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ةّيميظنت ميسارم
اموي وينوي7 موي ميسرت نـمضتي ،12٠2 ةنس وينوي3قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش22 يف خّرؤم٠٥2-12 مـقر يــسائرموــسرم

....................................................................................................................................................ةبتكملاو باتكلل اينطو
622-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي ،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8 يف خرؤم٤12-12 مقر يذيفنت موسرم

ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي نيذلا لامعلا قوقح ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم3 يف خرؤملا
.......................................................................................................................................................................................................مهتابجاوو

......ةيلحـملا ةيرحبلا ةرادإلا ميظنت نمضتي ،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8 يف خّرؤم٥12-12 مقر يذيفنتموسرم
ةصاخلا ةـــنجللا رـــيس تاــيفيك ددـحي،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8 يف خّرؤم612-12 مقر يذيفنتموسرم

.................................................................................نيهمتلا دقعب ةقلعتملا تاعازنلا  ةيوستل  نوـــــعطلا يف ةــــــقبسملا ةــحلاصملل
ةـــطشنأ ةـــسراــمم تايفيكو طورش ددحي ،12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8  يف خّرؤم712-12 مقر يذيفنتموسرم

.................................................................................تاباغلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةـــحالــفلا نـــيداــيم يف تاراـــشتسالاو تاـــساردلا
ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي ،12٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش21 يف خّرؤم٠22-12 مقر يذيفنتموسرم

.........................................................................................................................................عاطق لك بسح12٠2 ةنسل زيهجتلل
ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي ،12٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش21 يف خّرؤم122-12 مقر يذيفنتموسرم

.........................................................................................................................................عاطق لك بسح12٠2 ةنسل زيهجتلل
يف داــــــمتعا لــــقنو نيباب ثادــحإ نــمـضــتــي ،12٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش21 يف خّرؤم222-12 مقر يذيفنتموسرم

.................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلا ةرازو رــــييست ةـينازيم
رـــييست ةـينازيم يف دامتعا لـقن نمضــتــي،12٠2 ةنس ويام٤2 قفاوـملا2٤٤1 ماع لاوـش21 يف خّرؤـــــم322-12 مقر يذيـفنتموسرم

..........................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو
٥2 يف خرؤــــملا232–88 مـــقر موسرملا لّدعي ،12٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش21 يف خّرؤم٥22-12 مقر يذيفنتموسرم

.................................يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا نمضتملاو8891 ةنس ربمفون٥ قـــفاوــملا9٠٤1 ماـــع لوألا عـــيبر
مقر يذــــيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي،12٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوـــــش21 يف خّرؤــــم622-12 مقر يذيـــــــفنتموسرم

صاخلا صيصختلا باسح رييست تاــيفيك ددــحي يذـلا7991 ةـنس رياربف21 قـــفاوملا71٤1 ماع لاوـــش٥ يف خّرؤــملا79-3٥
.........................................................................................................''لقنلا فيلاكت ضيوعت قودنص'' هناونع يذـلا2٠3-1٤٠ مقر

ةّيدرف ميسارم
بابشلا ةرازول ةماعلا ةشتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم

...................................................................................................................................................................................ةضايرلاو
ةينطولا ةفرغلل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................................................................................................................................................................ةحالفلل
.....................ةئيبلل ةماعلا ةشتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم
ينطولا سلجملل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم

...............................................................................................................................................اقباس– يعامتجالاو يداصتقالا
ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم

..............................................................................................................................................................ةيسردملا تاعوبطملل
بابشلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم

..................................................................................................................................................................................ةضايرلاو
يداصتقالا ينطولا سلجملاب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو
ةنامألاب صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا

ـه2٤٤١ ماع لاّوش١٤22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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...ترايت ةيالو يف يراقعلا ظفحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
تازيهجتلاب نيومتلا زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................................................................................................................................................اهتنايصو ةيميلعتلا لئاسولاو
...ترايت ةعماجب نيتيلك يديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................2 ةنتاب ةعماجب
ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................ناسملت
.....فلشلا ةيالو يف ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا
...ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................راشب ةيالو يف نماضتلاو
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلا ريدم ىدل ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب لاصتالاو ةيمالعإلا ةمظنألاب فّلكملا
ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................................................................................................................................................................................ركسعم
....لاصتالا ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةراجتلل بدتنملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................ريغملاب ةيرادإلا ةعطاقملاب
ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........................................................................................................................................................................................لقنلاو
صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب
ةئيهتلا ةرازوب ريدم يتبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....................................................................................................................اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا
– ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،1202 ةـــنس ويام3 قــفاوملا2441 ماــع ناــضمر12 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم

........................................................................................................................................................................................اقباس
صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.................................................................اقباس– ةيوارحصلا ةئيبلاب فّلكملا ،ةئيبلا ةريزو ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب
....ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.ةماعنلا ةيالو يف ةيندملا ةيامحلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......ترايت ةعماجب نيتيلك يديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................................يلئاعلا لمعلاو
....ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيروهمجلا ةسائر

21 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس ليربأ٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ريربف8 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص

............................................................ةيبرعلا ةغلل يرئازجلا عمجملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

ةيلاملا ةرازو

..............نيمأتلل ينطولا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،12٠2 ةــــــــنس سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف خّرؤم رارق

يروتسدلا سلجملا

ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا ةليكشت ديدجت نمضتي ،12٠2 ةنس يــفناج٥2 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ةــيناثلا ىداــمج11 يف خّرؤـــم ررــــقم
.........................................................................................................يروتسدلا سلجملا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا
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١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لاّوش22
5م١202 ةنس وينوي٣

يف خرؤـــــملا87-12 مــــقر يـسائرلا موـــسرــملا ىـضــتــقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا622-٠9 مـــقر يذـــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا٠991 ةنــــس وـــيـــــلوي٥2 قــــفاوـــــملا11٤1 ماــع مرحم3
يف ايـــــلع فئاــــظو نوـــسراــــمي نــــيذلا لاــــمـــعلا قوــــقح ددـــحي
،ممتملاو لدعملا،مهتابجاوو ةــــلودلا

: يتأي ام مسري
يذيفنتلا موسرملا نم12 ةداملا ممتتو لدعت : ىلوألا ةّداملا

ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرـحم3 يف خرؤــــملا622-٠9 مــــقر
فئاظو نوسرامي نيذلا لامعلا قوقح ددحي يذلا٠991 ةنس
: يتأي امك ررحتو ،مهتابجاوو ةلودلا يف ايلع

مل اذإ ةــلودلا يف ايلـــــع ةفيــــظو يف دـــــحأ نّيعي ال :12 ةداملا"
.ةهازنلاو ةءافكلا طورش هيف رفوتت

: يتأي ام ،صوصخلا ىلع هيف رفوتي نأ بجيو
...................................)رييغت نودب(...................................)1
...................................)رييغت نودب(...................................)2
اماهم ،لقألا ىلع تاونس )٥( ةدـمل ،سراـــــم دق نوــــكي نأ )3

وأ ةيمومعلا تائيهلاو تارادإلاو تاســـسؤملا ىوــــتــــسم ىلع
ماهمب ةلص يذ لاجم يف ارحاطاشن وأ ةنهم سرام وأ ةصاخلا
.اهلغش بولطملا ايلعلا ةفيظولا

".................................)رييغت نودب يقابلا(..............................
ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رــــشــــني:2 ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش8 يف رئازجلاب رّرح

12٠2.
دارج زيزعلا دبع

–––––––––––H––––––––––––
2٤٤١ ماع لاوش٨ يفخّرؤـــم٥١2-١2 مقر يذيفنتموسرم

ةرادإلا ميظنت نمضتي ،١202 ةنس ويام02 قفاوملا
.ةيلحـملا ةيرحبلا

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
)3 ةرقفلا(٠3و٤1 داوملا اميس ال ،روتسدلا  ىلع ءانب – 

،هنم )2 ةرقفلا(1٤1و٥–211و
ماـــع رفـــص92 يف خرؤـــــملا21-37 مــــقر رـــــــمألا ىضـــــتقمبو  –

ةحلصملا ءاشنإ نمضتملاو3791 ةنس ليربأ3قفاوملا3931
،ممتملاو لدعملا ،ئطاوشلا سارحل ةينطولا

6931 ماع لاوش92  يف خرؤملا٠8-67 مقر رمألا ىضتقمبو  –
،يرحبلا نوناقلا نمضـــتملاو6791 ةنــــس ربوتــــكأ32  قفاوملا
 ،هنم6و٥و3و2 داوملا اميسال ،ممتملاو لدعملا

ماع لاّوــــش22 يفخّرؤــــم0٥2-١2 مــــقر يــــساـــــئرموــــسرــــم
ميسرت نمضتي ،١202 ةنس وينوـي٣قفاوملا2٤٤١
.ةبتكملاو باتكلل اينطو اموي وينوي٧ موي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
ةرقفلا(141و7-19 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانـب –

،هنم )ىلوألا
ناــضــــمر82 يف خرؤــمـلا31-٥1 مــقر نوــناــقلا ىضــتــقــمبو –

ةطشنأب قلعتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا63٤1 ماع
،باتكلا قوسو

: يتأي ام مسري

اينطو اموي" وـيـــنوـــي7 موــــي مـــّسرـــُي: ىلوألا ةّداملا
."ةبتكملاو باتكلل

لماك رــبـــع ةــــنـــس لــــك نـــم موــــيلا اذـــهـــب ىفــــتـــحُي:2 ةّداملا
لوح ةطشنأو تارهاظت ميـظـــنـــت لالـــخ نـــم ينطوـــلا بارـــتلا
ةناكمل اسيركت ،عمتجملا يف ةبتكــملا رود ةـــيـــقرـــتو باتـــكلا
.لايجألل قرشُم قفأ ءانب يف امهدفاورو ةفاقثلاو ةفرعملا

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــه رـــــشني:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــــينوي3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع لاّوــش22 يف رــئازــجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
––––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماع لاوش٨ يفخرؤـــم٤١2-١2 مقر يذيفنت موسرم
موسرملا ممتيو لدعي ،١202 ةنس ويام02 قفاوملا
١١٤١ ماع مرحـــم٣ يفخرؤملا٦22-0٩ مقر يذيفنتلا
قوقـــــح ددـــحي يذلا0٩٩١ ةنـــــــس ويلوي٥2 قفاوملا
ةلودلا يف ايلع فئاــــظو نوـــسرامــــي نيذلا لامـــــــعلا

.مهتابجاوو
–––––––––––

،لوألا ريزولاّ نإ
1٤1و٥-211 ناـــــتداــــمـلا اميـــــــس ال ،روـــتــــسدــــلا ىلــع ءاــنــب –

،هنم )2 ةرقفلا(
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤــملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–

نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنـــس ويلوـــي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
122و71 ناتداملا اميس ال ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

،هنم
يف خرؤــــملا٠73-91 مــــقر يــــسائرلا موــسرملا ىضتقمبو–

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

ةّيميظنتميسارم



ـه2٤٤١ ماع لاّوش١٤22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس وينوي٣ 6

،هالــــعأ2 ةداــــــملا يف ةروــــكذـــملا تادـــــــحولا فّلكت :٣ ةّداملا
صوصخلا ىلع ،ةيلــحم ةيرـــحب ةــــيرادإ تاــطـــــلس اهراـــــــبتعاب

 :يتأي امب
،نفسلاو رحبلا لاجر رييستو ةرادإ –
،نفسلا ميقرتل يرئازجلا لجسلا كسم –
لك وأ نفسلل ةمالسلا تاداهشو ةحالملا تاداهش رادصإ –

،نفسلا وأ رحبلا لاجر رييستب قلعتت ىرخأ ةقيثو
تاشيتفتلاو تاراــيزــلاب ،ةــنـيـفس يأ نتم ىلــع ماـــيـقلا –

،ةيماظنلا
ةيرحبلا ةيمومعلا كالمألا ىلع ةظفاحـملا يف ةكراشملا –

،ةيرحبلا ةئيبلاو
يرــحـــبلا نـــمألاب ةقلعـــتملا دـــعاوـــقلا ذيــــفـــنت يف ةـــــكراــــشملا –

،يئانيملاو
ةيرشبلا ةايحلا ىلع ةظفاــحـملا دعاوق مارتــــحا ىلع رهــــسلا –

تاليهستلا اذكو يرحبلا لمعلاو ةحالملا ةمالس ىلعو رحبلا يف
،ةيرحبلا

رهسلاو نفسلا ءانب تاططخم ىلع ةقفاوملا يف ةكراشملا –
،اهب ةقلعتملا ريياعملا مارتحا ىلع

وأ ثادحألل اعبت ةينقتلاو ةـيرادإلا تاقيقـــــحتلاب ماــــيــــقلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،رحبلا يف ثداوحلا

تاــعاطـــقلا عـــم قيـــسنــــتلاب ةيرــــحبلا تاماطـــــحلا ريــــيست –
.ةينعملا

ةيسيئرلا ةيرحبلا ةطحـملاو ةيرحبلا ةرئادلا تايحالص ددحت
نم تارارق بجومب يلخادلا اهميظـــنتو ةيرــــحـــبلا ةطــــــحـملاو
.ينطولا عافدلا ريزو

،هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا تايحالصلا سراـــمت :٤ ةّداملا
سرحل ةيـنــــطولا ةحلــــصـــملا يمدــــختـــسم فرــــط نــــم ايرـــــــصح
نوؤشلا يف نييرادإلا نيفرصتملا كالسأل نيمتنملا لحاوسلا
سرح ناوـعأو يرـــحبلا لمــــعلاو ةـــحالــــملا يشــــتفمو ،ةيرــــحبلا
خرؤملا73٤-69 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأل اقبط ،لحاوسلا

6991 ةنس ربـــمــــســـيد لوأ  قــــفاوــــملا71٤1 ماــــع بـــــجر٠2 يــف
.هالعأ روكذملاو

ةيرحبلا ةيرادإلا تادحولل يميظنتلا لكيهلا ددحي :٥ ةّداملا
.موسرملا اذهب لوألا قحلملا يف ،ةيلحـملا

ةيلحـملا ةيرـحـــبلا ةــــيرادإلا تادــــحوـــلا ددــــع ددــــــحي :٦ ةّداملا
.موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف ،اهتارقمو ةيميلقإلا اهدودحو

ةــــسراـــــمم راـــطإ يف ،ةـــيرـــحـــبلا رئاودـــــلا عـــبــــتــــت :٧ ةّداملا
ايـــفيـــظو ،هالعأ3 ةداــــملا يف اهيــــلــــع صوـــصنـــملا اهتاـــــيحالص

سرحل ةينطولا ةحلصملل )ب ش د( ةـــــيرـــحبلا نوؤــــشلا ةرئاد
رييستلاو قيسنتلا تاطلس لكب اههاجت عتمتت يتلا لحاوسلا

 .ةبقارملاو
تاطحـملاو ةيسيئرلا ةيرحبلا تاطحـملا عبتت:٨ ةّداملا

يف اهيلع صوصنملا اهتايحالص ةسرامم راطإ يف ،ةيرحبلا
اههاجت عتمـتت يتلا ةيرــــحبلا رئاودلا ايفيـــــظو ،هالعأ3 ةداــــملا

 .ةبقارملاو رييستلاو قيسنتلا تاطلس لكب

ماع مرـــحــــم92 يف خرؤـــــملا2٠-6٠ مـــــقر رــــمألا ىضتقمبو  –
يساسألا نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا72٤1
،ممتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا

مرـــــحم72 يف خرؤــــملا٠6-٤7 مــــقر موـــسرــــملا ىضـــتقمبو –
ءاشـــــنإ نمضتــــملاو٤791 ةنس ريارــــبف٠2 قــــفاوــملا٤931 ماع
نييركسعلا نيفظوملاب نيهيبشلا نييندملا نيفظوملا نم راطإ

يساسألا نوناـــقلا دعاوــــق ديدــــحتو ينــــطولا عاـــــفدلا ةرازو يف
،ممتملا ،نييركسعلاب نيمئادلا نيهيبشلا ىلع قبطملا

يف خرؤـــملا73٤-69 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو6991 ةنس ربـمسيد لوأ  قفاوملا71٤1 ماع بجر٠2
ةيرحبلا نوؤــشلا يف نيـــيرادإلا نيــــفرـــصــــتملا كالــــسأ ثادـــــحإ

،ئطاوشلا ةسارح ناوعأو يرحبلا لمعلاو ةحالملا يشتفمو

يف خرؤملا8٥-٠٠٠2 مـقر يــــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٠٠2 ةنس سرام31 قفاوملا٠2٤1 ماع ةجحلا يذ7
نم نفسلا ىلع ةباقرلا لوـــح مهافــــتلا ةركذـــــم ىلع قيدـــــصتلا

ةعّقوملا ،طسوتـــملا ضيـــبألا رحبلا ةقطـــنمب ءانيــــملا ةلود لبق
،7991 ةنس ويلوي11 خيراتب اطلام يف

يف خرؤـــملا1٠-71 مــــقر يـــساـــئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو71٠2 ةنس رــياــــنـي2  قفاوملا83٤1 ماع يناثلا عيبر3
اميسال ،اهميظنتو لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا ماهم
،هنم٥1و٤1 ناتداملا

يف خرؤــملا٠73-91 مـــــقر يــــسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82  قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
٤1 يف خرؤملا٥9-٠2 مــقر يسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٠2٠2 ةنــــس ليرــــبأ8 قـــفاوــــملا1٤٤1 ماع نابـــــــعش
لدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم
،ممتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يــــسائرلا موـــــسرــــملا ىضتقمبو –
نمــضــــتملاو12٠2 ةنــــس رـــــياربــــــف12 قــفاوـــــملا2٤٤1 ماع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

6 يف خرؤملا٠٥3-69 مقر يذيفــــنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو6991 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا71٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،ةيلحـملا ةيرحبلا ةرادإلاب

يف خرؤملا9٤1-2٠ مقر يذيفـــــنتلا موسرـــملا ىضـــتقمبو –
دعاوق ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ويام9 قفاوملا32٤1 ماع رفص62
،نفسلا شيتفت

: يتأي ام مسري
رـــمألا نــــم6و3 نيــــتداــــملا ماكــــحأل اقيبـــــطت: ىلوألا ةّداملا

ربوتكأ32 قفاوملا6931 ماع لاوــش92 يف خرؤـــــملا٠8-67 مقر
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،6791 ةنس

 .ةيلحـملا ةيرحبلا ةرادإلا ميظنت ديدحت ىلإ
ةيرــحـــبلا تاـــطــــحـــــملاو ةــــيرــــحبلا رئاودلا لــــــكشــــت:2 ةّداملا

ةيرحبلا ةيرادإلا تادــــحولا ،ةيرــــحــــبلا تاطـــحـــــملاو ةيــــســــيئرلا
ةيرـــــحبلا ةــــيرادإلا فئاـــــظولا عوــــمــــجـــمب ةـــــــفّلــــكملا ةيلحـــــــملا
.اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا
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لوألا قحلملا

ةيلحـملا ةيرحبلا ةيرادإلا تادحولل يلكيهلا ميظنتلا

تالهؤملاةلكيهلا ةدحولا

ةيرحبلا ةرئادلا ةدايق
...........................ةيرحبلا ةرئادلا سيئر

...........................................ةدايقلا ةنامأ
ةيرحبلا ةرادإلا بتكم

.....................................بتكملا سيئر

رحبلا لاجر ةليصف
...................................ةليصفلا سيئر
لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب

نفسلا ةليصف
..................................ةليصفلا سيئر
لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب

 نييرحبلا لمعلاو ةمالسلا بتكم
.....................................بتكملا سيئر

ةيرحبلا ةمالسلا ةليصف
...................................ةليصفلا سيئر
لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب

.يرحبلا لمعلا ةليصف
...................................ةليصفلا سيئر
لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب

 يرحبلا نمألا بتكم
....................................بتكملا سيئر

يرحبلا نمألا ريياعم ةليصف
 ...................................ةليصفلا سيئر

لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب
ةيئانيملا تآشنملاونفسلانمأةليصف

...................................ةليصفلا سيئر
لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب

ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا يف سيئر يرادإ فرصتم
.ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم يرحبلا لمعلاو ةحالملل سيئر شتفم وأ
 .لحاوسلا سرح ناوعأ

وأ ةــيــناــثــلا ةــجردــلا نــم ةــيرـــحـــبـــلا نوؤشلا يف سيـــئر يرادإ فرصتـــم
 .ةيرحبلا نوؤشلا يف يسيئر يرادإ فرصتم

يف يرادإ فرصتم وأ ةيرحبلا نوؤشلا يف يسيئر يرادإ فرصتم
 .ىلوألا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا

يف يرادإ فرصتم وأ ةيرحبلا نوؤشلا يف يسيئر يرادإ فرصتم
 .ىلوألا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا

شتفم وأ ةيناثلا ةجردلا نم يرحبلا لمعلاو ةحالملل سيئر شتفم
.يرحبلا لمعلاو ةحالملل يسيئر
يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم وأ يرحبلا لمعلاو ةحالملل يسيئر شتفم
.ىلوألا ةجردلا نم

يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم وأ يرحبلا لمعلاو ةحالملل يسيئر شتفم
.ىلوألا ةجردلا نم

وأ ةــيــناــثــلا ةــجردــلا نــم ةــيرـــحـــبـــلا نوؤشلا يف سيـــئر يرادإ فرصتـــم
 .ةيرحبلا نوؤشلا يف يسيئر يرادإ فرصتم
يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم وأ يرحبلا لمعلاو ةحالملل يسيئر شتفم
.ىلوألا ةجردلا نم

يف يرادإ فرصتم وأ ةيرحبلا نوؤشلا يف يسيئر يرادإ فرصتم
.ىلوألا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا
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ةينطولا ةحلصملل ةيرحبلا نوؤشلا ةرئاد ىلوتت :٩ ةّداملا
تادحولا نيب ةيرــحبلا تاطاــــشنلا قيــــــسنت لحاوــــسلا سرحل

ةيرازولا رئاودلل ةصتخملا حلاصملاو ةيلحـملا ةيرحبلا ةيرادإلا
ةيراجتلا ةيرحبلاب ناتفلكملا ناترازولا اهنم اميس ال ،ةينعملا

 .يرحبلا ديصلاو

ةيلحـملا ةيرحبلا ةيرادإلا تادحولا ديوزت نوــكي :0١ ةّداملا
ةلكوملا تايحالــصلاب لفــــكتلا لــــجأ نم ةيرورــــضلا لئاـــسولاب
نيترازولا نكمي ،هنأ ريغ .ينطولا عافدلا ةرازو قتاـــــع ىلع اهـــــل
ةمهاسملا ،يرحبلا ديصلاو ةيراجتلا ةيرحبلاب نيتفلكملا

ينقتلا معدلا لاكشأ نم لكش يأب تادحولا هذه ءادأ نيسحت يف
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةـــيرحـبلا ةــيرادإلا تادـــحوـــلل رــــفوــتــت نأ بــــجـي :١١ ةّداملا
رحبلا يلمعتسمل ةحوتفمو ةمئالم ةيدعاق تآشنم ةيلحـملا

.روهمجلاو
،موــــسرملا اذــه ماــكحأ قــيبطت تاــيفيك حـــضوت :2١ ةّداملا

ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع
 .يرحبلا ديصلابو ةيراجتلا ةيرحبلاب نيفلكملا نيريزولاو

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت :٣١ ةّداملا
ةّيـمــسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موـــسرـــملا اذــــه رـــشـني:٤١ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8 يف رئازجلاب رّرح

12٠2.
دارج زيزعلا دبع
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 تايئاصحإلاو قيثوتلا بتكم
.......................................بتكملا سيئر

.قيثوتلا ةليصف
.......................................ةليصفلا سيئر

لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب

تايئاصحإلا ةليصف
.......................................ةليصفلا سيئر

لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب

 ةيسيئرلا ةيرحبلا ةطحـملا ةدايق
........ةيسيئرلا ةيرحبلا ةطحـملا سيئر

...........................................ةدايقلا ةنامأ

 ةيرحبلا ةرادإلا بتكم
........................................بتكملا سيئر

رحبلا لاجر ةليصف
 .......................................ةليصفلا سيئر
لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب
نفسلا ةليصف
.......................................ةليصفلا سيئر

لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب

يرحبلا لمعلاو ةمالسلا بتكم
........................................بتكملا سيئر

ةيرحبلا ةمالسلا ةليصف
.......................................ةليصفلا سيئر

لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب
يرحبلا لمعلا ةليصف
.......................................ةليصفلا سيئر

لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب

يرحبلا نمألا بتكم
........................................بتكملا سيئر
يرحبلا نمألا ريياعم ةليصف
.......................................ةليصفلا سيئر

لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب

فرصتم وأ ةيناثلا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا يف سيئر يرادإ فرصتم
لـمـعـلاو ةــحالــمــلــل سيــئر شتــفــم /ةــيرــحــبــلا نوؤشلا يف يسيــئر يرادإ
.يرحبلا لمعلاو ةحالملل يسيئر شتفم وأ ةيناثلا ةجردلا نم يرحبلا

يف يرادإ فرصتم وأ ةيرحبلا نوؤشلا يف يسيئر يرادإ فرصتم
لـمـعـلاو ةـحالـمـلـل يسيــئر شتــفــم /ىلوألا ةــجردــلا نــم ةــيرــحــبــلا نوؤشلا
.ىلوألا ةجردلا نم يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم وأ يرحبلا

يف يرادإ فرصتم وأ ةيرحبلا نوؤشلا يف يسيئر يرادإ فرصتم
لـمـعـلاو ةـحالـمـلـل يسيــئر شتــفــم /ىلوألا ةــجردــلا نــم ةــيرــحــبــلا نوؤشلا
.ىلوألا ةجردلا نم يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم وأ يرحبلا

فرصتم وأ ةيناثلا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا يف سيئر يرادإ فرصتم
لـمـعـلاو ةــحالــمــلــل سيــئر شتــفــم /ةــيرــحــبــلا نوؤشلا يف يسيــئر يرادإ
.يرحبلا لمعلاو ةحالملل يسيئر شتفم وأ ةيناثلا ةجردلا نم يرحبلا
.لحاوسلا سرح ناوعأ

يف يرادإ فرصتم وأ ةيرحبلا نوؤشلا يف يسيئر يرادإ فرصتم
.ىلوألا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا

وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا يف يرادإ فرصتم
 .ةثلاثلا

وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا يف يرادإ فرصتم
.ةثلاثلا

يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم وأ يرحبلا لمعلاو ةحالملل يسيئر شتفم
.ىلوألا ةجردلا نم

.ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم

.ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم

يف يرادإ فرصتم وأ ةيرحبلا نوؤشلا يف يسيئر يرادإ فرصتم
.ىلوألا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا

.ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم
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تآشنملاو نفسلا نمأ ةليصف
ةيئانيملا

 .......................................ةليصفلا سيئر
لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب

ةيرحبلا ةطحـملا ةدايق
........................ةيرحبلا ةطحـملا سيئر

......................................... ةدايقلا ةنامأ

ةيرحبلا ةرادإلا بتكم
........................................بتكملا سيئر
رحبلا لاجر ةليصف
.......................................ةليصفلا سيئر

لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب
نفسلا ةليصف
 .......................................ةليصفلا سيئر

لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب
يرحبلا لمعلاو ةمالسلا بتكم
........................................بتكملا سيئر
ةيرحبلا ةمالسلا ةليصف
 .......................................ةليصفلا سيئر

لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب
يرحبلا لمعلا ةليصف
.......................................ةليصفلا سيئر

لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب
يرحبلا نمألا بتكم
........................................بتكملا سيئر
يرحبلا نمألا ريياعم ةليصف
.......................................ةليصفلا سيئر

لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب
تآشنملاو نـــــــــــفسلا نـــــــــــمأ ةـــــــــــلـــــــــــيصف
ةيئانيملا

.......................................ةليصفلا سيئر
لحاوسلا سرح ناوعأ ةدعاسمب

وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا يف يرادإ فرصتم
.ةثلاثلا

يف يرادإ فرــــصتم وأ ةـــيرحبلا نوؤـــشلا يف يــــسيئر يرادإ فرــــصتم
لـمـعـلاو ةــحالــمــلــل يسيــئر شتــفــم/ىلوألا ةــجردــلا نــم ةــيرــحــبــلا نوؤشلا
 .ىلوألا ةجردلا نم يرحبلا لمعلاو ةحالملل شتفم وأ يرحبلا
 .لحاوسلا سرح ناوعأ

.ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا يف يرادإ فرصتم

.ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا يف يرادإ فرصتم

.ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا يف يرادإ فرصتم

.ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم

.ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةجردلا نم يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم

.ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةجردلا نم يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم

.ةيناثلا وأ ىلوألا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا يف يرادإ فرصتم

.ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةجردلا نم يرحبلا لمعلاو ةحالملا شتفم

.ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةجردلا نم ةيرحبلا نوؤشلا يف يرادإ فرصتم
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يناثلا قحلملا
ةيلحـملا ةيرحبلا ةيرادإلا تادحولا تارقمو ةيميلقإلا دودحلاو ددعلا

ةينعملا ةيرحبلا تايدلبلاو تايالولاتارقملا تادحولا

نارهو

يديهم نب ىسرم

تاوزغلا

عشوي انديس

نينح

فاص ينب

راجزوب

نارهو

ويزرأ

مناغتسم

رضخل يديس

ناسملت ةيالو

تنشومت نيع ةيالو

نارهو ةيالو

 مناغتسم ةيالو

ةقاوفلا ةدريسم - يديهم نب ىسرم

ناسملت ةيالو

تاوزغلا- ةيلحاوسلا- ءاثالثلاقوس

 ناسملت ةيالو

نسارومغي راد

ناسملت ةيالو

دالخ ينب - نينح

ناسملت ةيالو

- فاص ينب - ةبارغلا ةصاهلو

- ةدع نب يديس -يفاصلا يديس

ةقرات - لحيكلا دالوأ

تنشومت نيع ةيالو

راجزوب-ديعاسملا-ةعمجوب دالوأ

تنشومت نيع ةيالو

- رفسوب -رصنعلا - ةمركلا

- ريبكلا ىسرم - كرتلا نيع

ليدق - ريجلا رئب - نارهو

نارهو ةيالو

جاجحلا ىسرم- ةويطب-ويزرأ

نارهو ةيالو

-نارغزم- ةيديتس- ةكانرف

مناغتسم

ناضمر كلاملا دبع

مناغتسم ةيالو

- ةرضخ - رضخل يديس - جاجحلا

 ملاغوب دالوأ - ةشاعشع

مناغتسم ةيالو

ةيميلقإلا دودحلا

ةيرئازجلا ةيرحبلا دودحلا نم

 سيمارك سأرىلإ ةيبرغملا

ةيرئازجلا ةيرحبلا دودحلا نم

اليك سأر ىلإ ةيبرغملا

ةزرات سأر ىلإ اليك سأر نم

ةرينش سأرىلإ ةزرات سأر نم

ةريزج ىلإ ةرينش سأر نم

دنور

حلاملا يداو ىلإ دنور ةريزج نم

يلع ىسرم ىلإ حلاملا يداو نم

راونوب

راونوب يلع ىسرم نم

 يوقيا سأر ىلإ

يديس سأر ىلإ يوقيا سأر نم

روصنم

روصنم يديس سأر نم

سيليو سأر ىلإ

سأر ىلإ سيليو سأر نم

سيمارك

 ةيرحبلا ةرئادلا

نارهو

ةيرحبلا ةطحـملا

يديهم نب ىسرم

ةيرحبلا ةطحـملا

تاوزغلا ةيسيئرلا

ةيرحبلا ةطحـملا

عشوي انديس

ةيرحبلا ةطحـملا

نينح

ةيرحبلا ةطحـملا

فاص ينب

ةيرحبلا ةطحـملا

راجزوب

ةيرحبلا ةطحـملا

نارهو ةيسيئرلا

ةيرحبلا ةطحـملا

ويزرأ ةيسيئرلا

ةيرحبلا ةطحـملا

مناغتسم ةيسيئرلا

يديس ةيرحبلا ةطحـملا

رضخل
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ةينعملا ةيرحبلا تايدلبلاو تايالولاتارقملا تادحولا

رئازجلا

ىسرملا

سنت

ءاوح ينب

ةياروق

ةينادمحلا

ليعامسوب

جرف يديس

ةليمجلا

رئازجلا

تسوفنمت

فلشلا ةيالو
ةزابيت ةيالو
رئازجلا ةيالو
سادرموب ةيالو
وزو يزيت ةيالو

ىسرملا - ةرهظلا
فلشلا ةيالو

سنت - نامحرلا دبع يديس
فلشلا ةيالو

ءاوح ينب - نيسوق يداو
فلشلا ةيالو

- ةياروق - طاهرل - سومادلا
نوملسم

ةزابيت ةيالو
- ساليغ يديس -صنلا ةرجح

ةزابيت - لاشرش
ةزابيت ةيالو

-نوراهوب-تياروقات نيع
- ةكوف-ليعامسوب- يتسيمخ

ةدواود
ةزابيت ةيالو

ةقارش-يلاواطسا- ةدلارز
رئازجلا ةيالو

- تامامحلا- ناينبلا نيع
وديمح سيار
رئازجلا ةيالو

- يريز نبإ نيغولوب
-يداولا باب

-ىطسولا رئازجلا - ةبصقلا
- دادزولب دـمحم-دـمحمأ يديس

 ةيدمحـملا- ياد نيسح
رئازجلا ةيالو

- يرحبلا جرب - نافيكلا جرب

- ةياط نيع - ىسرملا

ةياغرلا - ةواره

رئازجلا ةيالو

ةيميلقإلا دودحلا

سيمارك سأر نم
ةليسك فاكىلإ

سيمارك سأر نم
توزقت يداو ىلإ

 توزقت يداو نم
دنرلا فاك ىلإ

ديزوب سأر ىلإ دنرلا فاك نم

ديزوب سأر نم
صنلا ةرجح ىلإ

صنلا ةرجح نم
ربق لامش ىلإ

 ةيمورلا

 ةيمورلا ربق لامش نم
نارفزم يداو ىلإ

نارفزم يداو نم
طارقأ سأر ىلإ

طارقأ سأر نم
وديمح سيار فاك ىلإ

ىلإ وديمح سيار فاك نم
ةيدلبل ةيقرشلا دودحلا

ةيدمحـملا

ةيدلبل ةيبرغلا دودحلا نم

نافيكلا جرب

ةيربابك سأر ىلإ

ةيرحبلا ةرئادلا
رئازجلا

ةيرحبلا ةطحـملا
ىسرملا

ةيرحبلا ةطحـملا
سنت ةيسيئرلا
 ةيرحبلا ةطحـملا

ءاوح ينب
 ةيرحبلا ةطحـملا

ةياروق

ةيرحبلا ةطحـملا
لاشرش ةيسيئرلا

 ةيرحبلا ةطحـملا
ليعامسوب

 ةيرحبلا ةطحـملا
جرف يديس

 ةيرحبلا ةطحـملا
ةليمجلا

ةيرحبلا ةطحـملا
رئازجلا ةيسيئرلا

 ةيرحبلا ةطحـملا

تسوفنمت

)عبات(يناثلا قحلملا
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ةينعملا ةيرحبلا تايدلبلاو تايالولاتارقملا تادحولا
يرحبلا يرومز

تانج باك

سلد

تريزقت

نوفزأ

ةبانع

فاليإ ةلات

ةياجب

ةيروصنم ةمايز

لجيج

لقلا

-وصروق - يرحبلا واودوب

ةطاقل -يرومز- ةينثلا- سادرموب

سادرموب ةيالو

تانج باك

سادرموب ةيالو

ريفعأ - سلد - دواد يديس

سادرموب ةيالو

نسيلفإ - تريزقيت - ةنارزيم

وزو يزيت ةيالو

عفاش تيآ-نوفزأ

وزو يزيت ةيالو

 ةياجب ةيالو

لجيج ةيالو

ةدكيكس ةيالو

ةبانع ةيالو

فراطلا ةيالو

 ةياجب - ةجوت - ةليسك ينب

 ةياجب ةيالو

- ساقوأ - يشيت - ةفيلخوب - ةياجب

وبلم - نينثالا قوس

 ةياجب ةيالو

ةناوعلا - ةيروصنم ةمايز

لجيج ةيالو
- رداقلا دبع ريمألا - لجيج

- يفــــــــشن راـــــنقلا - ريــــــــــهاـــــــطلا
 -زيزعلا دبع يديس

ةيليملا - لوجع داو يريخ
لجيج ةيالو

عونق - ةيطــع دالوأ - نوــياــم قاــنـــخ
- ةركرك - لقلا - عيارشلا -

سولامت
ةدكيكس ةيالو

ةيميلقإلا دودحلا
ةيربابك سأر نم

 رسي يداو ىلإ

رسي يداو نم

ءاعبرألا يداو ىلإ

ءاعبرألا يداو نم

ةيسيم فاك ىلإ

ىلإ ةيسيم فاك نم

ةنور تيآ فاك

فاك ىلإ ةنور تيآ فاك نم

ةليسك

دودحلاىلإ ةليسك فاك نم

 ةيسنوتلا ةيرئازجلا ةيرحبلا

ةليسك فاك نم

نوبرك سأر ىلإ

 نوبرك سأر نم

ةمايز فاك ىلإ

ةمايز فاك نم

ريسك يداو ىلإ

ريسك يداو نم
روهز يداو ىلإ

 روهز يداو نم
ةعلق سأر ىلإ

ةيرحبلا ةطحـملا

يرحبلا يرومز

ةيرحبلا ةطحـملا

تانج باك

ةيرحبلا ةطحـملا

سلد

 ةيرحبلا ةطحـملا

تريزقت

 ةيرحبلا ةطحـملا

نوفزأ

ةيرحبلا ةرئادلا

ةبانع

ةيرحبلا ةطحـملا

فاليإ ةلات

ةيرحبلا ةطحـملا

ةياجب ةيسيئرلا

ةيرحبلا ةطحـملا

ةيروصنم ةمايز

ةيرحبلا ةطحـملا
لجيج ةيسيئرلا

ةيرحبلا ةطحـملا
لقلا

)عبات(يناثلا قحلملا
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ةينعملا ةيرحبلا تايدلبلاو تايالولاتارقملا تادحولا
ةدكيكس

ىسرملا

يبياطش

ةبانع

ةلاقلا

ةلفلف - ةدكيكس - تيوز نيع
ةدكيكس ةيالو

-زوزع نب - دـمحم يدعس لدنج
ىسرملا

ةدكيكس ةيالو
يديارس - بنعلا يداو - يبياطش

ةبانع ةيالو
 ينوبلا - ةبانع

ةبانع ةيالو

- ةلاقلا - ناحيرب - يديهم نب - طشلا
لوبطلا مأ

فراطلا ةيالو

ةيميلقإلا دودحلا
ةعلق سأر نم
ةلفلف سأر ىلإ
 ةلفلف سأر نم

شاكع ةريزج ىلإ

 شاكع ةريزج نم
ركسلا زبخ ىلإ
 ركسلا زبخ نم

غرفم داو ىلإ

دودحلا ىلإ غرفم داو نم
ةيسنوتلا ةيرئازجلا ةيرحبلا

ةيرحبلا ةطحـملا
ةدكيكس ةيسيئرلا

ةيرحبلا ةطحـملا
ىسرملا

ةيرحبلا ةطحـملا
يبياطش

ةيرحبلا ةطحـملا
ةبانع ةيسيئرلا

 ةيرحبلا ةطحـملا
ةلاقلا

يف خرؤملا٠73-91 مــقر يـــسائرلا موــــسرــــملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنسربمسيد82 قفاوــملا1٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـــملا87-12 مـــقر يـــساــئرلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنـــس رـــياربـــف12 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا98-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ٠3
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو  يف ةماعلا ةيشتفملا ميظنت
،اهريسو

يف خرؤـــملا٥21-21 مــــقر يذيـــــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا21٠2 ةنس سرام91 قــفاوــــملا33٤1 ماع يناثلا عيبر62
ةصصختملا ةينطولا دهاعملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

،ينهملا نيوكتلا يف

يف خرؤملا89-٤1 مقر يذيــفنتــلا موـــسرــــملا ىضــتقمبو –
٤1٠2 ةنس سراــم٤ قــــفاوــــملا٥3٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمــــج2
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم ميظنت دعاوق ددحي يذلا

،اهريسو ةيالولا يف

يف خرؤملا٠٤1-٤1 مقر يذــيفنتلا موــــسرملا ىضــــتقمبو –
٤1٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوـــملا٥3٤1 ماــــــع ةيناــــثلا ىداـــــمـــج٠2
ينهملا نيوكتلا زكارمل يجذومنلا يـــساسألا نوناقلا ددحي يذلا

،نيهمتلاو

2٤٤١ ماع لاوش٨ يفخّرؤم٦١2-١2 مـــقر يذيفنتموسرم
رـــيــس تاــيفـــيك ددــــحي،١202 ةنـــس وياــــم02 قفاوملا
نوـــــعطلا يف ةــــــقبــــسملا ةــحلاــــصملل ةـــصاــخلا ةـــنجللا
.نيهمتلا دقعب ةقلعتملا تاعازنلا  ةيوستل

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناــــتداـــــمـلا امــــيـــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع بجر٠1 يف خّرؤـملا3٠-٠9 مــــقر نوـــناــــقلا ىضتقمبو –

،لمعلا ةيشتفمب قــلعتملاو٠991 ةنـس رـياربف6 قفاوملا٠1٤1
،مّمتملا و لّدعملا

ماع بجر٠1 يف خّرؤملا٤٠-٠9 مــــــقر نوــناــــقلا ىضتقمبو –
تاعازنلا ةيوستب قلعتملاو٠991 ةنس رياربف6 قفاوملا٠1٤1
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا يف ةيدرفلا

ماع ناضمر62 يف خّرؤملا11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ماع نابـعــــش91 يف خّرؤــــملا٠1-69 مــــقر رــــمألا ىضتقمبو –
يتلا دعاوقلا ددحي يذلا6991 ةنس رياـنــــي٠1 قـــــفاوـــــملا61٤1

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا مكحت

ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا٠1-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1

 ،هنم62 ةداملا  اميس ال ،نيهمتلا لاجم يف

)عبات(يناثلا قحلملا
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نوكي امدنع يعرشلا هـيلو وأ نهــــمتـــملا نــــكــــمي :٦ ةّداملا
نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا وأ مدختـــسملا وأ ،ارصاق نهمتملا
ةصاخلا ةنجللا ىلإ ءوجللا ،نهمتملا اهيلإ يمتني يتلا ينهملا

.ةدقاعتملا فارطألا نيب عازن عوقو دنع تقو يأ يف

يــف اهسيئر نم بلطب ةصاخلا ةنجللا عمتجت :٧ ةّداملا
عم ،ينعملا بلط اهمالتــسا خـــيراـــت نم ماــــيأ )7( ةعــــبـــــس لجأ
. عازنلا يفرط روضح ةيمازلإ

روضحل ايباــتك ةـــصاـــخلا ةنـــجللا ءاـــضــــعأ ءاــــعدتـــــــــسا متي
خيرات نم ،لقألا ىلع ،ةعاس )8٤( نيعبرأو ٍنامث لبق عامتجالا
 .عامتجالا داقعنا

،عامتجالا نع عازنلا يفرــط دحأ بايغ ةلاـــــح يف :٨ ةّداملا
 .اهسفن لاكشألا بسح ديدج نم ةصاخلا ةنجللا عمتجت

ىدحإ ،ةصاخلا ةنجللا تاعامتـــجا ىلع بــــترــــــتي :٩ ةّداملا
: ةيتآلا جئاتنلا

ارضحم ةصاخلا ةنجللا دـــــعت: فارطألا قافتا ةلاح يف –
عــيــمــــج هــعــّقوــيو هــيـــــلـــع قاــــفــــتالا مت اـــم هـــيــــــف نيبـــت،حلصلل
.ةصاخلا ةنجللا ءاضـعأ

ةصاخلا ةنـــجللا دـــــعت : فارطألا قافتا مدع ةلاـــح يف –
فـــقوـــمو قاــــفتالا مدع بابسأ هيف نيــــبت ،حلـــــصلا مدعب ارضحم
ءاضعأ عيمج هعّقويو ،ةصاخلا ةنجللا يأر اذكو عازنلا يفرــــط

.ةصاخلا ةنجللا

يف ةروكذملا ةـصاــــخلا ةنــــجــــللا رضاـــــحم نّودـت:0١ ةّداملا
لبق نم هيلع رشؤـــمو عّقوم صاــــخ لجــس يف ،هالــعأ9 ةداملا

ءاضعأ عيمــجل هنم ةخــــسن ميلــــست عم ةصاــــخلا ةنجللا سيئر
.ةصاخلا ةنجللا

ّةيمــسرلا ةديرــــجلا يف موـــــــــسرـــملا اذــــه رـــشــــني :١١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

دارج زيزعلا دبع

––––––––––––H–––––––––––
2٤٤١ ماع لاوش٨ يفخّرؤــم٧١2-١2 مقر يذيفنتموسرم

تايفيكو طورش ددحي ،١202 ةنس ويام02 قفاوملا
يف تاراـــشتــسالاو تاـــــساردلا ةـــطــــــشـــنأ ةـــــــسراـــــــمم

.تاباغلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةـــحالــفلا نـــيداــيم
–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٤81-61 مقر يذيـفنـــتلا موـــسرـــملا ىضــــتقمبو –
ددحي يذلا61٠2 ةنس وــينوي22 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر71
نيوكتلا يف ةصصختملا زكارملا ريسو ميظنت تايفيكو ماهم
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا

يف خرؤملا321-٠2 مــقر يذيــــفنــــتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام91 قفاوــملا1٤٤1 ماع ناــــضمر62
،نهمتملل بتارلا هبش عفد تايفيك

يف خرؤملا٤92-٠2مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـمبو –
يذـــلا٠2٠2 ةنـس رـــبوـــتكأ21 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع رـــفـص٤2
حنم تايفيك اذكو هماهمو نيهمتلا ملعم نييعت طورش ددحي
 ،نينهمتملل يجوغاديبلا ريطأتلا ةحنم

: يتأي ام مسري

نوــناـــقــلا نــم62 ةداــملا ماـكـــحأل اـــقــيـــبــــطت:ىلوألا ةّداملا
وينوي٠1 قفاوـملا93٤1 ماع ناضـمر٥2 يف خرؤملا٠1-81 مقر

،نيهــمـــتلا لاـــجم يف ةقبــــطملا دــــعاوـــقلا ددــــحي يذلا81٠2 ةنـــــس
ةصاخلا ةنجللا ريس تايفيك ديدـــحت ىلإ موـــسرملا اذه فدهي
دقعب ةقلعتملا تاعازنلا ةيوستل نوعطلل ةقبسملا ةحلاصملل
.نيهمتلا

ةقبسملا ةحلاصملل ةصاــخلا ةنــــجللا رقم ددـــــحي:2 ةّداملا
ىوتسم ىلع نيهمتلا دقعب ةقلعتملا تاعازنلا ةيوستل نوعطلل
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةيئالو ةيريدم لك

ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ةـــصاـــخلا ةنـــــجللا سأرـــــي :٣ ةّداملا
.هلثمم وأ  ةيالولاب نيينهملا

نيهمتلاب ةفلكملا ةحلصملا ةـــصاخلا ةنــــجللا ةناــــمأ ىلوتت
.ةيالولاب نيينهملا  ميلعتلاو نـــيوــكـــتلا ةـــيرـــيدـــم ىوــــتــــسم ىلع

ةبترتملا تاعازنلا لح ىلع ةصاخلا ةنجللا رهست :٤ ةّداملا
يفرط نيب ةيدولا قرطلا لكب نيهمتلا دقع دونب ذيفنت مدع ىلع
ارصاق نهمتملا نوكي امدنع يعرشلا هيلو وأ نهمتملا( عازنلا

: لالخ نم ،)مدختسملاو

،عازنلا يفرط عامس –

،عازنلا يفرط نم ةمدقملا عئاقولا ةحص نم ققحتلا –

 .عازنلا ةيوستل لح حارتقا –

ىلإ ةـــضيرـــع ،ةحلـــصـــم هل يذلا فرـــــطلا هــــجوــــي :٥ ةّداملا
.مالتسا لصو ىلع لوصحلا لباقم ةصاخلا ةنجللا سيئر

: يتأي ام ةضيرعلا نمضتت نأ بجي

،عازنلا عئاقو –

،عازنلا عوضوم صخت ةقيثو لك –

.نيهمتلا دقع نم ةخسن –
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يف خرؤملا9٤2-٥1 مــقر يذيــــفنــــتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةنس ربمـــتبس92 قفاوملا63٤1 ماع ةجحلا يذ٥1
ةنّودم نييحتو ريـــيــــست طورـــش اذكو روــــحمتو ىوتحم ددحي
 ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا

يف خرؤملا٥63-٠2 مقر يذــيفنـــتلا موـــسرـــملا ىضـــتقمبو –
يذــلا٠2٠2 ةــنس رـــبمسيد8 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر22
ةـفيحصو ةـيسنجلا ةداهش ميدــــقت نم ءاـفــــعإلا طورــــش ددــــحي
،ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا قـباوسلا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم٥2و٤2 نيتداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
قــفاوملا٥2٤1 ماــع ةـيناثلا ىداـمــج72 يـف خرؤملا8٠-٤٠ مـــقر
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس تشـــغ٤1

تاراشتسالاو تاساردلا ةطشنأ ةسرامم تايفيكو طورش ديدحت
 .تاباغلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا نيدايم يف

 لوألا لصفلا

 ةماع ماكحأ

نيداـــــيم يف تاراشتــــسالاو تاـــــساردلا ةطـــشنأ :2 ةّداملا
ةعضاخ ةّننقم ةطـــشنأ ،تاـــباــــــغلاو ةيـــفيرلا ةيمنــــتلاو ةحالفلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يراجتلا لجسلل

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا هملسي دامتعال عضخت :٣ ةّداملا
نيدايم يف تاراشتسالاو تاساردلل ةننقملا ةطشنألا ةسرامم

صاخشألا فرـــط نـــم تاـــــباـــــغلاو ةيــــفيرلا ةيـــمـــنــــتلاو ةــــحالــــفلا
ةقالع هل اينهم اليهأت نوتبثي نيذلا نييونعملا وأ نييعيبطلا

.هاندأ٤ ةداملا يف ةروكذملا تاصصختلاب

يف تاراشتسالاو تاـــساردلا ةطــــشنأ نمـــضــــتت :٤ ةّداملا
،صوصخلا ىلع تاــــباغلاو ةيـــفيرلا ةيـــمنتلاو ةـــحالفلا نيداــيم
 : يتأي امب ةلصلا تاذ تاصاصتخالا

 ،يتابنلا جاتنإلا–

 ،يناويحلا جاتنإلا–

 ،ةيحالفلا تارمثتسملاو تاطيحملا يف يحالفلا يرلا–

 ،ةبرتلا ىلع ةظفاحملا–

 ،ةيفيرلا تآشنملا–

 ،يعيبطلا طسولاو تاباغلا–

،يباغلاو يفيرلاو يحالفلا داصتقالا–

،ةيباغلا ةعارزلاو ةيئاذغلا ةعارزلا–

 .تاعالطتسالاو تاقيقحتلا–

بجومب ،هالعأ ةروكذملا ةسدنهلا تاصصخت ةمئاق ددحت
 .ةحالفلاب فّلكملا ريزولا نم رارق

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يندملا نوناــقــلا نمضــتملاو٥791 ةنس ربــــمتبس62 قـــفاوــملا
  ،ممتملاو لدعملا

ماع ناضمر٠2 يف خرؤـــملا9٥-٥7 مــــقر رـــــمألا ىضــتقمبو –
نوناقلا نمـــضتـــملاو٥791 ةنــــس ربـــمتــــبـــس62 قــــفاوـــــملا٥931
  ،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع مرحم72 يف خرؤملا22-٠9 مــقر نوناــــقلا ىضــــتقمبو –
،يراجتلا لجسلاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ81 قفاوملا11٤1
  ،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-3٠ مــقر رــــمألا ىضتقمبو –
،ةــسـفانملاب قــلعتملاو3٠٠2 ةـنـس وـيـلوــي91 قـفاوملا٤2٤1 ماــع
  ،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع
  ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا٤٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،سييقتلاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قلعــتملاو٤٠٠2 ةنــــس تـــشـــغ٤1 قـــفاوــــملا٥2٤1 ماع

  ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةدعقلا يذ٥1 يف خرؤــــملا11-7٠ مــــقر نوـــــناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤1 ماع
 ،لدعملا ،يلاملا يبساحملا

ماــــع بـــجر٠2 يف خرؤـــــملا٠1-11 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤــــملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

يف خرؤــــملا٠73-91 مــــقر يــــسائرلا موــسرمـلا ىضتقمبو –
ةنس ربمـــسيد82 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــمــــج لوأ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو91٠2

9 يف خرؤملا87-12  مــقر يــــــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنــس رياربــــــف12 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــع بـــــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا111-٥1 مقر يذيــفنـــتلا موـــسرــــملا ىــضتقمبو –
تايفيك ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ويام3 قفاوملا63٤1 ماع بجر٤1
 ،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدعتلاو ديقلا

يف خرؤملا٤32-٥1 مــقر يذيـــفــــنتلا موـــــسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةنــس تشـــغ92 قــــفاوـــملا63٤1 ماــــع ةدعــــقلا يذ٤1
ةمظنملا نهملاو ةطــــشنألا ةسراـــمم تايفــــيكو طورــــــش ددــــحي
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا
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،رّيسملل ايلعلا تاساردلا ةداهش نم ةخسن–

.رّيسملل ةينهملا ةربخلا تبثت لمع ةداهش–

لــــجأ يــف ،دامــــتعالا بلــــط فــــلـــم ةــــسارد بــجي :٧ ةّداملا
وأ عادــــيإ خــيراــــت نــم ءادـــتبا ،اـــموـــي )٠2( نيرـــشع ىدـــعتـي ال
.ةليسو يأب ،فلملا لاسرإ

نييــــنــــــعملا غيلـــبت دامـــتـــعالا ةنــــجل ىلع نّيعتي :٨ ةّداملا
.ةليسو يأب ،دامتعالا حنمل للعملا ضفرلاب وأ لوبقلاب

،دامتعالا ةنجل فرط نم دامـــتعالا ضفر ةلاح يف :٩ ةّداملا
خيرات نم ءادتبا ،)1( دـحاو رــــــهـش لـــجأ بلــــطلا بحاــــص حــــنمي
ةديدج تامولعم رصانعب اقفرم هنعط ميدـــقتل ضفرلا غيلبت
يف لصفلا اهيلع بجي يتلا دامــــتعالا ةنـجل ىدل ،تاريربت وأ
 . )1( ادحاو ارهش ىدعتي ال لجأ

لوبــــقملا دامـــتـــعالا بلـــط فـــلم ميـــمــــتت بــــجي :0١ ةّداملا
صاخشألل ةبســنلاب لـــحملا راـــجيإ وأ ةيـــكلم دقـــع نم ةخــــسنب
ّةيمـــسرلا ةرـــشـــنلا نـــم ةخـــســـنبو ،نيـــيوـــنعـــملاو نيـــيـــعــــيبطلا
دادعإ لجأ نم ،ةكرشلا ءاشنإ ةنمضتملا ةينوـــناقلا تانالعإلل
.دامتعالا

ةسراممل دامـــتعالا ىلع لوـــصـــحلا يف طرتــــشي:١١ ةّداملا
 .طورش رتفد يف باتتــكالا ،تاراــــشــتـسالاو تاــساردلا ةطــــشنأ

)٠1( رشعب مّلسملا دامتعالا ةيحالص ةدم ددـحت:2١ ةّداملا
طورشلا سفن قفو هبحاص نم بلطب ،ديدجتلل ةلباق تاونس

 .لوألا دامتعالا ميلست اهساسأ ىلع مت يتلا

لزانتلل لباق ريغ وهو ءاغلإلل لباق دامتعالا:٣١ ةّداملا
ناــك اّيأ راــــجيإ عوـــضوـــم نوــــكي نأ نكــــمــــــي الو ،ليوــحـتلل الو

 .هلكش

ةـساــئرـبو ةــحالـــفـلاب ّفلكملا ريزولا ىدل أشنت :٤١ ةّداملا
تاساردلا ةطشنأ ةسراممل دامتعالا حنمل ةيرازو ةنجل ،هلثمم
.تاراشتسالاو

: يتأي امب فلكت ،ةفصلا هذهبو

ةسرامـــــمل تادامتــــعالا ديدــــجتو حنم تابــــلط لابــقـــتسا–
ةيمنتلاو ةحالفلا نيدايم يف تاراشتسالاو تاساردلا ةطشنأ
،اهيف لصفلاو ،تاباغلاو ةيفيرلا

81و71 نيـتداـــملا يف اهيلـــع صوـــصـــنملا تالاــــحلا ةسارد–
،اهيف يأرلا ءادبإو ،هاندأ

تاراشتسالاو تاــساردلا بتاكـــمل ةمئادلا ةعباـــــتملا نامض–
 ،ةدمتعملا

تاــــــساردلا بتاـــــكمب قلــــعتت تايــــطـــعم ةدـــعاـــق ءاـــشــــنإ –
 .اهنييحت ىلع رهسلاو ،ةدمتعملا تاراشتسالاو

 يناثلا لصفلا

 ةطشنأ ةسرامم تايفيكو طورش

 تاراشتسالاو تاساردلا

ىلع لوصـــحلا بلــــطي نأ صـــخــــش يأ نـــكـــمـــــي ال :٥ ةّداملا
مـــل اـــم تاراـــشتـــسالاو تاـــساردلا طاـــــشن ةسرامــــمل دامتعالا

 : ةيتآلا طورشلا هيف رفوتت

: نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب )أ

،ةيرئازج ةيسنج نم اونوكي نأ–

ةيـــندـــــملا مهـــقوـــقحو ةيـــنوـــناـــقلا مــــهتاردـــقب اوعـــتـــمــــتي نأ–
 ،ةينطولاو

ةلــــــص تاذ ايــــلع تاـــسارد ةداهــــش نيزئاــــح اوــــنوــــكـــي نأ–
 ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا تاصصختلاب

ةيمنتلاو ةحالفلا نيداــيم يف ةينـــهم ةرـــــبـــخ اوــــتـــبــــثي نأ–
 .تاونس )3( ثالث نع لقت ال تاباغلاو ةيفيرلا

 : نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب )ب

 ،يرئازجلا نوناقلل نيعضاخ اونوكي نأ–

لك ،طاشنلا ةرادإل حرتـــــقملا رّيــسملا يف رفوتت نأ بجي–
 .نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب ةروكذملا طورشلا

تاساردلا ةطشنأ ةسراممل دامتعالا بلط قـــفري:٦ ةّداملا
تاباغلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا نيدايم يف تاراشـــتسالاو
قيرط نع لسري وأ عدوي فـلمب ،هالــــعأ٤ ةداــــملا يف ةروكذملا
ةطشنأ دامتعا حنــــمل ةيرازولا ةنــــجللا ىلإ ينورتــكلإلا ديربلا
لباقم ،هاندأ٤1 ةداملا يف ةروـكذملا تاراشتــــسالاو تاــــساردلا

: ةيتآلا قئاثولا نم نوكتيو ،مالتسا لصو

: نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب )أ

،ةءولمم ،دامتعالا بلط ةرامتسا–

،ةيسمش ةروص–

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–

تاصصختلا وأ صصختلا يف ايلع تاسارد ةداهش نم ةخسن–
،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا ةمئاقلا يف ةددحملا

ةلــــــــص تاذ بلاـــطلل ةيـــنهملا ةرـــبـــخلا تبـــثت ةقـــــيثو لك–
.طاشنلاب

: نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب )ب

،ةءولمم ،دامتعالا بلط ةرامتسا–

،ةكرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن–

،رّيسملل ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–
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،ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف موسرملا اذه ماكــــحأل لاــثــــتمالا
ةديرجلا يف ةيــقيـــبطـــتلا هــــصوــــــــصن رـــشـــن خـــيراـــت نــــم ءادــــتبا
 .ةّيمسرلا

ةّيمــــسرلا ةديرــــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رــــشــــني:١2 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش8 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

دارج زيزعلا دبع

––––––––––––H–––––––––––

ماــــع لاوــــش2١ يفخّرؤـــــم022-١2 مـــقر يذـــيــــفـــنتموـسرم
عــيزوـــت لدعـــــي ،١202 ةنـــس وـــياـــم٤2 قـــفاوــــملا2٤٤١
بسح١202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن
.عاطق لك

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتداـــمــــلا امـــيــــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماــــع لاوـــش8 يف خرؤـــــــمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوــــي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامـــج61 يف خرؤـــــمـلا61-٠2 مـــــقر نوــــناــــقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمــسيد13 قفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤـــــملا٠73-91 مــــقر يــــسائرلا موـسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمـــــسيد82 قـفاوـــملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـــملا87-12 مـــقر يــــساــئرـلا موــسرمـــلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنـــس رياربــــف12 قفاوـــــملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا722-89 مقر يذــــــيفـــنـــتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91
،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا12٠2 ةنـس ةينازيــــم نم ىغــــلي : ىلوألا ةّداملا
اهردق جمانرب ةصخرو )جد000.00٠.٠00.1( رانيد رايلم هردق
تاقفنلا يف نادّيقم )جد000.00٠.٠00.٥( رانيد رييالم ةسمخ

ةسراممل دامتعالا حـنمل ةيرازوــلا ةنجللا ةــلـيـكـشـت ددــحـت
ةيمنتلاو ةحالفلا نيدايم يف تاراشتسالاو تاساردلا ةطشنأ
نم رارق بجومب ،اهريسو اهـــميــــظـــنتو تاـــباـــغـــلاو ةـــيـفـيرلا
.ةحالفلاب فلكملا ريزولا

يوـــنـــعــــم وأ يعـــيـــبط صـــــخش لــــك ىلع ّنيعــتي :٥١ ةّداملا
رـيـيـغت لــكــب داــمتـعالا ةــنجل ،ةـــليسو يأـــب ،ملـــعي نأ دمــــتعم
اذــكو اــهـــساسأ ىلــع داــمـتعالا حنم يـتلا رــصانعلا ىلع أرـطـي
ىدعـــتي ال لـــجأ يف ،هـــنــــم بلـــطب ،طاــــشـــنلا فــــقوــــت وأ قيلــعـت
 .رهشأ )3( ةثالــــث

 ثلاثلا لصفلا

 تابوقعلاو ةبقارملا

ةطشنأ ةسراممل دامتعالا بحس وأ قيلعت نكمي :٦١ ةّداملا
 .تاراشتسالاو تاساردلا

يف ةدحاو )1( ةنس ةدمل دامتعالا قيلعت نكمي :٧١ ةّداملا
أرط رييغت لكب دامتعالا ةنجل دامتعالا بحاص مالعإ مدع ةلاح
قيلعت اذكو ،اهساسأ ىلع داـمتــــعالا حـنـــم يتلا رــــصاـــنــــعلا ىلع
.هالعأ٥1 ةداملا يفروكذملا لجألا يف هطاشن

لالخإلا ةجيتن دامتعالل يئاهنلا بــــحسلا مــــتـــــي :٨١ ةّداملا
رتفد يف اهيلع صوصنملا تامازتلالابو موسرملا اذه ماكحأب
: ةيتآلا تالاحلا يف ،طورشلا

اذإ ّالإ ،تاونس )3( ثالث لـــــجأ يف دامتــــعالا لالغتــــسا مدع–
،ةرهاق ةوق ثودحب كلذ هبحاص ررب

تامازتلالل ،ةرركتمو ةريطخ ةفــــصب ،يعوطلا لهاجتلا–
،هيلع ةضورفملا

دامتعالا ىلع لوصـــحلا ىلإ تدأ يـــتلا طورـــــشلا دعــــت مل اذإ–
 ،ةرفوتم

.تاراشتسالاو تاساردلا بتكمل ةيئاضقلا ةيفصتلا–

فقوت ةلاح يف اـضــــــيأ دامـــتــــــــــعالل يئاهــــنلا بـــحــــسلا مـــــتيو
.طاشنلا

عبارلا لصفلا

 ةيلاقتناو ةيئاهن ماكحأ

دامتعالاو ،دامــــتعالا بلط ةرامــتسا جذامن ددحت :٩١ ةّداملا
  .ةحالفلاب ّفلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،طورشلا رتفد اذكو

تاراشتسالاو تاـــساردلا بتاــــكم ىلع نّيعتي :02 ةّداملا
،تاباغلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا نيدايم يف طاشن ةلاح يف
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ماــــــع لاوــــش2١ يفخّرؤـــــم١22-١2 مـــــقر يذيــــفـــنتموسرم
عــيزوـــت لدــــعــي ،١202 ةنــــس وـــياـــم٤2 قـــفاوــــملا2٤٤١
بسح١202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن
.عاطق لك

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتداــــمـلا اـمـــيــــس ال ،روــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـــع لاوـــش8 يف خرؤــــمـلا71-٤8 مــــقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيــلاـــملا نيــناوـــقب قلعـــتملاو٤891 ةنـــس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداـــمـــج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مــــقر نوـــناــــقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤــــملا٠73-91 مـــــقر يـــسائرلا موــسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82  قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـملا87-12 مـــقر يساــئرلا موــــسرـمــلا ىضــتـقـــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــملا722-89 مــــقر يذيـــفنتلا موـسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91
،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا12٠2 ةنس ةينازيـــم نـــم ىغـــلي : ىلوألا ةّداملا
راـــنــــيد نوـــيلـــم نوـــثالـــثو ةعــــســـتو ةئاــــمــــعبرأو راـــــيــــلــــم هردـــــق
ةئامعبرأو رايلم اهردق جمانرب ةصخرو )جد1.93٤.٠٠٠.٠٠٠(
ناّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.93٤.1( راـــنــــيد نوـــيلم نوـــثالــثو ةعــــــستو

نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف
قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـــج61 يــف خرؤـمــلا61-٠2 مـــقر
)12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربـمـسـيد13
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط

عفد دامتعا12٠2 ةــنـــس ةـــيـــنازـــيــــمل صــــــــصـــــخــي :2 ةّداملا
راــنـــيد نوــــيلـــم نوـــثالــثو ةعــــــستو ةئاـــمـــــــعبرأو راـــيــــلـــم هردــــق
ةئامعبرأو رايلم اهردق جمانرب ةصـخرو )جد1.93٤.٠٠٠.٠٠٠(
ناّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.93٤.1( راـــنـــيد  نويـــلم نوـــثالـــثو ةعــــستو

نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف
قــفاوملا2٤٤1 ماـع ىلوألا ىداــمـج61 يــف خرؤمـــلا61-٠2 مــقر
)12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط

مــــــقر نوـــناـــقلا يف اهـــيــــــلع صوــــصنملا( يئاـهــــنلا عباــــطلا تاذ
13 قـــــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج61 يف خرؤـــــمـلا٠2-61
)12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنــــس ربــــــمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط

هردق عفد دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
اهردــق جــماـــنرب ةصــــخرو )جد000.00٠.٠00.1( رانــــيد راـــــيلم
تاقفنلا يف نادّيقي )جد000.00٠.٠00.٥( رانيد رييالم ةسمخ
مــــقر نوـــــناـــقلا يف اهيــــلع صوصـــــنملا( يئاهنلا عـــباـــطلا تاذ
ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا٠2-61

لودجلل اقبط )12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب”

ةّيــــمسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــنــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش21 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

دارج زيزعلا دبع

قحلملا

عاطقلا

.ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

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

)ريناندلا فالآب(

ةصخر
جمانربلا

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

دامتعا
عفدلا

٠٠٠.٠٠٠.1

000.000.١

ةاغلملا غلابملا

عاطقلا

..........................يرلاو ةحالفلا

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

)ريناندلا فالآب(

ةصخر
جمانربلا

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

دامتعا
عفدلا

ةصصخملا غلابملا

٠٠٠.٠٠٠.٥

000.000.٥

٠٠٠.٠٠٠.1

000.000.١

٠٠٠.٠٠٠.٥

000.000.٥



١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لاّوش22
19م١202 ةنس وينوي٣

1٤1و٥-211 ناـــــتداــــمـلا امــــيـــس ال ،روـــــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مــــقر نوـــــناـــقلا ىضـــــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنـس وــيـــلوـــي7 قفاوــــملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداــــمــــج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مــــقر نوـــناــــقلا ىضـــــتقمبو –
نمــــضتـــملاو٠2٠2 ةنـــس ربــــمـــسيد13 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موــسرـــــمـلا ىضـــــــتقمبو –

91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىدامـــــج لوأ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موـسرـــمــــلا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنــس ريارــبف12 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماع بــــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خرؤملا٤٠-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىدامج
تاــعاـــمــــجلاو ةيلـــخادلا ريزول ةصـــصــــخملا تادامـــتعالا عيزوت
بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيــــنارـــمعلا ةئـــــيـــهـــتلاو ةــــيلــــحملا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
: يتأي ام مسري
ةرازو رييست ةينازـــيـــم لودـــــج يف ثدـــــــحي : ىلوألا ةّداملا

عرفلا - ةينارمعلا ةئيهــتلاو ةــيـــلــــحملا تاـــعاـــمــجلاو ةـــيــــلـــــخادلا
: نايتآلا نابابلا - ثلاثلا

ءانتقا - ةيندملا ةـياـــمــــحلا'' هــــناوــــنـــعو9٠-٤3 مـــــقرباــــبلا –
،'' ةينالديصلا هبشو ةينالديصلا داوملا

ءانتقا - ةيـنـــطولا ةدـــــحولا'' هـــناوـــنــــعو28-٤3 مــــقرباــــبلا –
.'' ةينالديصلا هبشو ةينالديصلا داوملا

هردق دامتــعا12٠2 ةــنــــس ةــــيــــنازيــــم نـــم ىــــغــــلي :2 ةّداملا
ةينازـيـــم يف ّديـــــقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠2( راـــنــــــيد نوـــيــــلـــم نورــــشــــع
-ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست
- ةيندملا ةيامحلا''٠9-٤3  مـقر باـبــــلا يفو - ثــــلاــــثلا عرــــفلا

.''تارايسلا ةريظح

هردق دامــــتعا12٠2 ةــنــس ةـــيـــنازـــيــــمل صـــصــــخي :٣ ةّداملا
رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠2( رانيد نويلم نورشع
يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلـــحملا تاعامـــجلاو ةيلخادلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نينــّيبملا نيبابلا

تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٤ ةّداملا
اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــمـــيف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةّيروهمــجلل ّةيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رــــشـــنـــــي يذــلا موــــــسرــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وـــياـــم٤2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاوــــش21 يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ماـــــع لاوــــش2١ يفخّرؤـــــم222-١2 مــــــقر يذـــيــــفنتموسرم
ثادــحإ نــمـضــتــي ،١202 ةنس ويام٤2 قفاوملا2٤٤١
ةرازو رــــييـست ةـيـــنازــــيم يف داــــــمـــتعا لــــــــقنو نيباب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

ّةيـــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــنــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٤2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع لاوــــش21 يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

قحلملا

عاطقلا

.ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

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

)ريناندلا فالآب(

ةصخر
جمانربلا

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

دامتعا
عفدلا

٠٠٠.93٤.1

000.٩٣٤.١

ةاغلملا غلابملا

عاطقلا

...............ةجتنملا تامدخلا معد

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

)ريناندلا فالآب(

ةصخر
جمانربلا

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

دامتعا
عفدلا

ةصصخملا غلابملا

٠٠٠.93٤.1

000.٩٣٤.١

٠٠٠.93٤.1

000.٩٣٤.١

٠٠٠.93٤.1

000.٩٣٤.١
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م١202 ةنس وينوي٣ 20

قحلملا لودجلا

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

20.000.000

20.000.000

09 - 34

82 - 34

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ثلاثلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..................ةينالديصلا هبشو ةينالديصلا داوملا ءانتقا - ةيندملا ةيامحلا
.........................عبارلا مسقلا عومجم
.....................ثلاثلا ناونعلا عومجم
..............لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..................ةينالديصلا هبشو ةينالديصلا داوملا ءانتقا - ةينطولا ةدحولا
.........................عبارلا مسقلا عومجم
.....................ثلاثلا ناونعلا عومجم
...........ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
........................ثلاثلا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

2٤٤١ ماع لاوـش2١ يفخّرؤـــــم٣22-١2 مقر يذيـفنتموسرم
يفدامتعا لـقن نمضــتــي،١202 ةنس ويام٤2 قفاوـملا

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو رـــييست ةـينازيم
.ةيكلساللاو

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناــــــتداــــمـلا امــــيــــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤــمـــلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤملا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماع
،12٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤملا٠73-91 مـــــقر يـــــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــملا87-12 مـــــقر يــــسائرلا موسرمـلا ىضتــقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ريارــــبف12 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا71-12 مقر يذيفنتلا موــسرمـلا ىضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج81



١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لاّوش22
21م١202 ةنس وينوي٣

عيـبر٥2 يف خرؤـــملا232-88 مــــقر موـــسرملا ىضــــتقمبو–
نالعإلا نمضتملاو8891 ةنس ربمفون٥ قفاوملا9٠٤1 ماع لوألا

،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع
يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موـــسرـــملا ىضـــتــــقمبو–

91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىداـــــمـــج لّوأ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87-12 مقر يــــسائرلا موــــسرـــــملا ىضتـقمبو –
نـــمـــضـــتـــملاو12٠2 ةــــنـــس رـــيارـــبف12 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع بجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا221-71 مــقر يذيفـنـــتلا موـــسرملا ىضـــــتقمبو–
71٠2 ةنس سرام22 قفاوملا83٤1 ماع ةيــناـــثلا ىداـــمــــج32
ةقلعتملا ةيلمـــعلل ةيمومـــعلا ةعفنـــملاب حيرــــصتلا نمضتملاو
،هتآشنمو ،لاشرش ةـــيدــــلب ،ةيـــنادمــــحلل طــــسو ءانــــيملا زاجنإب
 ،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام مسري
ماكحأ ضعب ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا

ماع لوألا عيبر٥2 يف خرؤــملا232-88 مقر موسرملاب قحلملا
نع نالعإلا نمضتملاو8891 ةنس ربــمـــفوــن٥ قـــفاوــــملا9٠٤1
.لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم

عقوملاو عسوتلا ةقطنم ةحاسم اذكو دودح ددــحت:2 ةّداملا
ةزابيت يتيدـــلبب ،”ةوــنـــيـــش شـــينروك“ ةاـــمــــســـملا يـــحاــــيــــــسلا

موـــسرـــملا اذـــهب قـــحلـــملل اقـــبـــط ،ةزاـــبـــيـــت ةـــيالو ،لاــــشرــــشو
.موسرملا اذه لصأب قفرملا ططخمللو

يحايسلا عسوتلا ةقطنمب ةقلعــتملا ماــــكحألا ىغـــلت :٣ ةّداملا
نم ،ةزابيت ةــيالو ،لاــــشرـــش ةـــــيدلب ،”حالــــب يداو“ ةاــــّمــــسملا
ماع لوألا عيبر٥2 يف خرؤملا232-88 مقر موسرملاب قحلملا

مت يتلا ،هالعأ روكذملاو8891 ةنــس ربــــمفون٥ قفاوملا9٠٤1
طسو ءانيملا عورشم طيحم نمض ةيلامجإلا اهتحاسم جامدإ
 .لاشرش ةيدلب ،ةينادمحلل

ّةيـــمـــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــــنـــي:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٤2 قــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاوـــش21 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

تالصاوـملاو دــــــيرــــــبلا رـــيزول ةصـــــصــــخملا تادامتعالا عيزوت
نوناق بجومب ريـــيســــتلا ةـــيــــنازيـــم نم ةيـــكلــــساللاو ةيــــكلسلا
،12٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نـــم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

رــيـــيـــست ةـــيــــنازـــــيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.2( راـــــنيد انوــــــيلم
بابلا يفو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو
.”طاشنلل يسيئرلا بتارلا – ةيزكرملا ةرادإلا”1٠-13 مقر

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةيــنازـــيـــمل صـــــصــــخي :2 ةّداملا
ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.2( رانيد انويلم
11-33 مقر بابلا يفو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا
.”ةيلئاعلا حنملا – ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا”

تالصاوملاو ديربلا رـــيزوو ةيلاــــملا رــــيزو فـــلكي :٣ ةّداملا
اذه ذيفنتب ،هصـخي امــــيف لك ،ةباينلاب ةيـــــكلساللاو ةيكلسلا
ةّيروـــهمـــجلل ّةيـــمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف رــــشـــني يذـــلا موـــــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وـــياـــم٤2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاوــــش21 يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

2٤٤١ ماع لاوش2١ يفخّرؤم٥22-١2 مقر يذيفنتموسرم
مـــقر موسرملا لّدعي ،١202 ةنــس وـــياـــم٤2 قـــفاوــــملا
قـــفاوــملا٩0٤١ ماـــع لوألا عـــيبر٥2 يفخرؤــــملا2٣2–٨٨
قطانم نع نالعإلا نمضتملاو٨٨٩١ ةنس ربمفون٥
.يحايسلا عسوتلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـــــيديلـــقـــتلا ةعاـــنــــصلاو ةحايسلا رــيزو رـــيرـــقت ىلع ءانب –
،يلئاعلا لمعلاو

1٤1و٥-211 ناــتداـــملا امــــــيــــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

ةحاسملاو دودحلاةرئادلاةيدلبلاةيمستلا

ةزابيتةونيش شينروك
لاشرشو

ةزابيت
لاشرشو

: اهدودح
.طسوتملا ضيبألا رحبلا: الامش

.نارفإ يداو : قرش بونج
بونج م٠٠2 يلاوح ىلع رمي يذلا يمهولا طخلا: ابونج

.9٠1 مقر يئالولا قيرطلا
.ةلهس نب يداو : ابرغ

اًراتكه٩٧٣ : ةحاسملا

قحلملا
ةزابيت ةيالو
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اذهل عضخت يتلا كالهـتسالا ةعـساولا داوملاب نيومتلا متي
ةدمتعملا حباذملاو ةلمـــجلا قاوسأو جاتــــنإلا تادـــحو نم ماظنلا

هذه نم ةبيرقلا تايالولا وأ بونجلا قطاـنم يف ةدجاوــــتملاو
.قطانملا

ريزو نم رارق بجوـــمب ،ةيــنــــعـملا ةبـيرـــقلا تاــــيالولا دّدــــحت
.''ةراجتلا

: ساسأ ىلع لقنلا فيلاكت ضيوـــعت مـــتي :٤ رركم3 ةداملا''
نيب ام نيومتلا راطإ يف داوملا لقنل يونـــسلا جــــمانربلا –

هــــيلــــع قداــــصيو ةراـــــجتلل يئالولا ريدملا هدعي يذلا تاــــيالوـلا
،ايميلقإ صتخملا يلاولا

يئالولا ريدملا اهردقي يتلا ةيونسلا ةيلاملا تاجايـتــــحالا –
صصــــح لـــــكـــش يف نوــــكت يتلا ،ايمـــــــيلقإ صــــتـــخـــملا ةراـــجــــتلل

.ةينعملا تايالولل ةعبات ةيدلب لكل تاجوتنملا نم ،ةيونس
ةفاثكلا ساسأ ىلع تاجوتنملا نم ةيونسلا صصحلا دّدـــحت

.ماظنلا اذهب ةينعملا تايالولل ةعبات ةيدلب لكل ةيناكسلا
اقبط ةدعملا ةيوـنـــسلا تاـــــجاــــــيـــتـــحالا جــــمارـــب لاــــسرإ مــــتي

دصق ةراجتلاب فلكملا ريزولا ىلإ ثلاثلاو يناثلا نيقحلملل
.اهب ضيوعتلا قودنص لفكت

.''...........................)رييغت نودب يقابلا (....................................
ةراــــــجــــتـــلل يئالوـــــــلا رـــــيدـــملا قــــبــــطـــــي :٥ ررــــــكـــم3 ةداملا''

اهجذومن دراولا تارامتسالل اقفو )ىتح رييغت نودب(..............
 .موسرملا اذهب عبارلا قحلملا يف

.''.............................)رييغت نودب يقابلا (.............................
صتخملا ةراجتلل يئالولا ريدملا ّفلـــكي:6 رركم3 ةداملا''

ةيلاملاو ةيداملا تازاجنإلل ةيونسلا ةليصحلا دادعإب ايميلقإ
تاـــيالوــــلا نيوــــمــــتل داوـــملا لــــقن فيــــلاكت ضــــيوعـــتب ةــــصاخلا

سماخلا قحلملا يف نــّيبملا جذومنلل اقفو ةينعملا قطانملاو
.موسرملا اذهب

.''................. )رييغت نودب( ...................... ةليصحلا هذه لسرت
ةيالولل ةراجـتلا ةيرـــيدـــم حلاــــصم ّفلكت :7 رركم3 ةداملا''

نيذلا نييداصتقالا نيلماعتملا فرصت تحت ،عضوب ةيدلبلاو
،نيينــعملا نيــــيـــعاـــنـــــــصلاو عــــيزوــــتلا وأ/و نيومتلاب نوموقي
داوملا لقن فيلاكت ضيوـــــعت تابلــــطب ةّقلعـــتـــملا تارامــــتسالا
سداسلا قحلـملا يف ّنيبـــملا جذوـــــمـــنلل اـــقـــفو ةـــيالولا نــــيوــــمتل
.''موسرملا اذهب

يف داوملا لقـــن فـــيلاـــكت ضـــيوـــعت مـــتـــــي :8 رركم3 ةداملا''
نيلماعتملا ميدقت ساـــسأ ىلع ،تاــــيالولا نيب ام نيوـــــمتلا راطإ
: نييعانصلاو نييداصتقالا

،..................... )رييغت نودب( ..................... بلط تارامتسا –
،.................... )رييغت نودب( ...................... داوملا تاروتاف –
يف نّيبملا جذومنلل اقفو علسلا مالتسا ةنياـعم رـــضــــحم –

.موسرملا اذهب عباسلا قحلملا
.''................... )رييغت نودب يقابلا( .................. مّدقت نأ بجي

ماـــــع لاوــــش2١ يفخّرؤــــــم٦22-١2 مـــــقر يذيــــفنتموــسرم
مــمـــتـــيو لدــــعـــي،١202 ةـــنـــــس وـــياـــم٤2 قــــفاوـملا2٤٤١
لاوـــش٥ يفخّرؤــملا٣٥-٧٩ مقر يذــــيفنـــتلا موـــسرملا

ددــحي يذـلا٧٩٩١ ةـنس رياربف2١ قـــفاوملا٧١٤١ ماع
مقر صاخلا صيـصـــختلا باـــســــح ريـــيست تاــيفيك
فـــيلاكت ضــيوعت قودــنـــص'' هــناوــنـــع يذـــــلا١٤0-20٣
.''لقنلا

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناـــتداـــمـلا امــــيـــــس ال ،روـــــتــــسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
بــــجر لوأ يف خرؤــــملا97-٤8 مــــقر موــــسرــــملا ىضتقمبو –

ءامــــسأ ددـــحي يذلا٤891 ةــــــنـــس لـــيرـــبأ3 قــــــفاوـــــملا٤٠٤1 ماع
،ممتملا ،اهراقمو تايالولا

يف خرؤـملا٠73-91 مــــقر يـــسائرلا موــــسرــــملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوـملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىدامــــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
يف خرؤــملا87-12 مـــقر يــــسائرلا موــــسرــملا ىضـتـقـمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنـس رـــياربــــف12 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع بــــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا3٥-79 مقر يذيــفـنتلا موــسرـــملا ىــضــــتقمبو –
ددحي يذلا7991 ةنس رياربف21 قفاوملا71٤1 ماع لاوش٥
2٠3-1٤٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييستتايفيك
،ممتملا ،''لقنلا فيلاكت ضيوعت قودنص'' هناونع يذلا

: يتأي ام مسري
ماكحأ ضــــعب مـــمــتيو موـــسرـــملا اذــــه لدـــعـــي:ىلوألا ةّداملا

71٤1 ماع لاوش٥ يف خرؤملا3٥-79 مـــــقر يذيــــفنتلا موسرملا
رييست تايفيك ددــحي يذلا7991 ةنـــس رـــياربــــف21 قـــــفاوـــملا

قودنص''  هناونع يذلا2٠3-1٤٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح
.ممتملا ،''لقنلا فيلاكت ضيوعت

2رركم3و رركم3 داوملا ماكـحأ ممـــتـــتو لدعت :2 ةداملا
8ررـــكم3و7ررـــكــم3و6ررــــــكم3و٥ررـــكم3و٤ررــــكم3و
يذــيـــفــنـــتلا موـسرـملا نم31 رركم3و21 ررــكـم3و11 رركم3و
رياربف21 قفاوملا71٤1 ماع لاوش٥ يف خرؤملا3٥-79 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،7991 ةنس
نيومتلا نع ةجتانلا لقنلا فيلاكت ضّوــعت : رركم3 ةداملا''

يف ةروكذملا ،عساولا كالهتسالا تاذ داوــملل تاــــيالولا نيب ام
داوملا يف ةددحملا طورشلا بسح ،موسرملا اذهب لوألا قحلملا

.''هاندأ٥1 رركم3 ىلإ1رركم3
حلاصل داوملا لقن فيلاكت ضيوعت مـــتي :2 رركم3 ةداملا''

نيوـــمـــتلا ةيلـــمـــعب نوــــموـــقي نـــيذلا نيــــيداصتــــقالا نيلـــماــــعتملا
جاتنإلا ناديم يف نيسرامملا نييعانـــصلا اذـــكو عـــيزوـــتلا وأ /و
.ةينعملا تايالولا ىوتسم ىلع ليوحتلا وأ /و

نيومت  نامض عيزوتلاب نوموقي نيذلا نيلماعتملا ىلع بجي
 .طقف اهميلقإب نودجوي يتلا تايالولا
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عّقويو ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا مّقرـــي :31 رركم3 ةداملا''
.''................ )رييغت نودب يقابلا( ................هالعأ روكذملا لجسلا

3٥-79 مقر يذيفــــنتلا موـسرملا ماكحأ نمض جردت:٣ ةداملا
،7991 ةنس رياربف21 قفاوــــملا71٤1 ماع لاوـــش٥ يف خرؤملا
 : يتأي امك ررحت61 رركم3 ةدام ،هالعأ روكذملاو مّمتملا

،ةجاحلا دنع ،موسرملا اذه ماكحأ حـضوت :61 رركم3 ةداملا''
ريزولاو ةراجتلاب فّلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.''ةيلاملاب فّلكملا
ّةيمــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشـــنـــي :٤ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
وياـــم٤2 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاوــــش21 يف رئازـــــجلاب رّرح

.12٠2 ةنس
دارج زيزعلا دبع

فـــيلاـــكت ضـــيوـــعت تاــــبلـــط دادــــعإ مـــتـــــي :11 رركم3 ةداملا''
دّدحي ّملس ساسأ ىلع ةيالولا نيوـــمـــتب ةطـــبترملا داوملا لقن

لقنلاو ةراجتلاب نيفّلكملا ءارزولا نيب كرتشم رارق بجومب
.''ةيلاملاو

تاءارــــجإلا ةبــــقارــــمو ةعـــباــــتم راــــطإ يف :21 رركم3 ةداملا''
ىوتسم ىلع حتفي ،موسرملا اذه ماكــــحأ يف اهــــيلع صوــــصنملا

نيودتل صصخي لجس ،ةينعم ةراــــجتلل ةــــيئالو ةـــيرــــيدم لك
نيومــــتب ةطـــبترــــملا داوــــملا لقــــن فـــيلاـــكت ضـــيوـــعت تايـــــــلـــــمع
.ةيالولا

: يتأي امك لجسلا اذه نونعي

فيلاكت ضيوعت تايلمــعب صاــــخ ''ةـــيالولا نــــيوــــمت لجس''
.''ةيالولا نيومتب ةطبترملا داوملا لقن

لوألا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو

................. ةيالول ةراجتلا ةيريدم

............................................... ةنسلا

داوملا لقن فيلاكت ضيوعت ماظنب ةينعملا تايالولا

راردأ –
تسغنمات –
فودنت  –
يزيليإ  –
راشب  –
ةلقرو  –
يداولا  –
ةيادرغ  –
ضيبلا –
 ةماعنلا  –
نوميميت  –
راتخم يجاب جرب  –
سابع ينب  –
حلاص نإ  –
مازق نإ  –
ترقوت  –
تناج  –
ريغملا  –
.ةعينملا  –
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........................... يف ................... ــب ررح

ةراجتلل يئالولا ريدملا

)ءاضمإلاو متخلا(

........................... يف ................... ــب ررح

يلاولا

عومجملا

نييعت
تاجوتنملا

يناثلا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو
................. ةيالول ةراجتلا ةيريدم
............................................... ةنسلا

تايالولا نيومت ناونعب داوملا لقنل يونسلا جمانربلا

:نيومتلا ردصم
................................. : ةيالولا
........................)نو( لماعتملا

تايمكلا
)نط(

: نيومتلا ردصم
............................... : ةيالولا
.....................)نو( لماعتملا

ةفاسملا
ةعوطقملا

غلبم
فيلاكت

لقنلا

تايمكلا
)نط(

ةفاسملا
ةعوطقملا

غلبم
فيلاكت

لقنلا

تايمكلا
)نط(

غلبم
فيلاكت

لقنلا

عومجملا
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........................... يف ................... ــب ررح

ةراجتلل يئالولا ريدملا

)ءاضمإلاو متخلا(

........................... يف ................... ــب ررح

يلاولا

عومجملا

نييعت
تاجوتنملا

ثلاثلا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو

................. ةيالول ةراجتلا ةيريدم

.............................................. ةنسلا

تايالولا ىوتسم ىلع اهعيزوت دصق داوملا لقنل يونسلا جمانربلا

..........................................ةقطنم

تايمكلا
)نط(

..........................................ةقطنم

ةفاسملا
ةعوطقملا

غلبم
فيلاكت

لقنلا

تايمكلا
)نط(

ةفاسملا
ةعوطقملا

غلبم
فيلاكت

لقنلا

تايمكلا
)نط(

غلبم
فيلاكت

لقنلا

عومجملا
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........................... يف ................... ــب ررح

.ةراجتلل يئالولا ريدملا ةريشأت

تاجوتنملا
اهلقن بولطملا

عبارلا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو
................. ةيالول ةراجتلا ةيريدم
............................................ ةنسلا

)داوملا لقن فيلاكتب لفكتلا( ضيوعتلا قودنص نم دامتعا بلط

........................................ ىلإ ............................ نم ةدتمملا ةرتفلا

عومجملا

)ج د( غلبملا)نط( ةيمكلا ةعاضبلا ةهجو  ةعاضبلا ردصم
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عومجملا

نييعت
تاجوتنملا

سماخلا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو
................ ةيالول ةراجتلا ةيريدم

 داوملل لقنلا فيلاكت ضيوعتب ةقلعتملا ةيلاملاو ةيداملا تازاجنإلل ةيونسلا ةليصحلا
 تايالولا نيومت دصق

جد :ةدحولا

.................................لماعتملا

تايمكلا
)نط(

....................................لماعتملا

فيلاكت غلبم
ةددسملا لقنلا

عومجملا

تايمكلا
)نط(

فيلاكت غلبم
ةددسملا لقنلا

تايمكلا
)نط(

فيلاكت غلبم
ةددسملا لقنلا

........................... يف ................... ــب رّرح

ةراجتلل يئالولا ريدملا ةريشأتو خيرات
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سداسلا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو
................ ةيالول ةراجتلا ةيريدم

ةيالولا نيومتب ةطبترملا داوملا لقن فيلاكت ضيوعت بلط

.................................................................................................................................................................... : ةكرشلا ناونعو مسا
.......................................................................................................................................................................................... طاشنلا
.......................................................................................................................................................................................... ناونعلا

................................................................................................................................................ يراجتلا لجسلا يف ليجستلا مقر
......................................................................................................................................................................... يفرصملا باسحلا
................................................................................................................................................................................. ةيلاملا ةنسلا

: بلطلا اذهب قفري
ةمّلسملا تايمكلا ءارش ريتاوف نم خسن -
عئاضبلا مالتسا تالاصيإ -

ءارشلا  ةروتاف
خيراتلاو مقرلا

عومجملا

ةفاسملا
)مك(ةعوطقملا

تايمكلا
)نط(  ةمـّلسملا

بولطملا غلابملا
اهديدست

ردصم
 ةعاضبلا

ةدحولاب ةفيرعتلا
)نط / جد(

........................... يف ................... ــب رّرح

 لماعتملا
)ءاضمإلاو متخلا(

........................... يف ................... ــب ررح

ةراجتلل يئالولا ريدملا
)ةريشأتلاو متخلا(

ةهجو
 ةعاضبلا



١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لاّوش22
29م١202 ةنس وينوي٣

عباسلا قحلملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو
................ ةيالول ةراجتلا ةيريدم

داوملا مالتسا تابثإل ةنياعم رضحم

.....................................................................................................................................................ةداسلا ،هلفسأ نوضمملا نحن -
: فرط نم ةارتشملا علسلا ةنياعمب انمق -
................................................................................................................................... :يراجتلا ناونعلا وأ لماعتملا بقلو مسا -
............................................................................................................................................................................يراجتلا طاشنلا

......................................................................................................................................................................يراجتلا لجسلا مقر
...................................................................................................................................................................يئابجلا فيرعتلا مقر
...........................................................................................................................................................................................ناونعلا

......................................................................................................../.........خيراتب.................مقر مالتسالا لصو /ةروتافلا بسح
.................................................................................................................../...........خيراتب............................... مقر ميلستلا دنس

..............................................................................................................................مقر تحت ةلجسملا ةنحاشلاب ةلومحملا علسلا
..........................................................................................................................................................................قئاسلا بقلو مسا

................................................................................................. نع............. خيراتب ةرداصلا....................... مقر ةقايسلا ةصخر

1- ....................

2- ....................

3- ....................

٤- ....................

٥- ....................

تاظحالملاةيمكلاداوملا

 بقللاو مسالا
)عيقوتلا(

)ءاضمإلاو متخلا(

ءاضمإلاقئاسلالماعتملا

ةراجتلا ةيريدم -

يدلبلا يبعشلا سلجملا وأ -

ينطولا كردلا وأ -

ينطولا نمألا وأ -

نوبقارملا ناوعألا

.............................................  : يف
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قفاوملا2441 ماع ناـــضـــمر12 يفخّرؤــــم يسائر موـسرم
ناويدلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام3
.ةيسردملا تاعوبطملل ينطولا

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

2441 ماـع ناــــضمر12 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
اريدم ،فلخي دومحم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

.ةيسردملا تاعوبطملل ينطولا ناويدلل اماع
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوــملا2441 ماــــع ناــــضــــمر12 يفخّرؤــــم يسائر موسرم
ماعلا شتفملا نييـعت نمـــضــــتي ،1202 ةنـــــس وــــــياـــــم3
.ةضايرلاو بابشلا ةرازول

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

2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤـم يـــسائر موــــسرــــم بـــــجومب
اشتفم ،ناقر رفعج ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنــــس وـــياــــم3 قفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازول اماع
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ينطولا سلجملاب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام3
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

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

2441 ماع ناضــــمر12 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بجومب
ةيتآلا ناّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةـــــنـــس وــــياــــم3 قــــفاوــــملا
يعاـــمـــــتجالاو يداــــصــــتــــقالا يـــنـــطولا سلــــجـــملاب ،مهؤاــــــمــــــسأ

: يئيبلاو
،ناويدلل اسيئر ،ةريق كلام–
،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،يديمح ةريمس–
.لئاسولا ةرادإل اريدم ،ةباغوب ظيفحلا دبع–

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

قــفاوـــملا2441 ماــع ناـــضــــمر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاساردلاب نيّفلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام3
سلـــجـــملل ةيـــنــــقــــتلاو ةــــيرادإلا ةـــــناـــمألاب صـــيــــخلتلاو
.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا

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

2441 ماع ناــضـــمر12 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

ةينـــقــــتلاو ةـــيرادإلا ةــــناـــمألاب صيــــخلـــتلاو تاــــساردلاب نيــــّفلــــكم
: ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملل

،ريبك ىسيع نب–
.بالغ ىده ةميحر–

قفاوـــــملا2441 ماـــع ناضـــمر12 يفخّرؤــــم يسائر موسرم
ةماعلا ةشتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3
.ةضايرلاو بابشلا ةرازول

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

2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يمهت ةخيلوز ةّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازول ةماع ةشتفم اهتفصب

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

قــفاوـــملا2441 ماـــع ناـــضـــمر12 يفخّرؤــــم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمــضـــتي ،1202 ةنس وــــيام3
.ةحالفلل ةينطولا ةفرغلل

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

2441 ماـــــع ناـــضــــمر12 يف خّرؤــم يـــسائر موسرم بجومب
،ةولوم رديوق ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنــس وـــيام3 قــــفاوــــملا

.ةحالفلل ةينطولا ةفرغلل اماع انيمأ هتفصب

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

قــفاوـــملا2441 ماـــع ناـــضــــمر12 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةشتفملا ماهـــم ءاهـــــنإ نمـــضـــتـــي ،1202 ةـــنـــس وـــياــــم3
.ةئيبلل ةماعلا

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

2441 ماع ناضـــمر12 يف خّرؤــــــم يــــسائر موــــسرم بجومب
،يديمح ةريمس ةّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةئيبلل ةماع ةشتفم اهتفصب

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

قفاوـملا2441 ماـــع ناـــضــــمر12 يفخّرؤــــم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمــضـــتي ،1202 ةنــــس ويام3
.اقباس– يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملل

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

2441 ماـع ناــــضــــمر12 يف خّرؤـــــم يـــسائر موسرم بجومب
ةنس رياربف61 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس وياـــم3 قفاوملا

اماع انيمأ هتفــــصب ،فوــــنــــخ نـــــيدلا زـــــــع دّيــــسلا ماـــهـــــم ،1202
ببسب ،اقباس– يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملل
.لكيهلا ءاغلإ

ةّيدرف ميسارم



١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع لاّوش22
31م١202 ةنس وينوي٣

قفاوملا2441 ماع ناــضـــمر12 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موسرم
ةيلك ديمع ماـهم ءاـــهنإ نمضتي ،1202 ةنــــس وـــياـــم3
.ناسملت ةعماجب تاغللاو بادآلا

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

2441 ماع ناــضمر12 يف خّرؤــــم يذيفـــــنت موــــسرم بجومب
،مورك نيدموب ّديـــسلا ماــــهم ىهنت ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

ءانب ،ناسملت ةعماــجب تاغــــللاو بادآلا ةيــــــلكل اديــــمع هتفصب
.هبلط ىلع

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

قفاوـــملا2441 ماــع ناـــضــــمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام01

.فلشلا ةيالو يف
`````````````````````````

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤـم يذـــيـــفــــنت موــــسرم بجومب
،عدوم دمحأّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنـــس وــياـــم01 قــــفاوــــملا

.فلشلا ةيالو يف ةفاقثلل اريدم هتفصب
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوـملا2441 ماــــع ناــــضـــــــمر12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شــــتــــفم ماـــهــــم ءاــــهــــنإ نـــمــــضـــتي ،1202 ةــــنــــس وـــياــــم3
.ةضايرلاو بابشلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب

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

2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيـفــــنت موـــــسرم بـــــجومب
،ناقر رفعجّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنـــــس وــــياـــم3 قــــفاوــــملا

،ةضايرلاو بابشلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

قفاوملا2441 ماع ناــضـــــمر31 يفخّرؤـــم يذــــيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

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

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤـــم يذيـــفـــــنت موــــسرم بجومب
ةنس سرام3 نم ءادتبا،ىهنت ،1202 ةنس ليرـبأ52 قفاوملا

ريدم بئان هتفصب ،يفيرـش ميـــلس دـمحمّديــــسلا ماهم ،1202
،ةضايرلاو بابـــشلا ةرازوــــب يلآلا مالــــعإلا تاـــكبــــشو ةـــمــــظـــنأل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

قفاوملا2441 ماع ناضـــمر12 يفخّرؤــــم يذـــيـــــفنت موسرم
طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3
.راشب ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

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

2441 ماع ناضـــمر12 يف خّرؤــــم يذيـــفـــــنت موسرم بجومب
،يرخص يلعّديــسلا ماــــهمىـــهنت ،1202 ةنـــــس وــــياــــم3 قفاوملا

.راشب ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب

قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ظفحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3
.ترايت ةيالو يف يراقعلا

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

2441 ماع ناــضــــمر12 يف خّرؤــــم يذيـــــفنت موسرم بجومب
،يلالع هـللا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس وياـم3 قــــفاوملا

هجامدإ ةداعإل ،ترايت ةيالو يف يراقعلا ظفحلل اريدم هتــــفصب
.ةيلصألا هتبتر يف

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

قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنــــس وــــياــــم3
.اهتنايصو ةيميلعتلا لئاسولاو تازيهجتلاب نيومتلا

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

2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موـــــسرم بجومب
،فلخي دومحم ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنــس وياــــم3 قفاوملا

ةيميلعتلا لئاسولاو تازيهجتلاب نيومتلا زكرمل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اهتنايصو

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

قفاوــملا2441 ماـــــع ناـــضــــمر31 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يديمع ماـــهم ءاهــــنإ نمـــضــــتي ،1202 ةــــنــــس لــــيرــــبأ52
.ترايت ةعماجب نيتيلك

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

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفــنـــت موـــسرـــم بــــجومب
،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا

: ترايت ةعماجب نيتيلكل نيديمع امهتفصب

ءانب ،ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيــلـــك ،راـــيــــن فـــيـــــطللا دبع–
،هبلط ىلع

ةيراجتلا مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،ةرامع نب دـــمحأ–
.رييستلا مولعو

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

قفاوملا2441 ماـــع ناــــضمر12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضــتي ،1202 ةنــــس وــــياــــم3
.2 ةنتاب ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع

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

2441 ماع ناضـمر12 يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موـــــسرم بجومب
،ةعفاش ليعامسإ ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

،2 ةنتاب ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلــكل اديمع هتفـــصب
.هبلط ىلع ءانب
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قفاوملا2441 ماــــع ناــــضمر12 يفخّرؤــم يذيفنت موسرم
بدتنملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3
.ريغملاب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةراجتلل

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

2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يساب لامكّديسلا ماهمىهـنت ،1202 ةنــــس وـــــياـــم3 قـــفاوــــملا

،ريغملاب ةيرادإلا ةعطاقـــملاب ةراـــجــــتلل ابدتــــنم ارــــيدم هتــــفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

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

قفاوـملا2441 ماــــــع ناــــضـــــمر31 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شتفم ماـــهــــم ءاهــــنإ نمــــضتي ،1202 ةــــنــــس لــــيرــــبأ52
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

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

2441 ماع ناضــــمر31 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موسرم بجومب
ميحرلا دبعّديسلا ماهمىهنــت ،1202 ةنـــــس ليربأ52 قـــــفاوــملا
ةيمومعلا لاغـــشألا ةرازوــــب اشــــتــــفم هتـــفـــــصب ،سلــــي نـــب يفــــطل
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،لقنلاو

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

قفاوملا2441 ماع ناضــمر31 يفخّرؤــــم يذـــيفنت موسرم
ّفلــكم ماهـــــــم ءاــــهنإ نمــــضــــتي ،1202 ةنــــــس لـــيرــــبأ52
ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.اقباس– ةيديلقتلا

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

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس يفناج01 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا

تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،فلاخ فوؤرلا دبعّديسلا ماهم ،6102
،اـــقباــــس– ةيديلــــقتلا ةعانــــصلاو ةحايـــسلا ةرازوــــب صــــــيخلتلاو
.لكيهلا ءاغلإ ببسب

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

قفاوـــملا2441 ماـــع ناــــضــــمر12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم يتبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3
ةعاــنــــصلاو ةـــحايــــسلاو ةينارــــمعلا ةئيــــهــــتلا ةرازوب
.اقباس– ةيديلقتلا

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

2441 ماع ناضـــــمر12 يف خّرؤـــــم يذيـــــفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نيتّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

ةحايسلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب ريدم يتبئان امهتفصب
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو

،ةيمالعإلا تاموظنملل ريدم ةبئان ،يرمعلا ةيماس–

.تايئاصحإلل ريدم ةبئان ،شنينف ءارضخ–

قفاوملا2441 ماع ناضــــمر12 يفخّرؤـــم يذيفنت موسرم
ةرازوب ماهم ءاــهـــنإ نمـــضـــتــــي ،1202 ةــــنـــــس وــــياــــم3
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا

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

2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤـــم يذيـــــفـــنت موــــسرم بجومب
ةداسلاو نيتّديــسلا ماــــهمىهــــنت ،1202 ةـــنـــس وـــياـــم3 قـــــفاوــــملا
مهتلاحإل ،اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: دعاقتلا ىلع
نمألاو ةدوجلا مسقل اسيئر هتفصب ،ةعيدوب يقوش يلع–

،يعانصلا
ىنبلا ريوطت مسقل ةســيئر اهتفـــــصب ،يروـــشاش ةليهس–

،ةيعانصلا باطقألاو ةيتسيجوللاو ةيعانصلا ةيتحتلا
،اشتفم هتفصب ،يمساقلب هـللا باج–
،اشتفم هتفصب ،ةينه نب رصان–
،راكتبالا مسقب تاـــساردلل اريدم هتـــــفصب ،فويعم ديعس–
عيراشملا مسقب تاساردلل ةرـــيدم اهتفـــصب ،ةراـــق ةميعن–

،ةيبنجألا ةرشابملا تارامثتسالاو ىربكلا
مســـقب تاــساردلل اســــيئر هتـــفـــــصب ،عافر ناــــمــــــــحرلا دــبع–

.رامثتسالا ةيبذاج
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ناــضـــمر31 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ىدل ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202ةنس ليربأ52
لاصتالاو ةيمالعإلا ةمظنألاب ّفلكملا تاساردلا ريدم
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب

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

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيــــفـــــــنت موــــسرم بجومب
ءامسأ ةّديسلا ماــــهــــمىهـــنت ،1202 ةــــنــــس لــــيرـــبأ52 قـــــفاوــــملا

ةمظنألاب ّفلكملا تاساردلا ريدم ىدل ةريدم اهتفصب ،ةبقاقر
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب لاصتالاو ةيمالعإلا

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

قفاوملا2441 ماع ناضــمر12 يفخّرؤـــم يذيفنت موسرم
ةرــيدــــــم ماــــهـــم ءاـــهــــنإ نـــمـــضــــتـــي ،1202 ةـــنـــــس وـــــياـــم3
.ركسعم ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا

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

2441 ماع ناضـمر12 يف خّرؤـــم يذيــــفنت موـــــــسرم بجومب
،يرامغلب ةريخ ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنـس وـــيام3 قفاوملا

.ركسعم ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل ةريدم اهتفصب
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ناضـــمر12 يفخّرؤـــم يذيفنت موسرم
تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمـــضتي ،1202 ةنـس ويام3
.لاصتالا ةرازوب

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

2441 ماع ناضـــمر12 يف خّرؤــــم يذيــــفــــنت موسرم بجومب
،ةريق كلامّديسلا ماـــــــهمىهـــنت ،1202 ةنــــس ويام3 قــــفاوـــــملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،لاصتالا ةرازوب تاساردلل اريدم هتفصب
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قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيامــــحلا رـــيدم نييـــعت نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس وــــيام3
.ةماعنلا ةيالو يف ةيندملا

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

2441 ماــــع ناـــضـــمر12 يف خّرؤم يذـــــيفنت موسرم بجومب
،يشوهلب ديمحلا دبعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

.ةماعنلا ةيالو يف ةيندملا ةيامحلل اريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماــع ناـــضــــمر31 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيتيلك يديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52
.ترايت ةعماجب

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

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديـــسلا ّنيعي ،1202 ةنـــس ليربأ52 قفاوملا

: ترايت ةعماجب نيتيلكل نيديمع
ةيداـــصتـــقالا مولـــعلا ةـــيلـــكل اديـــمـــع ،يشـــيـــنقلب بيبح–

،رييستلا مولعو ةيراجتلا مولعلاو
.تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع ،يقورز رداقلا دبع–

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

قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو

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

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يجاح ليبن دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةحايسلا ةرازوب نييعتلا نمـــضتي ،1202 ةنس ويام3
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

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

2441 ماع ناضمر12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

: يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب
،ةشتفم ،شنينف ءارضخ–
.تايئاصحإلاو ةيمالعإلا تاموظنملل ةريدم ،يرمعلا ةيماس–

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

قفاوملا2441 ماع ناضمر12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوــــب شـــتــــفم نيـــيــــعت نمـــضـــتي ،1202 ةــــنس ويام3
.ةينالديصلا ةعانصلا

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

2441 ماع ناـضـــمر12 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موسرم بجومب
اشتفم ،ينامح رصانّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام3 قفاوملا

.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب

قـــفاوــــملا2441 ماـــع ناـــضــــمر12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةئيبلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام3
.اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو

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

2441 ماـــع ناـــضــــمر12 يف خّرؤـــــم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس وينوي32 نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنس وياـــم3 قــــفاوملا

ةئيبلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو تاّديــــسلا ماـــهم ،0202
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو

،صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم اهتفصب ،بيبارز ةيضار–
،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،يزورق نيدلا رون–
،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ةناڤ لداع–
،ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،ةتخ رداقلا دبع–
،نواعتلل ةريدم اهتفصب ،ينادم ماهس–
ددعــــتـــملا نواعــــتلل رــــيدــــم ةبئاــــن اهـــتـــــــفــــصب ،ريغص ءانس–

،فارطألا
ميمعتو ةيـقرـــتل رـــيدـــم ةــــبئاـــــن اهتـــفــــصب ،ةخاـــــبط ةيزوف–

.ةددجتملا تاقاطلا
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماـع ناضــــــمر31 يفخّرؤـــــم يذيـــفنت موسرم
نيّفلـــــــكم ماهـــم ءاـــهنإ نمـــــضتي ،1202 ةنــــس ليرـبأ52
بدتنملا ريزولا ناوــيدب صيــــخلـــتـــلاو تاــــساردلاب
– ةيوارحصلا ةئيبلاب فّلكملا ،ةئيبلا ةرـيزو ىدل

.اقباس
`````````````````````````

2441 ماع ناضــــمر31 يف خّرؤــــم يذيـــفنت موــــسرم بجومب
رــــياربـــف12 نـــم ءادــــتبا ،ىهــــنت ،1202 ةنـــس لـــيرـبأ52 قـــفاوملا

نيّفلكم امهتفـصـــب ،امهامــــسا يتآلا نيّديـــــسلا ماهم ،1202 ةنس
ةريزو ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب
ءاغلإ ببسب ،اقباس– ةيوارــحــــصلا ةئيــــبلاب فّلكملا ،ةئيبلا
: لكيهلا

،روعلب نامحرلا دبع–
.يدوج ناميلس–

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

قفاوــملا2441 ماـــع ناـــضــــمر31 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنــس لـــيرــــبأ52
.ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملاب

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

2441 ماع ناضـــمر31 يف خّرؤـــــم يذيـــفــــنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا

ىلع امهتلاحإل ،ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملاب نيشـــتفم امهتفصب
: دعاقتلا

،ةشوطقوب دـمحم–
.رماع ميهاربإ–
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيروهمجلا ةسائر
2٤٤١ ماــــــع ناضمر2 يفخّرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق

يرازولا رارقلا لدعي ،١202 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا
٨ قفاوملا0٣٤١ ماع رفص2١ يفخرؤملا كرتشملا

لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٩002 ةنس رياربف
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو

ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.ةيبرعلا ةغلل يرئازجلا عمجملا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألاو
،ةيلاملا ريزوو
ةجحلا يذ31 يف خرؤملا٠1-68 مقر نوناقلا ىضتقمب–

ءاشنإ نمضتملاو6891 ةنس تشغ91 قفاوملا6٠٤1 ماع
،ةيبرعلا ةغلل يرئازجلا عمجملا

71 يف خرؤملا8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا1٤٤1 ماع
،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥ يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

رفص21 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دادعت ددحي يذلا9٠٠2 ةنس رياربف8 قفاوملا٠3٤1 ماع
ناوــــــعألاب صاــــخلا دــــــقعلا ةدـــمو اـــــــهفينصتو لــــــغشلا بــــصانم
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
،لدعملا ،ةيبرعلا ةغلل يرئازجلا عمجملا

: يتأي ام نوررقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةداملا
رياربف8 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص21 يف خرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس

ةـــــــــقباطملا لـــــــغشلا بــــــصانم دادــــــــعت ددـــــحي: ىلوألا ةداملا"
اذــــــكو اــــهفينصتو تاـــمدخلا وأ ةـــنايصلا وأ ظـــفحلا تاــــطاشنل
يرـــئازجلا عــمجملا ىدــل نيــلماعلا ناوـــعألاب صاـــخلا دـــقعلا ةدـــم
: هاندأ لودجلا يف نّيبم وه امك ،ةيبرعلا ةغلل

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

دادعتلا
)١+2(
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ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

 ماعلا نيمألا
ةيروهمجلا ةسائرل
دياسم نيمألا دـمحم

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ةرازو

ةــــــــنس سرام١١ قفاوملا2٤٤١ ماع بجر٧2 يفخّرؤم رارق
ســــــــــــلجملا ءاــــــــــضعأل ةـــــــيمسالا ةـــــــمئاـــــــقلا ددــــــــــــحي ،١202
.نيمأتلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف خرؤم رارق بجومب
يـــــــنطولا ســــلجملا ءاــــضعأل ةــــيمسالا ةــــمئاقلا دّدـــــحت ،12٠2 ةــــنس

مــــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا نــــم٤ ةداــــملا ماـــــكحأل اــــقبط نيـــــمأتلل
٠3 قــــــــفاوــــــملا61٤1 ماــــــــع ةـــــــيناثلا ىداـــــــمج6 يف خرؤـــــــــملا٥9-933
يــنطولا ســـلجملا تاـــــيحالص نــــــمضتملاو٥991 ةــــنس رــــبوتكأ
: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو هميظنتو هنيوكتو نيمأتلل

نوفلختسملا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

ةفصلابقللاو مسالا

لصيف تيندت

لامك يمارم

ديمحلا دبع نيندولوب

دارم لالج نب

رصان سياس

فسوي ةيسيم نب

ناسح يتافيلخ

رامع حولصم

دومحم يضاقلب

زيزعلا دبع عاردوب

اضر نيروق

ميرك ينامثع حبار

لامك ةلاتخوب

ديعس يرون كردملب

نيمأ لداع يرديوق

ةفيطل طبارم

ناوضر تاليلع

–

ةماسأ شوريمأ نب

ءارهزلا ةمطاف ولول

لامأ شيورد

دمـحم جاح عبس

دادو تاشوهلب

فيرش سليبح نب

ديعس شودح

دمـحم اباب

رديوق ةعرتوب

لامك يقورز

ديشر يناضمر

 ةبيجن نوركف

ديعس يروصنم

ماستبإ لالد

ديزي نامتوب

داعس ةمرارك

تانيمأتلا ىلع فارشإلا ةنجل سيئر

ةيلاملا ةرازوب تانيمأتلا ريدم

رئازجلا كنب لثمم

يداـــــصتقالا يـــــنطوـــــلا ســـــــلجملا لـــــثمم
يئيبلاو يــــعامتجالاو

نيمأتلا تاكرش لثمم

نيمأتلا تاكرش لثمم

نيمأتلا تاكرش لثمم

نيمأتلا تاكرش لثمم

نيماعلا ءالكولل ةينطولا ةيعمجلا لثمم
تانيمأتلل

نيمأتلا ةرسامس ةيعمج لثمم

تانيمأتلا يف ريبخ

ريبخ

يراوتكإ

مهل نمؤملا لثمم

مهل نمؤملا لثمم

تانيمأتلا عاطق تاراطإ ةلثمم

تانيمأتلا عاطق يفظوم لثمم

تانيمأتلا ىلع فارشإلا ةنجل وضع

ةيلاملا ةرازوب لثمم

رئازجلا كنب ةلثمم

يداـــــصتقالا يـــــنطوـــــلا ســـــــلجملا لـــــثمم
يئيبلاو يــــعامتجالاو

نيمأتلا تاكرش لثمم

نيمأتلا تاكرش لثمم

نيمأتلا تاكرش لثمم

نيمأتلا تاكرش لثمم

نيماعلا ءالكولل ةينطولا ةيعمجلا لثمم
تانيمأتلل

نيمأتلا ةرسامس ةيعمج لثمم

تانيمأتلا يف ريبخ

ريبخ

يراوتكإ

مهل نّمؤملا لثمم

مهل نّمؤملا ةلثمم

تانيمأتلا عاطق تاراطإ لثمم

تانيمأتلا عاطق يفظوم ةلثمم

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

يروتسدلا سلجملا

ةيرادإلا ةنجللا ةليكشت ديدجت نمضتي ،١202 ةنس يــفناج٥2 قــفاوملا2٤٤١ ماــع ةــيناثلا ىداــمج١١ يفخّرؤـــم ررــــقم
.يروتسدلا سلجملا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا

–––––––––––

ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا ةليكشت ددجت ،12٠2 ةنس يفناج٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج11 يف خّرؤم ررقم بجومب
: يتآلا لودجلل اقفو ،يروتسدلا سلجملا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا

بترلاو كالسألا

راشتسم فرصتم–
يسيئر نامجرت مجرتم–
تاــــــظوــــفــــحــــم نيــــمأ يـــــــقـــــئاـثو–
يسيئر
يسيئر فرصتم–
للحم فرصتم–
يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم–
 للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
فرصتم–
نامجرت - مجرتم–
تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
لوأ ىوتسم سدنهم دعاسم–
ةرادإلل يسيئر قحلم–
يسيئر ةيريدم بتاك–
يسيئر يرادإ بساحم–
يلآلا مالعإلا يف ٍماس ينقت–
ةرادإ قحلم–
يسيئر ةرادإ نوع–
ةيريدم بتاك–
يرادإ بساحم–
نوينهملا لامعلا–
تارايسلا وقئاس–

نيمدختسملا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ينامحد ميكح

يديرح كلاملا دبع

بيبحلب لاله

يشوبع ليعامسا

قيرطوب حارف

شادمح ديمح

يداهلا دمـحم
يوشع

نموم حبار

ةريل ةحيتف

ينايزوب ضاير

ميهاربإ دمحأ
يراخوب

ناشوخ ةشئاع

ةرادإلا ولثمم

،هل عــنام عوـقو ةــلاح يفو ،ءاــضعألا ةــيواستملا ةيرادإلا ةــنجللا ثوــحبلاو تاـــساردلا رـــيدم ،يـــنايزوب ضاـــير دــــيسلا سأرــــي
.ثوحبلاو تاساردلا ريدم ،يراخوب ميهاربإ دمحأ ديسلا هفلخي


