـلــــــــــل
ينـــطوـــلا قودـــنصلا نــــمض ةأشنملاو يعاــــمــــتــــجالا
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع ناـــبــعـش٥2 يـف خرؤــم رارـــق بـــجوـــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعـي ،12٠2 ةــنــس ليربأ8
خرؤملا61٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل

8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا92٤1 ماع ةجحلا يذ62 يف
ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ناجللا ةليكشت ددحي يذلا

ةنجللا يف ،اهريسو اهميظنتو يعامتجالا نامضلا لاجم يف
يعامتجالا نامضلا لاجم يف ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا

ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا نمض ةأشنملاو
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ءارجألا لامعلل

: يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا لثمم ناونعب

.اسيئر ،يزوف ماوه–

ينــــطوــــلا قودــــنصلا ةرادإ سلــــجــــم يلثمم ناوـــــنـــــعـــــب
: ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

،ديشر ناجرل–

،ديشر ةرامع–

.ماشه ناشيخ–

تاــــنــــيــــمأتــــلــــل ينــــطوــــلا قودــــنصلا يلثمم ناوــــنـــــعـــــب
: ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

، رمع بانوب–

.لامج ةيمسوب–

قفاوملا93٤1 ماع  بجر٤ يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو81٠2 ةنس سرام22
يعاــمـــتـــجالا ناـــمضلا لاـــجـــم يف ةـــلـــهؤملا قـــبسملا نـــعـــطـــلـــل
ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا نمض ةأشنملاو
.ءارجألا لامعلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ٨ قفاوملا٢44١ ماع نابعش٥٢ يفخرؤمرارق
ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضـتي ،١٢٠٢ ةــنـــس

ناــمـضلا لاــجــــــــم يــف ةــلـهؤملا قـــبــسملا نـــعــطــــــــلـــــــــل
يـنــطوــلا قودـنـصلا نـمـض ةأـــشـنملاو يــعاــمـتـجالا
.ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوـملا2٤٤1 ماـــع ناــبـــعـش٥2 يــف خرؤـــم رارـــق بــــجوـــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،12٠2 ةنس ليربأ8

خرؤملا61٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل
8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا92٤1 ماع ةجحلا يذ62 يف

ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ناجللا ةليكشت ددحي يذلا
ةنجللا يف ،اهريسو اهميظنتو يعامتجالا نامضلا لاجم يف

ناـــــمـــــضـــــلا لاـــــجـــم يــفةـلـــــهؤــــملا قــــبــســـملا نــــعـــطـــلـــل ةــيــنـــــطوــــلا
ناــمـضـلل يـنـطوـلا قودـنـصلا نـمض ةأـــشـنـملاو يـعاـمتجالا
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ءارجألا ريغل يعامتجالا

: يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا لثمم ناونعب

.ةسيئر ،ةلبع يصفحلب–

ينــــطوــــلا قودــــنصلا ةرادإ سلــــجــــم يلثمم ناوـــــنـــــعـــــب
: ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل

،دوليم ةبيرزوب–

،قيفر دادنحم –

.قيفوت يحيارفلا –

يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا يلثمم ناونعب
: ءارجألا ريغل

،ةحباش شيشرب–

. ةليقع تارهاط–

قفاوملا93٤1 ماع  بجر٤ يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو81٠2 ةنس سرام22
ةأشنملاو يعامتجالا نامضلا لاجم يف ةلهؤملا قبسملا نعطلل

.ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا نمض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــفاوــــملا٢44١ ماـــــــع ناــــضـمر٨ يــفةــــخّرؤـــــم تارارـــــق
تاــئـــــيه داـــمـتــعا نــمضـــتت ،١٢٠٢ ةـــنــس لـــيرـــبأ٠٢
.لامعلا بيصنتل ةـــصاــــخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاومـــلا2٤٤1 ماـــــع ناـــضـــمر8 يــف خّرؤـــم رارـــق بـــجوــــمب
لامعلا بيصنتل ةصاخلا ةئيهلا دـمتعت ،12٠2 ةنـس ليربأ٠2
،9 مــقر ،لالـقـتسالا ةـيـنواـــعـتب ةــنـئاكــلا ،”اـــمراـــف لاو“ ةاـــّـمســملا

موـــسرــملا نــم٤1 ةداـملا ماـكــحأل اـقـبـط ،رئازجلا ،مداخ رئب
82٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا321-7٠ مقر يذيفنتلا
تايفيكو طورش طبضي يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا

هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم
ةسراـممب قـلـعـتملا يجذوـمــنــلا ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو ،اــهــنــم
.مّمتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا
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قـــــفاوــــملا٢44١ ماــــــع ناـــضــمر٨ يــف ناـــخّرؤـــــم نارارـــق
داـــمــتـعا دــيدـــجـــت ناـــنـمـضـتي ،١٢٠٢ ةــنــس لـــيرـــبأ٠٢
.لامعلا بيصنتل نيتصاــــخ نيتــئـــيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليربأ٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر8 يف خّرؤم رارق بجومب

لاـمـعـلا بيصـــنـتل ةـصاــخلا ةـئيـــهلا دامتعا دّدجي ،12٠2 ةنـس
،ةـعـماجلا قـيرـط ،ةـماـج يحـب ةــنــئاــكــلا ،”اوــلــبــنأ ورــب“ ةاــّمسملا

يذيفنتلا موـــسرــملا نــم٤1 ةداـــملا ماــــــــكــحأل اــــقـبـط ،ةياجب
قــــــفاوملا82٤1 ماــع يناـثـلا عـيبر6 يــف خرؤــــملا321-7٠ مــــقر
حنم تايفيكو طورــــــــش طــــبضي يذــــــلا7٠٠2 ةــــنس لـــــيربأ٤2
،اهنم هبحسو لامعلا بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا

ةمدخلا ةسراممب قلعتملا يــجذوـــمنـــلا ءابـــعألا رـــتـــفد ددـــحــيو
.مّمتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتلةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ناـــضــمر8 يــف خّرؤـــم رارـــق بــــجوــــمب

بيصـــنـتل ةـصاــخلا ةـئيـــهلا دامتعا ددجُي ،12٠2 ةنـس ليربأ٠2
،يناـبـعش دـيـقـعـلا يحـب ةــنــئاــكــلا ،”فشاــكــلا“ ةاــّمسملا لاـمـعـلا

ةداـملا ماـكــحأل اـقـبـط ،رئازجلا ،ءاضيبلا رادلا ،2 مقر2 لحم
عيبر6 يف خرؤملا321-7٠ مقر يذيفنتلا موـــسرــملا نــم٤1
طبضي يذلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا82٤1 ماع يناثلا

بيصنتل ةصاخلا تائيهلل دامتعالا حنم تايفيكو طورش
قلعتملا يجذومنلا ءابعألا رتفد ددحيو ،اهنم هبحسو لامعلا

.مّمتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا ةسراممب

ليربأ٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر8 يف خّرؤم رارق بجومب
ةاّمسملا لاـمـعـلا بيصـــنـتل ةـصاــخلا ةـئيـــهلا دــمتـــعت ،12٠2 ةنـس

ةيراقعلا ةينواعتلاب ةنئاكلا ،”زنشلوس سروف كروو داز يد“
نــم٤1 ةداـــملا ماــــــــكــحأل اــــقـبـط ،رئازـــجلا ،ةـــبقلا ،٥6 مـــقر ،ســـيريإ
يناثلا عيبر6 يف خرؤملا321-7٠ مقر يذيفنتلا موـــسرــملا

طورــــــــش طــــبضي يذــــــلا7٠٠2 ةــــنس لـــــيربأ٤2 قــــــفاوملا82٤1 ماع
لاـمـعـلا بيصنـتـل ةصاخلا تاـئيـهـلــل داــمــتــعالا حــنــم تاــيــفــيــكو
ةسراممب قلعتملا يجذومنلا ءابعألا رتفد ددحيو ،اهنم هبحسو
.مّمتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا ةمدخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ناـــــضــمر8 يــف خّرؤـــم رارـــق بجوــــمـب
بيصـــنـتــــل ةـصاــخلا ةـئيـــهــــلا دــمـــــتـــعـــــت ،12٠2 ةـــنـس لـــيرـــبأ٠2
٠٠٤ يحب ةنئاكلا ،”شأ رأ فيتكبسرب“ ةاّمسملا لاـمـعـلا

،تياف دالوأ ،لوألا قباطلا ،2 مقر ةرامع ،يمهاست نكسم
يذيفنتلا موـــسرــملا نــم٤1 ةداـــملا ماــــــــكــحأل اــــقـبـط ،رئازـــجلا

قـــفاوــملا82٤1 ماــــع يناـثــلا عــيــبر6 يــف خّرؤملا321-7٠ مــــقر
حنم تايفيكو طورش طبضي يذــــــلا7٠٠2 ةنس ليربأ٤2
،اـهـنـم هـبـحسو لاـمـعـلا بيصنـتـل ةصاخلا تاـئيــهــلــل داــمــتــعالا

ةــمدخلا ةسراــممب قــلــعــتملا يجذوــمــنــلا ءاــبــعألا رــتــفد ددــحــيو
.مّمتملاو لدعملا ،لامعلا بيصنتل ةيمومعلا


