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ةـّيميظنتميسارم

ةجلاعمل ةينطو ةموظنم ءاشنإ نمضتي ،12٠2 ةنس ربمتبس31 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص6 يف خّرؤم1٥3-12 مقر يسائرموسرم
................................................................................................................اهريسو اهميظنتو اهماهم ددحيو باكرلا تامولعم

ةينازيم ىلإ دامتعالــيوـــحـت نــــمضتـي ،12٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص8 يف خّرؤم2٥3-12  مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازو رييست

دامتعا ليوحـتو باب ثادـحإ نـمـــضـــتي ،12٠2 ةنـــس ربـــمــــتبس٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص8 يف خّرؤم3٥3-12 مقر يسائرموسرم
................................................................................................................................................لاـصتالا ةرازو رييست ةـــينازيم ىلإ

..............ينطولا ملعلا سيكنت نمضتي ،12٠2 ةنس ربمتبس81 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص11 يف خرؤم٥٥3-12 مقر يسائر موسرم

ةروثلا ءاقدصأ ماــــــــــسو حــــــنم نــــمضتي ،12٠2 ةـــــنس ربمتبس81 قــــــفاوملا3٤٤1 ماعرفص11 يف خّرؤم6٥3-12 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................”ةافولا دعب“ ةيرئازجلا

ثوـــعبمل اـــيلع ةــــفيظو ثادحإ نمضتي ،12٠2 ةنس ربمتبس91 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص21 يف خرؤم9٥3-12 مقر يسائر موسرم
.........................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو ناوــــنعب صاــــخ

صيصختلا باسح ريس تايفيك ددــحي ،12٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص9 يف خّرؤم٤٥3-12 مقر يذيفنتموسرم
اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداـــصملا كالمألاو لاوــــــمألاب صاــــــــخلا قودــــــنصلا'' هناونع يذلا2٠3-2٥1 مقر صاخلا

.................................................................................................................................................................................''داسفلا ةحفاكم

ةـّيدرفميسارم
نيضّوفمو ةداعلا قوف نيريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس02 قفاوملا3441 ماع رفص31 يف خّرؤم يسائر موسرم

...........................................................................................................................ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

بابشلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

لاغشألا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................اقباس - لقنلاو ةيمومعلا

عمتجملل ينطولا دصرملا سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................يندملا

نوؤشلا ةرازوب نيصاخ نيثوعبم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس02 قفاوملا3441 ماع رفص31 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................جراخلابةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

....................2 ةنيطنسق ةعماج ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبـس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيمومعلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................“ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو“

لاغــشألا ةرازول ماـــــعلا نيـــمألا نييـــعت نمـــضـــتي ،1202 ةنـــس رــبـــمتــــبس41 قـــفاوــــملا3441 ماــــع رـــفـــص7 يف خّرؤـــم يــــسائر موــــسرم
.....................................................................................................................................................................................ةيمومعلا

........ةليمب يعماجلا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يروتسدلا سلجملا

يبعشلا سلجملا يف بئان فالختساب قلعتي ،12٠2 ةنس توأ13 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم22 يف خرؤم12/د م.ق /193 مقررارق
....................................................................................................................................................................................................ينطولا
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لّوألا ريزولا حلاصم

ايلعلا ةينطولاةسردملل يرادإلا ميظنتلا ددحي ،12٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم32 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................................................................................اهميظنتو ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو ةيئاضفلا تاينقتلاو ةيزيدويجلا مولعلل

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةرازول ةعباتلا ةصاخلا كالسألا ضعب عضو نمضتي ،12٠2 ةــــنستشغ٤2 قــــفاوملا3٤٤1 ماـــعمّرحم٥1 يف خّرؤــــمكرتشم يازو رارـــق
ةينطولا ةــــــسردملا( ةــــينارمعلا ةئيـــهتلاو ةيلـــحملا تاعاــمـــــجلاو ةيلــــخادلا ةرازو ىدل ةمدــــخلاـب ماـيـقـلا ةـلاـح يف ةـيــنـطوـلا ةـيـــبرـتـلا
.......................................................................................................................................................................................)تالصاوملل

ةساردل ةينطولا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،12٠2 ةنس ويلوي٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ92 يف خرؤم رارق
...............................................................................ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا اياحضل تاضيوعتلا تافلم مييقتو

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

..............تامولعملا عمتجمل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنس تشغ92قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــــع مرحم٠2 يف خّرؤــــم رارق

.........................ةيديربلا تامدخلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنس تشغ92قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــــع مرحم٠2 يف خّرؤــــم رارق

..............ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنس تشغ92قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــــع مرحم٠2 يف خّرؤــــم رارق

............ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلاريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنس تشغ92قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــــع مرحم٠2 يف خّرؤــــم رارق

.................................نيريدم باون ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت ،1202 ةنس تشغ92قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــــع مرحم٠2 يف ةخّرؤــــم تارارق

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

3 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
،زعاملاو منغلا دنع ةيطلاملا ىمحلا نم ةياقولا تاءارجإ دّدحي يذلا5991 ةنس ربمسيد62 قفاوملا6141 ماع نابعش
.......................................................................................................................................................................................اهتحفاكمو

ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ62 قـــفاوـملا3٤٤1 ماـــع مرحم71 يــف خرؤــــم رارـــق
...........................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازولةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب

ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ13 قـــفاوـملا3٤٤1 ماـــع مرحم22 يــف خرؤــــم رارـــق
.........................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب

ةراجتلا ةرازو

يرئازجلا زكرملا نكمي يتلا تامدخلاو لاغشألا ةمئاق دّدحي ،1202 ةنس وينوي7 قفاوملا2441 ماع لاوش62 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................................لباقمب اهب مايقلا مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل
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ةـّيميظنتميسارم
قداصملا ،٠٠٠2 ةنس ربمفون٥1 موي ةدحتملا ممألا ةمظنمل
خّرؤملا٥٥-2٠ مقر يسائرلا موسرملا بجومب ،ظفحتب ،اهيلع

،2٠٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا22٤1 ماع ةدعقلا يذ22 يف

،صاخشألاب راجتالا عــمقو عـــنم لوكوـــتورب ىضـــتقمبو–
ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتال لمكملا ،لافطألاوءاسنلا ةصاخب
ةيعمجلا فرط نم دمتعملا ،ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا
،٠٠٠2 ةنس ربـــمفوـــن٥1 موــــي ةدحـــتملا ممألا ةمـــظنـــمل ةــــماعلا
مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا بــــجوـــمب ،ظفـــحــــتب ،هيلع قداــــصملا

ربمفون9 قفاوملا٤2٤1 ماع ناضــــمر٤1 يفخّرؤملا71٤-3٠
،3٠٠2 ةنس

نع نيرجاهملا بيرهت ةحفاكم لوكوتورب ىضتقمبو–
ةدحتملا ممألا ةيـــقاـــفتال لمــــكــملا ،وـــجلاو رـــحـــبلاو رــــبلا قيرــــط
فرط نم دمتعملا ،ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل

ةنس ربمفون٥1 موي ةدحتملا ممألا ةمظــنمل ةماعلا ةيعمجلا
يسائرلا موـــسرـــملا بــــجومب ،ظفــــحتب ،هيـــلــــع قداــــصملا ،٠٠٠2
ربمفون9 قفاوملا٤2٤1 ماع ناضمر٤1 يفخّرؤملا81٤-3٠ مقر

،3٠٠2 ةنس

ماـع رـــفـــص81 يفخّرؤــــملا٥٥1-66 مــــقر رـــــمألا ىضـــتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماــــع رفـــص81 يفخّرؤــــملا6٥1-66 مــــقر رـــمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،مّمتملاو لّدعملا

ماــــع لاوـــش92 يفخّرؤــــملا٠8-67 مـــقر رـــمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمــضـــتملاو6791 ةــــنـــس رـــبوــــتــكأ32 قـــفاوـــملا6931
،مّمتملاو لّدعملا ،يرحبلا

ماع نابعش62 يفخّرؤملا7٠-97 مقر نوـــناقلا ىضتقمبو–
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مرحم٤2 يفخّرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبــساحــــملاب قلعــــتملاو٠991 ةنس تشـــغ٥1 قـــفاوــــملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماــــع رفـــــص32 يفخّرؤــــملا22-69 مــــقر رـــمألا ىضـــتقمبو–
ةفلاخم عمـــقب قلـــعـــتملاو6991 ةنــــس وــيـــلوـــي9 قــــفاوــــملا71٤1
لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا

،مّمتملاو لّدعملا ،جراخلا ىلإو نم

٣44١ ماع رفص٦ يفخّرؤم١٥٣-١٢ مقر يسائرموسرم
ءاـــشــنإ نـــمـــضــتي ،١٢٠٢ ةنــــس ربـــمــتـــبس٣١ قـــــفاوـــملا

ددحيو باكرلا تامولعم ةجلاعمل ةينطو ةموظنم
.اهريسو اهميظنتو اهماهم

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و )7و1(19و٠3 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

يندملا ناريطلاب ةقلعتملا وغاكيش ةيقافتا ىضتقمبو–
تمـــــضنا يــــتلا٤٤91 ةنــــس ربمـــسيد7 موـــــي ةعّقوــملا ،يلودلا
بجومب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا اهيلإ
،3691 ةنس سرام٥يفخّرؤملا٤8-36 مقر موسرملا

ةعّقوملا باهرإلا ةحفاكمل ةيبرعلا ةيقافتالا ىضتقمبو–
ليربأ22 قفاوملا81٤1 ماع ةجحلا يذ62 خيراتب ةرهاقلا يف
مـــقر يـــسائرلا موــــــسرملا بجومب اهيلع قداصملا ،8991 ةنس
ربمسيد7 قفاوملا91٤1 ماـــع نابعـــش81 يفخّرؤملا89-31٤

،8991 ةنس

باهرإلا عنمل ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم ةيقافتا ىضتقمبو–
نيثالثلاو ةسماخلا ةيداعلا ةرودلا لالخ ةدمتعملا هتحفاكمو

رئازجلا يف ةدقعنملا ةمظنملا تاموكحو لود ءاسؤر رمتؤمل
بــــجوـــمب اهيــــلع قداـــــــصملا ،9991 ةنـــــس وـــيلوـــي٤1 ىلإ21 نــــم
ماــــع مرـــحم٤ يفخّرؤــــملا97-٠٠٠2 مــــقر يــــسائرلا موـــــسرــملا

،٠٠٠2 ةنس ليربأ9 قفاوملا12٤1

ةدمتعملا باهرإلا ليومت عمقل ةيلودلا ةيقافتالا ىضتقمبو–
9 موــــي ةدــــحتملا ممألا ةمظـــنمل ةماـــعلا ةيعمـــجلا فرط نم
موسرملا بجومب ،ظفحتب ،اهيلع قداصملا ،9991 ةنس ربمسيد
12٤1 ماــــع ناـــضــــمر72 يفخّرؤـــــملا٥٤٤-٠٠٠2 مـــــقر يــــسائرلا
،٠٠٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

طيسبتل ةيلودلا ةيقافتالا ليدعت لوكوتورب ىضتقمبو–
)3791 ةنــس وـــياـــم81 وـــتوـــيك( ةيكرمــــجلا ةمـــظنألا قيـــسنــــتو
،هيلع قداصملا ،9991 ةنس وينوي62 موي لسكوربب ررحـملا

خّرؤملا7٤٤-٠٠٠2 مقر يسائرلا موسرملا بجومب ،ظفحتب
،٠٠٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا12٤1 ماع ناضمر72 يف

ةميرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافــــتا ىضتــــقمبو–
ةماـــعلا ةيعمـــجلا فرـــط نم ةدمتــــــعملا ،ةينطولا ربع ةمظنملا
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لوألا عيبر3 يفخّرؤــــملا6٠-89 مـــقر نوــــناـقلا ىضتقمبو–
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاوملا91٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا

ةجحلا يذ81 يفخّرؤملا6٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
يتلا دعاوقلا ددحي يذلا9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع

،رافسألاو ةحايسلا ةلاكو طاشن مكحت
ةدعقلا يذ31 يفخّرؤملا81-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–

ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤1 ماع
راجتالاو لامعتسالا عمقو ةيلقـــــعلا تارثؤـــملاو تاردــخملا نم
،اهب نيعورشملا ريغ

ةجحلا يذ72 يفخّرؤـــملا1٠-٥٠ مـــــقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةـــياــــقولاب قلعتـــملاو٥٠٠2 ةنــــس رياربف6 قــــفاوـــملا٥2٤1 ماع
لّدعملا ،امهتـــحفاـــكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،مّمتملاو

ماـــع بـــــجر81 يفخّرؤــــملا6٠-٥٠ مــــــقر رـمألا ىضتقمبو–
،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا62٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ىداــــمـــــج12 يفخّرؤـــــملا11-8٠ مقر نوــــناـــــقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتملاو8٠٠2 ةنس وينوي٥2 قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا
،اهيف مهلقنتو اهب مهتماقإو رئازجلا ىلإ بناجألا لوخد

ماع نابعش٤1 يفخّرؤملا٤٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤1
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

ماع ناضمر٥2 يفخّرؤملا7٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا

ماع لاوش72 يفخّرؤملا9٠-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تامولعملا ةيامحب قلعتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
،ةيرادإلا قئاثولاو

لوألا عيبر92 يفخّرؤملا783-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ريبادتلا ددحي يذلا٤891 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٥٠٤1 ماع
،ةفنصملا قئاثولا ةيامحل ةصصخملا

عــــيـــبر92 يفخّرؤــــملا883-٤8 مــــقر موــــسرــملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤891 ةنــس ربـــمـــسيد22 قــــفاوـــملا٥٠٤1 ماــــع لوألا

ىلع عالـــــطالا ىلإ نوــــعدـــي نـــيذلا نيفــــظوملا ليـــهأت تايــفيك
،ةفنصملا قئاثولا وأ تامولعملا

٠2 يفخّرؤـملا٠9-11 مــــقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو11٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا23٤1 ماع لوألا عيبر
ةحفاكم راطإ يف يبعشلا ينطولا شيجلا دينجتو مادختساب
،بيرختلاو باهرإلا

٤2 يفخّرؤملا٥٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس يفــناــج٠2 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل ةينطو ةموظنم عضوب قلعتملاو

: يتأي ام مسري
لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ
ةموظنم ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا

اهميظنتو اهماهم ديدحتو باكرلا تامولعم ةجلاعمل ةينطو
.”ةموظنملا“ صنلا بلص يف ىعدت ،اهريسو

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :٢  ةّداملا
: )نيرفاسملا نع ةقبسم تامولعم(IPA تايـطـــعم•

رفسلا زاوج نم ةذوخأم باكرلا ليجستب قلعتت تامولعم
 .ةلحرلاب قلعتت ةماع تامولعمو ىرخأ رفس ةقيثو نم وأ

زجحلاب قلعتت تامولعم : )بكارلا فلم(RNP تايطعم•
لبق نم ةلحر لكل ةبسنلاب ةأشنملا تافلملا يف ةدوجوم
وأ ةيوجلا طوطـــخلا تاكرـــشو رافـــسألا يلماعتــــمو نيلـــقاـــنلا

.نيدمتعملا مهئالكو
،اهتماعد تناك امهم ،ةمولعم لك : باكرلا نع تامولعم•

ةجلاــعمب حامـــسلل ةيرورـــضو ةيوــــهلا ددــــحم اصخــــش صــــخت
.رافسألا يلماعتمو نيلقانلا لبق نم تازوجحلا ةبقارمو

طبتري يونعم وأ يعيبط صخش لك: رفسلا لماعتم•
ميظنتب ةصاخلا تايلمعلاب ،ةرشاــبم ريـــغ وأ ةرشاـــــبم ةفصب
اذكو رفسلا ءانثأ مدقت نأ نكمي يتلا تامدخلا ءادأو رافسألا
.تارايزلا ميظنتو حايسلا لابقتسا

اذكو ،مـــقاـــطلا دارـــــفأ كلذ يف اــــمب ،صــــخـــش لك: بكارلا•
لوــــخد وأ/و ةرداــــغمل بــــهأتـــي ،ةيـــصــخشلا مهمزاولو مهتعتمأ

.لقن ةليسو نتم ىلع ينطولا بارتلا روبع وأ/و
: )ر م و و( باــــــــكرلا تاموــــــلعمل ةيـــنــطولا ةدــــــــحولا•

فلكت ينطو عباط تاذ تاعاطقلا ةددعتم ةيتايـــلمع ةئــــيه
يلمعتسم باكرلا تامولعم ظفحو لاـــسرإو ةجلاعمو عمـــجب
وأ نم ،ةيديدحلا ككسلاو ةيربلاو ةيرـحـــبلاو ةيوـــجلا قرـــطلا

.رافسألا يلماعتمو نيلقانلا لبق نم ةلسرملا ،جراخلا هاجتاب
اهب موقت يتلا ةجلاعملا : باكرلا تامولعم ةجلاعم•

7٠-81 مقر نوناقلل اقبط باكرلا تامولعمل ةينطولا ةدحولا
81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر٥2 يفخّرؤملا

ةــجلاـــعم لاــــجم يف نيــــيعيـــبطلا صاــــخشألا ةيامـــحب قلعــــتملاو
.يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا

ةفصب ،نمضي يونـــعم وأ يعيــــبط صـــخش لك : لقانلا•
ككسلاو ربلاو رحبلاو وــــجلا قــيرـــط نع باــــكرلا لقن ،ةيــــنهم
.ههاجتابو ينطولا بارتلا نم اقالطنا ،ةيديدحلا

يف تاعاطقلا ةددعتم معد ةادأ ةموظنملا لكشت:٣ ةّداملا
ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلاو باهرإلا نم ةياقولا لاجم
.امهتحفاكمو اهلاكشأ لكب

: لوألا ريزولا ىدل عضوت يتلا ةموظنملا مضت :4 ةّداملا
،”سلجملا“ صنلا بلص يف ىعدي ،قيسنتو هيجوت سلجم –
بلــــص يف ىعدــــــــــت ،باــــكرلا تاــــمولعــــمل ةيــــنطو ةدـــــــحو –

.”ةدحولا ’’صـــــنلا
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،ينطولا عافدلا ةرازو نع لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم –

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،لدعلاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم –

،ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم –

،لقنلاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم –

،ينطولا كردلا دئاق –

،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا –

،يلخادلا نمألل ماعلا ريدملا –

،يجراخلا نمألاو قئاثولل ماعلا ريدملا –

،كرامجلل ماعلا ريدملا –

 ،لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا دئاق –

عباطلا تاذ تايطعملا ةيامـــحل ةيـــنطولا ةطـــلسلا ســـــيئر –
.يصخشلا

،هالعأ ةروكذــملا ةــيرازولا رئاودلا ولــــــثمم نوــــكي نأ بـــجي
 .ةيزكرملا ةرادإلا يف ،لقألا ىلع ،ريدم ةبترب

ةنامأ ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىلوــــتت :7 ةّداملا
: يتأي امب اصوصخ فلكت يتلا سلجملا

ةيتسيجوللا لئاسولا ريفوتو سلجملا تاعامتجا ميظنت –
 ،ةمئالملا

،هلاغشأو سلجملا تاعامتجا ريراقت دادعإ –

سلجملا ماــــهمب ةقلعـــتملا قئاــــثولاو تامولعملا لك عمج –
.اهتفشرأو اهظفح نامضو ،ةدحولا نم

ثلاثلا مسقلا

ريسلا

،)1( ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف سلجملا عمتجي:٨ ةّداملا
.هسيئر نــــم ءاعدتـــــــــسا ىلع ءاــــنب ،يسادــــس لك يف ،لـــــقألا ىلع
نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ نـكميو
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب وأ هسيئر

خيراتو لامعألا لودج سلـــجملا ســـيئر ددــــحي :٩ ةّداملا
.سلجملا تاعامتجا داقعنا ناكمو ةعاسو

عامتجالا لامعأ لودــــجو تاءاعدـــتسالا لــــسرت:٠١ ةّداملا
،لقألا ىلع ،اموي )٥1( رشع ةسمــــــخ لبق ســـلجملا ءاـــضعأ ىلإ

.هداقعنا ناكمبمهمالعإ عم ،ةرودلا داقعنا خيرات نم

يناثلا لصفلا

قيسنتلاو هيجوتلا سلجم

لوألا مسقلا

ماهملا

ةينطولا ةيجيتارتسالا راطإ يف ،سلجملا ّفلكي :٥ ةّداملا
ربع ةمــــظنملا ةميرــــجلاو باـــهرإلا نـــم ةياـــقولا لاـــجـــم يف

امب ،صوصخلا ىلع ،امهــتــــــحفاـــكمو ،اهــــلاـــكشأ لكب ةيــــنطولا
 : يتأي

عمج لاجم يف ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإو ديدحت –
،باكرلاب ةصاخلا تايطعملاو تامولعملا نيزختو ةجلاعمو

نـمض ةـلـخدـتملا حـلاصملا فـلـتــخــم تاــطاشن قــيسنــت –
 ،اهتبقارمو ةدحولا

ريبادــــتلا لك حارتــــقاو ،هميـــــيقتو ةدحولا طاــــشن ةعباــــتم –
،اهتيلاعف نامض اهنأش نم يتلا

ةمهاسملا اهنأش نم يتلا ريبادتلاو تايصوتلا لك حارتقا –
ةيــــــنطولا ربـــــع ةمظــــنملا ةمـــيرـــجلاو باــــهرإلا نم ةياقولا يف

،امهتحفاكمو ،اهلاكشأ لكب

ةــيـــميظــنتلا وأ/و ةـــيعيرـــــــشتلا صوـــصنلا عــيراــــشم حارـــتــقا –
،اهريضحت يف ةمهاــــسملاو ،هــصاـــصتخا لاـــجمب ةـــقــــلعتملا

اهتعيبطو باكرلا تامولعم ىلإ جولولا ىوتسم ديدحت –
،ةدحولا نمض لخدتم لكل

نســـحلا ريـــسلل ةيرورــــضلا لئاسولا عــــضو ىلع رهـــــسلا –
،ةموظنملل

ىلع نيلماعلا نيمدختسملل نسحلا رييستلا ىلع رهسلا –
مهراسم مدـقتو نيوـــــكتلا لاجم يف اميــــس ال ،ةدـــحولا ىوـــتــــسم
 ،ينهملا

،اهيلع ةقداصملاو ةدحولا تاطاشن ريراقت ةسارد –

،ةدحولا ةينازيم عورشم ىلع ةقفاوملا –

ةطبترملا ةلمتـــحـملا تالاغـــــشنالاو لئاســـملا لك ةــــسارد –
لكايهلاو تاعاطقلا اهحرطت دق يتلا باكرلا تامولعم ةجلاعمب
،اهب لفكتلاو ،ةينطولا تائيهلاو

،هيلع ةقداصملاو يلخادلا هماظن دادعإ –

.هيلع ةقفاوملاو ةدحولل يلخادلا ماظنلا ةسارد –

يناثلا مسقلا

ةليكشتلا

ّفلكملا رـــيزولا هــــسأري يذلا ،سلـــــجملا لكشتي:٦ ةّداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،ةيلخادلاب
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ةبسنلاب مايأ )8( ةيـــناــــــــمث ىلإ لــــجألا اذه صيلــــقت نــــكميو
 .ةيداعلا ريغ تارودلل

ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأب سلجملا تارارق ذختت:١١ ةّداملا
سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع لداـــعت ةلاــــح يفو .نيرضاحلا

.احّجرم

رضاحم يف سلجملا تاعامتجا جئاـــتن نّودــــت:٢١ ةّداملا
رـــــــشؤـــــمو عّقوـــم صاــــخ لجـــس يف لجــــستو سيئرلا اهعّقوي
.هفرط نم هيلع

عوضوم سلجملا تارود نم ةرود لك لاغشأ جئاتن نوكت
ىلإ ةخسن لاسرإ عم ،ةّيروهـــمجلا ســـيئر ىلإ عــــفري رـــيرــــقت
سيئر ىلإو ،ةلاحلا بســح ،ةـــموـــكـــحلا ســــيئر وأ لوألا ريزولا
)٠1( ةرشع هاصقأ لجأ يف ،يبعـــشلا ينــــــطولا شيــــجلا ناكرأ
 .ةرودلا داقعنا خيرات دعب مايأ

ثلاثلا لصفلا

باكرلا تامولعمل ةينطولا ةدحولا

،تاعاطقلا ةددعتم ةيتايلمع ةئيه يه ةدــــحولا:٣١ ةّداملا
نمألل ماعلا ريدملا ةطلس تحت عضوت ،ينطو صاصتخا تاذ
.يلخادلا

يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط نّيعي ريدم ةدحولا رّيسي
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،ينطولا عافدلا ةرازو

نكميو ،رئازجلا ةــنيدــــم يف ةدــــحولا رقم ددـــــحي:4١ ةّداملا
موسرم بجومب ينطولا بارـــتلا نم رــــخآ ناكـــم يأ ىلإ هلـــــــقن
.يسائر

،ينــطولا بارــــتــلا رـــبع تاقــــحلمب ةدـــحولا دّوزــــت نأ نكـــــمي
رارق بجومب اهؤاشنإ متي ،اهنع ربعملا تاجايتحالا بسح
 .ينطولا عافدلا ريزو نم

لوألا مسقلا

ماهملا

 :  يتأي امب صوصخلا ىلع ةدحولا فلكت:٥١ ةّداملا

ليـــجســـتلاو زجــــحلا تايــــطـــعم ظفـــــحو ةجلاــــعمو عـــــمج –
IPA تايطعم اهنـــم امـــيــس ال ،باكرــــلاب ةقلعـــــتملا بوــــكرلاو
،رافسألا يلماعتم نمو نيلقانلا نم ةلسرملاRNPو

سلـجــملا ىلع هـــضرـــعو يلـــــخادلا اهماــــظن عورـــــشم دادعإ –
،ةقداصملل

حلاصملا ىلإ اهتجلاعم جئاتنو باكرلا تامولعم لاسرإ –
 ،ةلهؤملا لكايهلاو

،سلجملا ىلإ اهلاسرإو اهطاشن نع ريراقت دادعإ –

ظفحو ةجلاعمو عمج لجأ نم تامولعم ماظن عضو –
،باكرلا تايطعم

ةّفلكملا ةيلودلا تامظنملاو تائيهلا لاغشأ يف ةكراشملا –
،باكرلا تايطعمب ةقلعتملا لئاسملاب

سلــجــملل هـــضرـــعو ةدــــحولا ةـــيـــنازـــيم عورـــشــم حارـــتــــقا –
 .هيلع ةقفاوملل

.ينطو تامولعم كنبب ةدحولا دوزت:٦١ ةّداملا

ديوزت ةينعملا لكايهلاو حلاصملاو تارادإلا ىلع بجي
 .اهماهم ءادأل ةيرورضلا تامولعملاب ،اروف ،ةدحولا

قافتا تالوكوتورب ماربإ ةدحولا ريدم نكمي:7١ ةّداملا
دعاوق ىلإ لوخدلا نيمأتو تايطعملا لدابت تايفيك دّدحت

عمو ةدحولا ومدختسم اهعبتي يتلا تاطلسلا عم تايطعملا
.ىرخأ ةينطو ةئيه لك

ةثالث لك ةليصح لحم ةدحولا تاطاشن نوكت:٨١ ةّداملا
ىلإ ،يلخادلا نمألل ماعلا ريدملا متخ تحت  لسرت ،رهشأ )3(
.يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر ىلإو سلجملا سيئر

يناثلا مسقلا

ميظنتلا

اقبط اهريس ىلع لوؤسملا وه ةدحولا ريدم :٩١ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

.ةدحولا يمدختسم عيمج ىلع هتطلس سراميو

: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةدحولا ريدم فلكي :٠٢ ةّداملا

،ةدحولاب ةطونملا ماهملا ءادأو تابجاولا ذيفنت ىلع رهسلا –

مهتامازتلال رافسألا يلماعتمو نيلقانلا مارتحا ىلع رهسلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

نيلقانلا ءازإ ةيرورضلا تاءارجإلاو لامعألا ةرشابم بلط –
نسحلا ريسلا لقرعي يذلا لالخإلا ةلاح يف رافسألا يلماعتمو
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ةدحولا تاطاشنل

،هلالغتساو باكرلا تايطعم كنب رييست –

،ةعوضوملا تامولعملا ةمظنأ نمأ نامض –

،ةدحولا نمض ةلخدتملا حلاصملا تاطاشن قيسنت –

ةلثامملا تادحولا عم نواعتلا تاقافتا عيراشم حارتقا –
،ةجاحلا دنع ، كلذ يف هيأر ءادبإو

 ،لاجملا اذه يف ةمربملا تاقافتالا ذيفنت ىلع رهسلا –
،سلجملل ةدحولا تاطاشن ريراقت عفرو ريضحت –
ىلإ هميدقتو ةدحولل ةيريدقتلا ةينازيملا عورشم دادعإ –

،هذيفنت نامضو هيلع ةقفاوملل سلجملا
يأ وأ/و ةيـــقاـــفتا وأ قاـــــــفـــتا وأ دقــــــع وأ ةقـــــــفـــص لك مارـبإ –

مراصلا مارتــحالا لـــظ يف ،ةدـــحولا ماهــــمب ةـــقالـــع تاذ ةيــــبلـــط
،هب لومعملا ميظنتلل
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،ينطولا بارــتلل نيرداـــغملا وأ نيرباـــعلا وأ نيهــــجتملا باكرلا
تايطــعم اذكو ،مهـــبوكر ءانــــثأو ليـــجستلاو زجـــحلا دنع كلذو
.مهلقن لئاسو لوح ليصافتلاو مقاطلا ءاضعأ

نيلقانلا سفن عـمـــــج اذإ اــــم ةــــلاــــح يف ماــــكـــحألا هذــــه قـــبـــطــــت
وأ ،تايطعملا هذه مهسفنأب اورّيس وأ/و رافسألا يلـــماعــــتمو
نيرجؤملا تاماقإلا وأ رافسألا يلماعتملو رفسلا تالاكول اودنسأ
.لقنلا ةليسو نمً اءزج وأ الك

اذكو باكرلا بوكرو ليــــجســــتلاو زجـــحلا تاـــيــــطـــعم دّدحت
بجومب ،رافسألا يلماعتمو نيلقانلا فرط نم اهلاسرإ تايفيك
نيّفلــــكملا ءارزولاو ينــــطولا عاــــفدلا رـــيزو نيب كرــــتـــشم رارق
.لقنلاو ةيلخادلاو لدعلاو ةيلاملاب

صوصنملا تابجاولا مارتحا مدع ىلع بترتت :١٣ ةّداملا
رافسألا يلماعتمو نيلقانلا ةيلوؤسم ،موسرملا اذه يف اهيلع
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

سماخلا لصفلا

ةيئاهن ماكحأ

لدابــــتو ظـــفــــحو لاـــسرإو ةـــجلاعـــمو عـــمـــج مـــتــــي :٢٣ ةّداملا
ميظنتلاو عيرشتلل مراصلا مارتحالا لظ يف باكرلا تايطعم
 .امهب لومعملا

،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك حّضوت :٣٣ ةّداملا
نيب ةكرتشم تارارق بــــجوــــمب ،كلذ ىلإ ةـــــجاـــحلا تــــعد امـــــّلك
لدـــعلاو ةــيلاــــملاب نيــــفلــــكملا ءارزوــــلاو يــــنـــــطولا عاـــــفدلا رـــــيزو
.لقنلاو ةيلخادلاو

ّةيـــمــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــــشــــني :4٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربــمــتــبــس31 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع رفـــص6 يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣44١ ماع رفص٨ يفخّرؤم٢٥٣-١٢  مقر يسائر موسرم
لــيوـــحـت نــــمضتـي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٥١ قفاوملا
.ةيلاملا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــتداــــمـلا امــــيــــس ال ،روــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوــش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مـــقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

،ةلادعلا مامأو ةيندملا ةايحلا لامعأ لك يف ةدحولا ليثمت –
اهمظــــــنت يتلا تارــــهاــظـــتلاو تاـــطاشــنلا يف ةكراشملا –

،ةدحولا ماهمب ةلصلا تاذ ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا
.ةدحولل يلخادلا ماظنلا قيبطت ىلع رهسلا –
.اهتينازيم فرصب يوناثلا رمآلا  وه ةدحولا ريدم
نم نيبدتنم نيمدخــتسم نم ةدـــحولا لكـــــشتت :١٢ ةّداملا

ةماعلا ةيريدملا نمو ينطولا عافدلا ةرازول ةلهؤملا حلاصملا
.ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا نمو كرامجلل

طورشلل اقبط ةدحولا يمدختسم بادتنا متي:٢٢ ةّداملا
مهلكايـهل ةـــصاــــخلا ةيـــساـــسألا نيـــناوقلا يف اهيـــلع صوــــصنملا
.ةيصولا

ةطلسلا تحت ،مهبادتنا ةّدم لالخ ،ةدحولا ومدختسم عضوي
مهنيناوقل اقبط ينهملا مهراسم رّيسيو .اهريدمل ةيمّلسلا
.ةصاخلا ةيساسألا

لبق نم نولـــهؤيو ةدــــحولا ومدخــــتسم ّنيـــــعي :٣٢ ةّداملا
تابثإ مهـــيلع ّنيعـــــتـــــيو ،اهنوـــعبـــتي يتلا ةيّملــــسلا تاطـــــلسلا

.ةدحولا ماهمب ةطبترملا مهفئاظو ةسرامم يف ةدكؤم ةينهم ةربخ
،ةدحولا ومدختسم اهعبتي يتلا تاطلــسلا رهست :4٢ ةّداملا

نم يفاكلا ددـــعلا ريـــفوـــت ىلع ،ةدــــحولا رـــيدم بلــــط ىلع ءانــــب
.ةيتايلمعلا اهتاجاح ةيبلتل نيمدختسملا

تايــــــــــفيكو ةدـــحولل يلـــــخادلا ميظــــنـــتلا دّدــــحي:٥٢ ةّداملا
ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشم يرازو رارق بجومب اهريس
.لقنلاو ةيلخادلاو لدعلاو ةيلاملاب نيفّلكملا ءارزولاو

ثلاثلا مسقلا
ةيلام ماكحأ

،اهريسل ةمزاللا تادامتعالا ةدحولل صصخت :٦٢ ةّداملا
 .لوألا ريزولا  حلاصم ةينازيم يف لجستو

ةبساحـملا دعاوقل اقفو ةدحولا تاباسح كسمت:7٢ ةّداملا
 .ةيمومعلا

اذكو اهب مزتــلملا تاقفــــنلا ىلع ةبـــــقارـــملا مــــتت :٨٢ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ةدحولا تاباسح

عبارلا مسقلا
يلودلا نواعتلا

تادحولا عم نواعت تاقالع ةماقإل ةدحولا لهؤت :٩٢ ةّداملا
ماكحألاو لثملاب ةلماعملا أدبمل اقبط ،ىرخألا لودلل ةلثامملا
تقداص يتلا اهب لومعملا ةيلودلا ةينوناقلا تاودألل ةبسانملا

.رئازجلا اهيلع
عبارلا لصفلا

رافسألا يلماعتمو نيلقانلا تابجاو

نأ راــــفـــسألا يلــماعـــتمو نيلقاـــنلا ىلع نّيعــــتي :٠٣ ةّداملا
تايطعمو تامولعم ،ينورتكلإلا قيرطلاب ،ةدـــحولا ىلإ ولسري



١7  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع رفص٣١
9م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٠٢

ىداــــمـــج61 يف خرؤـــمـلا61-٠2 مــــقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو –
نمضــتملاو٠2٠2 ةنــــس ربـــمـــسيد13 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــــع لاوـــش72 يف خرؤـــمـلا7٠-12 مــــقر رـــمألا ىضـــتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوـملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعـــقلا يذ6 يف خرؤــــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمـضـــتملاو12٠2 ةنــــس وـــيـــنوي71 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماع
نم ةكرـــتشملا فـــيلاـــكتلا ةينازـــــيمل ةصـــصخـــملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمـكتلا ةيلاملا نوناق بـجوـــمب رييـــســـتلا ةينازيم

81 يف خرؤملا6٠-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةيـــــنازيــــم نم ةيــــلاــــملا رـــيزول ةصـــــصخملا تادامتعالا عـــيزوــت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نـــم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.7٤( راـــنــــيد نوـــيلم نوـــعـــبرأو ةعـــبـــس
تاقفن”19-73 مقر  بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردـــــق دامتــــعا12٠2 ةنس ةيـــنازـــيمل صـــصــــخي :٢ ةّداملا
يف دّيـــــقي )جد٠٠٠.٠٠٠.7٤( راــــنــــيد نوــــيلـــم نوـــعــــبرأو ةعـبـس
مقر بابلا يفو لوألا عرــفلا ،ةيــــلاــــملا ةرازو رــــييست ةينازيم
.''تاقفنلا ديدست – ةيزكرملا ةرادإلا''٤3-1٠

موـــسرـــملا اذـــــه ذــيـــفنـــتب ةـــــيلاــــملا رــــيزو فلــــكي:٣ ةّداملا
ةّيرئازـــجلا ةّيروـــهـــمجلل ّةيـــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رـــــشـــنـــــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ربــمــتــبــس٥1 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع رفـــص8 يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣44١ ماع رفص٨ يفخّرؤم٣٥٣-١٢ مقر يسائرموسرم
ثادـحإ نـمـــضـــتي ،١٢٠٢ ةنـــس ربـــمــــتبس٥١ قفاوملا
ةرازو رييست ةـــينازيم ىلإ دامتعا ليوحـتو باب
.لاـصتالا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــتداـــمـلا امـــيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنـبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوــش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مــــقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قــــفاوــملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامــــج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مـــــقر نوــــناـــقلا ىضــــتقمبو –
نمــضـــتملاو٠2٠2 ةنـــس ربـــمســيد13 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوــــش72 يف خرؤـــمـلا7٠-12 مــــقر رـــمألا ىضــــتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعـــقلا يذ6 يف خرؤــــملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنــــس وـــينوي71 قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاـكتلا ةينازــــيـــمل ةصـــصـــخملا تاداـــمــــتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

81 يف خرؤملا٤2-12 مقر يذيفــنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةينازيم نم ،لاـــصتالا رـــيزول ةصــــصخملا تادامـــتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

ةرازو رـــيـــيست ةيـــنازيـــم لودـــج يف ثدـــحي: ىلوألا ةّداملا
2٠-73 همقر باب - ةفلتخم تاقــفن - عباــــسلا مســــقلا ،لاصتالا

قوقح ءانتقاب ةقلعتم تاقـــفن - ةـــيزكرـــملا ةرادإلا” هناوــــنعو
مدقلا ةركل ملاعلا سأكل ةلهؤملا تاءاقلل يزفلتلا ثبلا ةداعإ
.'')ةزفلتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ةدئافل عفدي صيصخت(22٠2

هردق دامــتـــعا12٠2 ةنـــــس ةيـــنازـــيم نــــم ىغـــلـــي:٢ ةّداملا
ّديــــــــقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٥٠٤( راــــنـيـــــد نييالم ةـــســــمخو ةئامــــعبرأ

19-73 مقر باـــبـــلا يفو ةكرتــــشملا فــــيلاكتلا ةـــيـــنازـــيـــــم يف
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

هردق دامــتـــعا12٠2 ةـــنـــس ةــيــنازـــيـــمل صــــصـــخي:٣ ةّداملا
يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٥٠٤( راـنــــيد نيـــيالم ةسمخو ةئامعبرأ

ةرادإلا”2٠-73 مقر بابلا يفو لاصتالا ةرازو رييست ةينازيم
يزفلتلا ثبلا ةداعإ قوقح ءانتقاب ةقلعتم تاقفن - ةيزكرملا
صيصخت(22٠2 مدــــقلا ةرـــكل ملاــــعلا سأــــكل ةلـــهؤـــملا تاءاـــقـــلل
.'')ةزفلتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ةدئافل عفدي

اميف لك ،لاصتالا ريزوو ةــيلاـملا رـــيزو فلــــكي :4 ةّداملا
ةدـيرــجلا يف رـشـــنــي يذــلا موـــــسرــملا اذـــــــه ذــــيـــفــنـــتــب ،هـــــصـــخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ربــمــتــبــس٥1 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع رفـــص8 يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع



ـه٣44١ ماع رفص١7٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٠٢ 10

: يتأي ام مسري

ةــيرئازجلاةروـــــثلاءاـــــقدصأ ماــــسو  حــــنمي: ىلوألا ةداملا
قــــــبسألا ســــــيئرــلا ،ييــــــتام وــــكيرـــــنأ دـــــيسلل ،”ةاـــــفولادــــعب“
.تاقورحملل ةيلاطيإلا ةسسؤملل

ةّيــــــمسّرـلا ةدـــــيرــــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس81 قفاوملا3٤٤1 ماعرفص11 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبتديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣44١ ماع رفص٢١ يفخرؤم٩٥٣-١٢ مقر يسائر موسرم
ةــــفيظو ثادحإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٩١ قفاوملا

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو ناونعب صاخ ثوـعبمل ايلع
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

2-29و )7و6و3(19 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(1٤1و

يف خرؤملا3٠٤-2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس رـبــمــفوــن62 قـــفاوـــملا32٤1 ماـــع ناــــضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص ددحي

لوأ يف خرؤملا122-9٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر
،نييلصنقلاو نييسامولبدلا ناوعألاب صاخلا يساسألا

11 يف خرؤملا٤٤2-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنــس رــبــمـــتــبس11 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماـــع مرـــحم
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

8 يف خرؤملا93-٠2 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنـــــــس رـــيارـــبـــف2 قفاوــــملا1٤٤1 ماع ةيـــــناـــثلا ىدامج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،لدعملا

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ

،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه

3 يف خرؤملا622-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قوقح ددحي يذلاو٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرحم
،مهتابجاوو ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي نيذلا لامعلا
،ممتملاو لدعملا

3 يف خرؤملا722-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلاو٠991 ةنــــس وـــيلوــــي٥2 قــــفاوـــملا11٤1 ماـع مرحم
تاسسؤملاو ةرادالا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

٣44١ ماع رفص١١ يفخرؤم٥٥٣-١٢ مقر يسائر موسرم
سيكنت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٨١ قفاوملا
.ينطولا ملعلا

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(1٤1و7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا

لــــــيربأ٥2 يف خرؤــــملا٥٤1-36 مــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو –
،ينطولا ملعلا تافصاوم ددحي يذلا3691 ةنس

يف خرؤملا٥63-79 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7991 ةنـــس ربـــمتــــبس72 قـــفاوملا81٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥2
،ينطولا ملعلا لامعتسا طورشب قلعتملاو

قباسلا سيئرلا ،ةقيلــفتوب زيزعلا دبع دهاـجملا ةاـــــفو رثإو –
 ،ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

: يتأي ام مسري

)3( ةـــثالـــث ةدـــمل يـنــــطولا مـــلــــعلا ســــــّكني: ىلوألا ةداملا
بارتلا لماك يف12٠2 ةنس ربمتبس81 نـــم ءادــــتـبا ،مايأ
امّيــــس ال ،تاســـــسؤملا يوأت يتلا تايانبلا ىلع ،ينطولا
خرؤملا٥63-79 مقر يسائرلا موسرملا يف اهيلع صوصـــنملا

ةنس ربـمــتـــبس72 قــــفاوـــملا81٤1 ماـــــع ىلوألاىدامج٥2 يف
.ينطولا ملعلا لامعتسا طورشب قلعتملاو7991

ةــــــّيمسّرلا ةدــــــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس81 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص11 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣44١ ماعرفص١١ يفخّرؤم٦٥٣-١٢ مقر يسائر موسرم
حــــــنم نــــمضتي ،١٢٠٢ ةـــــنس رــــــبمتبس٨١ قــــــفاوملا

.”ةافولا دعب“ ةيرئازجلا ةروثلا ءاقدصأ ماــــــــــسو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و  )31و7(19ناتداـملا اــميس ال ،روــتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألاةرقفلا(

ةدعــقلايذ٤ يف خّرؤـــملا31-78 مــــقر نوــــناــــقلا ىضتقمبو–
ماسو ءاشنإ نمضتملاو7891 ةنسوينوي٠3 قفاوملا7٠٤1 ماع
،ةيرئازجلاةروثلاءاقدصأ



١7  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع رفص٣١
11م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٠٢

3 يف خرؤملا822-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلاو٠991 ةنـس ويـــلوي٥2 قــــفاوـــملا11٤1 ماــــع مرــــحم
نوسرامي نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك
،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو

: يتأي ام مسري

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو ناوــنعب ،ثدـــحُت : ىلوألا ةداملا
.صاخ ثوعبمل ايلع ةفيظو ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

بترملاو صاــخ ثوعبـــمل ايلعلا ةفيــــظولا فيـــنــصت دّدحُي
 .صاخ صن بجومب اهب طبترملا

صاخ ثوعبمل ايلعلا ةفيظولا يف نييعتلا مّتي:٢ ةداملا
.يسائر موسرمب

ةّيمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس91 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص21 يف رئازجلاب رّرح
                   .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣44١ ماع رفص٩ يفخّرؤم4٥٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
تايــــفــيك ددــــحي ،١٢٠٢ ةـــنس ربــمـــتــبـــس٦١ قـــــفاوـــملا

يذلا٢٠٣-٢٥١ مقر صاخلا صيصختلا باسح ريس
كالـــــمألاو لاوـــــــمألاـــب صاــــــــخلا قودـــــــنـــصلا'' هـــناونــــع
ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرــتــسملا وأ ةرداــــــصملا
.''داسفلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥-211 ناـــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتسدلا ىلع ءاــــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
رــــــفـــــص81 يف خرؤـــــــمـلا٥٥1-66 مــــــــقر رــــمألا ىضـــــتقمبو –

نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا تاءارجالا

ماع رفـــص81 يف خرؤــــمـلا6٥1-66 مـــــقر رــــمألا ىضـــــتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،ممتملاو لدعملا

ماع لاوــــش8 يف خرؤـــــمـلا71-٤8 مـــقر نوـــناــقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعــتملاو٤891 ةنـــس وــيلوـــي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤمـلا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبــساــــحملاب قلعـــتملاو٠991 ةنــــس تــشـــغ٥1 قـــــــفاوــــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع مرــحم12 يف خرؤــــمـلا1٠-6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نم ةياقولاب قلعتملاو6٠٠2 ةنـــس رياربف٠2 قــــفاوـــملا72٤1
،ممتملاو لدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،هنم3٤ ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــملا182-12 مــــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع  ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

مـــقر رـــمألا نـــم3٤ ةداــــملا ماـــكحأل اقيــــبطت : ىلوألا ةّداملا
ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوــــش72 يف خرؤــــمـلا12-7٠
فدهي ،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2
صاخلا صيصختلا باسح ريس تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه
كالـــمألاو لاومألاب صاخلا قودــنصلا'' هناونع يذلا2٠3-2٥1 مقر
.''داسفلا ةحفاكم اياـــضق راـــطإ يف ةعجرتـــسملا وأ ةرداـــصملا

صيصخت باسـح ةنـــيزــخلا تاـــباـــتك يف حـــتــــفي :٢ ةّداملا
لاوـــمألاب صاـــخلا قودـــــنــصلا'' هـــناوـــنعو2٠3-2٥1 همــــقر صاــــخ
ةــــحفاكم اياـــضق راـــطإ يف ةعجرتـــسملا وأ ةرداــــصملا كالــــمألاو
.''داسفلا

فلــــكملا رـــيزولا وه باســــحلا اذه فرـــصب يســـيئرلا رمآلا
.ةيلاملاب

: يتأي ام باسحلا اذه يف دّيقي :٣ ةّداملا
: تاداريإلا باب يف

،ةيئاهن ةيئاضق ماكحأ ىلع ءانب ةرداصملا لاومألا–
،جراخلا نم ةعجرتسملا لاومألا–
.ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألا عيب جتان–

: تاقفنلا باب يف
وأ ةرداصملا تاءارجإ ذيفنتب ةقلعتملا فيراصملا عفد–

،عيبلا وأ عاجرتسالا
وأ ةرداــــصــــــــملا كالـــمألا ىلع ةلقـــــثملا نوـــيدلا ةــــيــــــفــــصــــت–

.ةعجرتسملا
باسحلا اذه يف ةدّيقملا تاقفنلاو تاداريإلا ةنّودم ددحت

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب
صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحت:4 ةّداملا

ريزولا نم رارق بجومب ،هالعأ روكذملا2٠3-2٥1 مقر صاخلا
.ةيلاملاب فلكملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذه رشني :٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس61 قفاوــملا3٤٤1 ماــــع رفـــص9 يف رئازـــــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ



02 قفاوملا3441 ماع رفص31 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيــــثوـــعـــبـــم نيــــيعت نمـــضـــتــي ،1202 ةنــــس ربمـــتبس
ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيصاخ
.جراخلاب

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

3441 ماع رفص31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمتبس02 قفاوملا
ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيصاخ نيثوعبم ،مهؤامسأ ةيتآلا

: يتأي امب نيفّلكم ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

طسوألا قرشلاو ةينيطسلفلا ةيضقلاب ،ماوع نيدلا رون–
،ايبيل ةيضقو

برغملا لودو ةيبرغلا ءارحصلا ةيضقب ،ينالب رامع–
،يبرعلا

،يلودلا نمألا اياضقب ،ةنيمي نب دمحأ–

،ايقيرفإو لحاسلاب ،يمليد ةعمجوب–

،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاب ،يدادح سواط–

،ةيداصتقالا ةيسامولبدلاب ،يواشرح ميركلا دبع–

.ىربكلا تاكارشلاب ،يقورز ىليل–

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

41 قفاوــملا3441 ماـــع رفـــص7 يفخّرؤــــم يسائر موـسرم
ةعــماـــج رـــيدم نييـــعت نمـــضـــتي ،1202 ةنس ربمتبـس
 .2 ةنيطنسق

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

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مامـــش باـــهولا دبع ّديـــــسلا ّنيــــعي ،1202 ةنــــس ربـــمــــتبس41
.2 ةنيطنسق ةعماجل اريدم

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

41 قفاوـملا3441 ماـــع رفـــص7 يفخّرؤـــم يــسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس ربـــمتبس

.“ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو“ ةيمومعلا ةسسؤملل

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

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اماع اريدم ،دياق ريمس دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس41
.“ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو“ ةيمومعلا ةسسؤملل

02 قفاوملا3441 ماع رفص31 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
ةّيرئازــــجلا ةّيروــــهــمـــجلل نيــــضّوفـــمو ةداـــــعلا قوـــــف
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا

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

3441 ماع رفص31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس02 قفاوملا
نيضّوفمو ةداعلا قوف نيريفس امهتفصب ،امهامسا يتآلا
امهفيـلـكـتـل ،ةـّيـبـعشلا ةـّيـطارـقـمـيّدـلا ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجـلـل
: ىرخأ فئاظوب

،)ةيلاردفلا ايناملأ ةيروهمج( ،نيلربب ،ماوع نيدلا رون–

.)اينامور ةيروهمج( ،تسراخوبب ،يدادح سواط–
`````````````````````````H`````````````````````````

41 قفاوملا3441 ماـــع رفـــــص7 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.ةضايرلاو بابشلا ةرازول
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،عيبس ميسن ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41
.ةضايرلاو بابشلا ةرازول اماع انيمأ

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

41 قــفاوـــملا3441 ماــــع رفــــص7 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.اقباس - لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،لالعج ميلس ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41
هفيلكتل ،اقباس - لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول اماع انيمأ
.ىرخأ ةفيظوب

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

41 قــــفاوـــملا3441 ماع رفــــص7 يفخّرؤــم يسائر موسرم
دصرملا سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.يندملا عمتجملل ينطولا

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

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يوازمح نامحرلا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس41
.يندملا عمتجملل ينطولا دصرملل اسيئر

ةّيدرف ميسارم
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١7  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع رفص٣١
13م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٠٢

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
بتكم عامتجا رضحم نم جرختسم ىلع عالطالا دعبو–

تشغ81 ءاعـــــبرألا موــــي دقـــعـــنملا يــــنــــطولا يبـــــعشلا سلــــجملا
 ،12٠2 ةنس

ةرداصلا ،ةيجن ةمود بئانلا ةافو ةداهش ىلع عالطالا دعبو–
،22٤3٠ مقر تحت ،12٠2 ةنس تشغ21 خيراتب نارهو ةيدلب نع

تاباختنالل نيحشرتملا مئاوق لودج ىلع عالطالا دعبو–
قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ موي ترج يتلا ةيعيرشتلا

يروـــــتسدلا سلـــجملا نالـــعإب قــــحـــلملا ،12٠2 ةنـــس وــــيــنوــي21
قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ةدعـــقلا يذ21 يف خرؤــــــملا12/د.م.إ/1٠ مقر
باـخـتـنال ةـيـئاــهـنـلا جــئاـــتــنـلا نـــمـضـتـملاو12٠2 ةنس ويــنوي32
لوأ موــي ىرـــج يذــلا يــــنـــــطوـلا يــــبـــــعـــــشلا سـلـجملا ءاــــــضـــــــعأ
،12٠2 ةنس وينوي21 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

،ةلوادملا دعبو–

ةمود بئانلا فالختسا فلم صحفت دعب ،هنأ اًرابتعا–
خيراتب نارهو ةيدلب نع ةرداصلا اهتافو ةداهش اميس ال ،ةيجن
ةافولا ةلاح تتــبث ،22٤3٠ مـــقر تــــحت ،12٠2 ةـــنــــس تــــشــغ21
ينــــــطولا يبـــعشلا سلــــجملا بـــتــكم حرـــــــص اهــــساــــسأ ىلع يتلا

موي دقعـنملا هبتـــكم عامـــتجا رضــــحم بجومب اهدعقم روغشب
،12٠2 ةنس تشغ81 ءاعبرألا

رــمألا نــم٥12 ةداـــــملا ماــكـــــحأ ىــــضـــتـــــقمب ،هــــنأ اًراــــبـــــتـعاو–
روــغـش دـعـب بــئاــــنــلا فـلـخــــتسـي ،هالـــعأ روـــكذـــملا1٠-12 مــقر
ددع ربكأ ىلع لصـــحـــتملا حـــشرـــتملاب ،ةاـــفولا بــــبسب هدعقم
ةيباختنالا ةمئاقلا يف بختنملا ريخألا حشرتملا دعب تاوصألا نم
،ةيباينلا ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل

يروتسدلا سلجملا

٣44١ ماـــع مرـــحـــم٢٢ يفخرؤـــم١٢/د م.ق /١٩٣ مـــقررارق
فالخـتساـب قـلـعـتـي ،١٢٠٢ ةــــــنس تشغ١٣ قـــفاوملا
.ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان

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

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،روتسدلا ىلع ءانب

2٤٤1 ماـع بـــجر62 يف خرؤملا1٠-12 مقر رمألا ىضتقمب–
يوضعلا نوناقلا نمــضتـملاو12٠2 ةنـــس سراـــم٠1 قــــفاوــــملا
 ،ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

قـفاوــملا٠٤٤1 ماـــع ناـــضــــمر7 يف خرؤــــملا ماظــــنلا ىضتقمبو–
،يروتسدلا سلجملا لمع دعاوق ددـــحي يذلا91٠2 ةنس وياــــم21
،ممتملاو لدعملا

12/د.م.إ/1٠ مـــقر يروــتــــسدلا سلــــجملا نالــــعإ ىضــــتقمبو–
وـيــنوـــي32 قــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماــــــع ةدــــــــعـــقـلا يذ21 يــف خرؤــــــملا

ءاــضـعأ باـخـتنال ةـيئاـــهـنـلا جــئاــتـنلا نــمـضـتملاو12٠2 ةــنس
ةدـــعــقلا يذ لوأ موــي ىرـــج يذــلا يـنطوــلا يـبـعـشلا ســـلـجـملا

،12٠2 ةنس وينوي21 قفاوملا2٤٤1 ماــع

ةيجن ةمود بئانلا دــعـقـم روـغـشـب حيرـصتـلا ىلــع ءاـنــبو–
ةرئادلا ،ينــطولا ريرـــحتلا ةهبــــج بزح ةمئاـــق يف ةبـــخـــتنملا
نـــم لــسرــملا ،ةاـــــــفوـــلا بــبــــسـب ،تــنشوـــمت نيـع ةيباـــــختنالا

يــــف خرؤـــملاو يــنــطوـــلا يبـعـــشــلا سـلــــــجــمــــلا ســـــيـــــــئر لــبـــــــــق
ةنامألاب لجسملا ،7٠/12ر أ.خأ مـقر تـحت ،12٠2 ةنس تشـغ81
12٠2 ةنس تشغ22 خيراــتب ،يروـتـسدـلا سـلـجـملل ةــماـــعــلا

،811 مقر تحت

41 قفاوملا3441 ماــع رـــفـــص7 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نيـــيــعت نمـــضـــتي ،1202 ةــنــــس رـــبــمــتبس

.ةيمومعلا لاغشألا ةرازول

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

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اماع انيمأ ،لالعج ميلس ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس41
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازول

41 قفاوملا3441 ماـــع رفـــص7 يفخّرؤــــم يذيفنت موسرم
رـــــيدـــم ماـــهـــم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس ربـــمتبس

.ةليمب يعماجلا زكرملا

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

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مامش باهولا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41
ةفــــيـــظوب هفيــــلكتل ،ةليـــمب يعـــماـــجلا زكرــــملل ارـــيدـــم هتـــفــــصب
.ىرخأ
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يروـــــتــــسدلا سلــــجـــملا نالـــــعإ ىلإ عوــــجرـــلاب هنأ ارابــتـــعاو–
يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنال ةيئاهنلا جئاتنلا نمضتملا
بزح يحشرتم ةمئاق ىلإ عوجرلابو ،هالعأ روكذملاو ينطولا

ترج يتلا ةيعيرشتلا تاباختنالل ينطولا ريرحتلا ةهبج
،تنشومت نيع ةيباختنالا ةرئادلاب12٠2 ةنس وينوي21 موي
ربكأ ىلع لصحتملا وه رمعا نب يبوقعي حشرتملا نأ نّيبت
،ةمئاقلا يف ةبختنملا ةريخألا ةحشرتملا دعب تاوصألا نم ددع

ةدــــــملل ،ةيـــجن ةـــمود ةافوــــتملا بئانلا فالختسال هلـــهؤي امم
،ةيباينلا ةدهعلا نم ةيقبتملا

:يتأي ام ررقي

ةافوتـــملا بئاــنلا دعـــقم روغـــش ةلاح نلــــعي:ىلوألا ةداملا
.ةيجن ةمود

يبوقعي حشرتملاب ةيجن ةـــمود بئانلا فلخـــــتست :٢ ةداملا
.رمعا نب

سلجملا سيئر ىلإ رارقلا اذـــه نم ةخـــسن ّغلـــبت :٣ ةداملا
ةيلحملا تاعامــجلاو ةيلـــخادلا رـــيزو ىلإو ،ينــــطولا يبــــعـــشلا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

نيتدقعنملا هيتسلج يف يروـتسدلا سـلجملا لوادـت اذهـب
تــــــشـــــغ13و٠3 قـــــــفاوـــــملا3٤٤1 ماـــع مرــحــم22و12 خـــيراـــتــب

.12٠2 ةـنـس

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دـمـحــم–

،ةوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،لـــيختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمحــم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دمحـمأ–

.اوضع ،يواروب رمع–

لّوألا ريزولا حلاصم
٣44١ ماــــع مّرــــحم٣٢ يفخرؤــــم كرــــتـــشـــم يرازو رارق

يرادإلا ميظنتلا ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
ةــــيزيدوــــيــــجلا مولعـلـل اـيـلـعـلا ةـيـنـطوـلاةسردملل

ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو ةيئاضفلا تايـــنـــقتلاو
 .اهميظنتو

–––––––––––
 ،لّوألا رـيزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

91 يف خّرؤـــــملا٥72-12 مــقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤـــــملا182-12 مـــــقر يسائرلا موــسرـــملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنـس ويلوي7 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مــــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربـف٥1 قـــفاوـــملا٥1٤1 ماع ناــــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤــملا٥62-8٠ مــــقر يذيــفـــنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشـغ91 قفاوملا92٤1  ماع نابـعش71
ةداــهـشو سـناــســيــلــلا ةداـــهـــش ىـلــع لوــصـحـلــل تاـساردــلا ماظـن
،هاروـتـكدـلا ةداـهـشو رـتساـمـلا

يف خّرؤــــــــملا391-٤1 مـــقر يذـــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــــحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قـــفاوـــملا٥3٤1 ماـــع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤــملا671-61 مـــقر يذيـــــفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا61٠2 ةنـــس ويــنوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

يف خّرؤــــملا٠٠3-٠2 مقر يذـــيـــفنتلا موــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص72
تاينقتلاو ةيزيدويجلا مولعلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ءاشنإ
،ةيئاضفلا

ىدامج9 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا81٠2 ةنس رياربـف٥2 قـــفاوــملا93٤1 ماـــع ةيـــناـــثلا
ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو ايلعلا ةسردملل يرادإلا ميظنتلا

،اهميظنتو

مّرحم21 يف خّرؤملا كرتــشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
فينصت ددحي يذلا91٠2 ةنس ربمتبس21 قفاوملا1٤٤1 ماع
ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ايلعلا ةسردملا
،اهل
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يف نيوكتلاب فلكملا دعاـــســملا رــيدـــملا دـــعاـــسي :4 ةداملا
راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلاو هاروتكدلا

 : نم لك ،ةيتالواقملا ةيقرتو

 ،ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا ةحلصم سيئر–

.هجئاتن نيمـثـتو ثحـبـلا ةـطشنأ ةـعباــتم ةحلصم سيئر–

 : يتأي امب فّلكيو

ىلع رهسلاو ،هاروتكدلا يف نيوكتلا ريس ةعباتمو ميظنت–
 ،لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلا قيبطت

ىوــتـــسم ىلع ثـــحــبـلا ةـــساــــيــس ةــيـــقرـــــت يف ةـــــمـــــهاـــسملا–
 ،اهطيشنتو ةسردـمـلا

يف ثحبلا تادحوو رباخم يف ثحبلا تاطاشن ةعباتم–
 ،مسقلا

 ،ثحبلا جئاتن نيمثت هنأش نم طاشن لكب مايقلا–

يتلا ثحبلا ةطشنأب ةـــصاـــخلا تامولـــعملا رــشــنو عـــمـــج–
 ،ةسردملا اهب موقت

ديدجتو ىوـتسملا نيسحتو نـيوـكــت جمارــب ةــعــباــتــم ناــمض–
 ،اهماجسنا ىلع رهسلاو ،ةذتاسألا تامولعم

قيسنتو ،ةسردـمـلـل يمـلـعـلا سلـجملا رـيس ةـعــباــتــم ناــمض–
 ،مسقلل ةيملعلا ناجّللا طاشن

عــــم نواـــعـــــتـلاو لداــــبـــتـلا ةــيـــــقرــــت ةــطـــشـــنأب ةرداـــــبـــملا–
 ،ثحبلاو ميلعتلا لاجم يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

يف ةينطولا تائـــيـــهلاو تاســـسؤــملا تايـــجاــحب لفـــكتلا–
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لاجم

مالعإلا ةمظنأب ّفلكملا دعاســملا رـــيدملا دـــعاــــسي:٥ ةداملا
: نم لك ،ةيجراخلا تاقالعلاو لاصتالاو

،ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم سيئر–

.فارشتسالاو ءاصحإلاو ةظقيلا ةحلصم سيئر –

 : يتأي امب فّلكيو

عقاوملاو ةسردملا تارشن( لاصتالا مئاعد زاجنإو ميمصت–
،)...ةينورتكلإلا

ةيتامولعملا تاكبشلاو ةيدعاقلا لكايهلا جاــمدإ ناـــمض–
 ،ةنمقرلا ةيقرتو

لخاد ةمولــعملا عمــجب حمــــست تاءارــــجإو تاـــيلآ عضو–
 ،اهرشنو اهتجلاعمو ةسردملا

تايجولونكت لــئاسوـــب ةسردملاـــب قلـعتت ةمولعم لك رشن–
 ،لاصتالاو مالعإلا

:يتأـي ام نارّرـــــــــقي

مقر يذيفنتلا موــسرـــملا ماكــــحأل اقيــــبطت: ىـلوألا ةداـملا
ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضـمر9 يف خّرؤملا61-671
ميـــظنــتلا ديدـــحت ىلإ رارـــقلا اذــــه فدـــهي ،هالــــعأ روـــكذــــملاو61٠2
تاينقتلاو ةيزيدويجلا مولعلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل يرادإلا
 .اهميظنتو ةينقتلا اهـحلاـصـم ةعيبطو ،ةيئاضفلا

: نم لك ةسردملا ريدم دعاسي:٢ ةداـملا

نيوـــكـــتلاو تاداـــهـــشلاو ميــلعـــتلاب فّلكم دـــعاـــسم ريدم–
،لصاوتملا

ثحـــبلاو هاروـــــتكدلا يف نيوــــكــــتلاب ّفلـــكم دعاـــســم رـــيدــــم–
 ،ةيتالواقملا ةيقرتو راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

تاقالعلاو لاصتالاو مالعإلا ةمـــظنأب فــّلكم دعاسم ريدم–
 ،ةيجراخلا

 ،ةسردملل ماعلا نيمألا–

 ،ةبتكملا ريدم–

.كيتايمويجلاو ضرألا دصر مسق سيئر–

 لّوألا لصفلا

نودعاسملا نوريدملا

تاداهشلاو ميلعتلاب فلكملا دعاسملا ريدملا دعاسي:٣ ةداملا
 : نم لك ،لصاوتملا نيوكتلاو

،تاداهشلاو مييقتلاو تاصبرتلاو ميلعتلا ةحلصم سيئر–

.لصاوتملا نيوكتلا ةحلصم سيئر–

 :  يتأي امب فّلكيو

 ،تاصبرتلاو ميلعتلا ريس مييقتو ةعباتم–

لبق نم ةمدقـــملا نيوـــكتلا ضورع ماجــــــــسنا ىلع رهـــسلا–
 ،ةسردملا ةيمنت ططخم عم مسقلا

لاـــجـــم يف هب لوـــمــــــعملا ميـــظـــــنتلا مارــــــتــــــحا ىلع رهـــــــسلا–
ةداعإو هيجوتو فراعملا ةبقارمو ليجستلا ةداعإو ليجستلا

 ،ةبلطلا هيجوت

يف ءارجإلاو هــب لومـــعـــملا ميــظـــنتلا مارــــتـــحا ىلع رــــهـــسلا–
 ،تاداهشلا ميلست لاجم

ةذتاسألا عم ةيـــجوغاديـــــبلا نوؤـــــشلا قيــســـنت ىلع رهــــسلا–
 ،ةسردملل ةيجوغاديبلا ناجّللاو

ةــــقالــــع اــــهــل يـتلا لصاوـــــتملا نيوـــكتلا تاـــطاشــن ةيـــقرت–
،ةسردملا ماهـمب

.اهنييحتو ةبلطلل ةيمسالا ةيقاطبلا كسم نامض–
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 ،بلاطلا ةدئافل تنرتنإلا ربع تامدخلا ريفوت نامض–

 ،ةسردملل ةيئاصحإلا ةيقاطبلا كسم–

اهــــنأـــش نم ةــــمولـــعم لك ،ةــــبلـــطلا فرـــصت تــــحت ،عــــضو–
،مههيجوت رايتخا ىلع مهتدعاسم

عـــــــــم نواـــــعـــــتـلاو لداـــبــــــتـلا ةــيــــــقرــت ةــطـــشـــنأب ةرداــــــبــملا–
 ،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

 ،ينهملا مهراسم يف ةبلطلا ةقفارم عيجشت–

يعاــمــــتـجالا اـهـــطـيـــــحـم عم ةـــسردـــملا تاــــقالــــع ةيــــقرـــت–
 ،ةكارشلا جماربب ةردابملاو ،يداصتقالاو

تاودنلا( ةيـــمـــلعلا تارهاـــظتلا ميظـــــنتو ةعباتم نامـــض–
.)خلإ ...تايقتلملاو

يناثلا لصفلا

ماعلا نيمألا

نمألا بتكم هب قحــلي يذلا ،ماعلا نيمألا دــعاـــسي:٦ ةداملا
  : نم لك ،يلخادلا

ةيفاقثلا تاـطاشنـلاو نـيوـكـتـلاو نيمدـخـتسملا رـيدم بئاــن–
 ،ةيضايرلاو

 ،لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان–

.ةينقتلا حلاصملا–

 : يتأي امب فّلكيو

يمدخـــتسمل ينهــملا راســملا رييــست ةعباـــتم ىلع رهــــسلا–
 ،ةسردملا

 ،ةينقتلا حلاصملل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا–

رباخمو تادحول ثحبلا ةطشنأ ليوـمت ةعباـــتم ناـــمض–
 ،ثحبلا

 ،اهتيقرتو ةيــضاـــيرلاو ةيفاقثلا ةطشـــنألا جمارب حارــــتقا–

 ،تازيهجتلا ءانتقاو لكاــــيهلا زاجنإ جمارب ةعباتم نامض–

 ،ةسردملل يلخادلا نمألا ططخم ةعباتم نامض–

ةينقتلا اهحلاــــصمو ةــــسردملا لكاـــيه ديوزــــت ىلع رهــــسلا–
 ،ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا تاكلتمملا ةنايصو ،ريسلا لئاسوب

 ،درجلا تالجس كسم ىلع رهسلا–

،اهذيفنت ةعباتمو ةسردملا ةينازيم عورشم ريضحت–

،ةيئاضقلا تاهجلا مامأ عازنلا لحم اياضقلا ةعباتم–

.ةبلطلا ماعطإو ءاويإب لفكتلا–

نــيوــكـــتـلاو نيـــمدـــخـــتســـملا رـــيدــــم بئاــــن دـــعاــــسي :7 ةداملا
: نم لك ،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلاو

نييـنـقـتـلاو نييرادإلاو ةذتاسألا نيمدختسملا ةحلصم سيئر–
 ،حلاصملا ناوعأو

 ،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا ةحلصم سيئر–

.تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم سيئر–

 : يتأي امب فلكيو

 ،نيمدختسملل ينهملا راسملا رييست نامض–

ىوتسملا نيـســحتو نـــيوـــكتلا جـــمارــب ذـــيفـــنــتلا زيح عــــضو–
ناوعأو نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملل تامولعملا ديدجتو
 ،حلاصملا

ىلع رـــــهـــســـلاو ،نيـــــمدـــخــــتســـملا دادـــعـــت رـــيـــيست ناــــــمـــض–
،مجسنملا مهعيزوت

رييستل يوـــنــسلا ططـــخملا ذيـــفـــنتلا زيح عــــضوو دادــــعإ–
،ةيرشبلا دراوملا

 ،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشــنلا جمارب ذيفـــنتلا زـــيح عضو–

.تاعزانملاو ةينوناقلا تافلملا ةعباتم–

 : نم لك ،لئاسولاو ةيلاــملا ريدم بئان دعاـــــسي:٨ ةداملا

 ،ةيلاملاو ةينازيملا ةحلصم سيئر–

 ،تازيهجتلاو تاقفصلا ةحلصم سيئر–

،فيشرألاو درجلاو لئاسولا ةحلصم سيئر–

.ةيعماجلا تامدخلا ةحلصم سيئر–

: يتأي امب فلكيو

يديهمتلا عورشملا ريضحتل ةيرورضلا رصانعلا عمج–
 ،ةينازيملل

 ،ةسردملا ةبساحم كسمو ةينازيملا ذيفنت نامض–

 ،ثحبلا تادحوو رباخمل ثحبلا ةطشنأ ليومت ةعباتم–

 ،درجلا تالجسل يمويلا كسملا–

رـــيـــغو ةلوـــقــنملا تاكلتـــمــملا ةــناـــيـــصو ةـــفاـــــــظن ناـــمـــــض–
 ،ةلوقنملا

،ةسردملا زيهجت جمارب ذيفنت نامض–

،ةبلطلا ماعطإو ءاويإ طورش نامض–

،ةبلطلاو نيمدختسملل ةيحصلا ةعباتملا نامض–

.حنملا ةمدخ ريس نامض–
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قرطلا لاـــمعتــساب ةبتـــكـــملل يقئاـــــثولا دـــيــــصرلا مــيـــظـــنت –
،اهدرجل يمويلا كسملاو بيترتلاو ةجلاعملل ةمئالملا

نم يـقـئاـثوـلا ديــــصرلا لامــــعتسال ةمئالملا طورـشلا عضو –
.ةيـفارـغويـلبيبلا مـهثوحب يف مــهتدعاسمو ،ةذتاسألاو ةبلطلا لبـق

عبارلا لصفلا
 كيتايمويجلاو ضرألا دصر مسق سيئر

كيتايمويجلاو ضرألا دصر مسق سيئر دعاسي :4١ ةداملا
 : نم لك

،ضرألا دصر ةحلصم سيئر–
 .كيتايمويجلا ةحلصم سيئر–
: يتأي امب فلكيو
 ،مسقلل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا–
ةيميلعتلا لــئاسوــلا ،ةبلـطـلاو ةذتاسألا فرصت تحت ،عضو–

،نيوكتلل ةيرورضلا
ميلعتلاب قلعتي اميف مسقـلا تاـطاشن قـيسنـتو طــيــطــخــت–

،ثحبلاو
،ميلعتلل نسحلا ريسلاو ةبلطلا ةبظاوم ىلع رهسلا–
ةـــجلاــعمو ةقبـــسملا ةجلاـــعملاب ةقلعــــتملا قرــطلا رـــيوـــطت–

ةيسدـــنهلاو ةيـــعاــعـــــشإلا تاـــحـــيــحـــصتلاو ةجذـــمنلا : تاـــناـــيبلا
 ،اهنييحت ىلع رهسلاو ،دعب نع فشكلاروصل

ةقلعتــــملا ثـــحبلا رواــــحمو ةيمــيــــــلعتلا مئاـــعدلا رــــيوــــطت–
ةيئاـــضفلا ةمــــظنألاو ةـــيئاـــيزيــفلاو ةـــيئاـــضـــفلا اــيزــيدوــيـــجلاب
،ةحالملل

تاينقتلاب ةقلعتملا فراعملاو ةربخلا رشنو جاتنإ ىلع رهسلا–
،اهريوطتو اهباستكاو ،ةيئاضفلا ايزيدويجلاو

كــــيــتاــيموـــيــجلاب ةقلـــعــتملا فراـــعــملا رـــيوـــطت ىلع رهــــسلا–
تاذ مـظــنلاو ةيــفارـــغجلا تاــمولـــعملا مــــظنو تانايبلا دعاوقو
.يئاضف عجرم

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٥١ ةداـملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس لّوأ قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم32 يف رـئازـجلاب رّرــح
.12٠2 ةنس

: يه ةسردملل ةينقتلا حلاصملا:٩ ةداملا
 ،يرصبلا يعمسلاو عبطلا زكرم–
زفلتملا ميلعتلاو لاصتالاو مالعإلا تاكبشو ةمظنألا زكرم–

 ،دعب نع ميلعتلاو
.تايجولونكتلا وهب–
يذلا يرصبلا يعمسلاو عـبـــطلا زـــكرـــم فلــــكي:٠١ ةداملا

: يتأي امب ،زكرملا لوؤسم هريدي
 ،ةسردملا لوح ةيمالعإ ةقيثو لك عبط–
 ،يملعو يميلعتو يجوغاديب لامعتسا تاذ ةقيثو لك عبط–
ةيرصبلا ةيعــــمسلا مئاــعدلا لك ليــــجستل ينـــقتلا معدلا–

.يميلعتلاو يجوغاديبلا لامعتسالا تاذ
 : نييتآلا نيعرفلا لمشيو
 ،عبطلا عرف–
.يرصبلا يعمسلا عرف–

لاصتالاو مالعإلا تاكبشو ةمظنألا زكرم فلكي:١١ ةداملا
،زكرملا لوؤسم هريدي يذلا ،دعب نع ميلعتلاو زفلتملا ميلعتلاو
 : يتأي امب

 ،اهرييستو اهترادإو تاكبشلا لالغتسا–
لاـــجــم يف يلآلا مالــــعإلا تاـــقــيـــبــطت رـــيوـــطتو لالغــــتــــسا–

،يجوغاديبلا رييستلا
زفلـتملا ميلعـــتلاب ةقلعـــتملا عــيراـــشملا ذيـــفـــنتو ةعــباـــتـــم–

سوردلا جاـــتــنإو دادـــعإ يف يـــنــقــتلا مـــعدلاو دعـــب نع مـــيلـــعتلاو
 ،تنرتنإلا ربع

.دعب نع ميلعتلا يف نيلخدتملا ريطأتو نيوكت–

لوؤسم هريدي يذلا تايجولونكتلا وهب فلكي:٢١ ةداملا
: يتأي امب ،تايجولونكتلا وهب

يف كيتايموـيـــجلاو ضرألا دـــصر مــســــقل ينــــقــــتــلا مـــــعدــلا–
،ةيقيبطتلا لامعألا وأ/و ةهجوملا لاـمـعألا رـيسو مـيــظــنــت

لاـــمــــعألا رــيـــسل ةيرورـــضلا تازيـــهـــجتلا ةنايـــصو رـــييست–
.ةهجوملا وأ/و ةيقيبطتلا

 ثلاثلا لصفلا

ةبتكملا ريدم

: نم لك ةبتكملا ريدم دعاسي:٣١ ةداملا
 ،ةجلاعملاو ءانتقالا ةحلصم سيئر–
.ةيفارغويلبيبلا ثوحبلا ةحلصم سيئر–
: يتأي امب فلكيو
،يعماجلا قيثوتلاو تافلؤملا ءانتقا جمارب حارتقا –
 ،ةسردملا صاصتخا ناديم يف اميس ال ،قيثوتلا رييست –
 ،تاركذملاو لئاسرلا ةيقاطب كسم –

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيئاضفلا ةلاكولل ماعلا ريدملا
ةيرئازجلا

قيدصوأ نيدلازع

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربإ
لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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: يتأي اـمنورّرـقي

موسرملا نــــــم3 ةداــــــمـــلا ماــــكـــــــــحأل اــــــقيــــبـطت: ىلوألا ةّداملا
قــــفاوـــملا92٤1 ماــــع لاوـــش11 يف خرؤـــمــــلا٥13-8٠ مــــــقر يذـــــــيفنتلا

صاخلا يساسألا نوـــــناـــــقلا نمــــضـــتملاو8٠٠2 ةـــنـــــــس رــــبوــتكأ11
،ةينـــــطولا ةيـــبرتلاب ةــــــصاــخلا كالــــسألل نيـــمـــتــنملا نيــــفـــظوـــملاب
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ىدل ةمدخلاب ماـيـقـلا ةـلاـح يف عضوـي
)تالـــــصاوـــملل ةيـــنـــطولا ةــــــسردـــــــمـلا( ةينارـــــمعلا ةئيهـــتلاو ةيلــــــحملا

نوفظوملا ،رارقلا اذه بجومب هيلع صوصنملا دادعتلا دودـــح يفو
: يتآلا كلسلل نومتنملا

ةيلحملاتاعامجلاوةيلخادلاةرازوحلاصمنمضت:٢ةداملا
رييست )تالصاومللةيــنــطولاةــسردـــملا(ةيـــنارــمعلاةئيـــهـــتلاو
ةداــــملايفروـــــكذملاكلـــسللنيمـــتنملانيفـــظوــمللينـــهــملاراـــسملا
يف ةددحملا ةيساسألاةيـــنوــناــقلاماكـــحأللاقبـــط ،هالـــعأىلوألا
92٤1 ماع لاوــش11 يف خرؤـــملا٥13-8٠ مـــقر يذيـــفنـــتلاموـــسرملا
.هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

مايــقلا ةلاـــح يف نوعوضوملا نوفظوملا ديفـتسي :٣ةداملا
يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط ةيقرتلا يف قحلا نم ةمدخلاب
ربوتكأ11 قفاوملا92٤1 ماــع لاوـــش11 يف خرؤـــملا٥13-8٠ مــــقر

.هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس

نيـــفــظوــملا فرـــط نم ةلوـــــغشملاةـــبترلانوــــكت :4ةداملا
.ةديدجلا ةبترلا ىلإ ليوحت لحم ةيقرت نم اودافتسا نيذلا

ةــــّيروهمجلل ةــــيمسّرلا ةدــــيرجـــــلا يــــف رارقلا اذه رــــشني:٥ةداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا

تشـــغ٤2قـــفاوــملا3٤٤1ماــــعمّرحم٥1 يف رـئازـــــجلاب رّرــــح
.12٠2ةنس

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قــــفاوملا٣44١ ماـــعمّرحم٥١ يفخّرؤــــمكرتشم يازو رارـــق
كالــــسألا ضــعب عــضو نمــــضتي ،١٢٠٢ ةــــنـــستــشــغ4٢
ةلاــح يف ةيــنـــطولا ةـيبرـــتـلا ةرازوـل ةـعـباــــتـلا ةصاـــــخلا
تاــعاـــــمــجلاو ةــيلــــــخادلا ةرازو ىدل ةمدخـــلاب مايــقلا
ةيـنـــطولا ةــسردـــملا( ةيـــنارمــعلا ةئيهـــــتلاو ةيــــلحملا
.)تالصاوملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولاّ نإ

،ةــــــينارمعلاةئيــــهتلاو ةـيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزوو

ماع بــــجر82يفخّرؤـــملا681-28 مــقر موسرملا ىضتقمب –
ةسردملا ثادحإ نمضتملاو2891 ةنسويام22قفاوملا2٠٤1
،اهريسو اهميظنتو تالصاوملل ةينطولا

91يفخرؤملا٥72-12مقريسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يذ62يفخرؤملا182-12مقريسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نييعتنمضتملاو12٠2ةنسويلوي7قــفاوــملا2٤٤1ماــــعةدعقلا
،ةموكحلاءاضعأ

92يفخرؤملا٥62-٤9مقريذيفنتلا موسرملا ىضتــقمبو –
ددحييذلا٤991ةنسربمتبس6قفاوملا٥1٤1ماعلوألاعيبر

،ةينطولاةيبرتلاريزوتايحالص

11يفخرؤملا٥13-8٠مقريذيفنتلا موسرملا ىضتــقمبو –
نوناقلانمضتملاو8٠٠2ةنسربوتكأ11قفاوملا92٤1ماعلاوش

ةــــصاــخلاكالـــسأللنيـــمتـــنملانيــفــظوـــملابصاـــخـــلايساـــسألا
،مّمتملاولّدعملا ،ةينطولاةيبرتلاب

٥يفخرؤملا391-٤1مقريذيفنتلا موسرملا ىضتــــقمبو –
ددـــحييذلا٤1٠2ةنـــسوـــيـــلوـــــي3قـــفاوـــملا٥3٤1ماـــعناـــضـــمر

،يرادإلا حالصإلاوةيمومعلاةفيظوللماعلاريدملاتايحالص

٤1يفخرؤملا133-81مقريذيفنتلا موسرملا ىضتــقمبو –
ددحي يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22قفاوملا٠٤٤1ماعيناثلاعيبر

ةئــــيـــــــهــتلاو ةـــيلــــــحــــملا تاـــعاـــمـــجلاو ةيلـــــــــخادلا ريزو تاــــيـــحالـــــص
،ةينارمعلا

62يفخرؤملا373-٠2مقريذيفنتلا موسرملا ىضتــقمبو –
قلعتملاو٠2٠2ةنسربمسيد21قفاوملا2٤٤1ماعيناثلاعيبر
،فظوملل ةيساسألاةينوناقلاتايعضولاب

ةيلخادلا ريزو
ةيلحملا تاعامجلاو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

دوجلب لامك

ةينطولا ةيبرتلا ريزو

دباعلب ميكحلا دبع

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

دادعتلا كلسلا

2 نودصتقملا
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يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
صخري يذـــلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

٠2 يف خّرؤـــملا يسائرلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤1 ماع لوألا عيبر
تامولعملا عمتجمل اماع اريدم ،ماحل دولوم دّيسلا نييعت
تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب
،ةنمقرلاو

: يتأي ام رّرقي

ريدـــملا ،ماـحل دوـــلوم دّيـــــــسلا ىلإ ضّوــــــــفــــــي: ىلوألا ةداملا
،هــتاــيــحالص دودــح يف ءاضمإلا ،تاــموــلــعملا عــمــتــجمل ماـــعـــلا

ىلــــع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عــيـــمـــج

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ92قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم٠2 يف رئازجلاب رّرح
1202.

يكيرت يبيب ميرك

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

ةنس تشغ٩٢قـــفاوـــملا٣44١ ماــــــع مرحم٠٢ يفخّرؤــــم رارق
تامدخلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202
.ةيديربلا

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

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ

يف خّرؤـــملا182-12 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نّمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤1 يف خّرؤملا871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٠2٠2 ةـنــس وــيــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

٤1 يف خّرؤملا971-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا1202 ةنــــس ويلوي7 قـــفاوـــــــملا2441 ماــــــع ةدعــــقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

22 يف خّرؤـــملا يذـــيــفــنتلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويام٤ قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر
ةرازوب ةيديربلا تامدخلل اريدم ،يواوز ريمس ّديسلا نييعت
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

ويلوي٠١ قفاوملا٢44١ ماع ةدعقلا يذ٩٢ يفخرؤم رارق
ةنـــجللا ءاـــضــــعأل ةيمــسالا ةمئاـــقلا ددـــحي ،١٢٠٢ ةنس

تاـــضــيوعــتلا تاـــفلم ميـــيقتو ةــــــساردل ةـــيـــنـــطولا
.ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا اياحضل

––––––––––
٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ92 يف خرؤم رارق بجومب

ةينطولا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت ،12٠2 ةنس ويلوي
ةيعيبطلا ثراوكلا اياحضل تاضيوعتلا تافلم مييقتو ةساردل
يذيفنتلا موسرملا نم٠1 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ىربكلا راطخألاو
قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا ىدامج82 يف خرؤملا2٠٤-٠9 مقر
ثراوكلا قودنص ميظنت نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد٥1
: يتأي امك ،ممتملاو لدعملا ،هريسو ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا

،ىربكلا راطخألل ينطولا بودنملا ،ةرفع ديمح دّيسلا–
،اسيئر ،ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا لثمم

ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان ،ةريوكوب ةيواعم دّيسلا–
،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةينازيملل

لمعلاو ةيوعمجلا ةكرحلا ريدم ،طامرش دـمحم دّيسلا–
،اوضع ،نماضتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يناسنإلا

نكسلا صاصتماب فلكم ،ريدم بئان ،مزوج ديشر ّديسلا–
فلـكـــملا رـــيزولا لـثـــمم ،يـــنــبــملا راـــطإلا لـــيـــهأــت ةداـــعإو شــــهلا

،اوضع ،نكسلاب
جماربو تاـــساردلا رـــيدـــم بئاـــن ،يـــساق مالـــعوب دّيــــسلا–

،اوضع ،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،رامثتسالا
،ةيئيبلا تاساردلا مييقت ةريدم ،يلع جاح ةريصن ةّديسلا–

.اوضع ،ةئيبلاب ةفلكملا ةريزولا ةلثمم

تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةنس تشغ٩٢قـــفاوـــملا٣44١ ماــــــع مرحم٠٢ يفخّرؤــــم رارق
ماعلا ريدملا ىلإ ءاـــضــمإلا ضــيوـــفت نمــــضـــتي ،1202

.تامولعملا عمتجمل
`````````````````````````

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ
يف خّرؤـــملا182-12 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–

نّمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤1 يف خّرؤملا871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٠2٠2 ةـنــس وــيــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص
٤1 يف خّرؤملا971-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو
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: يتأي ام رّرقي
رـــيدــــم ،يواوز ريــمس دّيــــــسلا ىلإ ضّوـــفـــي: ىلوألا ةداملا

ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيديربلا تامدخلا
قئاثولا عيمج ىلـع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو
ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
ةنس تشغ92قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم٠2 يف رئازجلاب رّرح

1202.
يكيرت يبيب ميرك

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

ةنس تشغ٩٢قـــفاوـــملا٣44١ ماــــــع مرحم٠٢ يفخّرؤــــم رارق
تامدخلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202
.ةيديربلا ةيلاملا

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

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ
يف خّرؤـــملا182-12 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–

نّمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤1 يف خّرؤملا871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٠2٠2 ةـنــس وــيــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص
٤1 يف خّرؤملا971-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا1202 ةنــــس ويلوي7 قـــفاوـــــــملا2441 ماــــــع ةدعــــقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

22 يف خّرؤـــملا يذـــيــفــنتلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
نــمـــضـــتـــملاو12٠2 ةـــنــس وـــياـــم٤ قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــــع ناضـمر
ةــــيلاــــملا تاـــمدــــــخلل ارـــيدـــم ،يــنـــغ قاـــحــسإ دّيـــسلا نييـــعت
 ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالــــصاوملاو ديرـــبلا ةرازوــــب ةيديربلا

: يتأي ام رّرقي
ريدم ،ينـــغ قاــحـــسإ دّيـــــــــسلا ىلإ ضّوـــــــفـــي: ىلوألا ةداملا

،هتايــــحالــص دودـــح يف ءاـــضـــمإلا ،ةيدـــيربلا ةيـــلاملا تاــمدخلا
ىلــــع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عــيـــمـــج

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ92قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم٠2 يف رئازجلاب رّرح
1202.

يكيرت يبيب ميرك

ةنس تشغ٩٢قـــفاوـــملا٣44١ ماــــــع مرحم٠٢ يفخّرؤــــم رارق
مـيـظـنـتـلارـيدـم ىلإ ءاضمإلا ضيوـفــت نــمضتــي ،1202
.ةينوناقلا نوؤشلاو
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،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ
يف خّرؤـــملا182-12 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–

نّمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤1 يف خّرؤملا871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٠2٠2 ةـنــس وــيــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص
٤1 يف خّرؤملا971-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا1202 ةنــــس ويلوي7 قـــفاوـــــــملا2441 ماــــــع ةدعــــقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

62 يف خّرؤـــملا يسائرلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر
نوؤشلاو ميظنتلل اريدم ،شومير نيمل دـمحم دّيسلا نييعت
ةــــيـــكلـــساللاو ةـــيـــكلـــسلا تالـــــصاوـــملاو دـــيرـــبلا ةرازوـــب ةــيـــنوــناــــقلا

،ةنمقرلاوتايجولونكتلاو

: يتأي ام رّرقي

،شومير نيمل دـمحم دّيــــــسلا ىلإ ضّوـــفـــي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ريدم
ىلــــع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عــيـــمـــج

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــــجلا يف رارــــــــقــــلا اذــــــــه رــــشــــــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ92قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم٠2 يف رئازجلاب رّرح
1202.

يكيرت يبيب ميرك
`````````````````````````H`````````````````````````

تشغ٩٢قفاوملا٣44١ ماـع مرحم٠٢ يفةخّرؤم تارارق
.نيريدم باون ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتت ،1202 ةنس

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

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ

يف خّرؤـــملا182-12 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نّمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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٥ يف خّرؤـــملا يسائرلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
81٠2 ةــنس رــبــمسيد31 قـــفاوملا٠٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر
ةبئان ،لوــلـــــحم ءارــــــحــص ماســـتبإ ةّديسلا نيـــيعت نمـــضـــتـــملاو
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب نيوكتلل ريدم
،ةنمقرلاوتايجولونكتلاو

: يتأي ام رّرقي
ءارـــــحـــص ماـــســــتـــبإ ةدّيــــــــسلا ىلإ ضّوـــــــفـــــــي: ىلوألا ةداملا

،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،نيوكتل      ا ريدم ةبئان ،لولحم
ىلــــع ،ةيكلساللاو ةيكلـــــسلا تالــــصاوملاو دــــيرـــبلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عــيـــمـــج

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ92قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم٠2 يف رئازجلاب رّرح
1202.

يكيرت يبيب ميرك
–––––––––––––––––

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ
يف خّرؤـــملا182-12 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–

نّمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤1 يف خّرؤملا871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٠2٠2 ةـنــس وــيــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص
٤1 يف خّرؤملا971-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا1202 ةنــــس ويلوي7 قـــفاوـــــــملا2441 ماــــــع ةدعــــقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

22 يف خّرؤـــملا يذـــيــفــنتلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
نمـــــــضـــتملاو12٠2 ةنــــس ويام٤ قـــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــع ناـــضـــمر
،ةينوناقلا نوؤشلل ريدم بئان ،يرزعلا داميعدّيسلا نييعت
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي
بئان ،يرزعلا داميع دّيــــــسلا ىلإ ضّوـــفـــي: ىلوألا ةداملا

مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينوناقلا نوؤشلا ريدم
عــيـــمـــج ىلــــع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ92قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم٠2 يف رئازجلاب رّرح
1202.

يكيرت يبيب ميرك

٤1 يف خّرؤملا871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٠2٠2 ةـنــس وــيــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص
٤1 يف خّرؤملا971-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا1202 ةنــــس ويلوي7 قـــفاوـــــــملا2441 ماــــــع ةدعــــقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٠2 يف خّرؤـــملا يسائرلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٠٤٤1 ماع لوألا عيبر
دراوــــــــملا رييــــســتل رــــيدــم ةـــبئاـــن ،جاــــعلا ةـــياـــب ةّديــــسلا نيـــيـــعـــت
ةيــــكــلـــساللاو ةيــــكلـــسلا تالــــــصاوــــملاو دــــيرـــبلا ةرازوـــب ةـــيرـــشـــبلا

،ةنمقرلاوتايجولونكتلاو

: يتأي ام رّرقي

ةــبئاـــن ،جاـــــعلا ةـــياب ةدّيــــــــسلا ىلإ ضّوـــــــفـــي: ىلوألا ةداملا
،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا دراوملا رييست ريدم
ىلــــع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالـــصاوملاو ديرـــبلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عــيـــمـــج

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــــجلا يف رارــــــــقــــلا اذـــــــه رـــــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس تشغ92قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم٠2 يف رئازجلاب رّرح
1202.

يكيرت يبيب ميرك

–––––––––––––––––

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ

يف خّرؤـــملا182-12 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نّمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قـــفاوـــملا2441 ماـــع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤1 يف خّرؤملا871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٠2٠2 ةـنــس وــيــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص

٤1 يف خّرؤملا971-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويــلوــي6 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا1202 ةنــــس ويلوي7 قـــفاوـــــــملا2441 ماــــــع ةدعــــقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري



ـه٣44١ ماع رفص١7٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمتبس٠٢ 22

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا
قفاوملا6141 ماع نابعش3 يفخّرؤملا كرتشملا
ةياقولا تاءارجإ دّدحي يذلا5991 ةنس ربمسيد62
.اهتحفاكمو ،زعاملاو منغلا دنع ةيطلاملا ىمحلا نم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيفيرلا ةيمنتلاوةحالفلا ريزو ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاوةحصلا ريزوو

ةيناثلاىدامج7 يف خّرؤملا80–88 مقر نوناقلا ىضتقمب–
تاطاــــشــنب قلعـــتــملاو8891 ةنـــس رياـــني62 قـــفاوـــملا8041 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيناويحلا ةحصلا ةيامحويرطيبلا بطلا

ماع بجر02 يف خّرؤملا01–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلا قلعتملاو1102 ةنس وينوي22 قفاوملا2341

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا70–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2102 ةنس رياربف12 قفاوملا3341 ماع

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

22 يف خّرؤملا66–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف22 قفاوملا5141 ماع ناضمر
ريبادتلاو اهب حيرصتلا بجي يتلا ةيناويحلا ضارمألا ةمئاق
،مّمتملاولّدعملا ،اهيلع قبطت يتلا ةماعلا

يف خّرؤملا371–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا3002 ةنس ليربأ41 قفاوملا4241 ماع رفص21
يناويح ءابو روهظ ةلاح يف ةرطايبلا ءابطألا دينجت تايفيك
ةيناويحلا ضارمألا نم ةيعامجلا ةياقولا تايلمعب مايقلا ءانثأو
،ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلا اهب رمأت يتلا

62 يف خّرؤملا28–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدــــحــي يذـــلا4002 ةنــــــــس سراــم81 قـــفاوــملا5241 ماـــــع مرـــــــحـــم

طبتري يتلا تآشنملل يحصلا دامتعالا حنم تايفيكوطورش
ردصملا تاذو ةيناويحلا تاجوتنملاوتاناويحلاب اهطاشن
،مّمتملا ،اهلقن اذكو يناويحلا

يف خّرؤملا421–01 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0102 ةنس ليربأ82 قفاوملا1341 ماع ىلوألا ىدامج31
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
ءابطألاو نييرطيبلا نيشتفملاو نييرطيبلا ءابطألا كالسأل
،نيصصختملا نييرطيبلا

يف خّرؤملا082–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3102 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا4341 ماع ناضمر32
مقر صاـــــخلا صيــــصختلا باـــســــح رـــيــيـــست تاـــيـــفيك دّدـــحـــي
،“ةيحالفلا ةيمنتلل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا203–931

12 يف خّرؤملا07–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5102 ةنس رياربف11 قفاوملا6341 ماع يناثلا عيبر
تاناويحلا ةحارجويرطيبلا بطلا ةسرامم طورش دّدحي

،صاخلا عاطقلا يف
يف خّرؤملا821–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

دّدحي يذلا0202 ةنس ويام12 قفاوملا1441 ماع ناضمر82
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

نابعش3 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تاءارجإ دّدحي يذلا5991 ةنس ربمسيد62 قفاوملا6141 ماع
،اهتحفاكمو ،زعاملاو منغلا دنع ةيطلاملا ىمحلا نم ةياقولا

: يتأي ام نورّرقي
يرازولا رارقلا ماكحأ ضعب رارقلا اذه لّدعي : ىلوألا ةداملا

ربمسيد62 قفاوملا6141 ماع نابعش3 يف خّرؤملاكرتشملا
ةيطلاملا ىمحلا نم ةياقولا تاءارجإ دّدحي يذلا5991 ةنس
.اهتحفاكمو ،زعاملاو منغلا دنع

كرتشملا يرازولا رارقلا نم21 ةداملا ماكحأ لّدعت :2 ةداملا
5991 ةنس ربمسيد62 قفاوملا6141 ماع نابعش3 يف خّرؤملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو
شتفملا نم حارتقا ىلع ءانب ،يلاولا عفري:21 ةداملا“

ةطيرش ،ةباصإلا نالعإ دعب ةذختملا ريبادتلا ،ةيالولل يرطيبلا
: يتأي ام

،ةموسوملا تاناويحلا لك ةدابإ–
ةطساوب رابتخالا دنع ةيبلس ةيلصملا ةبقارملا نوكت نأ–

ريزولا نم هب صخرم رخآ يمسر رابتخا يأ وأ ،داضملا دلوملا
)2( نيرهش دعب ،ةيشاملا عيطق ةيقب ىلع ةحالفلاب فّلكملا

تاناوـــيــحلا ةداـــبإ نم ،رثــــكألا ىلع رهـــــشأ )6( ةتـــــــــسو ،لقألا ىلع
،ةيطلاملا ىمحلاب ةباصملا

.”يئاهن ريهطتب مايقلا–
ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :3 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
32 قـــــفاوـــملا2441 ماـــع ةدـــعـــقلا يذ21 يف رئازـــــــجلاــب رّرـــــح

.1202 ةنس وينوي
ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

ناكسلاوةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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تشغ٦٢ قـــفاوـملا٣44١ ماـــع مرحم7١ يــفخرؤــــم رارـــق
ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس

ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول

–––––––––––––

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خرؤــملا182-12 مــقر يساــئرــلا موـسرــملا ىضـتــقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا99-٠9 مــقر يذـيـفنتلا موـسرـملا  ىضـتـقــمبو–
قلعتملاو٠991 ةنس سرام72 قفاوملا٠1٤1 ماع ناضمر لوأ
نيفــظوــمــلــل ةــبسنــلاــب يرادإلا رــيــيستــلاو نييــعــتــلا ةـــطـــلسب
تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا ناوعأو
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

يف خرؤملا٤٠-8٠ مــــقر يذيـفـنـتلا موـــسرــملا ىضتــقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
كالسألل نيمتنــملا نيـــفــظوـملاب صاـــخلا يـــساـــسألا نوــــناـــقلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خرؤملا٥٠-8٠ مــقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،باّجحلاو

يف خرؤملا181-8٠ مــقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
8٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسأ ىلإ

يف خرؤملا891-8٠ مقر يذيــفنـتلا موـسرــملا ىضتـقـمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي6 قفاوملا92٤1 ماع بجر3
كالسألا ىلإ نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا
،ةيتابنلا ةحصلا ةطلسب ةصاخلا

يف خرؤملا682-8٠ مقر يذيفـنـتلا موـسرــملا ىضـتـقـمبو–
نمـضـتملاو8٠٠2 ةنس ربـمتـبس71 قفاوملا92٤1 ماع ناـضــمر71
كالــسألل نيمـــتنــملا نيفـــظوـــملاب صاــــخلا يساـــــسألا نوناـقــلا
،ةحالفلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

يف خرؤملا163-8٠ مــقر يذيـفـنتلا موـسرــملا ىضتـقــمبو–
8٠٠2 ةنـس ربـمــفوــــن8 قــفاوــملا92٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ٠1
نيمـتـنملا نيفــظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيئاملا دراوملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ

يف خرؤملا٤21-٠1 مقر يذيفـنـتلا موـسرــملا ىضـتـقـمبو–
٠1٠2 ةنس لـيرــبأ82 قــفاوـملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج31

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
ءابطألاو نييرطيبلا نيشتفملاو نييرطيبلا ءابطألا كالسأل
،نيصصختملا نييرطيبلا

يف خرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضـتـقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا921-٠2 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضـتـقـمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خرؤملا991-٠2 مقو يذيفنتلا موـسرــملا ىضـتقــمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ٤
يف ةـيـنـقـتـلا ناـجـلــلاو ءاضعألا ةــيواستملا ةــيرادإلا ناــجــلــلاــب
،هنم1 ةطملا ،12 ةداملا اميسال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

٥2٤1 ماع ةجحلا يذ72 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةيواستملا  ناجللا ءاشنإ نمضتملاو٥٠٠2 ةنس رياني8 قفاوملا
ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأل ةصتخملا ءاضعألا
،ممتملاو لدعملا ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

: يتأي ام ررقي

ةــيواــســتم ةـــيرادإ ناــــجل )٥( ســـمــخ أشــــنت: ىلوألا ةداملا
ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخم ءاضعألا
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

: ىلوألا ةنجللا
ءابطألاو  نييرطيبلا نيشتفملاو نييرطيبلا ءابطألا : كالسأ

يرحبلا ديصلا يف نيشتفملاو نيصصختملا نييرــطيبلا
.تايئاملا ةيبرتو
: ةيناثلا ةنجللا

نييـــنــــقتلاو نيسدـــنهملا يدعاــــسمو نيسدــــنـــــهملا :كالسأ -
،)ةنايصلاو ربخملا يفو يلآلا مالعإلا يفو تايئاصحإلا يف(

دراوــــــملا يفو ةـــحالـــفلا يف( نييـــنقــتلاو نيــــسدــنـــهملا :كالسأ -
،)ةيئاملا

،ةيتابنلا ةحصلا يشتفم كلس -
.ةيتابنلا ةحصلا يبقارم كلس -

: ةثلاثلا ةنجللا
نيمجرتملاو نيفرصتملا يدعاسمو نيفرصتملا : كالسأ

ءاـنـمأ نييـقـئاـثوـلاو نييداصتـقالا نيلـلحملاو ةـمـجارـتــلا
.تاظوفحملا

: ةعبارلا ةنجللا
يقحلمو تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا يدعاسم : كالسأ

باّتكلاو ةرادإلا ناوعأو نييرادإلا نيبساحملاو ةرادإلا
.نيينقتلا ناوعألاو نيينقتلا نينواعملاو
: ةسماخلا ةنجللا

.باّجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلا :كالسأ
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لودجلل اقبط نيفظوملا نولثمي ءاضعأو ،ةرادإلا نولثمي ءاضعأ نم ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا لكشتت :٢ ةداملا
: يتآلا

 ةرادإلا ولثمم نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

3

٤

3

3

3

3

٤

3

3

3

3

٤

3

3

3

3

٤

3

3

3

كالسألا

: ىلوألا ةنجللا

ءابـــطألاو نيـــيرطـــيبلا نيـــشتــفــملاو نيـــيرــطــيـــبلا ءاــبـــطألا : كالسأ
يرــحــبلا دـــيـــصلا يف نيـــشــــتفملاو نيصصختملا نييرطيبلا

.تايئاملا ةيبرتو

: ةيناثلا ةنجللا

يف( نيينقتلاو نيسدنـهملا يدـــعاــســمو نيسدنهملا : كالسأ -
،)ةنايصلاو ربخملا يفو يلآلا مالعإلا يفو تايئاصحإلا

دراوملا يفو ةــــحالـــفلا يف( نيـــيــنــقـــتلاو نيـــسدـــنـــهـــملا : كالسأ -
،)ةيئاملا

،ةيتابنلا ةحصلا يشتفم كلس -

.ةيتابنلا ةحصلا يبقارم كلس -

: ةثلاثلا ةنجللا

نيمـــــــجرـــــــتملاو نيفرصتملا يدـــــــعاسمو نيفرصتملا : كالسأ
ءاـــنـــمأ نييـــقـــئاـــثوـــلاو نييداصتـــقالا نيلـــلحملاو ةـــمـــجارـــتـــلا
.تاظوفحملا

: ةعبارلا ةنجللا

يقـحـلـمو تاــظوــفحملا ءاــنــمأ نييــقــئاــثوــلا يدــعاسم : كالسأ
باــــــــّتــــــــكـــــــــلاو ةرادإلا ناوـــــــــعأو نييرادإلا نيبساحملاو ةرادإلا

.نيينقتلا ناوعألاو نيينقتلا نينواعملاو

: ةسماخلا ةنجللا

.باّجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلا  : كالسأ

ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو٥٠٠2 ةنس رياني8 قفاوملا٥2٤1 ماع ةجحلا يذ72 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :٣ ةداملا
.ممتملاو لدعملا ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا

.12٠2 ةنس تشغ62 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم71 يف رئزجلاب رّرح

ينادمح ديمحلا دبع
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ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ١٣ قـــفاوـملا٣44١ ماـــع مرحم٢٢ يــفخرؤــــم رارـــق
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازولةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا

–––––––––––––

ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحت،12٠2 ةنس تشغ13 قـــفاوـملا3٤٤1 ماـــع مرحم22 يــف خرؤــــم رارق بجومب
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظومكالسأب ةصتخملا

 ةرادإلا ولثمم نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءامسا يملاغ

ةليقع يدعس

ةميهف ةليبحوب

 ةجيدخ يدامح

داعس ينال

 ةمطاف ليلخ
 ءارهزلا

ةيكرت يوابرع

ةنيمأ رتعز

ريمس يديزوب

ةيزوف يدومح

 يزوف يشكيبع

داعس ةدوع نب

ةديوج يدبع

يلع سوسملب

يميهارب

مويقلا دبع

ديعسلا شابردح

نيدلا رون يركسب

لامك لالعش

بنيز يرمعلب

يحي ةيرشعوب

دلاخ ةراب

نامحد نب
زوريف

لابحوب
كلاملا دبع

ةليلد مامح

ىليل يموت

يبرعلا سويك

قراط ىسيع نب

سيردا ةريبش

رودق جاح
دومحم

سابع يدلاخم

لامج مجان

ةنيربص وشإ

نيمسايل كاشوب

لامج مجان

ةكيلم يسينول

ةينوص شادمح

ديمح فسوي دلو

لامج مجان

ةحيتف شوعب

دمحـم يماوس

كالسألا

: ىلوألا ةنجللا

نيشتـــــفملاو نييرـــــطــــــيــــــبــــــلا ءاــــــبــــــطألا : كالسأ
نييرطيبلا ءاــــــــــبــــــــــطألاو  نييرــــــــــطــــــــــيــــــــــبـــــــــــلا
دــــــــــــيصلا يف نيشتــــــــــــفملاو نيصصخـــــــــــــتملا
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

: ةيناثلا ةنجللا

نيسدنـهملا يدـــعاــســمو نيسدنهملا : كالسأ -
يلآلا مالعإلا يفو تايئاصحإلا يف( نيينقتلاو
،)ةنايصلاو ربخم يفو

ةـــحالـــفلا يف( نيـــيــنقـــتلاو نيسدـــــنهملا : كالسأ -
،)ةيئاملا دراوملا يفو

،ةيتابنلا ةحصلا يشتفم كلس -

.ةيتابنلا ةحصلا يبقارم كلس -

: ةثلاثلا ةنجللا

نيفرصتملا يدعاسمو نيفرصتملا : كالسأ
نيلـــــــلحملاو ةـــــــمـــــــجارـــــــتـــــــلا نيمــــــــجرــــــــتملاو
ءاــــــــنــــــــمأ نييــــــــقــــــــئاـــــــــثوـــــــــلاو نييداصتـــــــــقالا
.تاظوفحملا
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ةراجتلا ةرازو

وينوي7 قفاوملا2441 ماع لاوش62 يفخّرؤم رارق
يتلا تامدخلاو لاغشألا ةمئاق دّدحي ،1202 ةنس
مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا نكمي
.لباقمب اهب مايقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

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

6 يف خّرؤملا741-98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9891 ةنس تشغ8 قفاوملا0141 ماع مّرحم
هميظنتو مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا ءاشنإ

،هنم5 ةداملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو

يف خّرؤملا214-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا9141 ماع نابعش81
تاـــمدـــخلا نــــع ةــــجتاــــنلا تادئاـــعلا صيـــصخت تايـــفـــــيك دّدــحي
ىلع ةدايز ،ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت يتلا لاغشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم

يف خّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام رّرقي

موـــــسرــملا نـــم2 ةداـــملا ماـــكــحأل اقـــيــبـــطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا9141 ماع نابعش81 يف خّرؤملا214-89 مقر يذيفنتلا

مقر يذيفنتلا موسرملانم5 ةداملاو ،8991 ةنس ربـــمـسيد7
ةنس تشغ8 قفاوملا0141 ماع مّرـــــحم6 يف خّرؤملا98-741
ةمئاق ديدــــحت ىلإ رارـــقلا اذه فدـــهي ،هالعأ نـــيروـــكذــملا ،9891
ةبــــقارــمل يرئازـــجلا زـــكرــملا نكـــمي يــتلا تاـــمدــخلاو لاـــغـــشألا
.لباقمب اهب مايقلا مزرلاو ةيعونلا

ةيـــــفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفــظوم كالـــسأب ةصتــــخملا ءاضـــعألا ةيواســـتملا ةيرادإلا ناجللا سأري
.لئاسولا ةرادإ ريدم ،لامج مجان دّيسلا

 ةرادإلا ولثمم نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

بيطلا ةكيرب

ةليمج دايع

ىليل ديع

ريذن يرودق

ردب زاكعوب

دمـحم يفيس

 هــــلــلا نوـــع

نامحرلا دـبع

فسوي يامح

 يناديعس
ءارهزلا ةمطاف

تنوشيابط

دمــحم

ىسيع نب

نيدلا رون

لامج كاركوأ

 مومقا نب
يشايعلا

يندم ةيفلاخم

 ةداعسوب
ةنيربص

ةميعن ساروب

فسوي سومسم

ةيدعس يبرعلوا

لامج مجان

ةحيتف يراتخم

 يواسيعلب
دازرهش

لامج مجان

ىسوم يزاغ

 ينامح
ديمحلا دبع

كالسألا

: ةعبارلا ةنجللا

تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا يدعاسم : كالسأ
نيــــــيرادإلا نيــــبــساــحملاو ةرادإلا يـــقــــحـــلمو
نيينقتلا نينواعملاو بّاتكلاو ةرادإلاناوعأو
.نيينقتلا ناوعألاو

: ةسماخلا ةنجللا

تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلا  : كالسأ
.باّجحلاو
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دــيدجتو ىوــتسم نيسحتو نــيوــكــت تارود مــيــظـــنـــت –01
،تاجوتنملا ليلحتو ةباقرلا تالاجم يف فراعملا

حلاصل ثحبلا لامعأ وأ/و ةساردلا عيراشم زاجنإ –11
.ىرخألا تائيهلاو نييداصتقالا نيلماعتملا

2 ةداملا يف ةروكذملا تامدخلاو لاغشألا زجنت:3 ةداملا
تايقافتا وأ تاقفص وأ تايبلط وأ دوقع ىلع ءانب ،هالعأ

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

زكرملل ماعلا ريدملا ىلإ ةمدخ ءادأ بلط لك مدقي :4 ةداملا
.مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا

تامدخلاو لاغشألا نم ةيتأتملا تاداريإلا ضبقت:5 ةداملا
فرصلاب رمآلا موقي يتلا ،رارقلا اذه نم2 ةداملا يف ةروكذملا

عيرشتلل اقبـط ،ضرغلا اذهل ّنيعملا ليكولا فرط نم ،اهتنياعمب
.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةرداص تاداريإ اهنأ ساسأ ىلع تاداريإلا عفدت :6 ةداملا
جراــــخ ةـــيلـــمــعلا “ ناوــــنـــع يف ،فرــــــــــصلاب يـــسيـــئرلا رـــمآلا نــــع
نم اهليصحت متي امدنع لامعتسالل ةلباق نوكتو “ةينازيملا

يفاضإ لجس يف ةسسؤملا تاباسح يف بساحملا نوعلا لبق
.ضرغلا اذهل حوتفم

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

وــيــنوــي7 قـــفاوـــــملا2441 ماـــع لاوـــش62 يف رئازـــــجلاب رّرح
.1202 ةنس

ڤيزر لامك

يف ةروكذملا تامدخلاو لاغشألا ةمئاق دّدحت:2 ةداملا
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا

راطإ يف براجتلاو تارابتخالاو ليلاحتلاب مايقلا –1
تاجوتنملا اذكو قوسلا يف ةضورعملا تاجوتنملا ةقباطم مييقت
،ريدصتلل ةهجوملا

لامعأ صخي اميف تاسسؤملل ينقتلا معدلا ميدقت –2
ةيعون نيسـحتب نيقلعـــتملا يبــيرـــجتلاو يقيـــبــطـــتلا ثــــحبلا
،تاجوتنملا

تايقتلملاو ةيساردلا مايألاو تايقتلملاو تاودنلا ميظنت –3
نيلماعتملا حلاصل زكرملا عوضومب ةقالع اهل يتلا ةيملعلا
،نييداصتقالا

راطإ يف يملعلا عباطلا تاذ قئاثولا عيزوتو دادعإ –4
،يملعلا ثحبلا

ةقفارمو هيجوتو ةدعاسمو ةينقتلا تاساردلاب مايقلا –5
براجتلاو ليلاحتلا رباخم حتف فدهب نييداصتقالا نيلماعتملا

،اهلالغتساو

ةقـــــباــطم ميـــيـــقــتل رباــــخــــملا نيـــب اــــم ةـــنراـــقم مـــيـــظــنــــت –6
،تاجوتنملا

تاراــــبـــتـــخالاو لـــيــلاـــحـــتلا لــــجأ نـــم تاـــّنيــــعلا عاـــطـــتـــقا –7
،نييداصتقالا نيلماعتملا حلاصل براجتلاو

نيــــلــماـــعتـــملا ةدئاـــــفل مزرلا ةــــقــباـــطــمو ةـــيــعوـــن مـــيــيـــقت –8
،نييداصتقالا

صخي اميف نييداصتقالا نيلماعتملل ةينقتلا ةدعاسملا –9
،دامتعالاو قيدصتلاو ةدوجلا تامالع عضو

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


