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ةّيميظنت ميسارم

ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نـمضتي ،١2٠2 ةـــنس تـــشغ٥ قــــفاوملا2٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٦2 يف خّرؤم٦٠٣-١2 مـقر يــسائرموــسرم
.................................................................................................................................................................ةيلاملاةرازو رييست

ةـــــياــــقولا ماـــــظن رـــــــــيبادت ديدمتو ليدعت نـــمضتي ،١2٠2 ةـــنس تشغ٤١ قــــفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٥ يف خّرؤـم٣١٣-١2 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
...................................................................................................................هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سورــــــــيف ءاـــــبو راــــشتنا نـــــم

ةّيدرف ميسارم

تاساردـلاب ةـفـّلكم ماهم ءاهـنإ نــمــضـــتـــي ،1202 ةــــنــــس تــــــشـــــغ5  قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب صيخـلتلاو

.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب ماهم ءاهـنإ نــمــضـــتـــي ،1202 ةــــنــــس تـــــشغ5  قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةمدخلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضـتــي ،1202 ةـــنـــس تــــشـــغ3 قـــفاوـــملا  قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ينطولا عافدلا ةرازوب ةينطولا

تاوقلا ةدايق ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضـتــي ،1202 ةـــنـــس تــــشـــغ3 قـــفاوـــملا2441 ماع ةجحلا يذ٤2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيوجلا

ةيحانلا ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضـتــي ،1202 ةـــنـــس تــــشـــغ3 قـــفاوـــملا2441 ماع ةجحلا يذ٤2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................ةعبارلا ةيركسعلا

ةيحانلا دئاق بئان ماهم ءاهنإ نمضـتــي ،1202 ةـــنـــس تــــشـــغ3 قـــفاوـــملا2441 ماع ةجحلا يذ٤2 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةسماخلا ةيركسعلا

ةرازوب ةينطولا ةمدخلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةـــنـــس تــــشــغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ينطولا عافدلا

تاوقلا ةدايق ناكرأ سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةـــنـس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيوجلا

ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةـــنـس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ٤2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةعبارلا

ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةسماخلا

دهعملاب تاساردلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ءاضقلل ينطولا

............................ةاضق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ62 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................رئازجلا عماج رييستو زاجنإل

يف صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................ةيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا

......ةّيروهمجلا طيسو ناويد ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيالو يف ةيازوم ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةديلبلا

ـه٣٤٤١ ماع مّرحم2٦٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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يداصتقالا ينطولا سلجملاب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو

حلاصملل نييوهج نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................ةيئابجلا

....راردأ ةيالو يف بئارضلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

بدتنملا يلاولا ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................ةعينملاب ةيرادإلا ةعطاقملل

نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ42 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
....................................................................................................ةيرادإ تاعطاقمل ةيلحملا ةرادإلاو ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلل

......راشبب بئارضلل يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

حـــلاــصــمــلــل نيـــيوـــهـــج نيــشــتــفــم نيــيــعــت نــمــضـــتـــي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................ةيئابجلا

.....ةعينملا  ةيالو يلاو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............ةنتاب ةيالو يف ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

.نيتيالو يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يروتسدلا سلجملا

باــــختنال نيـــــبخانلا ةذـــــــتاسألا ءاــــعدتسا نــــمضتي ،١2٠2 ةـــــنـــــس تـــــــشـــــــغ٥١ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــع مّرـــحـم٦ يف خّرؤــــــم١٠ مـــــــقر رارــــق
....................................................................................................ةيروتسدلا ةمكحـملا يف ءاضعأيروتسدلا نوـــــــناقلا ةذـــــتاسأ

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

ةيكلساللا تالاصتالا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،١2٠2 ةنس ويلوي٩١ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةّجحلا يذ٩ يف خرؤـــم رارـــق
..........................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلاو

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

.............................................ماعلا شتفملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،١2٠2 ةنـــس ويلوي٩١ قفاوملا2٤٤١ ماع ّةجحلا يذ٩ يف خّرؤمرارق
....................لمعلل ماعلا شتفملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،١2٠2 ةنـــس ويلوي٩١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٩ يف خّرؤمرارق
....................لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،١2٠2 ةنـــس ويلوي٩١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٩ يف خّرؤمرارق
....................................نيريدم باون ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت ،١2٠2 ةنـــس ويلوي٩١ قفاوملا2٤٤١ ماع ّةجحلا يذ٩ يف ةخّرؤمتارارق

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

..............ةماعلا ةرادإلا رــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،١2٠2 ةـــــنس وــــيلوي8١ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ّةجـحلا يذ8 يف خّرؤـــم رارــــق
ةبساحملاو ةينازيملا رــــيدم بئان ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،١2٠2 ةـــــنس وــــيلوي8١ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ّةجـحلا يذ8 يف خّرؤـــم رارــــق

.........................................................................................................................................................................ةماعلا لئاسولاو

2٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم٦
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ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

داوملل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام72 قفاوملا2441 ماع لاوش51 يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................................................ةينالديصلا

ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط فلم رصانع دّدحي ،1202 ةنس وينوي22 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو،فلملا ةجلاعم تايفيكو عينصتلل

ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤمو ماهم ددحي ،1202 ةنس وينوي22 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ11 يف خرؤم رارق
..............................................................................................................عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملاب ةصاخلا نيدعاسملا

تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررــقم لــيدعتتايفيك ددــحي ،1202 ةــنس وــينوي32 قــفاوملا2441 ماـــع ةدـــعقلا يذ21 يف خرؤـــم رارـــق
........................................................................................................................................يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

ةيبطلا تامزلتسملا ىلــع ةــقداصملاتاــيفيك ددــحي ،1202 ةـنس وــينوي32 قــفاوملا2441 ماــع ةدــعقلا يذ21 يف خرؤـــم رارـــق
............................................................................................................................ريدصتلل ايرصح ةهجوملاوايلحم ةجتنملا

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

.....................................................................................................................................٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
........................................................................................................................................١2٠2 ةنس يفناج١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

ـه٣٤٤١ ماع مّرحم2٦٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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2٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم٦
5م١202 ةنس تشغ٥١

ةـّيميظنت ميسارم
8١ يف خّرؤــــملا٦٠-١2 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –

نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةــــــــينازيم نــــــم ةــــــيلاملا رـــــيزول ةــــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــــيزوت
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا١2٠2 ةـــنس ةـــينازيم نـــم ىــــغلي: ىلوألا ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٧٠٣.2( رانيد نييالم ةعبسو ةـــئامثالثو ناراــــيلم
١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةــــكرتشملا فـــــيلاكتلا ةـــينازيم يف دــــّيقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“

هردـــــــــــق داــــــمتعا١2٠2 ةـــــنس ةــــــينازيمل صصـــــــخي :2 ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٧٠٣.2( رانيد نييالم ةعبسو ةئامثالثو نارايلم
ةّنيبملا باوبألا يفو ةيلاملا ةرازو رييست ةـــينازيم يف ديــــقي

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف

يذـــــــــلا موـــــسرملا اذـــــه ذــــــــيفنتب ةـــــيلاملا رـــــيزو فــــــّلكي :٣ ةداملا
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني
.ّةيبعّشلا

تشغ٥ قفاوملا2٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٦2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماع ةّجحلا يذ٦2 يفخّرؤم٦0٣-١2 مـقر يــسائرموــسرم
ليوحـت نـمضتي ،١202 ةـــنس تـــشغ٥ قــفاوملا2٤٤١
.ةيلاملاةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناـــــــــتداملا اـــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماـــع لاّوش8 يف خّرؤـــملا٧١-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس وــيلوــي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ىداـــــمج٦١ يف خّرؤـــــملا٦١-٠2 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسـيد١٣ قــفاوــملا2٤٤١ ماــــع ىلوألا

،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــــع لاّوـــش٧2 يف خّرؤــــملا٧٠-١2 مـــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قــفاوــملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدــــــــــــعقلا يذ٦ يف خّرؤــــــملا يــــــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
عــــــيزوــــت نـــــــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وـــــــــــينوي٧١ قـــــــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع
نـــــــم ةــــــكرــــــتشملا فــــــيلاكتلا ةـــــينازيمل ةــــــصصخملا تاداـــــــمتعالا

،١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

قحلملا لودجلا

12-31

ةيلاملا ةرازو
يناثلا عرفلا

ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا
يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم -نوفظوملا

.....................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةنيزخلل ةيوهجلا تايريدملا
لوألا مسقلا عومجم

243.900.000

243.900.000
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)عبات( قحلملا لودجلا

٣١-٣٣

١١-١٣
١٣-2١

٣١-٣٣

١١-١٣
١٣-2١

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالافيلاكتلا-نوفظوملا

.......................................يعامتجالا نامضلا - ةنيزخلل ةيوهجلا تايريدملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم
عبارلا عرفلا

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
يناثلا يئزجلا عرفلا

 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم -نوفظوملا

..........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا
...................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالافيلاكتلا-نوفظوملا
...................................يعامتجالا نامضلا - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
عبارلا عرفلا عومجم

سماخلا عرفلا
ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا
 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم -نوفظوملا

...............طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا
........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم

56.100.000

56.100.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

550.000.000

850.000.000

212.000.000

212.000.000

1.062.000.000

1.062.000.000

1.062.000.000

282.000.000

474.000.000

756.000.000

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر



189.000.000

189.000.000

945.000.000

945.000.000

945.000.000

2.307.000.000

2٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم٦
7م١202 ةنس تشغ٥١

ىداــــــمج٩١ يف خرؤـــــــمـلا٣٠-٦٠ مــــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو–
نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا٧2٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاوش8١يف خرؤمـلا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةـــــحصلاب قـــــلعتمـلاو8١٠2 ةــــــنس وــــــــيلوي2 قـــــفاومـلا٩٣٤١
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا٣٩2-٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو٣١٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٦2 يف خرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر
)٩١– دــــــــيفوك( انوروـــــــك سورــــــيفءاـــــبو راـــــشتنا نـــــم ةــــــياقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

٣٤٤١ ماع مرحم٥ يفخّرؤـم٣١٣ -١2 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
لـــــيدــــــعت نــــــمضتي ،١202 ةــــــنـــس تــــــــــــشــــــــغ٤١قـــــــــفاوـــملا

ءاـــــبو راــــشتنا نـــــم ةـــــياــــقولا ماـــــظـــــن رـــــــــيـــــبادـــــــت دـــــيدــــمتو
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سورــــــــيف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــميس ال،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خرؤمـلا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاـــــــــبوقعلا نوــــناق نـــمضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وــــينوي8 قـــــفاوملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج٧ يف خرؤمـلا٧٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــــــياقولاب قــــلعتمـلاو88٩١ةـــــنس رـــــياني٦2 قــــــفاوملا8٠٤١ ماــــــع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر٣ يفخرؤمـلا٦٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةــنس وــيـــنوي٧2 قـــفاومـلا٩١٤١ ماــــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج٧١ يف خرؤمـلا٣١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لقنلا هيجوت نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاومـلا22٤١ ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ىداـــــمج٧2 يف خرؤـــــمـلا8٠-٤٠ مــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو–
قــــــلعتمـلاو٤٠٠2 ةــــــنس تـــــشغ٤١ قــــــفاومـلا٥2٤١ ماـــــــع ةـــــيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر

٣١-٣٣

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالافيلاكتلا-نوفظوملا

........................يعامتجالا نامضلا - ةينطولا كالمألل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

سماخلا عرفلا عومجم

................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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: يتأي ام مسري

ديدمتو ليدــعـت ىلإ موــــسرـــمــــلا اذــــه فدــــهــــي : ىلوألا ةّداملا
انوروك سوريـــف ءاــبو راــشــتــنا نــم ةــياــقوـــلا ماـــظــن رـــيـــبادـــــت
ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك(
رـــطـــخ يأ نـــم مـــهـــتـــياـــمـــحو نينـــطاوـــمـلا ةـــحص ىلع ظاــــفحلا

.انوروك سوريف راشتنال

،يلزــنملا يــئزجلا رــــجحلا ءارـــــجإ ددـــــميو لدـــــعي :2 ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع

ةنماثلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
ىلع ،يلاومـلا مويلا حابص نم ةسداسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ اليل
مأو ،طاوـــــــــــــــــــــــــــغألاو ،راردأ : ةــــيــــتآلا )٠٤( نيعـــــبرألا تاـــــيالوـــــلا
،ةدــيــلــبـــلاو ،راشبو ،ةرـــكسبو ،ةـــياــجــبو ،ةــنــتاــبو ،يــقاوــبـــلا

،رــــئازــــجلاو ،وزو يزـــيـــتو ،ناــســمــلـــتو ،ةـــســبـــتو ،ةرــيوــبـــلاو
يدــيــسو ،ةدــــكــــيـــــكسو ،ةدــيــعــسو ،فــيـــطــسو ،لــجــــــــــــــــــــــــــــيـــجو
،مناـــغــتـــســـمو ،ةــنــيـــطــنـــســــقو ،ةـــملاـــقو ،ةــباــنـــعو ،ساـــبـــعـــلـب
،ضــــيــــبـــــــلاو ،نارــــــــهوو ،ةــــــلــــــــقروو ،رـــــكسعـــــمو ،ةــــــلــــــيسمـلاو
،يداولاو ،تليسمسيتو ،فودــــنـــــتو ،فراـــطلاو ،سادرـــــموــــبو
نيعو ،ةــــماــــعـــــنـــــلاو ،ةزاـــــبـــــيـــــتو ،سارـــــهأ قوسو ،ةـــــلشنـــــخو
،لالج دالوأو ،نازيلغو ،ةـــيادرــــغو ،تنشومت

رشع ينامثلا تايالولا يلزنملا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ةفـــــلــــجلاو ،ترايتو ،تسغــــنـــماتو ،فــلــــــــشـــــلا : ةــــيــــتآلا )8١(
نيـــعو ،ةـلــــيــــمو ،جيرــــيرـــــعوـــــب جرـــــبو ،يزـــــيـــــلـــــيإو ،ةـــــيدملاو
،ساـــبع يـــنبو ،راــــتخم يجاــــب جرــــبو ،نوــمــيــمــيــتو ،ىلفدـــــلا

.ةعينملاو ،ريغملاو ،تناجو ،ترقوتو ،مازق نإو ،حلاص نإو

يــــــــتلا قــــــطانملا يلزـــــنملا رـــــجحلا ءارـــــجإ صـــــــخي ال :٣ ةّداملا
ةـــحفاكم يف نـــيدنجتملا نيــنطاوملاو تاـــباغلا قــــئارح اــــهتباصأ
.راطإلا اذه يف ةذختملا نماضتلاو ةثاغإلا تايلمع يفو قئارحلا

،ةـــصتـخــملا تاـــــطــلـــسلا ةــــــقــفاوــم دـــــعب ،ةالولا نــــكمـــــي :٤ ةّداملا
،ةيالو لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

يـــئزـــج ،يلزـــنم رــجح تاـــقوأ طـــبض وأ ليدعـــت وأ رارـــقإ  اـميس ال
دهشت يتلا ،رثكأ وأ ًايح وأ اًناكم وأ ةيدلب فدهـــتسي ،يلـــك وأ
.ىودعلل اًرؤب

يرــــــضحلا لــــــقنلا طاـــــشن قــــيلعت ءارــــجإ ددــــــمي :٥ ةّداملا
نيرفاسملل تايالولا نيب ام لقنلاو ةيديدحلا ككسلاب لقنلاو
رـــــجحلاب ةــــــينعملا تايالولا يف ،ةـيـــعوـــبـــسألا لـــطـــعلا لالخ
.هالعأ2 ةداملا يف اـهيلع صوصنملاويلزنملا يـــــئزجلا

رـــــجحلاب ةّينعملا تايالولا يف قلغ ءارجإ دّدمي :٦ ةّداملا
،هالـــــعأ2 ةداــــملا يف اــــهـــــــيلــــــع صوــــصـــنــملا يلزــــنــملا يئزـــــــجلا
ةـــــــــطـــــــشـــنألا اــــــهـــيـــــف سراـــــــــمت يــــــتــــلا تاءاضـفلاو تاسسؤـملا
نأ اهنأـــش نـــم يــتلاو ناــكــسلل فــيـثـــك زـــــــكرــمـتــب ةزــيــمــتـــملا

   : يتأي امب رمألا قلعتيو .ىودعلل ادكؤم ارطخ لكشت

،ةلمعتسملا تارايسلا عيب قاوسأ –

،ةضايرلا تاعاقو تاضايرلا ةددعتملا تاعاقلا –

 ،بابشلا رود  –

.ةيفاقثلا زكارملا  –

لوــــمحـملا ىلـــــع عـــــيـبـــلا راـــصــتـــقا ءارــــجإ دّدـــــمــــي:٧ ةّداملا
عيرسلا ماعطإلاو ماعطإلاو يهاقملا ةطشنأل ةــبـــســنلاب ،طــــقف
.تاجلثملا عيب تاءاضفو

ةـــــــــيــــــنـــــــــعــــملا تاــــــيالوــــــــلا يف قـــــــــلـــــــغ ءارــــجإ دّدــــــمــــي :٨ ةّداملا
،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا يلزنملا يئزــــــــــجلا رـــــــــجحلاب
.ئـطاوشلاو ماـمــجــتسالا نــكاــمأو هــيــفرــتــلاو ةــيــلستــلا تاءاضف
.ةيلحاسلا تايالولا لك ئطاوشلا قلغ ءارجإ صخيو

رظحءارجإ،ينطولا بارــــتلا لـــــماك رـــــبع دّدمــــي:٩ ةّداملا
تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب

عمجتلا تاءاـــضفو تالـــــفحلا تاـــــعاق ورـــــيسم ضرــــــعتيو
يف هـــيلع صوــــصنملا عــــنملا ءارــــجإ نوـــــفلاخي نــــيذلا ىرــــخألا
ةــــصخرل يـــئاهنلا بـــحسلا ةــــبوقع ىلإ ،هالـــــعأ ىلوألا ةرـــــقفلا

 .طاشنلا ةسرامم

ىلـــــع رـــــهسلا ،ةـــــينمألا حـــــلاصملا اذــــــكو ةالوــــــلا ىلـــــــع نيــــــعتيو
ةرقفلا يف اهيلع صوصنمـلا رظحلا ريبادتل مراصلا قيــــبطتلا
دض ةـيـمـيـظـنـتـلا تاـبوـقـعـلا قـيـبــطــت ىلع لــمــعــلاو ،هالــعأ ىلوألا
هذـــــــــه لـــــبقتست يـــــتلا نــــــكامألا يــــــكلام دــــــض اذــــــكو ،نيــــــفلاخملا
.تاعمجتلا

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :0١ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
اذكو ،ةيامحلاو ةياقولا ريبادتب مازتلالا نم ققحتلل ةصتخملا

دض هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت
.نيفلاخملا

ةـــيامحلاو ةــــياقولا رــــيبادت لـــــك ةــــقبطم ىــــقبت :١١ ةّداملا
سوريف ءابو نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا ىرخألا

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

٥١ نــــم ءادـــــتبا موــــسرمـلا اذـــــه ماـــــكحأ يرـــــست :2١ ةّداملا
)٥١( رشع ةسمخ ةدمل ةقبطم ىقبتو ،١2٠2 ةنس تشغ
.اموي

ةّيـــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رـــــشني:٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ٤١ قـــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع مرحم٥ يف رئازــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ



2٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم٦
9م١202 ةنس تشغ٥١

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٤2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضـتــي ،1202 ةنس تــــــشـــــغ٣قفاوملا

.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يميعز رامع ءاوللا ماهمىهنت ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا

نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأل اســيــئر هتــفــصب
.1202 ةنس ويلوي51

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٤2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضـتــي ،1202 ةنس تــــــشـــــغ٣قفاوملا
.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميكحلا دبع ءاوــلــلا ماـــهــمىهــنــت ،1202 ةــنــس تــشــغ3 قفاوملا

،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاــقل اــبــئاــن هــتــفــصــب ،يــنــغرــم
.1202 ةنس ويلوي51 نم ءادتبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٤2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس تــــــشـــــغ٣قفاوملا
.ينطولا عافدلا ةرازوب ةينطولا ةمدخلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فيرشلادمـحم ديــمــعلا نّيـــعــي ،1202 ةــنـــس تـــشـغ3 قـفاوملا

،ينـطولا عاــفدلا ةرازوــب ةــيـنــطوــلا ةــمدــخــلــل ارــيدـــم ،يصــفــح
.1202 ةنس ويلوي21 نم ءادتبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٤2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس تــــشغ٣قفاوملا
.ةيوجلا تاوقلا ةدايق ناكرأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يملاس دمحأ ءاوللا نّيـــعــي ،1202 ةــنـــس تـــشـــغ3 قــفاوـملا

ويلوــي61 نــم ءادــتــبا ،ةــيوــجلا تاوــقلا ةداــيــق ناـــكرأل اــســيئر
.1202 ةنس

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ62 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
ماهم ءاهـنإ نــمــضـــتـــي ،1202 ةنس تــــــشـــــغ5قفاوملا

ةساــــئرـــــب صـــيـــخــــــلـــتــــلاو تاـــــساردـــــــلاـــــب ةـــــــفـــــــّلــــــكــــم
.ةّيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،حارم ةكيلم ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا

،ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ62 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
ماهم ءاهـنإ نــمــضـــتـــي ،1202 ةنس تــــــشـــــغ5قفاوملا

.ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا
:ةّيروهمجلا طيسو حلاصمب ،امهامسا

،هبلط ىلع ءانب ،اماع انيمأ هتفصب ،ينيور ديمحلا دبع–
اهفيلكـتــل ،ناوـــيد ةــســيـــئر اهــتــفـــصــــب ،بــــبدـــم ةرـــيــــصــــن–

.ىرخأ ةفيظوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٤2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضـتــي ،1202 ةنس تــــــشـــــغ٣قفاوملا

.ينطولا عافدلا ةرازوب ةينطولا ةمدخلا ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىسيع نب ءاوـــللا ماـــهــمىهـــنت ،1202 ةـــنـــس تــــشـــغ3 قـــفاوملا

عافدلا ةرازوـــب ةــيــنطوــلا ةــمدـــخـــلل ارـــيدــم هــتــفــصــب ،يداـــمـــح
.1202 ةنس ويلوي11 نم ءادتبا ،ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٤2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضـتــي ،1202 ةنس تــــــشـــــغ٣قفاوملا

.ةيوجلا تاوقلا ةدايق ناكرأ سيئر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نيوزوب دمـحم ءاوللا ماهمىهنت ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا

نـــم ءادــتــبا ،ةيوــجلا تاوـــقلا ةداــيـــق ناـــكرأل اــســيــئر هــتــفــصب
.1202 ةنس ويلوي51

ةّيدرف ميسارم
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2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس ويلوي41 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا

ببسب ،ايضاق هتفصب ،ةيــحلوـــب ةزـــمــــح دّيـــســلا ماــــهـــم ،1202
.ةافولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٦2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تــــــشـــــغ٥قفاوملا
رـيـيستو زاـجـنإل ةـيـنــطوــلا ةــلاــكوــلــل ماــعــلا رــيدملا

.رئازجلا عماج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدـلا ردـــبدّيــسلا ماــهــمىهــنــت ،1202 ةــنــس تــشـــغ5 قــفاوــملا
رييستو زاجنإل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب ،سوفد

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رئازجلا عماج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٦2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس تــــشــغ٥قفاوملا
ةماــعــــلا ةــــيرــــيدـــملا يف صــيـــخـــلــتــــلاو تاـــساردـــلاــــب
ةـــــساـــئرـــب لاـــصـــتالاو مالــــعإلا ةــمـــظـــنأو ةـــنـــمـــقرـــلـــل
.ةيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
افّلكم ،ريشد ميلس دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا

ةمظنأو ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاو تاساردلاب
.ةيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٦2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس تـشغ٥قفاوملا
.ةّيروهمجلا طيسو ناويد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،حارم ةكيلــم ةدّيــــسلا نّيـــعـــت ،1202 ةــــنــــس تــــشــــغ5 قـــفاوـــملا

.ةّيروهمجلا طيسو ناويد ةسيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٦2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس تـشغ٥قفاوملا
.ةديلبلا ةيالو يف ةيازوم ةرئاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،سابع يناغلا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا

.ةديلبلا ةيالو يف ةيازوم ةرئادل اسيئر

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٤2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس تــــشغ٣قفاوملا
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةنباوش نيعامس ديمعلانّيعي ،1202 ةـنــس تــشــغ3 قفاوملا

61 نــــم ءادــتــبا ،ةعبارـــلا ةــيرـــكــســـعلا ةــيــحاــنلا ناـــكرأل اــســيئر
.1202 ةنس ويلوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٤2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس تــــشغ٣قفاوملا

.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ابئان ،ديكوأ رفعج ءاوللا نّيعي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا
ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاقل
1202.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٦2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس تــــــشـــــغ٥قفاوملا

.ءاضقلل ينطولا دهعملاب تاساردلا ةريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس ويلوي01 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس تــشــغ5 قفاوملا

ةرــــيدـــم اـــهــتـــفـــصـــب ،يلاد نـــب ةدـــيــعـــس ةدّيـــســـــلا ماــــهــــم ،1202
.ةافولا ببسب ،ءاضقلل ينطولا دهعملاب تاساردلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ62 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس تشــغ5 قــــفاوـــملا

 .ةاضق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيــــتآلا ةداـــســــلا ماـــهــــمىهـــنــــت ،1202 ةـــنـــس تـــشــــغ5 قـــفاوـــملا
: ةافولا ببسب ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ

ءادتبا ،ةيدملا ءاضــق ســـلــجــم ســـيـــئر ،يرداوـــقدــمـــحـــم–
،1202 ةنس ويلوي9 نم

،1202 ةنس ويلوي8 نم ءادتبا ،يروب يحي–

.1202 ةنس ويلوي01 نم ءادتبا،زازبدــمـــحـــم–



2٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم٦
11م١202 ةنس تشغ٥١

2441 ماــــــع ةــــــجــــــحلا يذ٦2 يفخّرؤــــم يــــــساــــئر موــــــسرــــــم
نييعتلا نمـــضـــتـــي ،1202 ةــــنـــــس تــــــشـــــغ٥قــــفاوــــملا
يـعاـــمـــتـــجالاو يداــــصـــتـــقالا يـــنــــطوــــلا ســــلـــجـــملاــب
.يئيبلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا نادّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس تشغ5 قفاوملا
يعاـــمـــتـــجالاو يداصتـــقالا ينـــطوـــلا سلــــجملاــــب ،مــــهؤاــــمسأ

: يئيبلاو
،تايلآلاو جذامنلل اريدم ،يلاليجلب ماشه–
،ةيتامولعملا ةموظنملل اريدم ،يراو ديمحلا دبع–
،تاساردلل ةسيئر ،مولجح ةنيمي–
.تاساردلل ةسيئر ،دودكم ةريمس–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ42 يفخّرؤــم يذــــيـــــفـــــنـــت موــــــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةــــنـــــس تــــــشـــــغ٣قــفاوملا

.ةيئابجلا حلاصملل نييوهج نيشتفم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يـتآلا نــــيدّـيـــسلا ماــهــمىهـــنــت ،1202 ةـــنـــس تـــشـــــغ3 قــفاوـــملا
،ةيئابجلا حلاصملل نييوهج نيشتفم امهتفــصــب ،اــمـــهاــمـــسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،راشبب ،يواسم رمعم–
.نارهوب ،يموت فيرش–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ42 يفخّرؤــم يذــــيـــــفـــــنـــت موــــــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةــــنـــــس تــــــشـــــغ٣قــفاوملا

.راردأ ةيالو يف بئارضلا ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هـللا دبعدّيسلا ماــهــمىهـــنــت ،1202 ةـــنـــس تـــشـــــغ3 قــفاوـــملا

هفيلكتل ،راردأ ةيالو يف بئارــضلل ارــيدــم هــتــفــصــب ،يناــيــلــم
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ42 يفخّرؤــم يذــــيـــــفـــــنـــت موــــــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةــــنـــــس تــــــشـــــغ٣قــفاوملا

ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويد سيئر
.ةعينملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
زيعما راتخمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا
ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر هتفصب ،دمحأ جاحلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةعينملاب ةيرادإلا

ماـــع ةــــجحلا يذ42 يف ناـخّرؤم ناـيذــيــفــنــت ناــموسرــم
ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا2441
ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلل نيبدتنم نيريدم ماهم
.ةيرادإ تاعطاقمل ةيلحملا ةرادإلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يـتآلا نـــيدّيــــسلا ماــهــمىهـــنــت ،1202 ةـــنـــس تـــشـــــغ3 قــفاوـــملا
نوؤشلاو ميظنتلل نيبدتنم نيريدم امهـتــفــصــب ،اــمـــهاــمـــسا
،نيتيتآلا نيـتيرادإلا نيــتعطاــقــمـلــل ةـــيــــلـــحملا ةرادإلاو ةــماــــعلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،لالج دالوأب ،يليلع رامع–

.ريغملاب ،ةفيلوب قحلا دبع–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يـتآلا نـــيدّيــــسلا ماــهــمىهـــنــت ،1202 ةـــنـــس تـــشـــــغ3 قــفاوـــملا
نوؤشلاو ميظنتلل نيبدتنم نيريدم امهـتــفــصــب ،اــمـــهاــمـــسا
،نيتيتآلا نيـتيرادإلا نيــتعطاــقــمـلــل ةـــيــــلـــحملا ةرادإلاو ةــماــــعلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،نوميميتب ،ةويدماحم بيكش–

.ترقوتب ،شريبح نبدمـحم–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ42 يفخّرؤــم يذــــيـــــفـــــنـــت موــــــسرـــم
ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةـــنس تشغ٣قفاوملا
.راشبب بئارضلل يوهجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ينايلم هلـلا دبعدّيسلا نّيعـــي ،1202 ةـــنـــس تـــشــــغ3 قـفاوملا

.راشبب بئارضلل ايوهج اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ42 يفخّرؤــم يذــــيـــــفـــــنـــت موــــــسرـــم
نيشتفم نييعت نمضتي ،1202 ةـــنس تشغ٣قفاوملا

.ةيئابجلا حلاصملل نييوهج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعـــي ،1202 ةـنس تـــشــــغ3 قفاوملا

: ةيئابجلا حلاصملل نييوهج نيشتفم
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2441 ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ42 يفخّرؤــم يذــــيـــــفـــــنـــت موــــــسرـــم
نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةـــنس تشغ٣قفاوملا
.نيتيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل نيريدم
،لالج دالوأ ةيالو يف ،يليلع رامع–
.ريغملا ةيالو يف ،ةفيلوب قحلا دبع–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ42 يفخّرؤــم يذــــيـــــفـــــنـــت موــــــسرـــم
نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةـــنس تشغ٣قفاوملا
.نيتيالو يف ةيلحملا ةرادإلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس تشغ3 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم
،نوميميت ةيالو يف ،ةويدماحم بيكش–
.ترقوت ةيالو يف ،شريبح نبدمـحم–

،راشبب ،يموت فيرش–

.نارهوب ،يواسم رمعم–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ42 يفخّرؤــم يذــــيـــــفـــــنـــت موــــــسرـــم
سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةـــنس تشغ٣قفاوملا
.ةعينملا  ةيالو يلاو ناويد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
جاحلا زيعما راتخمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس تشـغ3 قفاوملا
.ةعينملا  ةيالو يلاو ناويدل اسيئر ،دمحأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ42 يفخّرؤــم يذــــيـــــفـــــنـــت موــــــسرـــم
شتفملا نييعت نمضتي ،1202 ةـــنس تشغ٣قفاوملا
.ةنتاب ةيالو يف ماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتسيمخدمـحمدّيــسلا نّيعـــي ،1202 ةـــنـــس تــشــــغ3 قـفاوملا
.ةنتاب ةيالو يف اماع اشتفم ،ةداد

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رارقلا اذـه رشني :2 ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تـــشغ٥١ قــفاوملا٣٤٤١ ماــع مّرــحم٦ يف رـــئازجلاب رّرـــح
  .١2٠2 ةنس

شينف لامك

تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

٩١ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةّجحلا يذ٩ يفخرؤـــم رارـــق
ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،١202 ةــــنس وــــيلوي
ةساسحلا تازيهجتلاو ةيكلساللا تالاصتالا ريدم
 .ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ

٦2 يف خرؤــــــملا١82-١2 مــــــقر يــــــسائرلا موـــــسرملا ىـــــــضتقمب –
نمضتملاو١2٠2 ةـــنس ويلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يروتسدلا سلجملا

٥١ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــع مّرـــحـم٦ يفخّرؤــــــم١0 مـــــــقر رارــــق
ةذـــــــتاسألا ءاــــعدتسا نــــمضتي ،١202 ةـــــنـــــس تـــــــشـــــــغ
يروتسدلا نوـــــــناقلا ةذـــــتاسأ باــــختنال نيـــــبخانلا
.ةيروتسدلا ةمكحـملا يف ًءاضعأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا سيئر ّنإ

،هنم٤22و٦8١و٥8١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يف خّرؤـــملا٤٠٣-١2 مـــقر يسائرلا موسرملا ىـــضتقمبو–
يذــــلا١2٠2 ةـــنس تـــــشغ٤ قـــــفاوملا2٤٤١ ماع ةــــجحلا يذ٥2
يروتسدلا نوناقلا ةذتاسأ باختنا تايفيكو طورش ددحي
٠٣و8و٣و2 داوملا اميس ال ،ةيروتسدلا ةمكحـملا يف ًءاضعأ

،هنم

: يتأي ام رّرقي

باــــــختنال نوــــبخانلا ةذـــــتاسألا ىــــعدتسي: ىلوألا ةّداملا
ةيروتسدلا ةمكحـملا يف ًءاضعأ يروتسدلا نوناقلا ةذتاسأ
.١2٠2 ةنس ربوتكأ٤١ سيمخلا موي

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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يف خرؤملا8١2-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٠٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩2
ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةماعلا ةيشتفملا ميظنت نمضتملاو
،هنم٧ ةداملا اميس ال ،اهريسو يعامتجالا نامضلاو

يف خرؤــملا282-١2 مـــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذــــلا١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٥2 يف خرؤـــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر
لمعلا ةرازول اماع اشتفم ،يبوهوم ىفطصم ديسلا نييعت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

: يتأي ام رّرقي

،يـــــبوــــهوم ىـــــفطصم دــــــيسلا ىلإ ضّوـــــفي: ىلوألا ةداملا
رـــــيزو مـــساب ،هـــــتايحالص دودـــــح يف ءاـــــضمإلا ،ماـــــعلا شـــــتفملا
قئاثولا عيمج ىلع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٩١ قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةجحلا يذ٩ يف رـــــئازــــجلاب رّرـــــح
.١2٠2 ةنس ويلوي

ةيافحل نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٩١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٩ يفخّرؤمرارق
شتفملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،١202 ةنـــس

.لمعلل ماعلا
––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضـــتقمب–
١2٠2 ةــــــنـــس وـــــــيلوي٧ قـــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــــع ةدــــــعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضــتملاو

يف خرؤملا٥٠-٥٠ مـــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس رياني٦ قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،اهريسو لمعلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت

يف خرؤــملا282-١2 مـــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذــــلا١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٩2 يف خرؤـــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو–
٠2٠2 ةـنس رـيارــبــف٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
،لمعلل اماع اشتفم ،يتاكرب يلكأ ديسلا نييعت نمضتملاو

٤١ يف خرؤملا8٧١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص
٤١ يف خرؤملا٩٧١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نـــــمضتملاو٠2٠2 ةـــنس وـــيلوي٦ قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
ةــــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــيربلا ةرازوـــــل ةــــيزكرملا ةرادإلا مــــيظنت
،ةيكلساللاو

٦2 يف خرؤملا282-١2 مقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
صخري يذــــــلا١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قــــفاوـــــملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

22 يف خرؤــــــــملا يذـــــيفنتلا موــــسرملا ىلــــع عالــــطالا دــــعبو –
نييعت نمضتملاو١2٠2 ةنس ويام٤ قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر
تازيهجتلاو ةيكلساللا تالاصتالل اريدم ،ةيلاعلا دارم ديسلا
ديربلا ةرازو يف ةيــكــلــسالــلاو ةــيـــكـــلـــسلا تالـــصاوـــملل ةـــساـــســــحلا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

: يـتأي اـم رّرـــقي

رــــــــيدم ،ةــــــــيلاعلا دارــــــــم دـــــــــــــيسلا ىلإ ضّوـــــــــــفي: ىلوألا ةداملا
تالـــــــــصاوملل ةــــــــساــــــسحلا تازــــــــيهجتلاو ةـــــــيكـــــلساللا تالاــــــــــصتالا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيكلساللاو ةيكلسلا
قئاثولا عيمج ىلع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
  .ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٩١ قــفاوـــــملا2٤٤١ ماــع ةّجـــــحلا يذ٩ يف رـــئازـــــجلاب رّرـــح
.١2٠2 ةنس ويلوي

يكيرت يبيب ميرك

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ويلوي٩١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٩ يفخّرؤمرارق
شتفملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،١202 ةنـــس

.ماعلا
––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ
يف خرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضـــتقمب–

١2٠2 ةــــــنـــس وـــــــيلوـــــي٧ قـــــــفاوـــــــملا2٤٤١ ماـــــــع ةدـــــــــــعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضــتملاو

٩ يف خرؤملا٥2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر
ناــمضلاو لـــيغشتلاو لـــمعلا ةرازوــــل ةـــيزكرملا ةرادإلا مــــيظنت
،يعامتجالا
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٩١ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةّجـــحلا يذ٩ يفةــــخّرؤمتارارــــق
ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتت ،١202 ةـــنـــس وــــيلوي
.نيريدم باون

––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضـــتقمب–
١2٠2 ةــــــنـــس وـــــــيلوي٧ قـــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــــع ةدــــــعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضــتملاو

٩ يف خرؤملا٥2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،يعامتجالا

يف خرؤــملا282-١2 مـــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذــــلا١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٥2 يف خرؤـــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر
ةرازوب ةيرشبلا دراوملل ريدم بئان ،ةكب ديرف ديسلا نييعت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

: يتأي ام رّرقي

ريدم بئان ،ةكب ديرف دــــــيسلا ىلإ ضّوـــــفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا
قئاثولا عيـــمج ىلــــع ،يعاـــمتـــجالا ناــمــضلاو لــيغــشــتلاو لـــمــعلا

.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٩١ قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةّجحلا يذ٩ يف رـــــئازــــجلاب رّرـــــح
.١2٠2 ةنس ويلوي

ةيافحل نامحرلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضـــتقمب–
١2٠2 ةــــــنـــس وـــــــيلوي٧ قـــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــــع ةدــــــعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضــتملاو

٩ يف خرؤملا٥2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،يعامتجالا

: يتأي ام رّرقي

شتفملا ،يتاكرب يلكأ دــــــيسلا ىلإ ضّوـــــفي: ىلوألا ةداملا
لمعلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لمعلل ماعلا

قـــــئاثولا عـــيمج ىلــــع ،يـــــعاــــمتجالا ناــــمضلاو لــــيغشتلاو
.تارارقلا اهيف امب تاررقملاو

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرـــــجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رـــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٩١ قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةجحلا يذ٩ يف رـــــئازــــجلاب رّرـــــح
.١2٠2 ةنس ويلوي

ةيافحل نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٩١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٩ يفخّرؤمرارق
رـــيدم ىلإ ءاــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،١202 ةـــنـــس

.لئاسولا ةرادإ
––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ
يف خرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضـــتقمب–

١2٠2 ةــــــنـــس وـــــــيلوي٧ قـــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــــع ةدــــــعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضــتملاو

٩ يف خرؤملا٥2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،يعامتجالا

خرؤــملا282-١2 مـــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ٦2 يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري يذــــلا
٥١ يف خرؤـــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو–

نمضتملاو2١٠2 ةنس ربوتكأ١٣ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةجحلا يذ
ةرازوب لئاسولا ةرادإل اريدم ،ةيتسوـب ريــمــــس دــيــسلا نيــيعت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

: يتأي ام رّرقي

،ةــــــيـــتسوب رــــــيمس دــــــــيسلا ىلإ ضّوــــــــفي: ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لئاسولا ةرادإ اريدم
عـــيمج ىلــع ،يـــعامتجالا ناــمضلاو لــيغشتلاو لـــمعلا رـــيزو
.تارارقلا اهيف امب تاررقملاو قئاثولا

ةّيـــــــمـــــسّرلا ةدـــــيرــــــجلا يف رارــــــــقلا اذــــه رــــــشنــــي :2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

٩١ قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةّجحلا يذ٩ يف رـــــئازــــجلاب رّرـــــح
.١2٠2 ةنس ويلوي

ةيافحل نامحرلا دبع



2٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم٦
15م١202 ةنس تشغ٥١

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٩١ قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةجحلا يذ٩ يف رـــــئازــــجلاب رّرـــــح
.١2٠2 ةنس ويلوي

ةيافحل نامحرلا دبع

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

٨١ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةّجـحلا يذ٨يف خّرؤـــم رارــــق
ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،١202 ةـــــنس وــــيلوي
.ةماعلا ةرادإلا رــــيدم
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،ناملربلا عم تاقالعلا ةريزو ّنإ

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

91 يف خّرؤملا40-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8991 ةنس رياني71 قفاوملا8141 ماع ناضمر

،ناملربلا عم تاقالعلاب فّلكملا ريزولا تايحالص

يف خّرؤملا441-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو3002 ةنس سرام92 قفاوملا4241 ماع مّرحم62
،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

32 يف خّرؤــــملا يذــيفنتلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو–
نــمضتملاو0202 ةـنس وــيام61 قــفاوملا1441 ماــع ناــضمر
ةرازوـــب ةـــماـــــعلا ةرادإلل ارـــيدــــم ،شارط رهزل دّيــــسلا نيـــــيعت
،ناملربلا عم تاقالعلا

: يتأي ام رّرقت

رـــــيدـــــم ،شارـــــط رهزل دّيــــــسلا ىلإ ضّوــــفـــي: ىلوألا ةداملا
ةريزو مــساب ،هتايـــــحالـــص دودـــــح يف ءاـــضــــمإلا ،ةـــماــــعــلا ةرادإلا
ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ناملربلا عم تاقالعلا
.تارارقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي8١ قفاوملا2٤٤١ ماع ّةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

راوزع ةمسب

يف خرؤــملا282-١2 مـــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذــــلا١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٥2 يف خرؤـــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر
ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،ينوبرم ريهز ديسلا نييعت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

بئان ،ينوبرم ريهز دــــــيسلا ىلإ ضّوـــــفي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودــح يف ءاـــضمإلا ،ةـــبساحملاو ةـــينازيملا رــــيدم
عيمج ىلع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٩١ قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةجحلا يذ٩ يف رـــــئازــــجلاب رّرـــــح
.١2٠2 ةنس ويلوي

ةيافحل نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضـــتقمب–
١2٠2 ةــــــنـــس وـــــــيلوي٧ قـــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــــع ةدــــــعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضــتملاو

٩ يف خرؤملا٥2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،يعامتجالا

يف خرؤــملا282-١2 مـــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذــــلا١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٧١ يف خرؤـــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو–
نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمتبس٩١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ّةجحلا يذ
لـئاسوـلـل رـيدــم بئاــن ،راــيــط حــلاصلا دــمـحــم دــيسلا نييــعــت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةماعلا

: يتأي ام رّرقي

،رايط حلاصلا دمـحم دــــــيسلا ىلإ ضّوـــــفي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةماعلا لئاسولا ريدم بئان
عيمج ىلع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا



وــــيلوي٨١ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ّةجـحلا يذ٨ يف خّرؤـــم رارــــق
بــــــــــئان ىلإ ءاـــــــــضمإلا ضــــيوــــــفت نــــــمضتي ،١202 ةـــــــــنس
.ةماعلا لئاسولاو ةبساحملاو ةينازيملا رــــيدم
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،ناملربلا عم تاقالعلا ةريزو ّنإ

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

91 يف خّرؤملا40-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8991 ةنس رياني71 قفاوملا8141 ماع ناضمر

،ناملربلا عم تاقالعلاب فّلكملا ريزولا تايحالص

يف خّرؤملا441-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو3002 ةنس سرام92 قفاوملا4241 ماع مّرحم62
،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٤ يف خّرؤــــملا يسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دـــعبو–
٦١٠2 ةـنس سراــــــم٣١ قــفاوملا٧٣٤١ ماــع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
رـــيدــــم بــــــئان ،فـــيــــلـــخ قوراــــــف ّديـــــــسلا نيـــــيـــعــت نــــــمــضــتـــملاو
تاقالعلا ةرازوـــب ةماعلا لئاسولاو ةبساحملاو ةينازيملل
،ناملربلا عم

: يتأي ام رّرقت

بئان ،فيلخ قوراف دّيــــــسلا ىلإ ضّوــــفـــي: ىلوألا ةداملا
ءاــــــضــــمإلا ،ةــــماعلا لئاــــسولاو ةــــبساحملاو ةــــينازيملا رـــــيدـــــم

،ناملربلا عم تاقالعلا ةريزو مــساب ،هتايـــــحالـــص دودـــــح يف
.تارارقلاءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي8١ قفاوملا2٤٤١ ماع ّةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

راوزع ةمسب

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةنس ويام72 قفاوملا2441 ماع لاوش51 يفخّرؤم رارق
ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا
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72 قـــــفاوملا2441 ماـــع لاوـــش51 يف خّرؤــــم رارــــق بـــــجومب
اـقيبطت ،مــــهؤامسأ ةـــيتآلا ءاـــضعألا نّيــــعي،1202 ةـــنس وــــيام

ـه٣٤٤١ ماع مّرحم2٦٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس تشغ٥١ 16

خّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03يف

اــهــمــيــظــنــتو ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةـــلاـــكوـــلا ماـــهـــم
ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةينالديصلا داوملل

فــلــكملا رــيزوــلا نــع لــثمم ،مالسإ ةدــيـــقسمـــيـــت دـــّيسلا–
،اسيئر ،ةينالديصلا ةعانصلاب

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،رونلا دبع حبار دلو دّيسلا–
فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا نـــع ةـــلـــثمم ،ةـــلـــف نادـــيز نـــب ةدـــّيسلا–

،ةيلاملاب
ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم،ديشر رادح دّيسلا–

،ةيلحملا تاعامجلاو
فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ةيداهلا يروصنم ةدّيسلا–

،ةحصلاب
لمعلاب ّفلكملا  ريزولا نع ةلثمم ،ةشئاع ةرشد ةدّيسلا–

،يعامتجالا نامضلاو
ميلعتلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،اضر كيجيج دّيسلا–

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ةلثمم ،مالحأ ةمح ةدّيسلا–
فلـكــملا رـــيزوـــلا نــــع ةـــلـــثـــمم،ناــنـــــــح يـــنامصع ةدّيسلا–

،ةقاطلاب
فــّلــكملا رــيزوــلا نــع ةــلــثمم ،ةــنــيــمسي يلاــمــك ةدـــّيسلا–

،ةراجتلاب
،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ايسآ ينارف ةدّيسلا–
ريزولا نع لثمم ،ميركلا يقوش دمحأ ملاغوب دّيسلا–

،ةحالفلاب فّلكملا
تاـيـلـيـفـطـلا مـلـع يف رـيــبــخ ،دــعسوــب يوــيرــمــح دــّيسلا–

،تايرطفلاو
،ةلديصلا ملع يف ريبخ ،ليبن دمـحم يلاسروب دّيسلا–
ةلاكولا يمدختسم نع ةلثمم ،ةجيدخ ةرقوب ةدّيسلا–

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قــــــــفاوــــملا2441 ماــــــع ةدـــــعــــقلا يذ11 يفخّرؤــــــــم رارـــــق
دامتعا بلط فلم رصانع دّدحي ،1202 ةنس وينوي
ةجلاعم تايفيكو عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا
.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو،فلملا

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

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ
9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نـــمضتملاو1202 ةـنس رـــياربف12 قـــفاوملا2441 ماـــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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عم١/٠٠١ مّلسب اهلمكأب ةينالديصلا ةسسؤملا ططخم –
،تالحملا صيصختو طيطخت

،ةيسيئرلا تادعملا عقوم ددحي يذلا ططخملا–
،ءاملاو ءاوهلا ةجلاعم ةمظنأل يليصفت ططخم–
داوـــــمو ةــــيــــلوألا داوــــملاو دارـــفألا تاـــقـــفدـــت ددــــحت طـــطـــخ–

ةــيــئاــهــنــلا تاــجــتــنملاو ةــطــيسوــلا تاــجــتــنملاو بيضوـــتـــلا
،ةينالديصلا تايلمعلاب ةطبترملا تايافنلاو

،ةينالديصلا ةسسؤملل ةدوجلا ماظن فصو–
،ةدوجلا ةبقارم ميظنتو عون فصو–
ثوــلــتــلا لاــقــتــنا بنــجــتــل ةرــفوـــتملا لـــئاسوـــلا فصو–

،عطاقتملا
،ةروصتملا ةينالديصلا تايلمعلا–
،ةدوجلا ةبقارمو جاتنإلا تادعم ةمئاق–
تائف وأ ةيودألل ةفلتخملا ةينالديصلا لاكشألا ةمئاق–

،ةيبطلا تامزلتسملا
ةيلودلا ةيمــســـتلاب اهنـــع رّبعــملا تاــجــتــنــملا ةــلــيــكـــشــــت–

ةـيـبـطـلا تاـمزـلـتسملا ةـيـمستـب وأ ةـيـنالدـيصلا تاـجـتـنـمــلــل
جاتنإلا تاردقو ايونس اهجاتنإل ةعّقوتملا تايمكلا اذكو
،تاعيبملا تادحوب اهنع رّبعملا ةيمويلا

،ءاضتقالا دنع ،ايجولونكتلا لقن تاقافتال ينقتلا معدلا–
،ءاضتقالا دنع ،ةلوانملا دقع–
ةطشنألاـب ةـــيــنــعـــملا ةـــيـــنالدـــيـــصلا تاـــيــــلـــمـــعـــــلا ةـــمــــئاق–

،ةيجراخ ةطشنأ ةلاح يف اهذيفنت طورشو

احضوم ةيــنالديــصلا ةــســسؤــملل يلــيــصــفــتلا نـــيوـــكـــتلا–
وأ ةتباث تانازخ يف تازاغلا نيزختوةعانص نكامأ عيمج

مادختسالل تازاغلل ةبسنلاب هيبش بعوتسمو ريراوق يف
،يبطلا

ةـــعشملا ةـــيودألا( عوـــنـــلا بسح ةـــعشملا ةـــيودألا دــــيدحت–
ةهجوملا ةعشملا فئالسلاوةينورتيزوبلا ةعشملا ةيودألاو
ةرادإ ةــــــقيرـــطو،)ةـــــعشملا تادـــــيوــــنلا تادـــــلوــــمواــــــهجاتنإل
ةـــمـــعادــلا تادـــنـــتــســملاو عاـــعـــشإلا نــــم ةـــياــمــــحلاو رـــطاـــخـــملا

عاــــــعـــــشإلا نــــم ةـــياـــمـــحلا يف يــنـــقــتـــلا رــــيدــــملا صاـــصـــتـــخال
ةـيودألل ةـبسنـلاـب ةـيرذـلا ةـقاـطـلا ةـظـفاـحـم نـم صيــخرــتــلاو
،ةيعاعشإلا

قبسملا دامتعالا ديدجت بلط ةلاح يف زاجنإلا مدقت ةلاح–
.زاجنإلل

ةــيــنالدــيصلا ةسسؤمــلــل فــلملا عادـــيإ لصو مـــيـــلست مـــتـــي
 .ةبلاطلا

قـــــــــــــبسملا داــــــــــــمتعالا بـــــــــــــــلط تاــــــــــــــفلمّ الإ لـــــــــــبــــقت ال:4 ةداملا
نم ،ةلماك ربتعت يتلا ،عينصتلل ةينالديص ةسسؤم زاجنإل
.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا لبق

يف خّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يف خّرؤملا172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا0202 ةــنس رــبمتبس92 قـــفاوملا2441 ماــــع رــــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

11 يف خّرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قـــــلعتملاو1202 ةــــنس رــــياربف32 قــــفاوملا2441 ماــــع بــــجر
داوملا اميس ال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
 ،هنم22و91و71

 :يتأي ام رّرقي

نـــــم22و91 نيـــــــتداــــملا ماـــــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
2441 ماع بجر11 يف خّرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا
اذـــه فدــهي ،هالـــعأ روــــكذملاو1202 ةـــنس رــــياربف32 قــــفاوملا
ةسسؤملا داـــمـــتـــعا بلـــط فـــلـــم رصاــــنــــع دــــيدحت ىلإ رارــــقــــلا
ةمئاق اذكو ،فلملا ةجلاعم تايفيكو عينصتلل ةينالديصلا
.ةيرهوجلا تاليدعتلا

28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقفوو
1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤملا

ةينالديص ةسسؤم حتف عـــضخي نأ بـــجي ،هالـــعأ روــــكذملاو
تاذ ةـيـبـطــلا تاــمزــلــتسملا وأ ةــيــنالدــيصلا داوملا عــيــنصتــل
حمسي زاجنإلل قبسم دامتعال ،يرشبلا بطلا يف لامعتسالا

دامتعا اذكو عورشم قالطإل ةمزاللا داوملاو تادعملا ءانتقاب
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا امهمّلسي ،حتفلا

لوألا لصفلا
ةسسؤم زاجنإل قبسملا دامتعالا بلط فلم رصانع

 هتجلاعم تايفيكوعينصتلل ةينالديص

زاــــــجنإل قـــــبسملا داـــــمتعالا بـــــــلط عادـــــيإ مـــــــتي :2 ةداملا
،ينقتلا اهريدم يلديصلا نم ،عينصتلل ةينالديص ةسسؤم
ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىدل
فرط نم ،ضرغلا اذهل ةدعملا دامتعالا بلط ةرامتسال اًقفو
.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

ةسسؤم زاجنإل قـبسملا داـــمتعالا بــــلط قــــفري:3 ةداملا
:نمضتي فلمب عينصتلل ةينالديص

ةسسؤم زاــــجــــنإل قــــبسملا داــــمــــتــــعالا بلــــط ةراـــــمـــــتسا –
،عينصتلل ةينالديص

،ةينالديصلا ةسسؤملل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –
،يراجتلا لجسلا نم ةخسن –
،ينقتلا ريدملا يلديصلا لمع دقع –
،راجيإلا دقع وأ ةيكلملا دقع –
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ىلإ ةـيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــلــكملا رــيزوــلا رارــق غــّلــبــي
.ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا

ةـــــسسؤملا زاــــجنإل قــــبسملا داـــــمتعالا صــــني:01 ةداملا
:صوصخلا ىلع ،عينصتلل ةينالديصلا

،عينصتلا عقوم ناونعو ةكرشلا مسا–
 ،ةدمتعملا عينصتلل ةينالديصلا تايلمعلا–
 ،عينصتلل ةدمتعملا ةينالديصلا لاكشألا ةمئاق–
ةدمتعـملا ةــيــنالدــيــصلا داوــملا ةــعــيــبـــطـــل ًاـــقـــفو نيــيــعــتلا–

،عينصتلل
ةدـمــتــعــملا ةـــيودألــل يـــجالـــعلا فــنـــصلا بـــســـح نيــيــعـــتلا–

،عينصتلل
.ينقتلا ريدملا ةسرامم ررقم عجرم–

فرـــــــط نـــم زاــــجنإلل قــــبسملا داــــمتعالامّلـــــسي:11 ةداملا
)١( ةدحاو ةنس ةدمل ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا

 .ديدجتلل ةلباق

بلاطلا ىلــع بـــجي ،زاـــجنإلل قــــبسملا داـــمتعالا دــــيدجتلو
.هعورشم زاجنإ مدقت ةلاح عاديإ

ديدجت ضفر ةينالديصلا ةعانصلابفلكملا ريزولا نكمي
يف زاــجنإلا مدـــقت ةــلاح نـــكت مل اذإ زاـــجنإلل قـــبسملا داـــمتعالا

.ةرربم ،هديدجت دعبو هتيحالص ةدم ةياهن

يناثلا لصفلا
ةينالديص ةسسؤم حتف دامتعا بلط فلم رصانع

 هتجلاعم تايفيكوعينصتلل

ىلـــــــع بـــــــجي ،عورــــــــــشملا زاــــــجنإ ةـــــــياــــــهـــــــن يف:21 ةداملا
حـتـف داـمـتـعا بلــط عادــيإ ،عــيــنصتــلــل ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا

اـــهريدم يلدــيصلا فرـــط نـــم عـــينصتلل ةـــينالديص ةـــسسؤم
ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةــصتخملا حـــلاصملا ىدــــل يـــنقتلا
.ةينالديصلا

ةينالديص ةسسؤم حتفدامتعا بلط قفري:31 ةداملا
ةروكذملا رصانعلا ىلإ ةفاضإلاب ،نمضتي فلمب عينصتلل

:هالعأ3 ةداملا يف

ةــــيــــنالدــــيص ةسسؤم حــــتــــف داـــــمـــــتـــــعا بلـــــط ةراـــــمـــــتسا –
ةصتخملا حلاصملا فرط نم ضرغلا اذهل ةدعم عينصتلل
،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

حلاصملا اهمّلست ةفنصم ةسسؤمل لالغتسالا ةصخر–
،ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا

ةــياــمحلا حــلاصم هدــعــت نــمألا رــيــياــعمل ةــقــباـــطملا يأر–
،ةيندملا

قبسملا داــمــتـــعالا بـــلـــطـــل فـــلـــملا ةــــسارد مـــتـــي:5 ةداملا
نم بلطب ءاربخ هب موقي ينقت مييقت ىلع ضرعيو،زاجنإلل
.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

لجأ يف ينقتلا مييقتلا ريراقت ميدقت ءاربخلا ىلع بجي
.مايأ )01( ةرشع

مــــيـــيـــقـــت رـــيراـــقــتـــب قـــفرــــــملا فــــلـــــــملا ضرــــعـــي:6 ةداملا
ةنجللا ىلع ،ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا فــــــلم
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىدل ةأشنملا ةينقتلا

ةرـقـفـلا يف نـيروـكذملا ءارـبخلاو ةـيـنـقـتــلا ةــنــجــلــلا نــكــمــي
 .ةيليمكت تامولعم بلط ،هالعأ

لـكــب ةــناــعــتسالا ،رــمألا مزــل اذإ ،ةــيــنــقــتــلا ةــنــجــّلــلا نــكــمــي
يف تالـــهؤملاو تاءاـــفـــكـــلا هـــل يوـــنـــعـــم وأ يعـــيــــبــــط صخش

 .اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنكمي لاجملا

اذكواهريسواهميظنتو ةينقتلا ةنجللا ةليكشت ددحتو
ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ،ءاربخلا ةمئاق
 .ةينالديصلا

لـــــــك ةــــيداع ةرود يف ةـــــينقتلا ةـــنجللا عـــمتجت:7 ةداملا
ىضتقا امّلك ةيداع ريغ ةرود يفو ،اموي )51( رشع ةسمخ
تاسسؤملا داــــمــــتــــعا تاــــبــــلــــط عــــيـــــمـــــج ةساردـــــل كلذ رـــــمألا
ةــقــلــعــتملا دــيدــجــتــلا تاــبــلــط اذــكو ،عــيــنصتــلــل ةــيـــنالدـــيصلا

.عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعاب

مايأ )8( ةينامث لجأ ىلع ةينقتلا ةنجللا رفوتت:8 ةداملا
تاــموـــلـــعملا نأ دـــكأتـــتو .داـــمـــتـــعالا بلـــط يف اـــهـــيأر ءاـــطـــعإل
بيجتستو ةحيحص ،هالعأ3 ةداملا ماكحأل اًقفو ةمدقملا
ةيميظنتلا ماــكحأللوعــينصتلل ةــنسحلا تاـــسرامملا دـعاوقل
 .لوعفملا ةيراسلا

ينـقـتـلا مـيـيـقـتــلاــب قــلــعــتــت تاــظــفحت ةــنــياــعــم ةــلاــح يفو
لــجأ يف ،ةــبــلاــطــلا ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا رــطــخــت ،فــلـــمـــلـــل
ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا فرط نم ،مايأ )8( ةينامث
 .ةينالديصلا ةعانصلاب

ىدـعتي ال لــــجأ يفتاـــــظفحتلا هذـــــه عـــفرب بــــلاطلا مزــــليو
رربم ديدمت بلط ميدقت هنكمي كلذ دعبو،اًموي )06( نيتس
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا هيلع قفاوت نأ نكمي
.ةينالديصلاةعانصلاب

ةرـقـفـلا يف ةروـكذملا ةـيـنـقـتـلا ةـنـجـلـلا مـيــيــقــت ةــياــهــن يفو
ىلإ غــــّلـــبـــي ،الـــماــــك فـــــلـــملا راــــبـــتــــعا ةــــلاـــح يفو،هالـــــعأ ىلوألا
،زاــجــنإلل قــبسم داــمــتــعال ةــبــلاــطــلا ةـــيـــنالدـــيصلا ةسسؤملا

.فلملا لوبق

لــــجأ ةينالديصلا ةعانـــصلاــب فــلــكــملا رـــيزوـــلـــل:9 ةداملا
قـــبسملا داــمتعالا بـــلـــــط فـــلم يف ّتــــــبلل اـــموـــــي )03( نيــــثالث
.ةينالديصلا ةسسؤملا زاجنإل
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ةرـقـفـلا يف ةروـكذملا ةـيـنـقـتـلا ةـنـجـلـلا مـيــيــقــت ةــياــهــن يفو
ىلإ غّلــــــبــــــي ،الــماــــــك فـــلـــملا راـــبــتــــعا ةــــلاــــح يفو،هالـــــعأ ىلوألا
.فلملا لوبق حتفلا دامتعال ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا

لجأ ةينالديــصلا ةعاــنــصلاــب فّلـــكملا رـــيزوـــلل:81 ةداملا
ةسسؤملا حتف دامتعا بلط فلم يف ّتبلل اموي )03( نيثالث
.ةينالديصلا

ىلإ ةـيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــلــكملا رــيزوــلا رارــق غــّلــبــي
.ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا

ةســسؤــــملا حــــتــــف داــــمـــتــــعا لـــــمـــحــــي نأ بـــــجـــــي:91 ةداملا
.هالعأ01 ةداملا يف ةروكذملا تانايبلا عينصتلل ةينالديصلا

ةــــــــينالدــــــيص ةـــــــسسؤــــم حــــــــتفداـــــــمتعا مّلـــــــسي :02 ةداملا
لبق نم ديدجتلل ةلباق تاونس )5( سمخ ةدمل عينصتلل
ماكحأب لالخإلا نود ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا
11 يف خّرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا نم32 ةداملا

روكذملاو1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر
 .هالعأ

بلـط عادـيإ بلاـطـلا ىلع بجــي ،حــتــفــلا داــمــتــعا دــيدــجــتــلو
ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلـــل ةصتـــخملا حـــلاصملا ىدـــل عــــقوملا ةرــــبــــخ
 .ةينالديصلا ةعانصلاب

ثلاثلا لصفلا
يرهوج عباط تاذ تاليدعت

تاليدعت يرهوجلا عباطلا تاذ تاليدعتلا دعت:12 ةداملا
عــيــنصتــلــل ةــيــنالدــيصلا تاــيــلــمــعــلا ىلع رــيــثأت اـــهـــل ىرـــبـــك
تاليدعتلا هذه بلطتتو ،ةدمتعملا ةينالديصلا ةسسؤملل
فــــلــــكملا رــــيزوــــلا نــــم قــــبسم صيــــخرــــت حــــنــــم ةــــيرـــــهوجلا

ةروكذملا ةينقتلا ةنجللا يأر ذخأ دعب ةينالديصلا ةعانصلاب
 .هب لومعملا ميظنتلا ماكحأل اًقفو ،هالعأ6 ةداملا يف

ىلــــــع ،ةــــــيرهوجلا تالـــــيدعتلا ةـــــمئاق لـــــمشت:22 ةداملا
:صوصخلا

،ةينالديصلاداوملا نم ةديدج ةئف عينصت–
 ،ةيبطلا تامزلتسملا نم ةديدج ةئف عينصت–
 ،ديدج ينالديص لكش عينصت–
 ،ةديدج ةيجالع ةئف عينصت–
تاذ ةــــلاــعــف داوـــم ىلـــع يوــتـــحت يــتــلا ةـــيودألا عــيــنــصــت–

 ،ةيلعف ةروطخ
 ،ةديدج ةينالديص عينصت ةيلمع ذيفنت–
تايلمع زاجنإ اهيف متي ةديدج ٍنابم عيسوت وأزاجنإ–

 ،ةينالديص
جاتنإلا تاـــيلمع ذـــيفنت اــــهيف متي يــــتلا تالـــــحملا ءاـــــغلإ–

 ،ةدوجلا ةبقارم وأ /و
.ءاملا وأ ءاوهلا ةجلاعم ماظن ميمصت–

قـــــــيثوتلاو يناـــــبملا نيــــمأت طورـــــشب قـــــلعتت ةـــــقيثو–
،ينالديصلا

،ةدوجلا رطاخم ةرادإ ةيلمعب قلعتت ةقيثو–
مـــيــظــنــت ســكــعــي يذـــلا عّقوــتــملا يمــيـــظــنــتلا طـــطـــخـــملا–

ةـــيسيـــئرـــلا بصاـــنملا نيبـــي يذـــلاو ةــــيــــنالدــــيصلا ةسسؤملا
،مهتالهؤم اذكو نيمدختسملا دادعت لودجو ةيلوؤسملل

ةسسؤمــلــل ةرــبخلا بلــطــب قــلــعــتملا مسرـــلا عـــفد لصو–
.ةينالديصلا

ةــيــنالدــيصلا ةسسؤمــلــل فــلملا عادـــيإ لصو مـــيـــلست مـــتـــي
 .ةبلاطلا

ةسسؤم حتفل دامتعالا بلط تافلم ّالإ لبقت ال:41 ةداملا
حلاصملا لبق نم ،ةلماك ربتـعــت يــتــلا ،عــيــنــصـــتلل ةينالديص

.ةينالديصلاةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا

ضرعيوةساردلل دامتعالا بلط فلم عضخي:51 ةداملا
ةفاضإلاب ،هالعأ لوألا لصفلا ماكحأل اقبط ينقت مييقت ىلع
نـــــــم بــــــلطب ءارــــبخ اــــهب موــــقيعـــينصتلا عــــقوم ةرــــبخ ىلإ
ةينالديصلاةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

.حتفلا دامتعال ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا نم بلطبو

لجأ يف ينقتلا مييقتلا ريراقت ميدقت ءاربخلا ىلع بجي
.مايأ )01( ةرشع

يــــــنقتلا مـــــــييــــقتلا رـــــيراــــــــقتب فــــــلملا قـــــفرــــــي:61 ةداملا
ةينالديصلا ةسسؤملا عقوم يف اهؤارجإ مت يتلا ةربخلاو
يف اهيلع صوصنملا ةينقتلا ةنجللا ىلع ضرعيوةبلاطلا
.هالعأ6 ةداملا

ةرـــــقفلا يف نـــــيروكذملا ءارــــبخلاوةــــينقتلاةــــنجّللا نــــكمي
.ةيليمكت تامولعم بلط ،هالعأ

لـكــب ةــناــعــتسالا ،رــمألا مزــل اذإ ،ةــيــنــقــتــلا ةــنــجــّلــلا نــكــمــي
يف تالــــهؤملاوتاءاــــفكلا هــــل يوــــنعم وأ يــــعيبط صــــخش

.اهلاغشأ يف اهتدعاسمهنكميلاجملا

)8( ةينامث لجأ ىلعةينقــتلا ةــنــجــلــلا رـــفوـــتـــت:71 ةداملا
تامولعملا نأ دكأتتو .دامتعالا بلط يف اهيأر ءاطعإل مايأ
بيجتستوةحيحص ،هالعأ31 ةداملا ماكحأل اًقفو ةمدقملا
ةيميظنتلا ماكحأللوعينصتلل ةنسحلا تاسرامملا دعاوقل
 .لوعفملا ةيراسلا

ينـقـتـلا مـيـيـقـتــلاــب قــلــعــتــت تاــظــفحت ةــنــياــعــم ةــلاــح يفو
ةينالدــيــصلا ةــســسؤــملا غــلــبــت،عـــقوــملا ةرــبـــخ وأ /وفــلــمـــلل
ةينعملا حلاصملا فرط نم ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف ةبلاطلا
 .ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

لــــــجأ يف تاـــــــظفحتلا هذــــــه عـــــفر بــــــــــلاطلا ىلـــــع نيــــــــــعتيو
بـــلط ميدـــقت هــــنكمي كلذ دـــــعبو،اــــموي )06( نيـــــتس ىدـــــعتي ال
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا هيلع قفاوت نأ نكمي رربم ديدمت

.ةينالديصلاةعانصلاب ةفلكملا
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11 يف خّرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر
داوملا اميس ال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم91و٥١و41

: يتأي ام ررقي

نـــــــم91و41 نيــــــــتداـــــملا ماــــــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةداــــملا
2441 ماع بجر11 يف خّرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا
تاـــــسسؤملاب قــــلعتملاو1202 ةـــنس رــــياربف32 قــــفاوملا
ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا

نيدعاسملا ةلدايصلاوينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤمو ماــهم
.عينصتلل ةينالديصلا تاسسؤملاب ةصاخلا

لوألا لصفلا
 نيدعاسملا ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا ماهم

نم دكأتلا نع لوؤسم ينقتلا ريدملا يلديصلا:2 ةداملا
ةيبطلا تامزلتسملا وأ ةينالديصلاداوملا نم ةصح لك نأ
لومعملا ميظنتلاوعيرشتللاًقفو اهتبقارمو اهعينصت متي
ليجستلا ررقم يف ةدراولا تابلطتملا مارتحا لظ يفوامهب
.ةقداصملا ررقم وأ

هماهم ينقتلا ريدملا يلديصلايدؤي نأ بجي:3 ةداملا
هذه مساقت نكميو،ةصحلا عينصت لحارم عيمجل ةبسنلاب
تاــيلوؤسملا بــصانم نوــلغشي نــيذلا صاخشألا عــم ماــهملا
لــحارـــمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب ةـــيـــنالدـــيصلا ةسسؤملا لـــخاد ةددحملا
.ةصحلا ةبقارموعينصت يف ةصاخلا

ينـــقـــتـــلا رـــيدملا نيب ماـــهــــمــــلــــل مساــــقــــت لــــك دــــيدحت بجــــي
اــــميفةـــيلوؤسملا بـــصانم نوــــلغشي نــــيذلا نيـــمدختسملاو
لبق نم اًيمسر ةلوبقم ةقيثو يف ةصحلا ةقباطمب قلعتي
ماـــهملا ةـــقـــيـــثوــــلا هذــــه لصفــــت نأ بجــــيو .فارــــطألا عــــيــــمــــج
عـيـنصتـلـل ةـنسحلا تاسراـمـمـلـل ةصحلا ةـقـباـطمب ةــقــلــعــتملا

.ةقداصملا وأ ليجستلاررقمو

قــــــيبطت ىلــــع ينقتلا رــــيدملا يلدــــيصلا رـــــهسي:4 ةداملا
ةــحصلا ةــحــلصم يف ةذــخـــتملا ةـــيرادإلاو ةـــيـــنـــقـــتـــلا دـــعاوـــقـــلا
فلكيو.عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا دعاوق اذكو ةيمومعلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع هماهم راطإ يف
ةــــــيـنالدـــــيصلا تاـــــيـلـمـعـلا عــــــــيـمــج ةـــــبــــقارــمو مـــــيــظــنــت–

ةـــــــينالدـــــــيصلا ةـــــــــظقيلاو عــــــينصتلا اـــــــــميس ال،ةـــــــــسسؤــــــملل
صصح بحسوةعباتمويبطلا داتعلاوةيودألا صوصخب
اذــــــكو ةـــــينـــــعــــملا ةــــيبـطلا تاــــمزلتسملاو ةــــينالديصلاداوــــملا

،اهب ةطبترملا نيزختلا تايلمع
ظفحلانمضت يتلا لقنلا فورظ ريفوت ىلع رهسلا–

ةيبطلا تامزلتسملا وأ ةينالديصلاداوملا نمأوةمالسوديجلا
،اهب ةطبترملا تالخدملا وأ

ررقم تابلط ىلع،فلملا ىلع عالطالا دعب،عيقوتلا–
بلط يأ وأ ةسسؤملا نم ةمدقملا ةقداصملا وأ ليجستلا
،اهبقاريواهمظني يتلا ةطشنألاب قلعتي رخآ

ةزــئاحلا ةـــينالديصلا ةــــسسؤملا ىلــــع نّيـــــعتي:32 ةداملا
ةــعاــنصلاــب فــلــكملا رــيزوــلا ىلع ضرــعــتنأ حـتـفـلا داــمــتــعا
عـــــباط يذ لـــــيدعت لــــك،صـــيخرتلاو مــــييقتلل ،ةــــينالديصلا

صيخرتلا حنموةيرهوجلا تاليدعتلا مييقت متيو .يرهوج
.اًموي )03( نيثالث زواجتي ال لجأ يف قبسملا

دامتعا ةزـــئاحلا ةـــــينالديصلا ةـــــسسؤملا مزــــــلت:42 ةداملا
ةــــعاــــنصلاـــــب فـــــّلـــــكملا رـــــيزوـــــلـــــل اضيأ حرصت نأب ،حـــــتـــــفـــــلا
،ًاـموي )51( رــشع ةــسمخ زواـــجتي ال لـــجألالـــخ،ةـــينالديصلا

لك اذكو ،دامتعالا ررقم يف ةروكذملا تانايبلا يف ليدعت لكب
:صوصخلا ىلع ،ىرخألا تاليدعتلا

 ،ةسسؤملل يراجتلا مسالا رييغت–
ةـــــــينالديصلا ةـــــسسؤملل ةــــينوناقلا ةــــــــعيبطلا رـــــييغت–

 ،عينصتلل
،عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا رقم لقن–
ةسمخ زواجتت ال ةدــم لالـــخ دــــيدج ينقت رـــيدم نييــــعت–

 ،قباسلا ينقتلا ريدملا ةلاقتسا نم اموي )51( رشع
 ،ةينالديص ةيلمع وأ طاشن فقوت–
 .ةعّنصملاداوملا ةمئاق–

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــــــجلا يف رارــــــــــقلا اذــــــه رـــــشني:٥2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازّجلا ةيروهمّجلل

22 قــــــفاوملا2441 ماــــــع ةدـــــــعقلا يذ11 يف رــــــئازجلاب رّرــــــح
 .1202 ةنس وينوي

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 قـــــــفاوـــــملا2441 ماــــــع ةدــــعـــقــــلا يذ11 يفخرؤــــــم رارـــــق
يلديصلا تالهؤمو ماهـــم ددحي ،1202 ةنس وــيــنوـــي
ةصاخلا نـــيدـــعاسملا ةـــلداـــيصلاو ينـــقـــتـــلا رـــيدملا
.عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملاب

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

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ
9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نــــمضتملاو1202 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2441 ماـــع بــــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
اــهــمــيــظــنــتو ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةـــلاـــكوـــلا ماـــهـــم
  ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي
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بحسوعاـجرـتسا تاـيـلـمـع عــيــمــج زاــجــنإو قــيسنــت–
،ةعرسب ةيبطلا تاـمزلتسملا وأ ةينالديصلا داوملا

ةـــيـــنالدــيــصلا ةدوـــجلا ةرادإ ماــظــن قــيــبــطـــت نـــم دـــكأـــتـــلا–
،همارتحاو

تارتف ىلع يتاذلا شيتفتلا تايلمع زاجنإ نم دكأتلا–
تاءارجإلا قيبطتو،اًقبسم ددحم جمانربل اًقفو،ةمظتنم
،ةيرورضلا ةيئاقولاو ةيحيحصتلا

لصاوتـملاويلوألا نــيوــكــتــلا جـــمارـــب ذــيــفــنــت نـــم دكأـــتـــلا–
.اهثيدحتو

،ايونس ،ميدقتب ينقتلا ريدملا يلديصلا مزلي:5 ةداملا
بجومب ةددحملا تاـيـفـيـكـلـل اـقـفو ةـيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــلاــح
كلذك مزليو.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقم
 .نيمدختسملا نيوكتل ةيونسلا ةطخلا ميدقتب

سرامي نأ ينقتلا ريدملايلديصلا ىلعبجي:6 ةداملا
ةيرورضلا تايلوؤسملاو دراوملا يف فرصتي نأوهتطلس
.هماهم ءادأل

دعاسم يلديص ينقتلا ريدملا يلديصلا دعاسي:7 ةداملا
ضيوفت هنكميو ،هماهم ءادأ يف نيدعاسم ةلدايص ةدع وأ

.هتايلوؤسم نود مهيلإ هماهم

ددـــع بــــسح نـــــيدعاسملا ةــــــلدايصلا ددــــــع ددـــــحي:8 ةداملا
: يتآلا وحنلا ىلع نيمدختسملا

،اصخش )03( نيثالث نم دادعت لكل دعاسم يلديص–
)04( نيعــــبرأ نــــم دادــــعــــت لــــكــــل يفاضإ دـــــعاسم يلدـــــيص–

.ايفاضإ اصخش

نيروكذملا نيينعملا نيمدختسملا دادعت باسحل:9 ةداملا
نومئاقلانومدختسملا نابسحلا يف ذخؤي،هالعأ8 ةداملا يف

.عينصتلا تايلمعب

ةدعاسم يف نيدعاسملا ةلدايصلا ماهم لثمتت:01 ةداملا
.ينقتلا ريدملا يلديصلا

ةــلداــيصلا ءالؤه لّوــخــي ،ضيوــعــتــلا تارــتــفــل ةــبسنــلاــبو
يلدــيصلــل ةــلوــخملا ماـــهملاو تاـــيـــحالصلا سفـــن نودـــعاسملا
.ضيوعتلا ةرتف لالخ العف اهنوسراميو ينقتلا ريدملا

يناثلا لصفلا
ينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤم

 نيدعاسملاةلدايصلاو

تاــــبثإ يــــنقتلا رـــيدملا يلدـــــيصلاىلــــع بـــــجي:11 ةداملا
نـــــــع لــــقت ال ةــــينالديصلا ةــــعانصلا لاــــجم يف ةـــينهم ةرـــبخ
ةـــــــينالديص تاـــــسسؤم ةدـــــع وأ ةـــــسسؤم يف،)2( نيــــتنس

ةربخلا لك وأ ءزج تابثإ نكمي هنأ ريغ .ةدمتعم عينصتلل
قلعتت ةينالديصلا ةعانصلا يف تابيردت لالخ نم ةبولطملا

 .عينصتلا تايلمعب

ةصح لك نأ نامض دعب داوملا صصح ريرحتوقيدصت–
ليجستلل ةمزاللا تابلطتملل اقفو اهتبقارمواهعينصت مت

وأ لـــــــــيجستلا فــــــــلمل اــــــهتقباــــــطم ناـــــــمضو،ةـــــــقداـــــصملا وأ
،ةــــقداصملا

ةـــــــــقباطمةـــــــــعنصملاداوــــــملا نأ ،تـــــــقو يأ يف،تاـــــــبثإ–
ةسسؤملا نأو اـــهـــل بيــــجــــتست نأ بجــــي يتــــلا صئاصخــــلــــل
،ةيرورضلا تابقارملا لكب تماق عينصتلل ةينالديصلا

ظفحونيزختو لقن فورظ نأ دكأتلل ريبادتلا لك ذاختا–
ةيعونو ةيلاعفو ةمالسب رضتنأ نكمي ال ةيبطلا تانّيعلا
،تانّيعلا

ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملل ايعوبسأ حيرصتلا–
داوملا تاـــــنوزـــــخـــــم ةـــــلاـــــح نـــــع ةـــــيـــــنالدـــــيصلا ةـــــعاــــــنصلاــــــب
،ةينالديصلا

ةـــــــــفلكملا ةرازوــــــلل ةـــــــصتخملا حـــــــلاصملل حــــــــــيرصتلا–
داوملاوةيحالصلا ةيهتنم داوملا نع ةينالديصلا ةعانصلاب
،جاتنإلل ةيريدقتلا جماربلاوةقورحملا

ةــــــيلوألا داوـــــملا دارــــيتسال يرـــــيدقتلا جـــــمانرــــبلا ضرـــــع–
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىلع بيضوتلا داومو
،ةينالديصلا ةعانصلاب

،ريوطتلاوثحبلا جمانرب دادعإ يف ةكراشملا–
نيمدختسملا عـيــمــج ىلـــع ةــيــمّلــسلا ةــطــلــســـلا ةــــسراــــمم–

،اهبقاريواهمظني يتلا ةطشنألاب نيطبترملا
ةـــــــيريدم عــــــم نواــــــعتلاب نــــــيدـــــــعاسم ةـــــلداــــيص نييـــــــعت–

ةـــــفـــــلـــــكملا ةرازوـــــلـــــل ةصتـــــخملا حـــــلاصملا مالــــــعإو ةسسؤملا
،مهتلاقتسا وأ مهتابايغبةينالديصلا ةعانصلاب

ةسراممل دييقت وأ قئاع يأب ةسسؤملا يرّيسم غالبإ–
،هماهم

ةعانصلاب ةــــفلكملا ةرازوـــــلل ةـــصتخملاتاــــطلسلا مالــــعإ–
ةــــينقتلا دــــعاوقلا قــــيبطتب قـــــلعتي فالـــــخ يأـــــبةــــينالديصلا

،ةبقارم وأ ةرادإ زاهج عم اهيف فلتخي يتلا ةيرادإلاو
وأ ءاود لكب ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا غالبإ–

اًشوشغم ربتعي ةينطولا قوسلا يف عضو يبط مزلتسم
يذلاواهب لومعملا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا ماكحألا موهفمب
،هعينصت نمضي

ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملل اقبسم حيرصتلا–
نــمأو ةدوــجــب قــلــعــتــي لــيدــعــت يأب ةــيــنالدــيصلا ةــعاـــنصلاـــب
فلملا يف يبطلا مزلتسملا وأ ينالديصلا جوتنملا ةيلاعفو
،ةقداصملا وأ ليجستلل يلوألا

ةــــــبــــــقارملا وأ ةرادإلا ةزــــــهــــــجأ تالوادــــــم يف ةـــــــكراشملا–
نأ نكمي وأتالوادملا صخت امدنع ،ةينالديصلا ةسسؤملل

يف ةروــــــكذملاوهــــــتيلوؤسمل ةــــعباتلا ماــــهملا ةـــسرامم ســــمت
،رارقلا اذه
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تاـمزــلــتسملا ةدوــج مــكحت يتــلا رــيــياــعملا يف وأ عــيــنصتــلــل
تاءافكلا باستكاب مهل حمسي الصاوتم انيوكت اذكو،ةيبطلا

 .مهل ةلكوملا ماهملا روطت عم ةقباطملا لجأ نم

وأ يــــنقتلا رــــــيدملا يلدــــــيصلا باــــــيغ ةـــــلاح يف :61 ةداملا
حـــلاــصــملا ىلإ هــفالــخــتــسا غــيــلــبـــت بـــجـــي،هـــل عـــناـــم لوـــصـــح
نكمي الو ،ةينالديصلا ةعانصلابةفلكملا ةرازولل ةصتخملا
ىلع ةقفاوملا ةلاح يف ّالإ،)١( دحاو رهش ةدم زواجتي نأ
ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلـــل ةصتـــخملا حـــلاصملا لـــبـــق نـــم دــــيدــــمــــتــــلا

هتدم زواجتت ال رربم بلط ىلع ءانب ةينالديصلا ةعانصلاب
.رهشأ )٦( ةتس

،فالــــختسالاب نوموقي نيذلا ةلدايصلا ةيوهب ظافتحالا متي
)5( سمخ ةدمل ةــينالديصلا ةـــسسؤملا يف هددــــموهـــخيراوتو

.تاونس

،هطاشن ةلوازم نع يئاهنلا فيقوتلا ةلاح يف :71 ةداملا
مالعإب دعاسملا يلديصلا وأينقتلا ريدملا يلديصلامزلي
ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

.هب صاخلا ةسرامملا ررقم ءاغلإ لجأ نم

وأديدج ينقت ريدم يلدــيــص نييــعــت مــتــي،ةلاحلا هذـــه يفو
.اموي )51( رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف ديدج دعاسم يلديص

يلديصلا طاشن نع يئاهنلا فقوتلا ةلاح يف :81 ةداملا
ةــسسؤملا ىلـــع بــجي،دـــعاسملا يلدــــيصلا وأ يـــنقتلا رــــيدملا
ةــفــلــكملا ةرازوــلــل ةصتــخملا حــلاصملا غــيـــلـــبـــت ةـــيـــنالدـــيصلا

)3( ةثالث لبق كلذب تايبدألا سلجموةينالديصلا ةعانصلاب
.ةرداغملا خيرات نم ،لقألا ىلع ،رهشأ

ّةيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقــــلا اذــــــه رــــــشـــنــــي :٩١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةيروهمّجلل

22 قــــــفاوملا2441 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ11 يف رــــــئازـــجلاب رّرـــــح
 .1202 ةنس وينوي

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قــــــفاوملا2441 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ21 يفخرؤــــم رارــــق
ررـــــقم لـــــيدعتتاـــيفيك ددــــحي ،1202 ةــــنس وـــــينوي
يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا
.يرشبلا بطلا

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

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ
ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمب–

لدعملا،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم032 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

يف اهيلع صوصنملا ةيقيبطتلا ةبرجتلا ةدم طرتشت ال
مولبد ىلع الصاح يلديصلا نوكي امدنع ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا

 .ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف جردتلا دعب ام
يف سراـــــمي يذـــــلا يـــنقتلا رــــيدملا يلدـــــيصلا ىلــــع بـــــجي

تبــثــي نأ ةرــكــتــبملا ةـــيـــجالـــعـــلا ةـــيودألا عـــيـــنصتـــل ةسسؤم
نأ وأ تاطاشنلا هذه نيدايم يف ةصاخلا لامعألاوتاداهشلا

.ةءافكلا هذه تبثي صخش هدعاسي
يف سراــــــمي يذــــــلا يـــنقتلا رـــــيدملا يلدـــــيصلا ىلــــع بــــجي

تبثي نأ ةعشـملا ةــيـــنالدـــيـــصلاداوـــملا عــيــنـــصــتـــل ةــــســـسؤـــم
اذهب ةصاخلا ةدوجلا رييست ماظن بناوج يفامئالم انيوكت
نأ وأ عاعشإلا نم ةيامحلا يف تاءافكلاوةيودألا نم عونلا

.تاءافكلا هذه تبثي صخش هدعاسي

يف سراــــمــــي يذــــلا ينــــقــــتــــلا رــــيدملا يلدــــيصلا ىلع بجــــي
صخش هدعاسي نأ ةيبطلا تازيهجتلا عينصتل ةسسؤم
.ةيبطلا تازيهجتلا ةعانص يف ةءافكلا تبثي

يلديصلاوينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع بجي :21 ةداملا
اــنوــكــي نأ عــيــنصتــلــل ةــيـــنالدـــيصلا ةسسؤملا ىدـــل دـــعاسملا

ريزولا همّلسي ررقم ىلع،امهماهم ةسرامم لبق ،نيزئاح
طورـــــــشلا اـــــيفوــــتسي نأوةـــــينالدـــيصلاةـــــعانصلاب فــــلكملا
،اــــمهب لوـــــمعملا مــــيظنتلاوعـــــيرشتلا يف اــــهيلع صوـــــصنملا

28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأ اميس ال
1202 ةـــنس رـــياربف32 قـــفاوملا2441 ماـــع بــــجر11 خّرؤـــملا

.هالعأ روكذملاو

يلديصلاوينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع بجي:31 ةداملا
: نم نوكتي فلمب قفرم بلط عاديإ دعاسملا

،بلطلا ةرامتسا–
،يلديصلا ةداهش نم ةخسن–
،ةيوهلا ةقاطب نم ةخسن–
اذـــــه يف اــــهيلع صوـــصنملا ةرـــبخلا تــــبثت ةـــقيثو لــــك–

،رارقلا
،ةيسمش ةروص–
،ةلدايصلا تايبدأ سلجم ىدل ليجستلا ةداهش–
.لمع دقع–

ينقتلا رــــيدملا يلدـــــيصلا يف رــــفوتت نأ بــــجي :41 ةداملا
ةــــــــسسؤــــــملا ىلـــــــــع بـــــــــجيو .ةـــــمئالــــــملا ةرـــــبخلاوتاءاــــــفكلا
تاسراــمملا يف اــيــلوأ اـــنـــيوـــكـــت هـــل نـــمضت نأ ةـــيـــنالدـــيصلا
تامزلتسملا ةدوج مكحت يتلا ريياعملا وأ عينصتلل ةنسحلا
ينقتلا ىوتسملا ىلع ءاوس الصاوتم انيوكت اذكو،ةيبطلا
باستكاب هل حمست يتلا ةدوـــجلا رـــييست ىوــــتسم ىلــــع وأ
 . هماهم روطتل ةقباطملا لجأ نم تاءافكلا

نــــمضت نأ ةينالديصلا ةــــسسؤملا ىلـــــع بـــجي:51 ةداملا
ةنسحلا تاسرامملا يف ايلوأ انيوكت نيدعاسملا ةلداـــيصلل
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ةظقيلاوةيلاعفلاو نمألاو ءادألاب ةقلعتملا تاليدعتلا–
.يبطلا داتعلا صوصخب

عوضوم تاليدعتلا هذه نم ليدعت لك نوكي نأ بجي
 لصفنم بلط ميدقت

ىلـــــع أرــــطت يــــتلا تالــــيدعتلا فـــــينصت نــــــكمي:4 ةداملا
،ةفلتخم تائف يف ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم
ىلع راثآلاو ةيمومعلا ةحصلا ىلع رطخلا ىوتسم بسح
وحنلا ىلع،هنمأو هئادأو يـنـــعـــملا يــبــطــلا مزـــلــتــســـملا ةدوــــج
:يتآلا

وأ ةدوج ىلعهراثآ نوكت ليدعت لك:ريغص ليدعت–
وأ ةليئض ينعملا يبطلا مزلتسملا ءادأ وأ ةيلاعف وأ ةمالس
،ةمودعم

راثآ هل نوكي نأهنأش نم ليدعت لك:ريبك ليدعت–
هتيلاعفو هنمأو ينعملا يبطلا مزلتسملا ةدوج ىلع ةربتعم
،هئادأو

يلعف رثأ هل نوكي نأ هنأش نم ليدعت لك:لدتعم ليدعت–
.هئادأو هتيلاعفو هنمأو ينعملا يبطلا مزلتسملا ةدوج ىلع

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ددحي
ةرقفلا يف ةروكذملا تاليدعتلل ةفلتخملا تائفلا صئاصخ
اهميدقت بجي يتلا قئاثولا اذكو ميدقتلا طورشو،هالعأ

.تاليدعتلا تائف بسح

مزلتسم ىلع ةقداصملا ررقمل ليدعتلك ضرع بجي
داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلع ،اقبسم ،هيلع قداصم يبط

.رارقلا اذه ماكحأل اقبط ،هذيفنت لبق ةينالديصلا

رثؤت ال يتلاةريغصلا تاليدعتلا ضرع نكمي،هنأ ريغ
بلطتت اليتلاوةقداصملاررقم ىف ةدراولا تامولعملا ىلع
رشع ينثالا يف ينعملا يبطلا مزلتسملل ةرمتسم ةبقارم
.اهذيفنت خيرات يلت يتلا اًرهش )21(

ىلإ ةقداصملا ررقم ليدعت بلط عاديإ عضخي:5 ةداملا
بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا قتاع ىلع مسر عفد

.امهب لومعملاميظنتلاوعيرشتلل اقبط

روكذملا بلطلاب قلعـتملا مــسرلا عــفد تــبثي لــصو قــفرـــي
.هاندأ7 ةداملا يف روكذملا فلملاب ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف

ةلاكولا ىدل ةقداصملا ررقم ليدعت بلط عدوي:6 ةداملا
ينقتلا ريدملا يلديصلا لبق نم،ةينالديصلا داوملل ةينطولا
ررـــــــقمل ةــــــلغتسملا وأ/وةزـــــئاحلا ةــــينالدـــيصلا ةـــــــسسؤملل
.امهب لومعملاميظنتلاوعيرشتلل ًاقبط،ةقداصملا

فـــــــلمب ةـــــقداصملا ررـــــقم لـــــيدعت بـــــلطقــــفري:7 ةداملا
نم ةئف لكلةيرورضلا ةصاخلا قئاثولا ىلع ةدايز ،نمضتي
:ةيتآلا قئاثولاو تامولعملا،ليدعتلا تائف

ماع لاوش72 يف خّرؤملا70 -12 مقررمألا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو1202 ةنس وينوي8 قفاوملا2441
 ،هنم13 ةداملا اميس ال ،1202 ةنسليليمكتلا

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس رياربف12قفاوملا2441 ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا091-91مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
اــهــمــيــظــنــتو ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةـــلاـــكوـــلا ماـــهـــم
،ممتملاولدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا172-02 مقريذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا0202 ةـــنس رـــبمتبس92 قــــفاوملا2441 ماــــع رــــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

6 يف خّرؤملا423-02 مقريذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـــــنس رـــــبمفون22 قـــــفاوملا2441 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر
،ةـــيبطلا تاــمزلتسملا ىلـــــع ةــــقداصملا تاـــيفيكبقـــــلعتملاو
،هنم63ةداملا اميس ال

2441 ماــــــع ناـــــضـــــمر82 يف خّرؤـــــملارارـــقـــلا ىضـــتـــقـــــمبو–
فــــــــلم لــــــيكشت ددــــحي يذـــــلا1202 ةـــــنس وــــيام01 قـــــفاوملا
تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم ديدجت فلموةقداصملا
،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

:يتأي ام رّرقي

موسرــملا نـــم63 ةداـــملا ماــكـــحأل اــقــيــبـــطـــت: ىلوألا ةداملا
2441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا
تاــــــيفيكب قــــــلــــعتملاو0202 ةـــــــنس رــــبمفوــــن22 قــــــفاوملا
ىلإ رارقلا اذهفدهي،ةيبطلاتامزلتسملا ىلع ةقداصملا

تاـمزـلـتسملا ىلع ةـقداصملا ررــقــم لــيدــعــتتايفـيـك دـيدحت
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

ىلـــــــع ةـــــــقداــــــصملا ررـــــــــــقملـــــــــيدـــــــعت صــــــــــخي:2 ةداملا
وأ تامولعملا ىلع أرطي ليدعت لك ،ةيبطلا تامزلتسملا
82 يف خّرؤملارارقلا نم4 ةداملا يف ةروكذملا تادنتسملا

روكذملاو1202 ةـنــــس وـــياـــم01 قــــفاوـــملا2441 ماـــــع ناـــضـــمر
ىلع ةـــقداـــصـــملا ررــقـــمب ةــقــلـــعــتـــملا تاـــمولـــعـــملا اذــــكو،هالــــعأ
نم33 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا،يبطلا مزلتسملا
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع

وأتافاضإلا يف ةقداصملا ررقم ليدعت لثمتي:3 ةداملا
ةروكذملا تادنتسملا وأ تامولعملل فذحلا وأ تاضيوعتلا

.هالعأ2 ةداملا يف

ةلدعملا تادنتسملاوتامولعملا بسح ،تاليدعتلا صخت
:يتأي ام ،ةقداصملا فلمل

،ةيرادإلا تاليدعتلا–
،ةينقتلا تاليدعتلا–
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داوـــمــلـــل ةــيــنــــطوـــلا ةــــلاــــكوــــلا ّتــــبــــت نأ بـــجــي:21 ةداملا
نم ءادتبا اًموي )09( نيعست زواجتي ال لجأ يف ،ةينالديصلا

،ةـيـئاـنـثـتسا ةـفصب ،نـكـمـيو .لـيدــعــتــلا بلــط مالــتسا خــيراــت
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا لبق نم لجألا اذه ديدمت

.اًموي )03( نيثالث ىدعتت ال ةدمـل ةينالديصلا

بـــــلطتاــــمدنع ،تالاــــحلا عـــيمج يف ،لــــجألا قـــــيلعت مــــتيو
نّيعتيو .ةمدقملا تاظفحتلل تاريربتوةيليمكت تامولعم
تامولعملا ميدقت بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع
.اهل ةددحملا لاجآلا يف ةيليمكتلا

داوملل ةينطولا ةلاكوــلـــل ماـــعـــلا رــــيدـــملا غــــّلـــبـــي :31 ةداملا
ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةـــلاـــكوـــلا رارـــق ةـــيـــنالدـــيصلا
ررــــــقمل ةــــلغتسملا وأ /وةزـــــئاحلا ةــــينالدـــــيصلا ةــــسسؤملل
قـــــلعتملاو،ماــــيأ )01( ةرـــــشع زواـــــجتي اللــــجأ يفةـــــقداصملا

:يتأي امب
قفاوملا ليدعتلا بلط ناك اذإ ،لدعملاةقداصملا ررقم–

،ةقداصملا ررقم يف ةدراولا تامولعملاصخي هيلع
هيلع قـفاوملا لــيدعتلا بـــلط ناــــك اذإ ،بوـــــتكملا قاـــــفتالا–

،ةقداصملا ررقم يف ةدراولا تامولعملا صخي ال
.انوناقً ارربم ضفرلا رارق غيلبت–

وأ /وةزـــــئاحلا ةــينالديصلا ةـــــسسؤملانــــكمي:41 ةداملا
)03( نيــــثالثلا لـــجأ يف،مدـــقت نأ ةـــقداصملا ررـــقمل ةــــلغتسملا

لــــيدعت بـــلط،ضــــفرلا رارــــق مالـــتسا خــــيرات يلــــت يتلا اًموـــي
.ضفرلا اذه بابسأنابسحلا يف ذخأي نأ بجي ححصم

يفةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ّتبت:51 ةداملا
اذه ماكحأل ًاقبط ،هالعأ41 ةداملا يف روكذملا ححصملا بلطلا
.همالتسا خيرات يلت يتلا اًموي )03( نيثالثلا يف ،رارقلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــــيرــــــجلا يف رارـــــقلا اذــــه رــــــــشني:61 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازّجلا ةيروهمّجلل

32قـــــــفاوملا2441 ماـــع ةدـــــعقلا يذ21 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.1202 ةنس وينوي

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قـــــفاوملا2441 ماـــــع ةدــــعقلا يذ21 يفخرؤـــــم رارــــق
ىلع ةـــقداصملا تاـــــيفيك ددـــــحي ،1202 ةــــنس وــينوي
ةهجوملاوايلحم ةجتـنــملا ةــيــبــطلا تاــمزـــلـــتــسملا

.ريدصتلل ايرصح
`````````````````````````

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو َّنإ
2441 ماع لاوش72 يف خّرؤملا70-12 مقر رمألا ىضتقمب–

ةيــلاــملا نوــناــق نــمــضــتــملاو1202 ةـــنـــس وــيـــنوـــي8 قـــفاوـــملا
،هنم13 ةداملا اميس ال ،1202 ةنسل يليمكتلا

يف ةنّيبميه امك،ةمدقملا تاليدعتلالمجمل فصو–
:حيضوت عم،هالعأ4 ةداملا

ةلاح يف ةنّيبملا تاليدعتلا نم ليدعت لك ذيفنت خيرات )أ
،ةريغصلا تاليدعتلا

اهب مايقلا مت يتلا ةريغصلا تاليدعتلالمجم فصو )ب
عوضوم نكت مل يتلاو ةريخألا اًرهش )21( رشع ينثالا لالخ
بلـــطـــتـــت ال يتـــلاةرــيــغصلا تالــيدـــعـــتـــلا ةـــلاـــح يف حـــيرصت
.اًيروف احيرصت

لكشي امدنع تاليدعتلا نيب ةدوجوملاةقالعلل فصو–
تامولعملا ىلع أرط رـــخآ لـــيدعتل ةـــجيتن وأ لـــصألا اـــهدحأ

.هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملاقئاثولاو

اــــــقفرم ةـــــقداصملا ررـــــقم لـــــيدعت فـــــلم نوــــكي :8 ةداملا
داوملا،ءاضتقالا دنــعو،ةــيلوألا هداومويــبـــطــلا مزــلــتــســـملاــب
ةصاخلا لئاسولاو فشاوكلاوىرخألا تانوكملا وأ هطيسولا
اذكو يبطلا مزلتسملا ةدوج ةـبـــقارـــمبةــقــلــعــتـــملا ةــــيرورـــضلا
.هب ةطبترملا قئاثولا

ةسسؤملا ،ةـيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا غــّلــبــت
اًقفو،اهميدقت بجاولا تايمكلاب بلطلا ةبحاص ةينالديصلا

ناضمر82 يفخّرؤملارارقلا نم )2 ةرقفلا(6 ةداملا ماكحأل
 .هالعأ روكذملاو1202ةنس ويام01 قفاوملا2441 ماع

عوضوم ةقداصــملا ررــقــملـــيدــعــت فـــلــمنوـــكــي:9 ةداملا
داوملل ةينطولا ةلاكولا حلاصم فرط نم ةيلباقلا ةسارد
صختو .مايأ )8( ةيــناــمـــث زواـــجــتـــي ال لـــجأ يف،ةــيــنالدـــيـــصلا
ةـــــــحصو لاـــــمتكاو لـــــيدعتلافــــينصت نــــم دـــــكأتلا ةـــــساردلا
تاليدعتلا تائف نم ةئف لكب ةصاخلا هل ةنّوكملا قئاثولا

.ةلصلا تاذ تاليدعتلابقلعتملا مسرلا عفداذكو

مدعب حّرصي،لمـتــكــم رــيــغ لــيدــعـــتلا فـــلــم نوـــكـــي اـــمدـــنع
ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملاىلإ كلذ غيــلــبــت مــتــيو .هــلوــبــق
.بلطلا

ءارجإ متي،ًالوبقم ليدعتلا فلم ربتعي امدنع:01 ةداملا
ةينطولا ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا لبق نم ينقت مييقت
نم62و52و42و32 داوملا ماكحأل ًاقبط ةينالديصلا داوملل
يناثلا عيبر6 يفخّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأروكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع

نأ ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولانكمي:11 ةداملا
ةيميظنت ةطلس اهزجنت يتلا تامييقتلا نابسحلا يف ذخأت

ةلاكولا لبق نم اهب فرتعم ةطلس وأ ةمراص ةينالديص
لـيدـعـت تاـبـلـط ىلع ةـقـفاوـمـلـل ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوــلا
خّرؤملارارقلا نم6 ةداملا يف ةروكذملا ةيبطلا تامزلتسملا

ةنس ربمسيد62 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج11يف
.هالعأ روكذملاو0202
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مزلتسملا نأ ىلع ،حوضوب ،ةقداصملا بلط صني نأ بجي
هــــــــجوم ،ةـــــقداصملا بــــــلط عوــــضوم اًيــــلحم جــــتنملا يــــبطلا

.ريدصتلل اًيرصح

يبطلا مزلتـســملا ىلـــع ةـــقداــصــملا بــلــط قــفرــُي:4 ةداملا
ةقداصم فلمب ريدصتلــل اًيرـــصـــح هـــجوـــملا اــيـــلـــحـــم جــتــنــملا

رارـــــقلا ماــــكحأل ًاقــــبط ةـــــبولطملا رـــــصانعلاو قئاثولا نمضتي
1202 ةنس ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤـــــملا

.هالعأ روكذملاو

ةقداصملا مــسر عـــفدل ةــــقداصملا بــــلط عــــضخي:5 ةداملا
عيرشتلل اقبط بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا قتاع ىلع
.امهب لومعملاميظنتلاو

،هالعأ ةرقفلا يف روكذملا مسرلا عفد تبثي لصو قفريو
.ةقداصملا فلمب

ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤمللفلملا عاديإ لصو مّلسي
.بلطلا

،ةيلباقلا ةسارد عوضوم ةقداصملا فلم نوكي:6 ةداملا
يف ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا حلاصم فرط نم
نم دكأتلا ةساردلا صختو .مايأ )8( ةينامث زواجتي ال لجأ

ةقداصملا بلط عوضوم يبطلا مزلتسملا فينصتو عضو
مسر عفد اذكو ،هل ةنّوكملا قئاثولا ةحصو فلملا لامتكاو
.هب طبترملا ةقداصملا

مدعب حّرصي ،لمتكم ريغ ةقداصملا فلم نوكي امدنع
.ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلإ كلذ غيلبت متيو .هلوبق

مـــــــتي،ًالوــــــبقم ةــــقداـصملا فـــــلم رــــبتعي اـــــمدنع :7 ةداملا
ةــلاــكوــلــل ةصتــخملا حــلاصملا هــب موــقــت ينــقــت مــيــيــقــت ءارــجإ
52و42و32 داوملا ماكحأل ًاقبط ةينالديصلا داوملل ةينطولا

عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا نم62و
روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا
.هالعأ

داوــــــملل ةـــــينطولا ةــــــلاكولل ماــــــعلا رـــــيدملا مدــــــقي:8 ةداملا
ريراقتو ةقداصملا فلمل ةيساسألا رصانعلا ةينالديصلا
خيرات نم ءادتبا ،اًموي )06( نيتس لجأ يف ينقتلا مييقتلا

ةنجل ىلإ ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا بلط لوبق
يطعت نأ بجي يتلا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهيأر

اــــــــــــًموــــي )06( نيـــــتــســـلا لــــــــجأ دــــــيدــمت نـــــــكــمــي هــــــنأ رــــــيـــــــغ
يأ ميدقت بلطُي امدنع،اًموي )03( نيثالث زواجتت ال ةدمل
.ةيليمكت تامولعم

،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولاّ تبت نأ بجي:9 ةداملا
،ًاموي )09( نيعست ىدعتي ال لجأ يف،ةقداصملا ةنجل يأر دعب
7 ةداملا ماكحأل ًاقبط،ةقداصملا فلم لوبق خيرات نم ءادتبا
.هالعأ

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماع بجر
،لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
اــهــمــيــظــنــتو ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةـــلاـــكوـــلا ماـــهـــم
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــلا0202 ةــــنس رــــبمتبس92 قــــفاوملا2441 ماــــع رــــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

6يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـنس رــبــمــفوــن22 قــــفاوملا2441 ماــع يناــثـــلا عـــيـــبر
،ةيبطلاتامزلتسملا ىلـع ةــــقداصملا تاــــيـفـيـكـب قــــــلـعــتــملاو
،هنم61 ةداملا اميس ال

2441 ماـــــع ناـــــضمر82 يف خّرؤـــــملارارـــــقلا ىــــضتقمبو–
فـــــلم لــــيكشت ددــــحي يذــــلا1202 ةــــــنس وـــــيام01 قـــــفاوملا
تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم ديدجت فلموةقداصملا
،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

2441 ماـع ةدــعـــقـــلا يذ21 يف خّرؤــــملارارـــقلا ىـــضـــتـــقـــمبو–
لـــيدعت تاـــيفيك ددـــحي يذــــلا1202 ةـــنس وــــينوي32 قــــفاوملا

يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم
،يرشبلا بطلا

: يتأي ام رّرقي

نم )2 ةرــقــفلا(61 ةداــملا ماــكــحأل اــقــيــبـــطــت: ىلوألا ةداملا
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا

تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع
ىلإ رارقلا اذه فدهي،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا

ةجتنملا ةيبطلاتامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيك ديدحت
.ريدصتلل ايرصح ةهجوملاو اًيلحم

لوألا لصفلا
ةجتنملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا بلط

ريدصتلل ايرصح ةهجوملاو ايلحم

ةجتنملا ةيبطلا تامزلتسملا نوكت نأ بجي:2 ةداملا
يأر دعب،اهيلع ًاقداصم ريدصتلل اًيرصح ةهجوملاو اًيلحم

مقر يذــيــفــنــتلا موــــسرــــملا ماــكـــحأل اقــبــــط،ةـــقداـــصـــملا ةــنـــجل
22 قـــــــفاوملا2441 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر6 يف خّرؤـــــملا02-423
 .رارقلا اذه ماكحأل اذكو ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون

ةـينطولا ةـــــلاكولا ىدـــــل ةـــــقداصملا بــــــلط عدوـــــي :3ةداملا
يــــــنقتلا رـــــيدــــملا يلدــــــيصلا لــــبق نــــمةــــينالدــــــيصلا داوـــــملل
اقبط،لالغتــسالا وأ /وعــيــنــصــتــلل ةــيـــنالديــــصلا ةـــســـسؤـــملل
.هب لومعملا ميظنتلل
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ةــلــغـــتسملا وأ /وةزــئاحلا ةــيــنالدـــيصلا ةسسؤملا نـــم بلـــط
موسرملا نــــم53 ةداـــــملا ماــــكــــحأل ًاقــــبـــط،ةــــقداــــصـــملا ررــــقـــمل

2441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

نيعتي،ةقداصملا ررــقمةـــيحالص ةرــــتف لالــــخ:61 ةداملا
ررقمل ةلغتسملا وأ/وةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع
داوـــمـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلـــل ،اروـــف ،حــــيرصتــــلا ،ةــــقداصملا
نــــم63 ةداــــملا ماـــكحأل ًاقـــبط،لــــيدعتلــــك نـــع ةــــينالديصلا
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا

رارقلاماكحألو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441ماع
ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤملا

.هالعأنيروكذملاو1202

ثلاثلا لصفلا
ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم بحس

ريدصتلل اًيرصح ةهجوملاو اًيلحم ةجتنملا

،ةـينالديصلا داوـــــملل ةـــــينطولا ةـــــلاكولانـــــكمي:71 ةداملا
مزلتسملا ةدوج وأ /وءادألاويحصلا نمألاب قلعتت بابسأل
تقؤملابحسلاب موقت نأ ،رّدصملاو هيلع قداصملا يبطلا
نم83 ةداملا ماــكــحأل ًاــقــبـــط،ةــقداصملا ررــقمل يئاــهــنـــلا وأ
يناثلا عيبر6يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأروكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع

وأ تــــقؤم بـــحس ررــــقم لــــك نوــــكي نأ بـــــجي:81 ةداملا
ةلغتسملا وأ/و ةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤمللغلبملا يئاهن

.اًرربم ،ةقداصملا ررقمل

بحسل اببس لكشت نأ اهنأش نم يتلا تامولعملا غّلبت
ريدصتلل ايرصح هجوملاوايلحم جتنملا يبطلا مزلتسملا
ماــعــلا رــيدملاو ةــيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا ىلإ
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

وأ اـــــــتقؤم ةـــــقداصملا ررـــــقم بـــــحسي اـــــــمدنع:91 ةداملا
وأ/وةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملا ذختت نأ بجي ،ايئاهن
لجأ نم ةيرورضلا ريبادتلا لك ةقداصملا ررقمل ةلغتسملا

 .ينعملا ينالديصلا جوتنملا ريدصت فيقوت

يأ عوضوم بوحسملا ةقداصملا ررقم نوكي نأ نكمي
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا اهارت ةيمالعإ ريبادت
.ةديفم

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارــــــــقلا اذــــــه رـــــشني :02 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازّجلا ةيروهمّجلل

32 قـــــفاوملا2441 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ21 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.1202 ةنس وينوي

دمحابنبيفطللامجنمحرلا دبع

لــبــق نــم لــجألا اذــه دــيدمت ،ةــيــئاــنــثــتسا ةــفصب ،نــكـــمـــيو
ةدــملةيــنالدــيصــلا داوــمــلل ةــينــطوــلا ةــلاــكوــلــل ماــــعــلا رــــــيدـــــملا

.اًموي )03( نيثالث زواجتت ال

تامولعمبلطت اــمدــنـــع لاـــجآلا ،تالاـــحلا لـــك يف ،قــلــعـــتو
،بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نيعتيو .ةيليمكت
دــنــعو .اــهــل ةددحملا لاــجآلا يف ةــيــلــيــمــكــت تاــموــلــعــم ميدـــقـــت
.ايغال ةقداصملا بلط حبصي ،لجألا اذه ءاضقنا

داوــــملل ةـــينطولا ةــــلاكولل ماــــعلا رـــيدملا غّلــــبي:01 ةداملا
ررقم ،بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلإ ةينالديصلا
عيرشتلل ًاقبط،مايأ )01( ةرشع زواجتي ال لجأ يف ةقداصملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

بـــــــــلطل ضــــــفر رارـــــقلـــــــــك نوـــــكي نأبـــــــجي :11 ةداملا
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا هغّلبي يذلا ةقداصملا
.ارربم ،بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلإ ةينالديصلا

ةلاكولا ىدل نعـــط ميدــقــت ةــيــنالدــيــصلا ةــســـسؤـــملانــكــمـــي
)03( نيثالث زواجتي اللجأ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا

.ضفرلا رارق غيلبت خيراتنم ءادتبا ،اًموي

يناثلا لصفلا
ةجتنملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم

ريدصتلل اًيرصح ةهجوملاو اًيلحم

مزلتسملا ىلعةقداصملا ررقمميلست نكمي ال :21 ةداملا
ّالإ رــــــيدــــصتلل اًيرــــــصح هـــــجوــــــملاواــــيلحم جـــتنملا يـــــبطلا
.انوناق ةدمتعملا ةينالديصلا تاسسؤملل

ةدوجلا ةـــبـــقارـــمو عـــيـــنصتـــلا ةـــقـــباـــطـــم ةــــيــــلوؤسم عــــقــــت
،رارقلا اذه ماكحأل ًاقبط،هيلع قداصملا يبطلا مزلتسملل
ةـــلــغــتــســـملا وأ /وةزـــــئاـــــحلا ةينالديصلا ةـــسسؤملا قتاع ىلع

 .ةقداصملا ررــــقـــمل

مزلتسم ىلع ةقداصملا ررقم ركذي نأ بجي:31 ةداملا
موــــــسرـــملا نــــــم33 ةداــــملا يف ةروــــكذـــملا تاـــموـــلـــعــملا يـــبـــط

2441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

هيلع قداصملا يبطلا مزلتسملا نأ ىلع صني نأ بجيو
.ريدصتلل اًيرصح هجومو اًيلحم جتنميبط مزلتسموه

يبطلا مزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم نوكي:41 ةداملا
سمخ ةدملاحلاص ريدصتللاًيرصح هجوملاو اًيلحم جتنملا
.هعيقوتخيرات نم ءادتبا،تاونس )5(

مزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقـم دـــيدـــجت نـــكــمـــي :51 ةداملا
ساسأ ىلع ريدصتلل اًيرصح هجوملاوايلحم جتنملا يبطلا



1.143.112.486,06
990.252.319.785,82
171.447.243.537,27

508.313.671,42
5.320.361.853.818,84
409.852.118.100,81

0,00

0,00

0,00
6.556.200.000.000,00

0,00
6.556.200.000.000,00

4.003.390.683,92
0,00
0,00
0,00

205.694.318.101,45
205.694.318.101,45

0,00
0,00
0,00

10.117.155.066,11
161.161.189.821,48

13.830.741.015.073,18

6.195.673.884.129,95
522.437.403.109,28
1.451.464.852,51

228.432.734.489,43
54.056.267.937,88
659.678.953.392,93

0,00
500.000.000.000,00
800.519.710.857,96

1.500.000.000.000,00
3.368.490.596.303,24
13.830.741.015.073,18

2٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم٦
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رئازجلا كنب

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/2٦٩١ يف خرؤملا٦٥١–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا١١–٣٠ مــقر رــمألا نـــــــم٦٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلل نــيدملا يراــــجلا باـــــسحلا–

................................................................................................................................ )٦2/8/٣٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

0202 ةنس ربمسيد١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا

تاغالبو تانالعإ
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1.143.112.486,06

987.856.977.905,90

172.221.017.544,95

511.324.908,53

5.184.540.014.657,45

409.852.118.100,81

0,00

0,00

335.000.000.000,00

6.556.200.000.000,00

0,00

6.556.200.000.000,00

4.046.717.674,06

0,00

0,00

0,00

166.419.747.136,06

166.419.747.136,06

0,00

0,00

0,00

10.113.738.662,24

181.995.810.549,46

14.009.900.579.625,52

6.257.850.369.954,82

523.841.736.399,51

1.427.740.383,42

228.432.734.489,43

95.481.617.883,91

681.714.014.972,76

0,00

500.000.000.000,00

800.519.710.857,96

1.500.000.000.000,00

3.420.632.654.683,71

14.009.900.579.625,52

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/2٦٩١ يف خرؤملا٦٥١–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلل ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا١١–٣٠ مــقر رـــــمألا نــم٦٤ ةداـــملا( ةـــــيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلل نــيدملا يراــــجلا باـــــسحلا–

................................................................................................................................ )٦2/8/٣٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣٥ ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم٥٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

١202 ةنس يفناج١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

)جد( غلابملا


