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ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييــعت نــمضتي ،1202 ةـــنس وـــيام61 قفاوملا2441 ماع لاوــش4 يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم
.................................................................................................................................................................ةينالديصلا ةعانصلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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...........................................ةيئاضقلاو ةينوناقلا ثوحبلا زكرم ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
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رماوأو تارارق
يفخرؤـــملا١٢/د م.ق /3٢ مــقر يروتسدلا سلجملا رارــق

ةــــنــس وـــيــــنوـــي7 قـــفاوـــملا٢٤٤١ ماـــع لاوــش6٢
لدعي يذلا رمألا ةيروـتـسد ةـبــقارــمـب قــــلــعــتي ،١٢٠٢
ماـــع رــفــص٨١ يــفخرؤـــملا6٥١-66 مقر رمألا ممتيو
نـمـضتملاو66٩١ ةـنس وـيــنوــي٨ قــفاوــملا6٨3١
.تاــبوــقــعلا نوــناــق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخا ىلع ءانب
ةـــلـجسملاو ،12٠2 ةـنـس وـيــنوـــي2 يــف ةـــخرؤــــملا ةـــلاــسرــلاب
وــيـنوــي2 خــيراـتـب يروــتـسدــلا سلــجـملل ةـــماــعــلا ةـــناـــمألاـب

يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارم دــصـق ،66 مــقر تــحت12٠2 ةنـس
6831 ماع رفص81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا ممتيو لدعي
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا

791و2٤1و931 داوـــملا اـــمــيــسال ،روــتـسدـــلا ىلـــع ءاـــنــبو–
،هنم٤22و891 )ىلوألا ةرـقفـلا(

٠٤٤1 ماــــع ناــــــضـمر7 يــف خرؤـــملا ماـــــظـنلا ىــــضـتـقــــمبو–
ســـلجملا لــــمع دــــعاوقل ددـــحملا91٠2 ةـــنس وـــيام21 قــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،يروتسدلا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دـــعـبو–

:لكشلا يف

هلح مت يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا روغشل ارابتعا–
يساــئرــلا موــــسرــملا بــجوــمـب ،12٠2 ةــنـس سراـــم لوأ يـف
رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بــجر9 يــف خرؤــملا77-12 مــقر

،12٠2 ةنس

سلجم ىلع هضرع مت راطخإلا عوضوم رمألا نأ ارابتعاو–
دعب ،12٠2 ةنس ويام٠3 خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف ءارزولا
،ةلودلا سلجم يأر ذخأ

نيتداملل اقفو ءاج ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأ ارابتعاو–
،روتسدلا نم2٤1و )7 ةطقنلا(931

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ ارابتعاو–
651-66 مقر رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارمل

6691 ةــنس وــينوي8 قــفاوملا6831 ماـــع رـــفص81 يف خرؤـــملا
2٤1 ةداـــملا ماــكحأل اــقفو ءاــج ،تاــبوقعلا نوـــناق نـــمضتملاو
.روتسدلا نم )2 ةرقفلا(

:عوضوملا يف

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف –

11-5٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف–
وــــيلوي71 قــــفاوملا62٤1 ماــــع ةــيناثلا ىداـــمج٠1 يف خرؤـــملا

تارـــــيشأت نـــمض ،يـــئاضقلا مــــيظنتلاب قـــــلعتملاو5٠٠2 ةــــنس
: راطخإلا عوضوم رمألا

يف خرؤملا11-5٠ مقر يوضعلا نوناقلا ماكحأ نأ ارابتعا–
5٠٠2 ةنس ويلوي71 قفاوملا62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠1
يئاضقـلا مـيـظـنـتـلا لواـنـتـت ،يئاضقـلا مـيـظـنـتـلاـب قـلـعـتملاو
اــهــــمـيـظـنــــتو اــهـتـلــيـكـشــت ثــيــح نــم ةــيــــئاــضــقــلا تاـــــهــجـــــلـــــل
،راطخإلا عوضوم ،رمألل يساسأ دنس وهف ،اهتاصاصتـخاو
اميف اميس ال ،يئاضقلا ميظنتلاب ةلص اهل هماكحأ ضعب نأل
مجني امو ةيئازجلا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ةعباتملا صخي
 ،تاءارجإو راثآ نم اهنع

نوناقلا ماكحأ ىلإ دانتسالا مدع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
،راطخإلا عوضوم ،رمألا تاريشأت نمض11-5٠ مقر يوضعلا

.هكرادت نّيعتي اوهس دعي

خرؤملا1٠-5٠ مقر نوناقلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف –
5٠٠2 ةــنس رــياربف6 قــفاوملا52٤1 ماــع ةــجحلا يذ72 يف

باـهرإلا لـيومتو لاوـمألا ضيـيـبــت نــم ةــياــقوــلاــب قــلــعــتملاو
: ممتملاو لدعملا ،امهتحفاكمو

ةجحلا يذ72 يف خرؤملا1٠-5٠ مقر نوناقلا نأ ارابتعاو–
ةياقولاب قلعتملاو5٠٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا52٤1 ماع
لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
نأل ،راـــطخإلا عوــضوم رــمألل اـيساسأ ادـنس لـــكشي ،ممتملاو
ماكحألا عوضوم ،باهرإلا ةحفاكمب ةرشابم ةلص اهل هماكحأ
،ةممتملاو ةلدعملا

نوــناــقــلا ىلإ داــنـتـسإلا مدـــع نإــف ،ةـــجيـتـنـلاـب اراـــبــتــعاو–
دــعـي ،راـطـخإلا عوــضوــم رــمألا تارـــيـشأــت نــمـض ،1٠-5٠ مـقر

.هكرادت نّيعتي اوهس

: بابسألا هذــهـل

: يتأي ام ررقي

: لكشلا يف

لدعي يذلا رمألا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإّ نأ: الوأ
قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا ممتيو
اقيبطت تءاج ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8
.ةيروتسد يهف ،روتسدلا نم2٤1 ةداملل
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يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ : ايناث
رـمألا ممتيو لدـعي يذـلا رـمألا ةـيروتسد ةـبقارم صوـصخب
وــينوي8 قـفاوملا6831 ماـع رـفص81 يف خرؤـملا651-66 مـقر

ماــكحأل اـقيبطت مت ،تاــبوقعلا نوــناق نــمضتملاو6691 ةـنس
.يروتسد وهف ،روتسدلا نم٤22و )2 ةرقفلا(2٤1 نيتداملا

: عوضوملا يف

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف: ًالوأ

يــف خرؤـــمـــلا11-5٠ مــــــقر يوــــضــــــعــلا نوـــناــــــقــــــلا جاردإ–
5٠٠2 ةنس ويلوي71 قفاوملا62٤1 ماــع ةيــناـثــلا ىداــمــج٠1
عوضوم رمألا تاريشأت نمض ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو
.راطخإلا

ةــجـحلا يذ72 يــف خرؤــــملا1٠-5٠ مـــقر نوــــناـــــقـــلا جاردإ–
ةياقولاب قلعتملاو5٠٠2 ةـنـس رــيارـبـف6 قــفاوـــملا52٤1 ماــع
لدــعملا ،اـمهتحفاكمو باــهرإلا ليومتو لاوـمألا ضييبت نــم
.راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض ،ممتملاو

651-66 مقر رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا ماكحأ دعت : ًايناث
6691 ةــنس وــينوي8 قــــفاوملا6831 ماــــع رـــفص81 يف خرؤــــملا

.ةيروتسد ،راطخإلا عوضوم ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبي: اًثلاث

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني: اًعبار
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ةدـــــــقعنملا هـــــتاسلج يف يروـــــتسدلا ســــلجملا لوادــــت اذــــــهب
وينوي7و6و5 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش62و52و٤2 خيراتب

 .12٠2 ةنس

 يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

 ،سيئرلل ابئان ،يشبح دمحـم

 ،ةوضع ،يتارسم ةميلس

،ةوضع ،باحر ةيداش

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دــمـحم

،اوضع ،يوارق رونلا دبع

،ةوضع ،دابع ةجيدخ

،اوضع ،طيلب ليعامس

 ،اوضع ،يمهارب يمشاهلا

،اوضع ،لولج ةدع دــمـحـمأ

.اوضع ،يواروب رمع

٨ قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش7٢ يفخّرؤم٨٠-١٢ مقر رمأ
6٥١-66 مقر رـمألا ممـــتيو لدـــعي ،١٢٠٢ ةـــنس وـــينوي
وــــينوي٨ قــــفاوملا6٨3١ ماــــع رـــــفص٨١ يفخرؤــــملا

.تابوقعلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و7-931و9٤ داوـــــــملا اــــــميسال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنب–
،هنم٤22و891و2٤1و )2 ةرقفلا(

٠1 يف خرؤـــــــملا11-5٠ مـــــقر يوـــضعلا نوــــناقلا ىـــــضتقمبو –
قلعتملاو5٠٠2 ةنس ويلوي71 قفاوملا62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
 ،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا551-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارـــــجإلا نوــــناق نــــمضتملاو6691 ةـــــنس وــــينوي8 قـــــفاوــــــملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاــــــبوقعلا نوـــــناق نــــمضتملاو6691 ةــــنس وــــينوي8 قـــــفاوـــــملا
،ممتملاو لدعملا

ةجحلا يذ72 يف خرؤــملا1٠-5٠ مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
ةـياقولاب قــلعتملاو5٠٠2 ةــنس رـــياربف6 قــفاوملا52٤1 ماـــع
لّدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،مّمتملاو

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو–

: هصن يتآلا رمألا ردصي

رمألا ميمتتو لــيدعت ىلإ رـــمألا اذــــه فدـــــهي: ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا6831 ماـع رـــفص81 يف خرؤــــملا651-66 مــــقر

.ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس

مــــقر رـــــمألا نــــم ررـــــكم78 ةداــــملا ممــــتتو لدــــعت:٢ ةّداملا
ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خرؤملا66-651
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو6691

لعف لك ،ابيرخت وأ ايباهرإ العف ربتعي :رركم78 ةداملا“
تاسسؤملا رارقتساو ةينطولا ةدحولاو ةلودلا نمأ فدهتسي
: يتأي ام هضرغ لمع يأ قيرط نع ،يداعلا اهريسو

............................)رييغت نودب(...................... )31 ىلإ )1–

ماظن رييغت وأ ةطلسلا ىلإ لوصولل ،ةليسو يأب يعسلا–
،كلذ ىلع ضيرحتلا وأ ،ةيروتسدلا قرطلا ريغب مكحلا
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ضيرحتلا وأ ةيبارتلا ةمالسلاب ةليسو يأب ساسملا–
.”كلذ ىلع

ماع رفص81 يف خرؤملا651–66 مقر رمألا ممـتي:3 ةّداملا
نيتدامب ،هالــعأ روــكذملاو6691 ةــنس وــينوي8 قــفاوملا6831
: يتأي امك ناررحتو ،٤1 رركم78و31 رركم78

صاـــــــخشألل ةـــــينطو ةـــــمئاق أـــــشنت:31 ررــــكم78 ةداملا“
صوصنملا لاـــعفألا دــــحأ بــــكترت يـتلا ةــيباـــهرإلا تاـنايكلاو
مــتي نــــيذلا ،نوـــــناقلا اذــــــه نـــم ررــــكم78 ةداـــملا يف اــــــهيلع
لبق نم ،”ايباهرإ اميظنت“ وأ ”ايباهرإ اصخش“ مهفينصت

ىعدت يتلاو ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألا فينصت ةنجل
 .“ ةنجللا“ هاندأ

هذه يف ةروكذملا ةمئاقلا يف نايك وأ صخش يأ لجسي ال
وأ ةيئازج ةعباتم وأ ةيلوأ تايرحت لحم ناك اذإ ّالإ ،ةداملا

 .ةنادإلاب رارق وأ مكح هدض ردص

وأ ةـــيعمج لــــك ،ةداـــملا هذـــه موـــهفم يف ،ناــــيكلاب دـــــصقي
،اهتيمست وأ اهلكش نكي امهم ،ةمظنم وأ ةعامج وأ مــيظنت
78 ةداملا ماكحأ ةلئاط تـحت اــهتطشنأ عــــقت وأ اـــهضرغ نوــكي
.نوناقلا اذه نم رركم

ةدـــــــيرـــجلا يف ةـــــينطوــــــلا ةــــمئاقلا يف لــــيجستلا رارــــق رـــــــــــشني
دعيو ،ةيبعشلا ةـيطارقميدلا ةــيرئازجلا ةــــيروهمجلل ةــيمسرلا

بلط ميدقت مهل قحي نيذلا نيينعملل غيلبت ةباثمب رشنلا اذه
)٠3( نيثالث لجأ يف ،ةينطولا ةمئاقلا نم مهبطشل ةنجللا ىلإ
 .ليجستلا رارق رشن خيرات نم اموي

ةــمئاقلا نــم ناــيك وأ صــخش يأ بــطشت نأ ةــنجللا نـــكمي
،ينعملا نايكلا وأ صخشلا بلط ىلع ءانب وأ ايئاقلت ،ةينطولا
 .ةرربم ريغ هليجست بابسأ تحبصأ اذإ

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةـــــــــمئاقلا يف لـــــيــجستلا ىلـــــع بـــــــترتي :٤1 ررــــكم78 ةداملا“
رظح ،نوــناقلا اذـه نـم31 ررــكم78 ةداـــملا يف اـــهيلع صوـــصنملا

هلاومأ ديمجت وأ /و زجحو ينعملا نايكلا وأ صخشلا طاشن
عضـخت يتلا وأ اهزوحي يتلا هتاكلتمم نم ةيتأتملا لاومألاو
صاخشأ ةباقر وأ هتباقرل ،ةرشابـم ريغ وأ ةرـشابـم ةقيرـطب
ريغلا قوقح ةاعارم عم ،هرماوأب نورمتأي وأ هحلاصل نولمعي
.ةينلا نسح

ةرقفلا يف ةروكذملا ةمئاقلا يف ليجستلا ىلع بترتي امك
ءانب ،يئاضق رارق بجومب رفسلا نم نيينعملا عنم ،هالعأ

.ةنجللا بلط ىلع

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رمألا اذـه رشني :٤ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وـــينوي8 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش72 يف رـــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6٢ يفخرؤم١٢/ د م.ق /٤٢ مقر يروتسدلا سلجملا رارق
قـــــــلعتي ،١٢٠٢ ةـــنس وــــينوي7 قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش
تامولعملا ةيامحب قلعتملا رــمألا ةــيروتسد ةــبقارمب
.ةيرادإلا قئاثولاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،يروتسدلا سلجملا نإ

،يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب
ةــلـجـسملاو ،12٠2 ةـنـس وـيــنوــي2 يــف ةـــخرؤــملا ةـــلاــسرــلاــب
وــيـنوــي2 خــيراـتـب يروـتـسدــلا ســلـجملل ةــماـــعــلا ةـــناـــمألاـــب

رـــمألا ةــيروــتسد ةـبــقارـم دـصــق ،56 مــقر تــحــت12٠2 ةـنـس
 ،ةيرادإلا قئاثولاو تامولعملا ةيامحب قلعتملا

791و2٤1و931 داوــمــلا اـــمـيــسال روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو–
،هنم٤22و891 )ىلوألا ةرقفلا(

٠٤٤1 ماــع ناـضــمر7 يــف خرؤــملا ماــظــنلا ىضـتـقــمـبو–
ســلـجملا لـمــع دــعاوــقــل ددـحملا91٠2 ةـنـس وــياــم21 قــفاوــملا
،مـمـتملاو لدـــعملا ،يروــتـسدلا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دــعـبو–

:لكشلا يف

هلح مت يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا روغشل ارابتعا–
77-12 مقر يسائرلا موسرملا بجومب ،12٠2 سرام لوأ يف

،12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا

سلجم ىلع هضرع مت راطخإلا عوضوم رمألا نأ ارابتعاو–
،12٠2 ةنس وــياــم٠3 خيراتـب ةدـــقـعـنملا هـتـســلـج يــف ءارزوـــلا

،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب

نيتداملل اقفو ءاج ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأ ارابتعاو–
،روتسدلا نم2٤1و931

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ ارابتعاو–
تاـــموـلــعملا ةــياـــمـحـب قـــــلـعـتملا رــمألا ةــيروــــــتسد ةـبـــــقارــــمل
)2 ةرــقـفـلا(2٤1 ةداــملا ماــكــحأل اـــقــفو ءاـــج ،ةيرادإلا قــئاــثوــلاو
.روتسدلا نم
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:عوضوملا يف

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف–

نـــم٤3 ةداـــمــلا ىلإ داــنــــتـسإلا مدـــع صــخــي اــمـــيــف –
: راــطخإلا عوــضوــم رــمألا تارــيــشأـــت نـــمـض روـتــسدــلا

نـكمي ال هــّنأ اــهداـــفـم روـتـسدــلا نــم٤3 ةداـملا نأ اراـبـتـعا–
،نوـناــق بجوــمب الإ تاــناـمـضلاو تاــيرحلاو قوـقحلا دييـقـت
ةـــياـمــحو ،نــمألاو ماـــعــلا ماــظـنلا ظــفحـب ةـطـبـترــم باـبـسألو
قوـــقـــح ةــياــمـحل ةـيرورـضـلا كـــلت اذـــكو ةـيـنـطوــلا تــباوـثـلا

،روتسدلا اهسّركي ىرخأ تايرحو

قئاثولاو تامولعملا ةيامحب قلعتملا رمألا نأ ارابتعاو–
تاــبوقعب اــهيلع بــقاعيو لاــعفألا نــم دــيدعلا مرــجي ةـــيرادإلا

قوـــقحلا ضعـــب ةسرامم نـــم دـــّيـــقـــي دـــق يذـــلا رـــمألا ةـــيــــئازــــج
ةاـــعارـــم عّرشملا مزـــلـــي امم اـــيروـــتسد ةـــلوـــفـــكملا تاـــيرحلاو
ةداملا هذه نإف مث نمو ،روتسدلا نم٤3 ةداملا ماكحأ مارتحا

،راطخإلا عوضوم رمألل ايساسأ ايروتسد ادنس ّدعُت

نم٤3 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
اوهس دعي ،راطخإلا عوضوم رمالا تاريشأت نمض روتسدلا

.هكرادت ّنيعتي

روتسدلا نم7٤ ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف–
: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض

،3و2 اــــهيترقف يف روـــتسدــلا نـــــم7٤ ةداـــملا نأ اراـــبتعا–
هــــــتالسارــــــم ةــــــيّرس يف قحلا صخش لــــــكــــــل هـــــــنأ ىلع صنـــــــت
صاخشألا ةيامح نأو ،تناك لكش يأ يف ةصاخلا هتالاصتاو
،يساسأ قح يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم دنع

ةيامحل دعاوق عضي ،راطخإلا عوضوم رمألا نأ ارابتعاو–
وأ ةيـصـخش تــناــك ءاوــس ةــيرادإلا قــئاــثوــلاو تاــموــلعملا

7٤ ةداملا نإف مث نمو ،ةيمومعلا تاطلسلا اـهـكـلـمت ةـيـموــمع
،راطخإلا عوضوم رمألل ايروتسد ادنس دعت روتسدلا نم

7٤ ةداـملا ىلإ داــنتـسالا مدــــع نإــــــف ،ةـــجيـتـنلاب اراــــبـتـعاو–
دــعي ،راــطـخإلا عوــضوــم ،رمألا تاريـشأـت نـمـض روتـسدــلا نم

.هــكرادــت نّيعـتـي اوــهـس

٨٥–٥7 مــقر رــمألا ىلإ داــنتـسإلا مدــــع صخـي اـــمــيــف–
نـــمـض ،مـمــــتملاو لدـــــعـملا ،يــندــملا نوــناـــقـــلا نـمـضـتملا
: راـــطـخإلا عوـضوــم رــمألا تارــيشأــت

يذلا راطخإلا عوضوم رمألا نم عبارلا لصفلا نأ ارابتعا–
يف دنتسي ،ةيبيدأتلاو ةيندملا ةيلوؤسملا ناونع تحت ءاج
بيصي اـــمـــع ةـــيـــبـــيدأتـــلاو ةـــيــــندملا ةــــيــــلوؤسمــــلــــل هسيسأت
وأ ةفّنصم ةقيثو رشن ةجيتن ررض نم ةيمومعلا تاطلسلا
ضيوعتلا يف قح نم هبترت امو ،اهصخت تامولعم ءاشفإ
رمألا نم لعجي امم ،يندملا نوناقلا دعاوق ىلإ ،كلذ ةجيتن

ربمتبس62 قفاوملا5931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا85-57 مقر
ادنس ،ممتملاو لدعملا ،يندملا نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس

،راطخإلا عوضوم رمألل

85-57 مقر رمألا ىلإ دانتسالا مدع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
تاريشأت نمض ،ممتملاو لدعملا ،يندملا نوناقلا نمضتملا
.هكرادت نّيعتي اوهس دعي ،راطخإلا عوضوم ،رمالا

7٠-٨١ مقر نوناقلا ىلإ دانتسالا مدــع صـخــي اـــمـيــف–
: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض

ناـضـمر52 يف خرؤـملا7٠-81 مــقر نوــناــقـلا نأ اراــبـتـعا–
ةــياـمـحـب قــــلـعـتملا81٠2 ةـنـس وـيــنوـــي٠1 قــفاوـــملا93٤1 ماـع
تاذ تاـيـطـعملا ةــجلاـــعــم لاــجـم يف نييعيبـطلا صاـــخشألا
صاخشألا ةيامح دعاوق ديدحت ىلإ فدــهي ،يصـخـشلا عــباــطلا
عــباــطــــلا تاذ تاــــيـطـعـملا ةـــجلاــعــم لاـــجــــم يـف نيـيـعـيـبـــــطـــــلا
وــهـف ةــمـث نــمو ،اــــهـلكش وأ اــهردـصـم ناــك امـهـم يـصـخـشلا

،راطخإلا عوضوم رمألل اًيساسأ ادـنـس ّدــعــُي

نوـــناـــقلا ىلإ داـــنـتـسالا مدــــع نإــف ،ةـجـيـتـنلاـب اراــبــتــــعاو–
دــعــي ،راــطــخإلا عوــضوـــم ،رــمألا تارـيـشأــت نــمض ،7٠-81 مــقر

.هـكرادــت نّيعــتـي اوــهـس

بابسألا هذهل

: يتأي ام رّرقي

: لكشلا يف

قـــــلعتملا رــــمألا ىلـــــع ةـــــقداـــــصملاو دادـــــعإلا تاءارـــــجإ نأ : الوأ
2٤1 ةداملل اقيبطت تءاج ،ةيرادإلا قئاثولاو تامولعملا ةيامحب
.ةيروتسد يهف ،روتسدلا نم

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ: ايناث
تامولعملا ةيامحب قلعتملا رمألا ةيروتسد ةبقارم صوصخب
)2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا ماكحأل اقيبطت مت ،ةيرادإلا قئاثولاو
.يروتسد وهف ،روتسدلا نم٤22 ةداملاو

: عوضوملا يف

:راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف : ًالوأ

نمض روتسدلا نم7٤و٤3 نيتداملا ىلإ ةراشإلا فاضت–
.راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت

5931 ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا85-57 مقر رمألا جاردإ–
،يــندملا نوــناقلا نـــضتملاو5791 ةنس رــبمتبس62 قـفاوملا
.راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض ،ممتملاو لدعملا
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93٤1 ماــع ناـضـمر52 يف خرؤملا7٠-81 مــقر نوــناـقــلا جاردإ–
صاـخـشألا ةيامحب قـلعـتـملاو81٠2 ةنـس ويـنوــي٠1 قــفاوملا
عـــباـــطلا تاذ تاـيـطـعـملا ةــجلاــعــم لاــجـم يـف نيـيـعـيـبـطـلا
.راـطـخإلا عوــضوــم رــمألا تارـيـشأــت نـمـض ،يصـخـشـلا

تاــموـلــعملا ةــياــمحب قـــلـعـتملا رــمألا ماــكــحأ دــعــت: اًيناث
.ةــيروـتسد ،ةـيرادإلا قـئاــثوــلاو

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبي: اًثلاث

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : اًعبار
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ةدــقعـنملا هــتاـســلج يـف يروـتـسدــلا ســلجملا لوادــت اذـــهـب
وينوي7و6و5 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش62و52و٤2 خـيراـتـب

.12٠2 ةنس
 يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

 ،سيئرلل ابئان ،يشبح دمحـم

 ،ةوضع ،يتارسم ةميلس

،ةوضع ،باحر ةيداش

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دــمـحم

،اوضع ،يوارق رونلا دبع

،ةوضع ،دابع ةجيدخ

،اوضع ،طيلب ليعامس

 ،اوضع ،يمهارب يمشاهلا

،اوضع ،لولج ةدع دــمـحـمأ

.اوضع ،يواروب رمع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨ قــفاوملا٢٤٤١ ماـع لاّوــش7٢ يفخّرؤــم٩٠-١٢ مــقر رــمأ
تاـــــمولعملا ةــــياـمحب قــــلعتي،١٢٠٢ ةـــــنس وــــينوـــي
.ةيرادإلا قئاثولاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

55و٤5و7٤و٤3 داوــــــملا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنب–
،هنم٤22و891و2٤1و )2 ةرقفلا(1٤1و931و

81 يف خرؤملا5٠-21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قــــــلعتملاو21٠2 ةـــــنس رـــــياني21 قـــــفاوـــملا33٤1 ماـــــع رـــــفص

،مالعإلاب

ماـــع رـــفص81 يف خرؤـــملا551-66 مقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قــفاوملا6831
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاـــــبوقعلا نوــــناق نــــمضتملاو6691 ةــــنس وـــينوي8 قــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا85-57 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوــــناقلا نــمضتملاو5791 ةـــنس رـــبمتبس62 قــــفاوملا5931
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

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

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

ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوـــناقلا نــمضتملاو6٠٠2 ةــنس وـــيلوي51 قــــفاوملا72٤1 ماـــــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماــع رــفص81 يف خرؤــملا9٠-8٠ مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نوـــناق نـــمضتملاو8٠٠2 ةــنس رـــيارــبف52 قــــفاوـــــملا92٤1
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ماع نابعش٤1 يف خرؤملا٤٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ5 قفاوملا٠3٤1
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1
 ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع ناضمر52 يف خرؤملا7٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــــــياــــمحب قـــــــــلعــــــتملاو81٠2 ةــــــــــنس وـــــــــيـــــنوـــــــي٠1 قــــــــــفاوــــملا93٤1
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا

،ةلودلا سلجم يأر دعب–

،ءارزولا سلجمىلإ عامتسالا دعبو–

،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو–
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 :هصن يتآلا رمألا ردصي

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

تاــــــمولعملا ةــــيامحىلإ رــــمألا اذــــه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
.ةيمومعلا تاطلسلل ةيرادإلا قئاثولاو

قـــــــــئاثولاو تاـــموــــلعملا رـــمألا اذـــــه ماـــــكحأل عـــــضخت:٢ ةّداملا
ةيعيرشتلا اهتائيهو اهتاسسؤمو ةلودلاب ةقلعتملا ةفنصملا

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيمومعلا تارادإلاو ةيذيفنتلاو ةيئاضقلاو
ةسسؤم لكو اهلامسأر ضعب وأ لك ةلودلا كلمت ةسسؤم لكو
.”ةينعملا تاطلسلا“ صنلا يف ىعدت يتلاو ةيمومع ةمدخ مدقت

 :يتأي امب ،رمألا اذه موهفم يف ،دصقي:3 ةّداملا

 :يمومعلا فظوملا –١

ايرادإ وأ ايذيفنت وأ ايعيرشت ابصنم لغشي صخش لك–
،ةبختنملا ةيلحـملا ةيبعشلا سلاجملا دحأ يف وأ ايئاضق وأ

رجألا عوفدم ،اتقؤم وأ امئاد ،ابختنم وأ انّيعم ناكأ ءاوس
،هتيمدقأ وأ هتبتر نع رظنلا فرصب ،رجألا عوفدم ريغ وأ

ةلاكو وأ ةفيظو ،اتقؤم ولو ،ىلوتي رخآ صخش لك–
ةئيه ةمدخ يف ةفصلا هذهب مهاسيو ،رجأ نودب وأ رجأب
كلمت ىرخأ ةسسؤم يأ وأ ةيمومع ةسسؤم وأ ةيمومع
مدقت ىرخأ ةسسؤم يأ وأ ،اهلامسأر ضعب وأ لك ةلودلا

،ةيمومع ةمدخ

يف نم وأ يمومع فظوم هنأب فّرعم رخآ صخش لك –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط همكح

يتلا تادنتسملاو تاررحـملاو تالسارملا:ةقيثولا –٢
ءانثأ ةينعملا تاطلسلا نم يأ اهيلع تلصح وأ اهتأشنأ

،اهطاشن ةسرامم

ينورتكلإ وأ يقرو بوتكم يأ:ةفنصملا قئاثولا –3
وأ يتوص طيرش وأ ةروص وأ ةطيرخ وأ ططخم وأ مسر وأ

تناك  رخآينورتكلإ وأيدام دنس يأ وأ يرصب يعمس
،اهيلع عالطالا دييقت وأ اهرشن عنمىلإ يمرت ريبادت لحم

ةقيثو ،هردصم ناك امهم ربخ وأ ثدح يأ:تامولعملا –4
وأ يرـــــــصب يــــعمس وأ يـــــئرم وأ يــــتوص طـــــيرش وأ ةروــــص وأ

ساسملاىلإ اهنع فــشكلا يدؤـــي ،ةـــيفتاه ةـــملاكم وأ ةـــــثداحم
 .ةينعملا تاطلسلاب

رــــمألا اذــــه يف اــــهيلع صوــــصنملا قــــئاثولا دــــعت:٤ ةّداملا
اهباستكال وأ اهيف فرصتلل ةلباق ريغ يهو ،ةيمومع ةيكلم
.تناك ةقيرط يأب

قــــــحب رــــمألا اذــــه يف ةدراوـــــلا ماــــكحألا ســـــــمت ال:٥ ةّداملا
.ةمولعملاىلإ لوصولا يف نطاوملا

يناثلا لصفلا
ةفنصملا قئاثولاو تامولعملا ةيامح دعاوق

ىلإ ،اهتيساسح ةجرد بسح ،قئاثولا فنصت:6 ةّداملا
 :ةيتآلا فانصألا

اهؤاشفإ قحلي يتلا قئاثولا نمضتيو،”ادج يّرس“–
،يجراخلاو يلخادلا ينطولا نمألاب ارطخ

اررضاهؤاشفإ قحلي يتلا قئاثولا نمضتيو،”يّرس” –
،ةلودلا حلاصمب اريطخ

قــــــحلي يــــتلا قـــــئاثولا نــــمضتيو،”ناــــمتكلا بــــــــــجاو“–
وأ تارازوــــــلا وأ ةـــــموكحلا حــــلاــصمب ادـــــيكأ اررـــــــــضاــــهؤاـــــشفإ
،ةيمومعلا تائيهلا ىدحإ وأ تارادإلا

يدؤي يتــلا قــئاـــثوـــلا نـــمضتـــيو ،”دودــحـــم عـــيزوـــت“–
اهيلع عالطالا زوجي الو ةلودلا حلاصمب ساسملاىلإاهؤاشفإ
.ةمهملا وأ ةفيظولا مكحب نيلهؤملا صاخشألا لبق نم ّالإ

قيرط نع ةداــملا هذـــــه قــــيبطت تاــــــيفيكو طورـــــش ددــــــــحت
.ميظنتلا

اـــــــــهقئاثو نيـــــــمأتب ةــــــــينعملا تاـــــطلسلا مزلـــــــت:7 ةّداملا
اهفينصتل ةمزاللا ريبادتلا ذختتو ،اهتيامحو اهتامولعمو
يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقفو اهظفحو اهلوادت ميظنتو
اهنم قلعتي ام اميس الو ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

.ينطولا فيشرألاب

نيوكتىلإ ةينعملا تاطلسلا وفظوم عضخي نأ بجي
.ةفنصملا قئاثولاو تامولعملا لامعتسا يف صاخ

قــيرط نــع ةداــملا هذـــه قـــيبطت تاــــيفيكو طورــــش ددــــحت
.ميظنتلا

ةينعملا تاطلسلا تالسارم نوكت نأ نكمي ال:٨ ةّداملا
،اهتقفاومب ّالإ عيزوت وأ لوادت وأ رشن لحم ،ريغلاىلإو عم
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا صني مل ام

بيرست لاح يف ،ةينعملا تاطلسلا ىلع بجي:٩ ةّداملا
اروف ةصتخملا تاهجلا راطخإ ،ةفنصم قئاثو وأ تامولعم
.قيقحت حتف دصق

رضاحم ءاــــشفإ وأ رـــشن ناـــــك ّيأ ىلــــع رــــظحي:٠١ ةّداملا
ةفص ال نم نيكمت وأ يئاضقلا قيقحتلاو تايرحتلا قاروأو
اهيلع صوصنملا تاءانثتسالا ةاعارم عم ،اهتزايح نم هل

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف

وأ هـــــــــــــلمع مــــــــكحب ،عـــــــــــــلطا ناـــــــــــكّ يأ ىلـــــــــــع عــــــنمي:١١ ةّداملا
ةروـــــص يأــــب اـــــهيلع لـــــصح وأ ةــــــفنصم ةــــــقيثو ىلــــع ،هــــــــتيلوؤسم
وأ ،هضعب وأ هلك اهاوتحم رشن وأ اهنم روص وأ خسن ذخأ ،تناك
.ةينعملا ةطلسلا ةقفاومبّ الإ ،اهدوجوب ريغلا مالعإ
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نود ةفنصم ةقيثو زوحي صخش لك  ىلع بجي:٢١ ةّداملا
عنميو ةينعملا تاطلسلا ىلإ اهميلست ،كلذل الهؤم نوكي نأ

اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت ،اهنومضمءاشفإ هيلع
.رمألا اذه يف

ةبراحم راطإ يف ،ةينعملا تاطلسلا ىلع بجي:3١ ةّداملا
يتاسسؤملا لاصتالا ليعفت ،ةفّرحـملاو ةبذاكلا تامولعملا

.ماعلا يأرلل يروفلا مالعإلاو

ثلاثلا لصفلا
يمومعلا فظوملا تامازتلا

ةــــــــــلئاــــط تـــــــحت ،يــــــــموــــــــمعلا فــــــظوـــــملا مزـــــلي:٤١ ةّداملا
ينهملا ّرسلاب ،رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا

اهيلع علطا ةمولعم يأ وأ ةقيثو يأ ىوتحم ءاشفإ مدعو
ىلع نوناقلا صني مل ام ،هماهم ةسرامم ةبسانمب وأ ءانثأ

.كلذ فالخ

فقوت نم تاونس )٠1( رشع ةدمل ايراس عنملا اذه ىقبيو
وأ ةــــــلاقتسالاب يـــمومعلا فــــظوملل ةـــينهملا ةــــقالعلا ءاـــــهتنا وأ
عم ،رخآ ببس يأل وأ دعاقتلا ىلع ةلاحإلا وأ لزعلا وأ حيرستلا

.رمألا اذه نم٠5 ةداملا ماكحأ ةاعارم

قئاثولا جارخإ يمومعلا فـــــظوملا ىلـــــع عنمي:٥١ ةّداملا
وأ ،لمعلا ناكم نم اهنع روص وأ اهنم خسن وأ ةفنصملا

ضتقت مل ام ،ةيمسرلا تاسسؤملا جراخ اهخسن وأ اهعبط
.كلذ لمعلا ةعيبط وأ ةحلصملا ةرورض

لئاـــسول ءالدإلا نــم يـــمومعلا فــــظوملا عـــنمي:6١ ةّداملا
وأ ةـــمولعم يأــب يـــعامتجالا لـــصاوتلا لــــئاسو يف وأ مالـــــعإلا

قــئاثولا وأ/و تاــمولعملا لوــح ةـــلخادم وأ حــيرصت وأ قـــيلعت
ديق تلاز ام لئاسم لوح وأ ،هماهم مكحب ،اهيلع علطا يتلا
هل اصخرم نكي مل ام ،اهيف لمعي يتلا ةهجلا ىدل ةساردلا

 .كلذب
 عبارلا لصفلا

ةيبيدأتلاو ةيندملا ةيلوؤسملا

امع ضيوعت بلط ةينعملا تاطلسلل زوجي:7١ ةّداملا
ءاشفإ وأ ةــفــنصم ةــقــيــثو رشن ةـــجـــيـــتـــن ررض نـــم اـــهـــباصأ

يف اــهــيــلــع صوصنملا دــعاوــقــلــل اــقــبــط ،اــهصخــت تاــموــلــعـــم
ةــيــئازجلا تاــعــباــتملاــب لالــخإلا نود ،هــب لوــمــعملا عــيرشتــلا
.ةلمتحـملا

ىلـع ءاـــنب ،ةــصتخملا ةــــيئاضقلا ةــــهجلا نــــكمي:٨١ ةّداملا
ةمارغ ةلئاط تحت ،فقوت نأ ،ةينعملا تاطلسلا ىدحإ بلط
.ةفنصم ةقيثو يأ رشن ،ةيموي ةيديدهت

صوصنملا ةفلاخملا ماكحألا نع رظنلا ّضغب:٩١ ةّداملا
فــظوملا ضرــعـــتـــي ،لوــعـــفملا يراسلا عــيرشتــلا يف اــهـــيـــلـــع
نم حيرستلاىلإ ةفنصم قئاثو ادمع يشفي يذلا يمومعلا
.لمعلا

،بــــبستي يذـــــلا يــــمومعلا فــــظوملا ضرـــــعتي:٠٢ ةّداملا
وأ اــــــهجارخإب موــــقي وأ ةــــفنصم قــــئاثو ءاــــشفإ يف ،هــــلامهإب
موقي وأ لمعلا ناكم جراخ اهنع روص وأ اهنم خسن جارخإب
اـهـيضتـقـت يتـلا تالاحلا رـيــغ يف ةــحــلصملا جراــخ اــهــعــبــطــب
يراسلا عيرشتلل اقبط ةيبيدأتلا ةلءاسملاىلإ ،ةحلصملا
.لوعفملا

سماخلا لصفلا
ةيئارجإ دعاوق

صوـــــــصنملا صاـــــصتخالا دـــــعاوق ىلـــــع ةداـــــيز:١٢ ةّداملا
تاـــهجلا صتـــخـــت ،ةـــيـــئازجلا تاءارـــجإلا نوـــناــــق يف اــــهــــيــــلــــع
اهيلع صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب ةيرئازجلا ةيئاضقلا

ارارضإ ينطولا بارتلا جراخ بكترت يتلا رمألا اذه يف
.اهتاسسؤمب وأ ةيرئازجلا ةلودلاب

ىلع نّيعتي ،رمألا اذه ماكحأ قيبطت راطإ يف:٢٢ ةّداملا
ةــــفــــلــــكملا تاــــطــــلسلــــل ةدــــعاسملا ميدــــقــــت تاــــمدخلا يمدـــــقـــــم
ةقلعتملا تايطعملا ليجستو عمجل ةيئاضقلا تايرحتلاب

اـــــهـــــفرصت تحت عضوو اـــــهــــــنــــــيــــــح يف تالاصتالا ىوــــــتــــــحمب
اذه ماكحأل اقيبطت اهظفح مهيلع نّيعتي يتلا تايطعملا
.رمألا

تايلمعلا ةيّرس نامتك تامدخلا يمدقم ىلع نّيعتيو
تحت كلذو اهب ةلصتملا تامولعملا اذكو اهنوزجني يتلا

.قيقحتلا ّرس ءاشفإل ةررقملا تابوقعلا ةلئاط

رمأ رادصإ ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نكمي:3٢ ةّداملا
 :لجأ نم ،تامدخلا يمدقم ىلإ

ىوتحـملاب ةقلعتملا تايطعملا ىلع يروفلا ظفحتلا–
يف اهيلع صوصنملا مئارجلاب ةطبترملا ريسلا ةكرحب وأ/و
يراسلا عــيرشتــلا يف ةددــحـملا تاــيــفــيــكــلــل اــقــفو ،رــمألا اذــه
،لوعفملا

اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت ،يروفلا لخدتلا –
نــــــــــيزــــــــــخـــــــــــت وأ بحسل ،لوـــــعـــــفملا يراسلا عــــــــــيرشتــــــــــلا يف

لوخدلا لعج وأ اهيلع عالطالا نوحيتي يتلا تايوتحـملا
صوصنملا مئارجلا نم ةميرج لكشت امدنع نكمم ريغ اهيلإ
بحسب حمست ةينقت تابيترت عضوب وأ ،رمألا اذه يف اهيلع
رــيــغ اــهــيــلإ لوــخدــلا لــعجل وأ تاــيوــتــحـملا هذــه نــيزـــخـــت وأ

.نكمم

ةبسانمب ،ةـــصتخملا ةـــيئاضقلا ةـــهجلل زوــــجـي:٤٢ ةّداملا
نأ ،رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ يف قيقحتلا

نوكت تايطعم وأ تامولعم يأ اهميلستب صخش يأ رمأت
مالـعإلا تاـيـجوـلوــنــكــت لــئاسو لاــمــعــتسا ةــطساوــب ةــنزــخــم
اذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت ،لاصتالاو
.رمألا
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نأ صتخملا ةيئاضقلا ةطرشلا طباضل نكمي:٥٢ ةّداملا
نع غيلبتلل ةينقت تايلآ ،ةينورتكلإلا تاكبشلا ربع ،عضي
اروف كلذب ملعيو ،رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا

يف رارــــــمتسالاب رـــمأي يذـــــلا صـــــتخملا ،ةـــيروـــــهمجلا لـــيكو
.اهفاقيإب وأ ةيلمعلا

ةيمومعلا ىوعدلا كيرحت ةماعلا ةباينلا رشابت:6٢ ةّداملا
.رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف ايئاقلت

ةـــصاخلا يرـــحتلا بــــيلاسأ ىلإ ءوــــجللا نــــكمي:7٢ ةّداملا
لجأ نم ،لوـعفملا يراـسلا عــيرشتلا يف اــهيلع صوـــصنملا

.رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلاب ةقلعتملا ةلدألا عمج

سداسلا لصفلا
ةيئازجلا ماكحألا

ثالثىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي:٨٢ ةّداملا
وأ جد٠٠٠.٠٠3ىلإ جد٠٠٠.٠6 نـــم ةـــمارغبو تاوـــنس )3(
وأ رشني يذلا يمومعلا فظوملا ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب
تامولعملا نم روص ذخأب هل حمسي وأ ريغلا علطي وأ يشفي
.”دودحم عيزوت“ ةفنصملا قئاثولا وأ

تاونس )5(سمخىلإ )1( ةنس نم سبحلاب ةبوقعلا نوكتو
ىلإ كلذ ىدأ اذإ جد٠٠٠.٠٠5ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نــــــم ةــــمارــغبو
.ةينعملا تاطلسلل بجاولا رابتعالاب ساسملا

صوـــــصنملا دــــشألا تاــــبوقعلاب لالـــــخإلا نود:٩٢ ةّداملا
نم سبحلاب بقاعي ،لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع

جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو تاونس )5( سمخىلإ )2( نيتنس
رشني وأ يشفي يذلا يمومعلا فظوملا ،جد٠٠٠.٠٠5ىلإ

روهمجلا ملع ىلإ ”نامتكلا بجاو “ ةفنصم ةقيثو وأ ةمولعم
هل حمسي وأ اهيلع عالطالا يف هل ةفص ال صخش ملع ىلإ وأ
.كلذب موقي ريغلا كرتي وأ اهنم روص ذخأب

رشعىلإ تاونس )5( سمخ نم سبحلا ةبوقعلا نوكتو
اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٠.1ىلإ جد٠٠٠.٠٠5 نم ةمارغلاو تاونس )٠1(
.“ يّرس“ وأ ”ادج يّرس“ ةفنصم قئاثولا تناك

ىلإ رهشأ )3( ةثالث نم سبحلا ةبوقعلا نوكت:٠3 ةّداملا
ىدحإ وأ جد٠٠٠.٠٠1ىلإ جد٠٠٠.٠3 نم ةمارغلاو )1( ةنس
يف اهيلع صوصنملا ةميرجلا تبكترا اذإ ،نيتبوقعلا نيتاه
يـــــــمومعلا فـــظوملا ةاـــعارم مدـــــع ةـــجيتن ،هالــــعأ82 ةداــــملا
ةيزارتحالا دعاوقلا وأ ةيميظنتلا وأ /و ةيعيرشتلا ماكحألا
.هفئاظو وأ هماهم ةعيبطب ةطبترملا

)2( نيتنسىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلا ةبوقعلا نوكت
نيتاه ىدحإ وأ جد٠٠٠.٠٠2ىلإ جد٠٠٠.٠6 نم ةمارغلاو
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةميرجلا تبكترا اذإ ،نيتبوقعلا

ماـكـحألل يموـمـعـلا فــظوملا ةاــعارــم مدــع ةــجــيــتــن ،هالــعأ92
ةطبترملا ةيزارتحالا دعاوقلا وأ ةيميظنتلا وأ /و ةيعيرشتلا

.هفئاظو وأ هماهم ةعيبطب

ىلإ تاونس )3( ثالث نم سبحلاب بقاعي:١3 ةّداملا
جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغبو تاونس )5( سمخ
ةمئادلا ةفيظولا وأ ةنهملا وأ عقاولا مكحب نمتؤم صخش لك
رــــيــــغ يف اــــهاشفأو هــــيــــلإ اــــهــــب يلدأ رارسأ ىلع ةــــتـــــقؤملا وأ
.اهنع غيلبتلاب نوناقلا صخري وأ بجوي يتلا تالاحلا

ىلإ تاونس )3( ثالث نم سبحلاب بقاعي:٢3 ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغبو تاونس )5( سمخ
قيقحتلاو تايرحتلا قاروأ وأ /و رضاحم رشني نم لك
نم هل ةفص ال نم نّكمي وأ اهاوتحم يشفي وأ يئاضقلا

.اهتزايح

ىلإ تاونس )5( سـمخ نـــم ســـبحلاب بـــــقاعي:33 ةّداملا
ىلإ جد٠٠٠.٠٠5 نــــــــم ةـــــمارغبو ةـــــنس )51( ةرــــشع ســــمخ
،هتعيبط تناك اّيأ ،لباقمب ريغلا علطأ نم لك ،جد٠٠٠.٠٠5.1
.كلذ هريغل رّسي وأ ةفنصم ةقيثو وأ ةمولعم ىلع

صوــــصنملا دـــشألا تاـــــبوقعلاب لالـــــخإلا نود:٤3 ةّداملا
نم سبحلاب بقاعي ،لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع

نم ةـــمارغبو ةــنس )51( ةرــــشع ســـمخىلإ تاوــــنس )7( عـــبس
لاـــــــعفألاب موـــــقي نــــم لـــــك ،جد٠٠٠.٠٠5.1ىلإ جد٠٠٠.٠٠7
لــــــخاد ةرــــبدم ةـــطخل اذـــــيفنت ،هالـــــعأ33 ةّداــــملا يف ةروــــكذملا
.هجراخ وأ نطولا

نيتنسىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي:٥3 ةّداملا
نيتاه ىدحاب وأ جد٠٠٠.٠٠2ىلإ جد٠٠٠.٠6 نم ةمارغبو )2(
الهؤم نوكي نأ نود ،ةفنصم ةقيثو زوحي نم لك ،نيتبوقعلا
.ةينعملا تاطلسلا ىلإ اهميلستب مقي ملو ،كلذل

92و82 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قبطتو
.اهنومضم ءاشفإب ماق اذإ،ةلاحلا بسح ،رمألا اذه نم

سبحلاب بقاعي ،دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود:63 ةّداملا
ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو تاونس )5( سمخىلإ )1( ةنس نم
،ءاكرشلا وأ نيلعافلا ريغ نم بكتري نم لك ،جد٠٠٠.٠٠5
 :ةيتآلا لاعفألا

يتلا تاودألا وأ ءايشألا وأ ةفنصملا ةقيثولا ءافخإ –1
مـــــئارجلا باـــــكـــــترا يف لـــــمـــــعـــــتستس تناـــــك وأ تلــــــمــــــعــــــتسا
لاومألا وأ داوملا وأ ءايشألاو رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا
.كلذب هملع عم اهنم ةلصحتملا

ةقيثو ادمع فييزت وأ ءافخإ وأ سالتخا وأ فالتإ –2
مئارجلا نع ثحبلا ليهست اهنأش نم ةصاخ وأ ةيمومع
.اهيبكترم ةبقاعمو رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا

ســـبحلاب بـــقاعي ،دـــشألا تاـــبوقعلاب لالــــخإلا نود:73 ةّداملا
نم ةمارغبو تاونس )٠1( رشع ىلإ تاونس )5( سمخ نم
ىلإ صيخرت نود لخدي نم لك جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠5
وأ ةينورتكلإ ةكبش وأ ينورتكلإ عقوم وأ ةيتامولعم ةموظنم
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لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لئاسو نم ىرخأ ةليسو يأ
ىلــــــع قــــــح هـــــــــجو رــــــــيغب لوــــــــصحلا دــــــــــــصقب ،ةـــــــينعملا تاــــــــطلسلل
 .ةفنصم قئاثو وأ تامولعم

وأ تاـــموـــلـــعملا هذــــه رشن لاــــح يف ةــــبوــــقــــعــــلا فــــعاضتو
وأ ةـــيـــنـــعملا تاـــطـــلسلاـــب رارضإلا دصق ةـــفـــنصملا قـــئاـــثوـــلا
.ةرشابم ريغ وأ ةرشابم عفانم ىلع لوصحلا

سبحلاب بقاعي ،دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود:٨3 ةّداملا
نم ةمارغبو تاونس )٠1( رشع ىلإ تاونس )5( سمخ نم
وأ ريدي وأ ئشني نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٠.1ىلإ جد٠٠٠.٠٠5
جمانرب وأ ينورتكلإ باسح وأ ينورتكلإ عقوم ىلع فرشي
وأ ةفنصملا قئاثولا وأ تامولعملا رشنل لمعتسي يتامولعم
.ايئزج وأ ايلك اهاوتحم

تاـــموـــلـــعملا رشنـــي نـــم لـــك ةـــبوـــقـــعـــلا سفـــنــــب بقاــــعــــيو
ةكبش ىلع ايئزج وأ ايلك اهاوتحم وأ ةفنصملا قئاثولاو
.مالعإلا تايجولونكت لئاسو ىدحإب وأ ةينورتكلإ

سبحلاب بقاعي ،دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود:٩3 ةّداملا
نم ةمارغبو ةنس )51( ةرشع سمخ ىلإ تاونس )٠1( رشع نم
وأ رشنب ادمع موقي نم لك ،جد٠٠٠.٠٠5.1 ىلإ جد1.٠٠٠.٠٠٠
ةـــــموـــــظـــــنـــــم وأ ةـــــيـــــنورـــــتـــــكـــــلإلا تالاصتالا قـــــيرـــــط نـــــع ،ثب
ساسملا ضرــغــب ،ةــفــنصم ةــقــيــثو وأ ةــموــلــعــم ،ةــيــتاــموــلــعـــم
.ةيمومعلا ةنيكسلاو ماعلا ماظنلاب

ىلإ تاوــــنس )3( ثالــــث نـــم سبـــحلاب بـــــقاعي:٠٤ ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠5ىلإ جد٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغبو تاونس )5( سمخ
ةداملا يف اهيلع صوصنملا قئاثولا ميدقت نع عنتمي نم لك
 .رمألا اذه نم٤2

ةنسىلإ رهشأ )3( ةثالث نم سبحلاب بقاعي:١٤ ةّداملا
ىدــــــحإب وأ ،جد٠٠٠.٠٠1ىلإ جد٠٠٠.٠3 نــم ةــمارـــغـــبو )1(

عيزوت وأ لوادت وأ رشنب موقي نم لك ،نيتبوقعلا نيتاه
ةفنصملا قئاثولا نمض جردنت ال يتلا ةيرادإلا تالسارملا
يف وأ اهتقفاوم نود ةينعملا تاطلسلاىلإ وأ نم ةرداصلا

.كلذب نوناقلا اهيف حمسي يتلا تالاحلا ريغ

)2( نيتنسىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلا ةبوقعلا نوكتو
.دوعلا ةلاح يف جد٠٠٠.٠٠2ىلإ جد٠٠٠.٠6 نم ةمارغلاو

ىدحإ بكتري يذلا يونعملا صخشلا بقاعي:٢٤ ةّداملا
تاــــبوــــقــــعــــلاــــب ،رــــمألا اذــــه يف اــــهـــــيـــــلـــــع صوصنملا مـــــئارجلا
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

قاــــــفتا وأ ةـــيعمـج يف كراـــش وأ أـــشنأ نـــم لـــــــك:3٤ ةّداملا
مئارجلا نم رثكأ وأ ةميرجل دادعإلا ضرغب فلأت وأ لكّشت
ةررقملا تابوقعلاب بقاعي ،رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا
مــيــمصتــلا درــجمب ةــمــيرجلا هذــه موــقــتو ،ةــماــتــلا ةــمــيرــجــلــل
.لعفلاب مايقلا ىلع كرتشملا

مكحي ،ةينلا نسح ريغلا قوقحب ساسملا نود:٤٤ ةّداملا
يف ةــــمدــــخــــتسملا لــــئاسوــــلاو جمارــــبــــلاو ةزـــــهـــــجألا ةرداصمب

اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم رثكأ وأ ةميرج باكترا
عـــــقوملا قالـــــغإو ،اـــــهـــــنـــــم ةـــــلصحـــــتملا لاوـــــمألا اذـــــكو ،رــــــمألا
هتطساوب تبكترا يذلا ينورتكلإلا باسحلا وأ ينورتكلإلا
وأ لحم قالغإو نكمم ريغ هيلإ لوخدلا لعج وأ ةميرجلا

.هكلام ملعب تبكترا دق ةميرجلا تناك اذإ لالغتسالا ناكم

ىلع مكحلا ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نكـمي:٥٤ ةّداملا
وأ ةبوقعب ،رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يبكترم
نوناق يف اهيلع صوصنملا ةيليمكتلا تابوقعلا نم رثكأ
.تابوقعلا

نـم عـنملاـب يموـمـعـلا فــظوملا ىلع مــكحلا اــهــنــكــمــي اــمــك
)5( سمخ نع لقت ال ةدمل وأ ايئاهن ايلع ةفيظو ةسرامم
 .تاونس )٠1( رشع نع ديزت الو تاونس

نم لك ،لعافلل ةررقملا تابوقعلاب بقاعي:6٤ ةّداملا
صوصنملا مـئارجلا باكـترا ىلع ،تناك ةليسو يأب ضّرحي
.رمألا اذه يف اهيلع

حـــــــنجلا باـــــــــكترا يف عورــــــــشلا ىلــــــــع بـــــــــقاعي:7٤ ةّداملا
ةميرجلل ةررقملا تابوقعلاب ،رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا
.ةماتلا

فعاضت ،رمألا اذه نم1٤ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم:٨٤ ةّداملا
.دوعلا ةلاح يف رمألا اذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا

عباسلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

ءاشفإو ينطولا عافدلا ّرسءاشفإ ىلع قبطت:٩٤ ةّداملا
نوــــــــناــــق يف اــــــهـيـــلع صوــــصنملا تاـــــبوــــــقعلا يـــــبطلا ّرـــــسلا
.تابوقعلا

ةعضاخ ةفنصملا قئاثولاو تامولعملا ىقبت:٠٥ ةّداملا
تاطلسلا لبق نم اهنع ةيّرسلا عفر نيحىلإ رمألا اذه ماكحأل
.ةيمومعلا

ةّيـــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني:١٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــــينوـــي8 قــفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوـــش72 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةـــــنس

نوبت ديجملا دبع
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ةّيميظنت ميسارم
ماـــــع لاّوـــــش٩١ يف خّرؤــــم٤٤٢-١٢ مـــقر يذــــيفنتموــــــسرم

طورــش ددـــــحي ،١٢٠٢ ةـــــنس وـــــيام١3قــــــفاوملا٢٤٤١
.علسلا عيب دعب ام ةمدخ ميدقت تايفيكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج5 يف خّرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دـــــعاوقلا ددــــحي يذــــلا٤٠٠2 ةــــنس وــــينوـــي32 قـــــفاوــــملا52٤1 ماـــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ماع رفص92 يف خّرؤملا3٠-9٠ مـقر نوـــناقلا ىـــــضتقمبو –
ةـــــــيامحب قــــــلعتملاو9٠٠2 ةـــــنس رـــــياربف52 قـــــفاوـــملا٠3٤1
61 ةداــملا اـميسال ،مّمتــملاو لّدــعملا ،شـــغلا عـــمقو كلــــهتسملا

،هنم

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا5٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةراـــــجتلاب قــــــلعتملاو81٠2 ةـــــنس وـــــيام٠1 قــــــفاوــــملا93٤1
،ةينورتكلإلا

يف خّرؤــملا٠73-91 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس رـبمسيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خّرؤــملا87-12 مــقر يـسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــــنس رــــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

3 يف خّرؤــملا93-٠9 مـــقر يذــيفنتلا موــسرـــملا ىــــــضتقمبو –
ةــباقرب قــلعتملاو٠991 ةـنس رــياني٠3 قــفاوملا٠1٤1 ماــع بـــجر
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا

8 يف خّرؤـــــملا86٤-5٠ مــــقر يذيــــفنتلا موـــــسرملا ىـــــضتقمبو –
يذــــلا5٠٠2 ةــــنس رـــبمسيد٠1 قــــفاوملا62٤1 ماــــع ةدـــــعقلا يذ
مـــــــيلستلا لصوو ليوحتلا دنسو ةروـــتافلا ريرـــحت طورـش ددــحي
،كلذ تايفيكو ةيلامجإلا ةروتافلاو

٤1 يف خّرؤملا3٠2-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو21٠2 ةنس ويام6 قفاوملا33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب

يف خّرؤملا723-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا31٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2
زيح تامدخلاو عـلسلا ناـمض عضو تاـيفيكو طورـش ددحي
،ذيفنتلا

5 يف خّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا31٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا53٤1 ماع مّرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تاـيفيكلاو طورـشلا

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم61 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
ةنس رياربف52 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص92 يف خّرؤملا3٠-9٠
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،9٠٠2
.علسلا عيب دعب ام ةمدخ ميدقت تايفيكو طورش ديدحت ىلإ

ةهجوملا علسلا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:٢ ةّداملا
يــــتلا تالاــــحلا  يف وأ  ناـــمضلا ةرــتف ءاـــهتنا دـــعب كلــــهتسملل

.نامضلا قيبطت اهيف نكمي ال

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:3 ةّداملا

ىلع بجي يتلا تامدخلا عومجم : عيبلا دعب ام ةمدخ
لباقمب ،كالهتسالل ةعلسلا ضرعت امدنع اهميدقت لخدتملا
،حـــيـــلصتـــلاو ،تقؤملا حـــيـــلصتـــلا تاـــمدـــخ لـــثـــم ،اـــناـــجـــم وأ

اذـكو ،لـقـنــلاو ،ةــيــنــقــتــلا ةــبــقارملاو ،بيــكرــتــلاو ،ةــناــيصلاو
.رايغلا عطق ريفوت

.قحاوللا كلذ يف امب ةلصفنملا عطقلا  لك: رايغلا عطق

صخش وأ يداصتقا نوع لك : عيبلا دعب ام ةمدخ مدقم
دــــعب اــم تاــمدخ ضرــــع هــيلإ لـــــكوي يونعم وأ يــــعيبط رــــخآ
.كلهتسملل عيبلا

ةـمدخ رـيفوت ،دروـتسملا وأ/و جتنملا ىلع بـجي:٤ ةّداملا
يطغت ةقيرطب قوسلا يـف ةـضورعملا ةعـلسلل عـيبلا دعب اـم

دعب ام ةمدخ نامض متي نأ نكميو .اهلمكأب هعيزوت ةكبش
هيلإ لكوي يونعم وأ يعيبط رخآ صخش فرط نـم عـــيبلا
 .عيبلا دعب ام ةمدخب مايقلا دروتسملا وأ/و عنصملا

عــطق رّفوت  ناــمض دروـــتسملا وأ / و عـــنصملا ىلــــع بــــجي
فقوتلا ةلاح يف ،لقألا ىلع تاوـنس )5( سمخ ةدمل راـيغلا

صاخ صن صني مل ام ،ةنيعم ةعلس داريتسا وأ جاتنإ نع
 .ىرخأ ةدم ىلع

فرــــــصت تــــــحت عــــضي نأ عـــــئابلا ىلــــــع بـــــجي:٥ ةّداملا
تامولعملا اهنم اميس الو ،ةمزاللا تامولعملا لك كلهتسملا
عــــطق رّفوتبو ،عــــيبلا دـــعب اــــم ةــــمدخ مدــــقم ةــــيوهب ةــــقلعتملا
.رايغلا
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يأب تاـــموـــلـــعملا هذـــه ىلع كلـــهـــتسملا عـــلـــطـــي نأ بجـــيو
عيبلا نكامأ يف رشنلا قيرط نع اميس الو ،ةبسانم ةليسو
 .ينورتكلإلا هعقوم ىلع وأ

مالـــــــــعإ عـــــيبلا دــــــعب اـــــم ةــــمدخ مدــــــقم ىلــــــع بــــــجي:6 ةّداملا
عــطــقـــلاو بطـــعـــلا لصأب ،حالصإلا يف عورشلا لـــبـــق ،كلـــهـــتسملا
ةجيتن ةلمتحملا راطخألاو لخدتلا ةعيبطو اهلادبتسا بجاولا
.ةيرورض ىرخأ ةمولعم يأو  حيلصتلا

ظافتحالا هنكمي هنأ كلهتسملا مالعإ اضيأ هيلع بجيو
.ةلدبتسملا رصانعلا و عطقلاب

ةميسق يفوأ  ةسياقملا يف تامولعملا هذه نيبت نأ بجي
.ةلثامم ىرخأ ةقيثو يأ يف وأ  عاديإلا

نوبزلل ةسياقم عيبلا دعب ام ةــمدخ مدــقم ملسي :7 ةّداملا
تناك اذإ ام ةلاح يف اقبسم همالعإ بجيو ،هــنم اــــهـبلط اذإ
.لباقمب ةسياقملا

ةـمدخ دــقعل ةــيساسألا رــصانعلا ةـــسياقملا ددــــحت نأ بـــــجي
ةــمدخ لـكل رـعسلاو ةـيمكلاب يـليصفتلا ناـيبلاو عيبلا دعب ام
.مدقي جوتنمو

ملسي نأ عــيبلا دـــعب اـــم ةـــمدخ مدــــقم ىلــــع بــــجي:٨ ةّداملا
لمشتو ،همتخو هعيقوت ىلع يوتحت عاديإ ةميسق نوبزلا

: ةيتألا تانايبلا اصوصخ

،ةعلسلا عاديإ خيراتو ةميسقلا مقر –

،يراجتلا هناونع وأ ةمدخلا مدقم مسا –

ينورتكلإلا ناونعلاو فتاهلا مقر ،ءاضتقالا دنعو ،ناونعلا –
،ةمدخلا مدقمل

،نوبزلا مسا –

اهعون ،ءاضتقالا دنع ،اذكو اهتمالعو ،ةعلسلا ةعيبط –
،يلسلستلا اهمقرو

،ةمدقملا ةمدخلا عون –

،ةمدخلا ةفلكت –

ةلاح نع ةمدخلا مدقم اهيدبي يتلا ةلمتحملا تاظفحتلا –
،ةعلسلا

نوكت امدنع حيلصتلل ةلكوملا ةعلسلا ضيوعت غلبم –
لودج يف ددحملا غلبملل ىصقألا دحلا نع ديزت ةعلسلا ةميق
،تاضيوعتلا

،اهعاجرتسا خيراتو ةعلسلا حالصإ اهقرغتسي يتلا ةدملا –

،ءاضتقالا دنع ،عيبلا دعب ام ةمدخب ةصاخلا طورشلا –

اذـــه نــم11 ةداـــملا يف ةدراوــــلا ماــــكحألا ىلإ رــــيشي ناــــيب –
.موسرملا

ىلــع حرــتقي نأ عيبلا دــعب ام ةــمدخ مدـــقم نـــكمي:٩ ةّداملا
.ةلمعتسم رايغ عطق مادختسا نوبزلا

ةدــــيج ةـــلاح يف ةــــلمعتسملا راـــيغلا عـــطق نوــــكت نأ بــــجي
.ةنمآو

يتلا ةعلسلا ةـبرجت عيبلا  دعب  ام ةـمدخ مدقم ىلع بــجي
.نوبزلا روضحب ،اهحيلصت مت

اهذيفنت مت عيبلا دعب ام ةمدخ يأ نوكت نأ بجي:٠١ ةّداملا
لبق ةركذت وأ ةميسق وأ ةروتافل ،ةلاحلا بسح ،رادصإ لحم
.حالصإلا نمث عفد

لجأ نم ةمدخلا مدقمل ةلكوملا ةعلسلا ربتعت :١١ ةّداملا
ةرــتف لالــخ اـــهعاجرتسا نوـــبزلا بـــلطي مل يـــتلا اـــهحيلصت

يف ددحملا ةعلسلا عاجرتسا خيرات نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس
 .اهنع ايلختم ،عاديإلا ةميسق

هنإف ،نوبزلاب يدام ررض قحل اذإ ام ةلاح يف:٢١ ةّداملا
مدـــقمل ،ةـبسانم ةــليسو يأــب وأ يـــباتك بــــلط ميدقت هـــنكمي
.هضيوعتل عيبلا دعب ام ةمدخ

يف ررضلا ضيوعتب عيبلا دـــعب اــم ةــمدخ مدـــقم مـــقي مل اذإ
بـــــــــلط مالــــــتسا خـــيرات نــــم اــــموـــي )51( رـــــــشع ةــــــســــــمـخ لـــــــجأ
اهيلع ىصوم ةلاسرب هراذعإ نوبزلل نكمي هنإف ،ضيوعتلا

ةــمدخ مدــقمل نوــكي ،ةـــلاحلا هذــه يفو ،مالـــتسالاب راـــعشإ عـــم
خــــيرات نــم ءادــتبا ،اــموي )51( رشع ةسمخ ةـلهم عيبلا دـــعب ام
قحل يذلا ررضلا ضيوعتل ،مالتسالاب راــعشإلا ىلــع عــيقوتلا

.نوبزلاب

،ةـــــــجاحلا دــــنع ،موــــسرـملا اذــــــه ماــــكحأ حــــضوت:3١ ةّداملا
ءارزوـــــلاو ةراـــــجتلاب فــــلكملا رـــــيزولا نــــم تارارــــق بــــجومب

.نيينعملا

هـــيلع بــقاعي موــسرملا اذــه ماــكحأب لالـــخإ لــــك:٤١ ةّداملا
مقر نوناقلا اميسال ،اهب لومعملا ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط
ةنس رياربف52 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص92 يف خرؤملا3٠-9٠
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،9٠٠2

نيذلا عيبلا دعب ام ةـــمدخ يــــمدقم ىلـــــع بــــجي :٥١ ةّداملا
لـــــجأ يف موـــسرملا اذـــه ماـــكحأل لاـــثتمالا طاــــشن ةــــلاح يف مــــه
ةديرجلا يف هرــشن خــيرات نــم ءادـــتبا ،)1( ةدــــحاو ةــنس هاصقأ
.ةيمسرلا

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني:6١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــيام13 قــفاوملا2٤٤1 ماـع لاّوــش91 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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81 يف خرؤملا6٠-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
12٠2 ةـــــــنس يــــــفناـــــج2 قــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج
نم ةيلاملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردـــق داـــمتعا12٠2 ةـــنس ةـــينازيم نـــم ىـــــغلي : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠3.59( رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم نوعستو ةسمخ
يف ةنيبملا باوبألا يفو ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقم
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا

هردــــــــــق داـــــــمتعا12٠2 ةــــنس ةــــينازـــــــيمل صصـــــــــخي:٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠3.59( رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم نوعستو ةسمخ
يف ةّنيبملا باوبألا يفو ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقي
.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا

موـــــسرملا اذـــــه ذـــــيفنتب ةـــــيلاملا رــــيزو فــــــلكي:3 ةّداملا
ةّيرــــئازجلا ةّيروــهمجلل ةّيـــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رــــشنــي يذــــــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

وــينوي2 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوــش12 يف رـــئازــــجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

 دارج زيزعلا دبع

٢٤٤١ ماع لاّوش١٢ يفخّرؤم٥٤٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
يف دامتعا لـقن نــمضـتي ،١٢٠٢ ةنس وــينوي٢ قــــفاوملا

.ةيلاملا ةرازو رــــييست ةـينازيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناـــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤـــملا87-12 مــقر يــسائرلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــنس رــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

”أ“ لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

20.000.000

20.000.000

3.000.000

3.000.000

23.000.000

23.000.000

01 - 31

01 - 34

ةيلاملا ةرازو

ثلاثلا عرفلا
كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

...........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
لوألا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..........................................تاقفنلا ديدست - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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)عبات( ”أ“ لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

24.000.000

30.000.000

10.000.000

64.000.000

64.000.000

64.000.000

87.000.000

8.300.000

8.300.000

8.300.000

8.300.000

8.300.000

95.300.000

14 - 34

16 - 34

93 - 34

04 - 34

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

...................ةقحلملا فيلاكتلا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....................................ةيذغتلا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....................................راجيإلا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم

سماخلا  عرفلا

ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

...........................ةقحلملا فيلاكتلا - ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

سماخلا عرفلا عومجم

...............................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم
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”ب“ لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

20.000.000

20.000.000

7.000.000

4.000.000
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8.000.000

8.000.000
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15.000.000

3.970.000
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01 - 33

03 - 34

04 - 34

90 - 34

92 - 34

01 - 35

12 - 34

13 - 34

ةيلاملا ةرازو

ثلاثلا عرفلا
كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.............................................ةيلئاعلا حنملا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................مزاوللا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
.......................................ةقحلملا فيلاكتلا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
.......................................تارايسلا ةريظح - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
.......................................................راجيإلا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

...........................................ينابملا ةنايص - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

......................ثاثألاو تاودألا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
....................................مزاوللا - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم



٥٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٨٢
19191919م١٢٠٢ ةنس وينوي٩

)عبات( ”ب“ لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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8.300.000
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11 - 35

02 - 34

03 - 34

90 - 34

12 - 34

13 - 34

91 - 34

11 - 35

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

........................ينابملا ةنايص - كرامجلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا عرفلا عومجم

سماخلا عرفلا
ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

...............................ثاثألاو تاودألا - ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا
.............................................مزاوللا - ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا
...........................تارايسلا ةريظح - ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

........................ثاثألاو تاودألا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا
......................................مزاوللا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا
....................تارايسلا ةريظح - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم
سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

.......................ينابملا ةنايص - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
سماخلا عرفلا عومجم

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



ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٥٤٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس وينوي٩ 20202020

ماــــع لاّوـــش١٢ يفخّرؤــــم6٤٢-١٢ مـــقر يذــــيفنتموــــسرم
موـــسرملا لّدعي ،١٢٠٢ ةـنس وــينوي٢قـــفاوملا٢٤٤١
6١٤١ ماع مّرحم٤ يفخّرؤملا٠6١-٥٩ مقر يذيــفنتلا
مــيظنت نـــمضتملاو٥٩٩١ ةــنس وــينوي3 قــــفاوـــــملا
.هلمعو ءاصحإلل ينطولا سلجملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و5-211 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنب –
،هنم )2 ةرقفلا(

3 يف خّرؤملا1٠-٤9 مقر يعيرشتلا موسرملاىضتقمبو –
قـــلعتملاو٤991 ةــنس رــــياني51 قــــفاوملا٤1٤1 ماــــع ناـــبعش
،ةيئاصحإلا ةموظنملاب

يف خّرؤــملا٠73-91 مــقر يــسائرلا موــسرملاىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خّرؤــملا87-12 مــقر يسائرلا موــسرملاىــضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2ةــنس رــــياربف12قـــفاوملا2٤٤1ماـــع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤ يف خّرؤملا٠61-59 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نـــمضتملاو5991 ةـــنس وـــينوي3 قـــفاوملا61٤1 ماــــع مّرـــحم
،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو ءاصحإلل ينطولا سلجملا ميظنت

: يتأي ام مسري

مقر يذيفنتلا موسرملا نـم٤ ةداــملا لّدــعت:ىلوألا ةّداملا
ةــنس وـينوي3 قــفاوملا61٤1 ماـع مّرـحم٤ يف خّرؤــملا٠61-59
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو5991

ىلــع ةداــيز ،ءاصحإلل ينطولا ســلجملا نّوـكتي :٤ ةداملا''
موــسرملا نــم51 ةداــملا يف هــيلع صوـصنم وــه اــمك ،هــسيئر
قفاوملا٤1٤1 ماع نابعش3 يف خّرؤملا1٠-٤9 مقر يعيرشتلا

: نم ،هالعأ روكذملاو٤991 ةنس رياني51

: يتأي امب نيفلكملا ءارزولا نم ريزو لك نع دحاولثمم –

)ىتح رييغت نودب( ...................................................... –

ينطولا سلجملا سيئر اهنّيعي تايصخش )٠1( رشع –
،ءاصحإلا ناديم يف اهعالطاو اهليهأت ببسب ءاصحإلل

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

ّةيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رــــشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــينوي2 قـفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوــش12 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ماع لاّوـــش١٢ يفخّرؤـــم7٤٢-١٢ مـــقر يذـــيـــفنتموــــسرم
نييعت نــمضتي ،١٢٠٢ ةنس وينوي٢قفاوملا٢٤٤١
.ءاصحإلل ينطولا سلجملا ءاضعأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناـــتداــمـلا اــــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

3 يف خّرؤملا1٠-٤9 مقر يعيرشتلا موسرملاىضتقمبو –
قــــلعتملاو٤991 ةــنس رـــياني51 قـــفاوملا٤1٤1 ماـــع ناــــبعش
،ةيئاصحإلا ةموظنملاب

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خّرؤــملا87-12 مـقر يـسائرلا موـسرملاىــضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2ةـــنس رـــياربف12قـــفاوملا2٤٤1ماـــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤ يف خّرؤملا٠61-59 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نـــــمضتملاو5991 ةــنس وـــينوي3 قــــفاوملا61٤1 ماـــع مّرـــحم
،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو ءاصحإلل ينطولا سلجملا ميظنت

: يتأي ام مسري

موسرملا نم5و٤ نيتداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا61٤1 ماع مّرحم٤ يف خّرؤملا٠61-59 مقر يذيفنتلا

يــــنطولا ســلجملا مـــيظنت نــمضتملاو5991 ةـــنس وـــينوي3
ةداسلاو تاديـسلا نيــــعت ،ّممــــتملاو لّدــــعملا ،هــــلمعو ءاــــصحإلل
: هسيئر ىلع ةدايز ،ءاصحإلل ينطولا سلجملا يف ءاضعأ

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يلع ساطرف –

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ةلثمم ،لامآ عماوج –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

ظــــــفاح ،لدــــعلا رــــيزو لـــــثمم ،ضاــــير دـــــمحم بالــــجوب –
،ماتخألا

،ةيلاملا ريزو لثمم ،دـمحم يرماع –

،ةعانصلا ريزولثمم ،ريشب دورشك –

،ةينطولا ةيبرتلا ريزولثمم ،هبع يدومحم –

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزولثمم ،دمـحما يمناغتسم –
،يملعلا

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزولثمم ،دمحأ ينادب –

حالـــــــصإو ناــــكسلاو ةــــــحصلا رــــيزولــــــثمم ،رـــــمع يلاو –
،تايفشتسملا



٥٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٨٢
21212121م١٢٠٢ ةنس وينوي٩

،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا لثمم ،ديرف ةلدنح –

،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا لثمم ،دوعسم ةنرامع –

تاسيئر ،تايرئازجلا ءاسنلا ةيعمج وضع ،ةديرف يفرق –
،تاسسؤملا

بابرأل ةيرئازجلا ةيلاردفنكلا وضع ،نيعامس يوانع –
،لمعلا

نيلماعتملل ةيرئازجلا ةيلاردفنكلا وــــضع ،قيفر يلالـــهوب –
.نينطاوملا نييداصتقالا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــينوي2 قــفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوــش12 يف رـــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع لاّوــش٢٢ يفخّرؤم٨٤٢-١٢ مـــقر يذــيفنتموــسرم
لــباقملا غـــلبم ددـــــحي ،١٢٠٢ ةــــنس وـــــــينوي3 قـــــفاوملا
قـــــــيدـــــصتلا تاــــــمدــــــــخ يدؤــــــم ىلــــــــع قــــــــبطملا يلاـــــــــــملا
.ينورتكلإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيكلسلا تالـــصاوملاو دــــيربلا رــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاـــــنب  –
،ةيكلساللاو

1٤1و5-211 ناــــــــتداملا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

عـــــيبر11 يف خرؤــــــملا٤٠-51 مـــــقر نوـــــناقــلا ىــــــــــضتقمبو –
ددحي يذــلا51٠2 ةنس رــياربف لوأ قــفاوملا63٤1 ماــع يــناثلا
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

،هنم٠٤ ةداملا اميسال

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو  –
ةماعلا دعاوقلا ددـحي يذــلا81٠2 ةنس وـيام٠1 قــفاوملا93٤1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزولثمم ،لالع ينورمع –
،يعامتجالا

،مجانملاو ةقاطلا ريزولثمم ،ليعامسإ ىفطصم –

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزولثمم ،يزوف دياز نب –
،ةددجتملا

،ةراجتلا ريزولثمم ،مالسلا دبع طينحج –

ةــــــعانصلاو ةـــــحايسلا رـــــيزوةــــلثمم ،ءارــــضخ شـــــنينف –
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوةلثمم ،ةجود يدج –
،ةأرملا اياضقو

،رئازجلا كنب ظفاحملثمم ،ىفطصم ميحرلا دبع –

،كرامجلا ةرادإلثمم ،ليعامس يجار –

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزولثمم ،ناسح رارد –

،ينطولا فيشرألا ةرادإلثمم ،دولوم لاحر –

،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملاةلثمم ،ايسآ يوالعل –

تاــــــساردلل يـــــنطوــــــلا دـــــــهعملاةـــــــلثمم ،ةـــــيدان طارـــــيق –
،ةلماشلا ةيجيتارتسالا

،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا لوؤسم ،فسوي يزيزعب –

،ةنّيعم ةيصخش ،دمحأ ناكز –

،ةنّيعم ةيصخش ،ديمحلا دبع نانرك –

،ةنّيعم ةيصخش ،نيدلا زع رصان مساقلب –

،ةنّيعم ةيصخش ،رذنم يساسعل –

،ةنّيعم ةيصخش ،ديمح ينوديز –

،ةنّيعم ةيصخش ،ةديرو يقداص –

،ةنّيعم ةيصخش ،ظوفحم يناكرب –

،ةنّيعم ةيصخش ،دـمحم يطعموب –

،ةنّيعم ةيصخش ،دـمحم ينايدم –

،ةنّيعم ةيصخش ،ديرف يسيلف –

،ةمألا سلجم وضع ،تفيرشات كلاملا دبع –

،ةمألا سلجم وضع ،ديشر روشاع –

يداـــــصتقالا يــــنطولا ســـــلجملا وـــــضع ،لاــــمآ شـــــيورد –
،يئيبلاو يعامتجالاو

يداصتقالا ينطولا سلجملا وضع ،نيمألا دمـحم يروسك –
،يئيبلاو يعامتجالاو

،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا لثمم ،قيدص ةمارب –



ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٥٤٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس وينوي٩ 22222222

٤1 يفخرؤملا871-٠2مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو–
ددـــحي يذـــلا٠2٠2ةـــنسوـــيلوي6قــــفاوملا1٤٤1ماــــعةدـــــعقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

تالاــــــــصتالاو دــــيربلا طـــــبض ةـــــطلس ةراــــشتسا دـــــعــبو –
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نـم٠٤ ةداـملا ماـــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
لوأ قــــــفاوملا63٤1 ماــــع يـــناثلا عـــــيبر11 يف خرؤـــــملا٤٠-51
ىلإ موــسرملا اذـه فدــهي ،هالــعأ روــكذملاو51٠2 ةـنس رــياربف

تاـــمدخ يدؤـــم ىلـــع قـــبطملا يلاــــملا لــــباقملا غــــلبم دـــــيدحت
.ينورتكلإلا قيدصتلا

يدؤم ىلع قــبطملا يلاـــملا لـــباقملا غــلبم ددـــحي :٢ ةّداملا
: يتأي امك ،ينورتكلإلا قيدصتلا تامدخ

جراـخ )جد٠٠٠.٠٠1( رانـــيد فلأ ةــئام غــلبمب تـــباث ءزـــج–
،موسرلا

: يتأي امك بسحي رّيغتم يونس ءزـــج–

لامعألا مقر نم،موسرلا جراخ ،)%2( ةئاملا يف نانثا •
طاــــشن راــطإ يف ةــمدقملا تاــمدخلا يدؤـــم لـــبق نـــم ققــــحملا
،طاشنلا نم )2( نييلوألا نيتنسلا يف ينورتكلإلا قيدصتلا

لامعألا مقر نم ،موسرلا جراخ،)%3( ةئاملا يف ةـثالث •
طاــشن راــطإ يف ةــمدقملا تاــمدخلا يدؤـــم لـــبق نـــم ققــــحملا
نم )3( ةـــــثلاثلا ةــــنسلا نــــم ءادــــتبا ،يــــنورتكلإلا قــــيدصتلا
.طاشنلا

روف يلاملا لباقملا نم ثباثلا ءزجلا غلبم عفدي :3 ةّداملا
.ينورتكلإلا قيدصتلا تامدخ ةيدأت صيخرت ميلست

لبق نم يلاــملا لـــباقملا نــم ريــغتملا ءزــجلا غـــلبم بـــسحي
ساــــــسأ ىلـــع يــــنورتكلإلا قــــيدصتلل ةــــيداصتقالا ةــــطلسلا
قــيدصتلا تامدخ يدؤـــم نـم ةــلسرملا ةـيبساحملا قـــئاثولا
.ينورتكلإلا

تايفيك ينورتكلإلا قيدصتلل ةيداصتقالا ةطلسلا ددحت
هذـــه نــم2 ةرـــقفلا يف ةروــكذملا ةــيبساحملا قـــئاثولا لاــسرإ
.ةداملا

قـــــيدصتلل ةــــيداصتقالا ةــــــطلسلا ىلـــــع بـــــجي:٤ ةّداملا
يلاملا لباقملا نـم رــيغتملا ءزـجلا غــلبم لــيصحت يــنورتكلإلا

.ةيلاوملا ةنسلا نم ربمسيد13 هاصقأ خيرات يف

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذــــــه رـــــشني :٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــينوي3 قــفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوـــش22 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

٢٤٤١ ماع لاّوش٢٢ يفخّرؤم٩٤٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةـسردم ليوحـت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس وينوي3 قفاوملا
نــيوكتلل دــــهعم ىلإ طاوــــغألل يـــبطلا هــــبش نـــــيوـــــكتلا

.يبطلا هبش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

حالـــــــصإو ناــــكسلاو ةــــحصلا رـــــيزو رــــيرـــقت ىلـــــع ءانــــب –
،تايفشتسملا

1٤1و5-211 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداــــمج٤ يف خرؤــــملا97-37 مـــقر موـــسرملا ىــــضتقمبو –
نـــــمضتملاو3791 ةـــنس وــــينوي5 قــــفاوملا3931 ماـــــع ىلوألا
،يبطلا هبش نيوكتلا سرادم ثادحإ

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤـــملا87-12 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

9 يف خرؤملا913-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
لّوــحي يذــلا11٠2 ةـنس رــبمتبس7 قــفاوملا23٤1 ماــع لاوـــش
هـــبش نــــيوــكتلا دـــــهاعم ىلإ يــــــبطلا هــــبش نــــيوكتلا سرادـــــم
،هنم3 ةداملا اميس ال ،يبطلا

52 يف خّرؤــملا973-11 مــقر يذيــفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
ددحي يذــلا11٠2 ةـنس رـبمفون12 قـفاوملا23٤1 ماـع ةـجحلا يذ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

،طاوغألل يبطلا هبش نيوكتلا ةسردم لّوحت:ىلوألا ةّداملا
ىداــمج٤ يف خرؤـــملا97-37 مـــقر موـــسرملا بــــجومب ةــــثدحملا
ثادحإ نـمضتملاو3791 ةـنس وـينوي5 قـفاوملا3931 ماـع ىلوألا

.يبطلا هبش نيوكتلل دهعم ىلإ ،يبطلا هبش نيوكتلا سرادم

موسرملا ماكحأل طاوغألل يبطلا هبش نيوكتلا دهعم عضخي
7 قفاوملا23٤1 ماع لاوش9 يف خرؤملا913-11 مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربمتبس

ةّيمـــــسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــينوي3 قــفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوـــش22 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



٥٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٨٢
23232323م١٢٠٢ ةنس وينوي٩

13 قــفاوملا2441 ماــع لاوـــش91 يفخّرؤــم يـــسائر موـــسرم
ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوـــش91 يف خّرؤـــم يــــسائر موـــسرم بـــجومب
انيمأ ،لالعج ميلس دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام13 قفاوملا

.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول اماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا2441 ماع لاوش4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةــنس وـــيام
.ةيادرغ ةيالو يلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش4 يف خّرؤـــم يذــــيـــفنت موـــسرــــم بــــــجومب
ليــــضفدّيــــسلا ماـــهمىـــــهنت ،1202 ةــــنس وــــياــم61 قــــفاوـــــــملا
هفيلكتل ،ةيادرغ ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،يناديعلا

.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا2441 ماع لاوش4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام
.مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع لاوـــش4 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
ديجملا دبعدّيســـلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةـنـس وـيام61 قـفاوـملا

ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر هـــتفصب ،ســـياد نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مازق نإب ةيرادإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قــفاوملا2441 ماــع لاوـــش91 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موــــسرم
يوهجلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام
.برغ - كرامجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع لاوـــــش91 يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
،يقردوب ىسيعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام13 قفاوملا

هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،برغ - كرامجلل ايوهج اشتفم هتفصب
.ةيلصألا

ةّيدرف ميسارم
62 قــفاوملا2441 ماــع لاوــش41 يفخّرؤـــم يـــسائر موـــسرم

تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةــنس وـــيام
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوـــش41 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
،يديرد دمحأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وـــيام62 قـــفاوملا

هفيلكتل ،ةّيروــهمجلا ةـــسائرب تاـــساردلل اــــسـيئر هـــتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوـــش02 يفخّرؤــم يـــسائر موــــسرم
رــيدم ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،1202 ةــــنس وــــينوي لّوأ

.فلشلا ةعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع لاوــــش02 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
يلــــعدّيســـــلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس وـــــينوي لّوأ قــــــفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،فـــــلشلا ةـــعماجل ارــــيدم هــــتفصب ،يرـــكش
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاــسارد رــيدم نييــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وــــــيام
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع لاوــــش41 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،شيشرب ساـيلإ دّيــسلا نّيـــعي ،1202 ةــنس وـــيام62 قـــفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسائرب رـيدم بـئان نييــعت نـمضتي ،1202 ةـنس وــيام
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش41 يف خّرؤــم يـسائر موــــسرـــم بـــــجومب
بئان ،يديرد دمحأ دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام62 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائربريدم



ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٥٤٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس وينوي٩ 24242424

،ترقوتب ،ةلماك نب يلع –

.ةعينملاب ،زاهب ةنطاف –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وـيام
ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب صيخلتلاو
تاــــــسسؤملاو ةـــــفرعملا داــــــصتقاب فــــــّلكملا ،لوألا
.ةئشانلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع لاوـــش5 يف خّرؤـــم يذيـــفنت موــسرم بـــجومب
،نورقلب ةديلخ ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةــنس وـــيام71 قـــفاوملا

ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم
تاــــــسسؤملاو ةــــــفرـــــعملا داــــصتقاب فـــــّلكملا ،لوألا رــــــيزوـــلا
.ةئشانلا

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

61 قفاوملا2441 ماع لاوش4 يفخّرؤم يذـيفنت موـــسرم
نيواود ءاـسؤر نييــــعت نـــمـــضتي ،1202 ةــــنس وــــيام
.تايالولا ضعب يف ةالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع لاوـــش4 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرــــم بـــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداــسلا نّيعي ،1202 ةـنس وــيام61 قـــفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةالو نيواود ءاسؤر

،نوميميت ةيالو يف ،سابع دمـحم –

،مازق نإ ةيالو يف ،سياد نب ديجملا دبع –

.ترقوت ةيالو يف ،يضاق حياسلا  –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا2441 ماع لاوش4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يف ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام
.نارهو ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اماع اشتفم ،يناديعلا ليضف ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام61

.نارهو ةيالو يف

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلك ديــمع ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،1202 ةــــنس وــــيام
.ةليسملا ةعماجب يلآلا مالعإلاو تايضايرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع لاوـــش5 يف خّرؤــم يذيـــفنت موــسرم بـــجومب
وطي نـبدـّيــــسلا ماـــهـمىــــهنــت ،1202 ةــــنـس وــــياـم71 قــــفاوــمـلا

مالعإلاو تايضايرلا ةيلكل اديمع هتفصب ،ناـمحرلا دبـــع نب
.هبلط ىلع ءانب ،ةليسملا ةعماجب يلآلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوملا2441 ماــع لاوــش91 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
ســـــيئر ماـــهم ءاـــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــيام13
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ناويد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع لاوــــش91 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب
،لالعج ميلسّديسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةــــنس وــــــيام13 قــــفاوملا

هفيلكتل ،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ناويدل اسيئر هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنس وـــــيام
ةـــــــيرادإلا ةـــــــعطاقملاب ةـــــــئيبلاو ةــــــيئاملا دراوـــــملل
.ةعينملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هــتفصب ،ةرـيخوب رـينمّديسلا ماــهمىــهنت ،1202 ةـنس وــيام71
ةـــيرادإلا ةــــعطاقملاب ةـــئيبلاو ةــــيئاملا دراوــــملل اــــبدتنم ارـــــيدم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةعينملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا2441 ماع لاوش4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـــــيريدم ماـــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس وــــيام
.ةيرادإلا تاعطاقملاب ناكسلاو ةحصلل نيبدتنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع لاوــــش4 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
نيدّيسلاو ةدّيسلا ماهـــمىـــهنت ،1202 ةـــنس وـــيام61 قــــفاوملا
ةــــــحصلل نيـــــبدتنم نـــــيرــيدـــــم مـــــــهتفصب ،مـــــهؤامسأ ةــــــيتآلا

فــئاظوب مــهفيلكتل ،ةـــيتآلا ةـــيرادإلا تاـــعطاقملاب ناــــكسلاو
: ىرخأ

،لالج دالوأب ،يملس ةفيلخ –



٥٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٨٢
252525م١٢٠٢ ةنس وينوي٩

2441 ماــــع لاوــــش5 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرــم بـــجوـــمب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيــعي ،1202 ةـــنس وـــيام71 قـــفاوملا

: ةليسملا ةعماجب

مالـــعإلاو تاـــيضايرلا ةـــيلكل ادـــيمع ،ةــــلحروب ىــــفطصم –
،يلآلا

،ايجولونكتلا ةيلكل اديمع ،ةديمح نب دمـحم –

تاطاشنلا تاينقتو مولع دهعمل اريدم ،يبوقعي حتاف –
.ةيضايرلاو ةيندبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمـضـتـي ،1202 ةـنـس ويام
  .2 نارهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع لاوــــش5 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
،يوارحص دمـحم دّيسلا نّيــعي ،1202 ةنـس وـــيام71 قــــفاوملا
.2 نارهو ةعماجل اماع انيمأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيـتـيلك يدـيـمـع نـيـيـعت نمـضـتـي ،1202 ةـنـس ويام
.جيريرعوب جرب ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع لاوــــش5 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةــنـس وـــيام71 قـــفاوملا

: جيريرعوب جرب ةعماجب نيتيلكل نيديمع

،ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك ،ةراص ىفطصم –

.تاغللاو بادآلا ةيلك ،مساقلب جاحلا –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قــــــفاوملا2441 ماــــع لاوـــش5 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موــــسرم
.فراطلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوـــش5 يف خّرؤـــم يذيـــفنت موـــسرم بـــجومب
ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيـسلا نّيــعت ،1202 ةـــنـس وـــيام71 قــــفاوملا
: فراطلا ةعماجب ،مهؤامسأ

يف يلاــــعلا نـــيوكتلاب اــــّفلكم ،رــــيدم بـــئان ،دــــيدج حــــلاص –
اذكو ،تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا
،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل ةديمع ،بيرغ ةينم –
.ايجولونكتلاو مولعلا ةيلكل اديمع ،يناوضر فيصول –

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نوؤـــشلا رـــــيدم نييـــــعت نمــــضتي ،1202 ةنــــس وـــــيام
.ةفلجلا ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،شارــكوف رداـــقلا دــــبع ّديــسلا ّنيـــعي ،1202 ةـــنس وــــيام71
.ةفلجلا ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤــم يذــيفنت موــسرم
ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتـي ،1202 ةـنـس ويام
.1 ةنيطنسق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ريدم بئان ،طبارم قازرلا دبع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام71
نــــــيوكتلاو يـــــناثلاو لوألا نــــــيروطلا يف يلاـــــعلا نـــــيوكتلاب اـــــّفلكم
ةــــــعماجب جردـــــتلا يف يلاـــــعلا نـــــيوكتلاو تاداـــــهشلاو لـــــصاوتملا

.1 ةنيطنسق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــيدم بــــئان نـيـيـــــعـت نــــمـضـتـي ،1202 ةـــــنـس وـــــيام
.سابعلب يديس ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ريدم بئان ،حالف ميرك دمـحم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام71
يدـــــــــيس ةــــــعماجب هـــــيجوــتلاو فارــــــــشتسالاو ةـــــيمنتلاب اــــــــّفلكم
.سابعلب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع لاوـــــــش5 يف ناـــــــخّرؤم ناـــــــــيذيـــــفنت ناــــموـــــسرــــــم
نييـــــــــــعتلا ناـــــــنمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــــــيام71 قـــــفاوـــــملا
.ةليسملا ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع لاوـــــش5 يف خّرؤــــم يذــــيـــفنت موـــسرم بــــــجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيــعي ،1202 ةـنس وـيام71 قــــفاوملا

: ةليسملا ةعماجب

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،حاردوب ميهاربإ –
نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثـــلاثلا روــــطلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا

ةـــــــيناسنإلا موــــــلعلا ةـــــيلكل ادـــــيمع ،يــــحي نـــــيدــــلا يـــــقت –
.ةيعامتجالاو
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،طاوغألا ةيالو يف ،يرويت يزمر –

.ضيبلا ةيالو يف ،هنش ديعلا –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا2441 ماع لاوش4 يفخّرؤـم يذــيفنت موـسرم
دراوـــملا ةرـــيدم نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس وــــيام
.ةنيطنسق ةيالو يف ةيئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دراوملل ةريدم ،ةـفقوب ةـنمأ ةّديــسلا ّنيــعت ،1202 ةــنس وـــيام61
.ةنيطنسق ةيالو يف ةيئاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دراوــــملا رـــــيدم نييـــــعت نـــــمضتي ،1202 ةــــنس وــــيام
.ةعينملا ةيالو يف ةيئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دراوملل اريدم ،ةريخوب رينم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةـنـس ويام71
.ةعينملا ةيالو يف ةيئاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا2441 ماع لاوش4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـحصلل نــيريدم نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس وــــيام
.تايالولا ضعب يف ناكسلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةــيتآلا ةداـــسلاو ةّديــــسلا ّنيــــعت ،1202 ةـــنس وــــيام61
: ةيتآلا تايالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

،نوميميت ةيالو يف ،يمطاف نيدلا ءاهب –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،يملس ةفيلخ –

،ترقوت ةيالو يف ،ةلماك نب يلع –

.ةعينملا ةيالو يف ،زاهب ةنطاف –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا2441 ماع لاوــش4 يفخّرؤــم يذـــــيفنت موـــــسرم
تاــساردلاب ّفلكم نييــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــيام
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب صيخلتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اــــّفلكم ،دـــــــيعلب مـــيكحلا دــــبع ّديــــسلا ّنيـــــــــعي ،1202 ةــــنس وــــيام61
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــــيدم يـــــبئان نييـــــعت نـــــمضتي ،1202 ةنـــــس وــــــيام
.ةلشنخ ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،اــــمهامسا يــــتآلا ّديــــسلاو ةّديـــسلا ّنيـــــعت ،1202 ةـــــنـس وـــــــيام71
: ةلشنخ ةعماجب ريدم يبئان

يف يلاعلا نيوكتلاب ةّفلكم ،ريدم ةبئان ،يوايحي ةـيداه –
نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا

فارشتسالاو ةيمنتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،حاصن لامج –
.هيجوتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

زــــكرملا رـــيدـــم نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــيام
.ضيبلاب يعماجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـــــع لاوـــش5 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب

،ةفطاطع ةدوع نب دّيسلا نّيعي ،1202 ةــنـس وــيام71 قـفاوملا
.ضيبلاب يعماجلا زكرملل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
71 قــفاوملا2441 ماــع لاوــش5 يفخّرؤــم يذــيفنت موــسرم

ةنايصلا دهعم رـيدم نييــعت نــمضتي ،1202 ةــنس وــيام
.2 نارهو ةعماجب يعانصلا نمألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـــــع لاوــــش5 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب

،ةبيدحوب ميهارب دّيسلا نّيعي ،1202 ةــنـس وـــيام71 قـــفاوملا
.2 نارهو ةعماجب يعانصلا نمألاو ةنايصلا دهعمل اريدم

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

61 قـــــفاوملا2441 ماـــع لاوـــش4 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
نماضتلا ةرازوب نييعتلا نــمضتي ،1202 ةـــنس وـــيام
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع لاوش4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،اــــمهامسا يتآلا ّديــــسلاو ةّديــــسلا ّنيـــــــعت ،1202 ةــــنس وــــيام61
: ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

،اشتفم ،لولهب بيبحلا –
.تاعزانملاو ميظنتلل ريدم ةبئان ،ةيواهوب ةبيتر –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
61 قفاوملا2441 ماع لاوش4 يفخّرؤم يذـيفنت موـــسرم

طاشنلل نيريدم نييــعت نــمضتي ،1202 ةــنس وـــيام
.نيتيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع لاوش4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

نــــيريدم ،اــمهامسا يتآلا ناّديـــسلا ّنيـــعي ،1202 ةـــنس وـــيام61
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يف خّرؤملا131-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةــــــنس وـــــيام3 قــــفاوـــــملا92٤1 ماــــع يـــناـثلا عــــيبر72
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

81 يف خّرؤملا77-31 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضــتقمبو –
يذلا31٠2 ةــنس رـــياني٠3 قـــفاوملا٤3٤1 ماــــعلوألا عـــيبر
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاا ريزو تايحالص ددحي

5  يف خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــحي يذــلا4102 ةــنس وــيلوي3 قــفاوملا5341 ماــع ناــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام نوررقي

موــــسرملا نــــم2 ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
92٤1 ماع يــناثلا عــيبر72 يف خّرؤــملا131-8٠ مــقر يذـــيفنتلا
ةلاح يف عـضوي ،هالــعأ روــكذملاو8٠٠2 ةـنس وــيام3 قــفاوملا
ةــيئاضقلاو ةــينوناقلا ثوـــحبلا زـــكرم ىدـــل ةــمدخلاب ماــيقلا

نوفظوملا ،رارقلا اذه يف هيلع صوـصنملا دادـعتلا دودــح يفو
 : ةيتآلا  كالسأ دحأل نومتنملا

ةـــــينوناقلا ثوـــحبلا زــــكرم حـــلاصم نـــــمضت:٢ ةداملا
نيفــظوــمــلــل ينــهملا راسملا رــيــيستو فــيـــظوـــت ةـــيـــئاضقـــلاو
اـــــقبط ،هالـــعأ ىلوألا ةداـــملا يف ةروـــكذملا كالـــسألل نيـــمتنملا
موسرملا بجومب ةددحملا ةــــيساسألا ةــــيـــــنوـــــناـــــقـــــلا ماـــــكـــــحألل
92٤1 ماع يناثلا عيبر72 يف خّرؤملا131-8٠ مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا

مايقلا ةلاح يف نوعوضوملا نوفظوملا ديفتسي :3 ةداملا
يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط ،ةيقرتلا قح نم ةمدخلاب
3 قفاوملا92٤1 ماـــع يـــناــثــلا عـيبر72 يف خّرؤملا131-8٠ مـقر
.هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ويام

ينطولا عافدلا ةرازو

وــياــــم3٢ قـــفاوملا٢٤٤١ ماــــع لاّوش١١ يفخّرؤــــم رارــــق
ســــــلجم ةـــــسائر فالــــختسا نـــــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس

ةيركسعلا ةيحانلا /نارهوب يركسعلا فانئتسالا
.ةتقؤم ةفصب ،ةيناثلا

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

قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع لاّوــش11 يــف خرؤــــم رارـــق بــــجوــمــب
،ينارمع روـنلا دــــبع دّيــــسلا فــلـــكـي ،12٠2 ةــــنـس وــــياــــم32
ةــــــيحانلا /ةدــــيلبلاب يرـــــكسعلا فاــــنئتسالا ســــــلجم ســــيئر
فانئتسالا ســــلجم ةسائر فالختسا نامضب ،ىلوألا ةيركسعلا
٤2 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةـــــيحانلا / نارهوب يركسعلا

5 ةداملا ماـكحأل اـــقيبطت  ،ةتقؤم ةفصب ،12٠2 ةنس ويام
ةنس لـــيربأ22 يف خرؤـــــملا82-17 مــــقر رمألا نم1 رركم
.مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا ءاضقلا نوناق نمضتملاو1791

لدعلا ةرازو

قفاوملا٢٤٤١ ماع لاّوش6 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةصاخلا كالسألا عــضو نـــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس وـــــــيام٨١
يف يــــملعلا ثـــحبلاو يلاــــعلا مـــيلعتلا ةرازوـــل ةــــعباتلا

ةــينوناقلا ثوــحبلا زـــكرم ىدـــل ةـــمدخلاب ماـــيقلا ةـــلاح
.ةيئاضقلاو

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤـــملا87-12 مــــقر يساـــئرــلا موـــسرـــملا ىـضــتـقــمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قــفاوملا2٤٤1  ماــع بــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا233-40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا4002 ةــنس رـبوتكأ42 قــفاوملا5241 ماــع ناــضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا833-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6٠٠2 ةنس رـــــبمتبس٤2 قــــفاوــــملا72٤1 ماـــــع ناــــضمر لوأ

،ةيئاضقلاو ةينوناقلا ثوحبلا زكرم ءاشنإ نمضتملاو

دادعتلاكالسألا

ثحبلا ريدم

ثحبلا ذاتسأ

ثحبلا قحلم

5

5

5
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يف خّرؤملا393-٠2 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو–
٠2٠2 ةنس رــبمسيد32 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمج8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا٤93-٠2 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
٠2٠2 ةــنس رـــبمسيد32 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمج8
،ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو يأر ىلع عالطالا دعبو–
،12٠2 ةنس سرام82 يف خّرؤملا ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام رّرقي

موــــــــسرــــــملا نـــــــم6 ةداــــــملا ماـــــــكحأل اـــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
7 قفاوملا91٤1 ماع نابعش81 يف خّرؤملا٠1٤-89 مقر يذيفنتلا
ىلإ رارــــــــــقلا اذــــــه فدــــــهي ،هالـــــعأ روـــــــكذملاو ،8991 ةـــــنس رـــــبمسيد

ةــــسسؤملا يف يلــخادلا نـــمألل يرازوـــــلا بـــتكملا ةــــليكشت دــــيدحت
.هريسو ةعانصلا ةرازو ىوتسم ىلع

فــلكم هرــــــيسي يذــــلا ،يرازوـــــلا بـــــتكملا مـــــضي :٢ ةداملا
)2( نيـــفلكمو تاــسارد )2( يـــسيئر ،صـــيخلتلاو تاـــساردلاب
،تاساردلاب

تاساردلاب نافلكملاو تاساردلا اسيئر دعاسي:3 ةداملا
لـــئاسملا عـــيــــمــــجــــب لــــفــــكــــتــــلا يف يرازوــــلا بتــــكملا لوؤسم
موسرملا يف اــهـــيـــلـــع صوصنملا تاـــيـــحالصلاـــب ةـــطـــبـــترملا
91٤1 ماـــــــع ناـــــبعش81 يف خّرؤـــــملا٠1٤-89 مــــقر يذـــــيفنتلا
روكذملاو ،ممتملاو لدـــــعملا ،8991 ةــنس رـــبمسيد7 قـــــــفاوملا
.هالعأ

ماهملاب مايقلا راطإ يف ،يرازولا بتكملا ىلوتي :٤ ةداملا
نمألل ةيميظنتلا لكايهلا عيمج عم لاصتالاب ،هيلإ ةدنسملا
تاسسؤملا وأ ةعانصلا ةرازول ةعباتلا ةسسؤملا يف يلخادلا
ةيقرت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا عــيمج ذاـــختا ،اـــهتياصول ةـــعباتلا
بـــــناوجلا رــــيوطتو هــــميعدتو ةـــــسسؤملا يف يلـــــخادلا نـــــمألا
صاخشألا نمأ اذكو ةيمومعلا كالمألا ةيامحب ةطبترملا

.اهيف

ةّيـــــــمـسّرـلا ةدــــــيرــجلا يــف رارــــــقـلا اذــــــه رـــــشـني :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لــيربأ51 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناــضمر3 يف رــئازجلاب رّرــح
.12٠2 ةنس

 اشاب دـــمحـم

نيذلا نيفظوملا فرــط نــم ةـــلوغشملا ةـــبترلا نوــــكت :٤ ةداملا
.ةديدجلا ةبترلا ىلإ ليوحت لحم ةيقرت نم اودافتسا

ةّيروــهمجلل ةيمسّرلا ةدــيرجلا يف رارــقلا اذـــه رـــشني :٥ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

ةنس ويام81 قفاوملا2٤٤1 ماــع لاوــش6 يف رـــئازجلاب رّرح
12٠2.

ةعانصلا ةرازو

ليربأ٥١ قفاوملا٢٤٤١ ماـع ناـــــضمر3يفخّرؤـــــم رارـــــق
نمألل يرازولا بتكملا ةــــليكشت ددـــحي ،١٢٠٢ ةـــنس

ةعانصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا يف يلخادلا
.هريسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةعانصلا ريزو ّنإ

يــف خّرؤــــملا87-12 مـــقر يــساـــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقمب –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا851-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6991 ةنس ويام٤ قفاوملا61٤1 ماع ةجحلا يذ61

صوصنملا ،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألا ماكحأ  قيبطت طورش
61٤1 ماعيناثلا عيبر٠3 يف خّرؤملا٤2-59 مقر رمألا يف اهيلع
كالمألا ةيامحب قــلعتملاو ،5991 ةـــنس رـــبمتبس52 قـــفاوملا
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا

يف خّرؤــــــملا٠1٤-89 مــــــقر يذــــــيفنتلا موـــــسرملا ىــــــضتقمبو–
نـمضتملاو8991 ةـــنس رــبمسيد7 قــفاوملا91٤1 ماـــع نابعش81
ةــــــــــــــــسسؤـــــــملا يف يلــــــــــــــــخادـــــــلا نـــــــــــمألل ةــــــــــيرازو بـــــــــــتاكم ءاـــــــــــشنإ

6 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،اهميظنتو اهتاصاصتخاو
،هنم

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

،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

يتامغز مساقلب

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب


