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ةـّيميظنتميسارم

دامتعا ليوحتونيباب ثادـحإ نـمضتي،12٠2 ةنـــس رــبمـتبــس62 قــفاوملا3٤٤1 ماع رفص91 يف خّرؤم363-12 مقر يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةلودلا ةـــينازيم يف

1 مقر قحلملا ىلع ةــــقفاوملا نـمضتي،12٠2 ةنـــس رــبمـتبــس92 قــفاوملا3٤٤1 ماع رفص22 يف خّرؤم٠73-12مقر يسائر موسرم
مرــــبملا ،”نارجيت يساح” ةاـّـمسملا ةــحاـسملا يف اهلالغتساو تاـقورحملا نع ثحبلل٥1٠2 ةنس ويلوي82 يف خرؤملا دقعلاب

ةــينطولا ةـــكرشلاو )طفنلأ( تاـــقورحملا دراوــم نيمثتل ةــينطولا ةــــــلاــــكولا نيب12٠2 ةــــــنس وــينوي٥1 يف رـــــئازجلا ةــــنيدمب
................................................................................................................................................ مهسأ تاذ ةكرش ،''كارطانوس''

2 مقر قحلملا ىلع ةــــقفاوملا نـمضتي،12٠2 ةنـــس رــبمـتبــس92 قــفاوملا3٤٤1 ماع رفص22 يف خّرؤم173-12مقر يسائر موسرم
مرــــــبملا ،”II تيناهوأ” ةاــــّمسملا ةـــــــــحاـسملا يف اــــهلالغتساو تاـــــقورحملا نع ثحبلل٥1٠2 ةنس ويلوي82 يف خرؤملا دقعلاب

ةــينطولا ةـــكرشلاو )طفنلأ( تاـــقورحملا دراوــم نيمثتل ةــينطولا ةـــــــــلاـــــكولا نيب12٠2 ةــــــــنس تشغ٤ يف رـــــــئازجلا ةــــــنيدمب
...............................................................................................................................................مهسأ تاذ ةكرش ،''كارطانوس''

دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا حنم نـمضتي،12٠2 ةنس ربمـتبس92 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص22 يف خّرؤم273-12مقر يسائر موسرم
........''رئازجلا قرش لامش'' ةاّمسملا ةحاسملا يف تاقورحملا لالــغتسا وأ/و ثحبلا تاطاــشنل ايمجنم اًدنس )طفنلأ( تاقورحملا

ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي ،12٠2 ةنـــس رــبمـتبــس72 قــفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠2 يف خّرؤم٤63-12مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................عاطق لك بسح12٠2 ةنسل زيهجتلل

حلاصملل ايلعلا بصانملا ةمئاق ددحي ،12٠2 ةنـــس رــبمـتبــس72 قــفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠2 يف خّرؤم٥63-12مقر يذيفنت موسرم
...اهب ةطبترملا  ةيلالدتسالا ةداــيزلا اذــكو اــــــهب نييعتلا طورـــــشو ةـــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيجراخلا

ةـّيدرفميسارم

ريزولا حلاصمب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا

ضعب يف بئارضلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

...وزو يزيت ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

تاموظنمو ةيتامولعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب مالعإلا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................ركسعم ةيالو يف

...نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

بابشلا ةرازوب نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس٤1 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................ةملاق ةيالو يف نماضتلاو
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صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

ضعب يف ةراجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

ةرازوب ةماعلا ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

لاغشألا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................اقباس– لقنلاو ةيمومعلا

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ةرازوب تالداعملاو تاداهشلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس61 قفاوملا3441 ماع رفص9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

..............ةريوبلا ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس61 قفاوملا3441 ماع رفص9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

مالعإلا تاموظنمو ةيتامولعملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

بابشلا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

ةنمقرلا ريزو ناويد ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو

داصتقالا معدو يئيبلا ماظنلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس61 قفاوملا3441 ماع رفص9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب يمقرلا

ةنمقرلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو

تالصاوملاو ديربلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11 قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ناويد ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس61 قفاوملا3441 ماع رفص9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................ةيفيرلا

ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................وزو يزيت ةيالو يف ءانبلاو

ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................................تارداصلا

ريدم بئان ماهم ءاهنإ ،يلاوتلا ىلع ،نانمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا3441 ماع مّرحم12 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................)كاردتسا( اهب نييعتلاو يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاب
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلاةرازو

نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع ددــحي ،12٠2 ةـنس ربمتبس91 قفاوملا3٤٤1 ماـع رفص21 يف خّرؤــم كرتشم يرازو رارق
.......................................................................ايلعلا ةمكحملا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت دّدحي ،12٠2 ةنس ربمتبس٥ قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم72 يف خّرؤـم كرتشم يرازو رارـق
........................................................................................................................................................بتاكم يف يملعلا ثحبلاو

تايجولونكت يف ثحبلا زكرمل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،12٠2 ةنس ربمتبس8قفاوملا3٤٤1 ماعرفص لوأ يف خرؤمكرتـشم يرازو رارق
........................................................................................................................................................................ةيعارزلا ةيذغتلا

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

،"يضايرلا بيردتلا" ةبعش حتف نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوـــــي13 قفاوــــملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ12 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
،"ةضايرلل ةيدعاقلا لكايهلا رييست" صصخت ،"يضايرلا رييستلاو ةرادإلا " ةبعشو ،"يوبخنلا يضايرلا بيردتلا " صصخت
ةسردملاب ينهم رتسام ةداهش لينل ةيجوغاديبلا امهجمارب ددحيو "ةيضايرلاو ةيندبلا تاطاشنلا تاينقتو مولع" ناديم
...................................................................................................................ميهارب يلادل اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا

هيجوتلاو جردتلاو مييقتلا تايفيك ددحي ،12٠2 ةنس ويلوي13 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ12 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................ميهارب يلادل اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملاب ينهم رتسام ةداهش لينل

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي71قــفاوــملا2441 ماــع ةدـــعــقــلا يذ6 يف خّرؤــم رارق
...............................يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا0202 ةنس رياربف02

ربوتكأ11 قفاوملا٠3٤1 ماع لاوش22 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس ويلوي92قفاوملا2٤٤1 ماعةّجحلا يذ91 يفخّرؤم رارق
ةدئافل ةنسلا ةياهنل جئاتنلا باسح لافقإ دنع يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا ةمهاسم ةبسن ددحي يذلا9٠٠2 ةنس

......................................................................اهلصاح عيزوت تايفيكو ةعانصلاو ةراجتلا فرغو ةعانصلاوةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا

صئاصخب قلعتملا ينقتلا ماظنلا نمضتي،٠2٠2ةــنـــس وينوي٥2 قــــفاوملا1٤٤1ماـــع ةدعقلا يذ3يف خّرؤــــم كرــتشم يرازو رارــــق
............................................................................................................................................)كاردــتسا(.رمخملا بيلحلا عاونأ

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي ،12٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم82 يفخّرؤم كرتـشـم يرازو رارـق
...............................................................................................................................................................بتاكم يف ةينالديصلا
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5م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣

ةـّيميظنتميسارم
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستــلا ةــيــنازــيــم
12٠2،

: يتأي ام مسري
يترازو رييست تاينازيم لودج يف ثدحي: ىلوألا ةّداملا

،لدعلاو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نانّيبملا نابابلا

ةئام هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغــلي:٢ ةّداملا
فلأ نونامثو ةسمخو ناتئامو انويلم نوسمخو ةتسو
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دــّيقم )جد٠٠٠.٥82.6٥1( رانيد
.”عمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو

ةئام هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٣ ةّداملا
فلأ نونامثو ةسمخو ناتئامو انويلم نوسمخو ةتسو
يترازو رييست تاينازيم يف ديقي )جد٠٠٠.٥82.6٥1( رانيد
لدــعـلاو ،ةـيـنارـمـعلا ةئـيـهـتلاو ةـيـلحملا تاـعاـمـجلاو ةـيـلــخادـلا

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نيّنيبملا نيبابلا يفو
ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موــسرملا اذـــه رـشنــي :٤ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
ربمتبس62 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص91 يف رئازجلاب رّرح

.12٠2 ةنس
نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماع رفص٩١ يفخّرؤم٣٦٣-١٢ مقر يسائر موسرم
ثادـحإ نـمضتي،١٢٠٢ ةنـــس رــبمـتبــس٦٢ قــفاوملا
.ةلودلا ةـــينازيم يف داــمتعا لــيوـحـتونيباب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7–19 ناــتداــمــلا اــمــيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنـبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
لاوـــش8 يــف خرؤـمـلا71–٤8 مــقر نوـــناــقــلا ىــضـتـقــمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيـلاــملا نوــناــق نمـضـتملاو12٠2 ةـنـس وـيــنوــي8 قـــفاوـملا
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

150.141.000

150.141.000

150.141.000

150.141.000

150.141.000

150.141.000 
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ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

ريضحتب ةقلعتملا نويدلا ةيوست - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
...............................................................1٠/11/٠2٠2 ءاتفتسا ميظنتو

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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



ـه٣٤٤١ ماع رفص57٦٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣ 6

٣٤٤١ ماع رفص٢٢ يفخّرؤم٠7٣-١٢مقر يسائر موسرم
ةــــقفاوملا نـمضتي،١٢٠٢ ةنـــس رــبمـتبــس٩٢ قــفاوملا

وـيــلوــي٨٢ يفخرؤــملا دــقـعـلاـب١ مـــقر قـحـلــملا ىلــع
يف اهلالغتساو تاـقورحملا نع ثحبلل5١٠٢ ةنس

ةــــنيدمب مرــــبملا ،”نارجيت يساح” ةاّمسملا ةــحاـسملا
ةــــــلاــــكوــلا نيــب١٢٠٢ ةــــنــس وـــيـنوــي5١ يف رـــــئازجلا
)طــفـنـلأ( تاـــقورـــحملا دراوــم نيمـثـتــــل ةــيــــنـــــطوــلا

.مهسأ تاذ ةكرش ،''كارطانوس'' ةــينطولا ةـــكرشلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــــتداـــمــــلا اـــمـيـس ال ،روـتـــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤملا2٠1–٥9 مقر يسائرلا موسرــمـلا ىــضـتــقـمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ8
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

يف خرؤملا8٤–89 مقر يساــئرـلا موــسرــمــلا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو8991 ةنس رياربف11 قفاوملا81٤1 ماع لاوش٤1
تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا

لّدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،مّمتملاو

يف خرؤــملا٠82–٥1 مـقر يساــئرـلا موـسرـمـلا ىضــتـقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا73٤1 ماع مرحم11
يف اهلالغتساو تاقورحملا  نع ثحبلا دقع ىلع ةقفاوملا
رئازجلا ةنيدمب مربملا ،”نارجيت يساح” ةاــّمسملا ةحاسملا

دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب٥1٠2 ةنس ويلوي82 يف
ةكرش ،''كارطانوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
،مهسأ تاذ

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا932–12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

6.144.000

6.144.000

6.144.000

6.144.000

6.144.000

6.144.000 
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لدعلا ةرازو
لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا ةيريدم
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخملا تاقفنلا

ءاتفتسا ميظنتو ريضحتب ةقلعتملا نويدلا ةيوست - ةيزكرملا ةرادإلا
1٠/11/٠2٠2...........................................................................................

عباسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

..............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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7م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم٠32و٥6 ناتداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤملا2٠1–٥9 مقر يسائرلا موــسرمـــلا ىـضـتــقـمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس ليربأ8 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ8
،ةقاطلل ينطولا سلجملا ءاشنإ

يف خرؤملا8٤–89 مقر يساــئرــلا موــسرــمــــلا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو8991 ةنس رياربف11 قفاوملا81٤1 ماع لاّوش٤1
تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا نوناقلا

لّدعملا ،”كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو
،مّمتملاو

يف خرؤملا٠82–٥1 مقر يسائرلا موـسرـمــلا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا73٤1 ماع مّرحم11
،اـهـلالــغـتـساو تاــقورحملا نــع ثـحـبـلا دوــقــع ىلــع ةــقــفاوـملا
ةلاكولا نيب٥1٠2 ةنس ويلوي82 يف رئازجلا ةنيدــمب ةمرـبملا
ةـــكرــشــلاو )طــفـنــلأ( تاــقورـحملا دراوــم نيـمـثـتل ةيـنـطوـلا
،مهسأ تاذ ةكرش ،''كارطانوس'' ةينطولا

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا932–12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

يـف خرؤــملا دـــقــعــلاــب2 مــقر قــحلــملا ىلـــع عالــطالا دـــعـبو –
اـهـلالـغـتـساو تاــقورحملا نــع ثـحـبـلل٥1٠2 ةنــس وــيلوــي82

رئازجلا ةنيدمب مربملا ،”II تيناهوأ” ةاّمسملا ةحاسملا يف
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب12٠2 ةنس تشغ٤ يف

ةكرش ،''كارطانوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
،مهسأ تاذ

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

خرؤملا دقعـلاب2 مــقر قـحـلـملا ىلــع قــفاوــي: ىلوألا ةّداملا
اهلالغتساو تاقورحملا نع ثحبلل٥1٠2 ةنس ويلوي82 يف
رئازجلا ةنيدمب مربملا ،”II تيناهوأ” ةاّمسملا ةحاسملا يف
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب12٠2 ةنس تشغ٤ يف

ةكرش ،''كارطانوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنيو ،مهسأ تاذ

يــف خرؤــملا دـــقـــعــلاــب1 مــــقر قـــحلــمـلا ىلــع عالـطالا دـــعـبو –
يف اهلالغتساو تاقورحملا نع ثحبلل٥1٠2 ةنس ويــلوــي82
رئازجلا ةنيدمب مربملا ،”نارجيت يساح” ةاّمسملا ةحاسملا

دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب12٠2 ةنس وينوي٥1 يف
ةكرش ،''كارطانوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا
،مهسأ تاذ

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

خرؤملا دقعلاب1 مقر قحلملا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
اهلالغتساو تاقورحملا نع ثحبلل٥1٠2 ةنس ويلوي82 يف
ةـــنـــيدمب مرـــبملا ،”نارـــجــــيــــت يساــــح” ةاــــّمسملا ةــــحاسملا يف

نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب12٠2 ةنس وينوي٥1 يف رئازجلا
،''كارطانوس'' ةينطولا ةكرشلاو )طفنلأ( تاقورحملا دراوم

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنيو ،مهسأ تاذ ةكرش
.امهب

ةــّيمـسّرـلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشنــــي :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس92 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص22 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع رفص٢٢ يفخّرؤم١7٣-١٢مقر يسائر موسرم
ةــــقفاوملا نـمضتي،١٢٠٢ ةنـــس رــبمـتبــس٩٢ قــفاوملا

وـيلوــي٨٢ يفخرؤــملا دــقــعـلاـب٢ مــقر قــحــلـملا ىلــع
يف اــــهلالغتساو تاـــــقورحملا نع ثحبلل5١٠٢ ةنس

ةــــــنيدمب مرــــــبملا ،”II تيناهوأ” ةاــــّمسملا ةـــــــــحاـسملا
ةـــــــــلاـــــكولا نيب١٢٠٢ ةــــــــنس تشغ٤ يف رـــــــئازجلا
)طــــفــنــــلأ( تاـــــقورـــحمـلا دراوـــم نيـمــثتـــل ةـــيـنــطوــــلا

.مهسأ تاذ ةكرش ،''كارطانوس'' ةــينطولا ةـــكرشلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداــــمــــلا اـــمـيــس ال ،روـتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا
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ةــّيــمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يــف موـــسرـــملا اذــــه رــــشنــي :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس92 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص22 يف رئازـجلاب رّرــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع رفص٢٢ يفخّرؤم٢7٣-١٢مقر يسائر موسرم
ةلاكولا حنم نـمضتي،١٢٠٢ ةنـــس رــبمـتبــس٩٢ قــفاوملا
اًدنس )طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا

تاقورحملا لالــــغتسا وأ/و ثحبلا تاطاــشنل ًايمجنم
.''رئازجلا قرش لامش'' ةاّمسملا ةحاسملا يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداــمــلا اــمـيــس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم8 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا

يفخّرؤملا182-12 مــقر يـــساـئرلا موـسرـملا ىضـتــقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا722-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش21

تاطاشن ةسراممل ةيمجنملا تادنسلا حنم تايفيكو طورش
،اهلالغتساو تاقورحملا نع ثحبلا

يف خرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

قبطملا يميظنتلا قيقحتلا جئاتن ىلع عالطالا دعبو –
،بلطلا اذه ىلع

ةعباتلا ةصتخملا حلاصملا ريراقت ىلع عالطالا دعبو –
،اهئارآو  مجانملاو ةقاطلا ةرازول

: يتأي ام مسري

نوـــناـــقــلا نـــم8 ةداـــملا ماــــكــحأل اـــقـيـبـطــت: ىلوألا ةّداـمـلا
قــفاوـملا1٤٤1 ماــع يـناـثــلا عــيـبر٤1 يــف خرؤــمـلا31–91 مــقر
ةينطولا ةلاكولا حنمت ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11
تاطاشنل ايمجنم ادنس ،)طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل
: ةاّمسملا ةحاسملا يف تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحبلا

٠٤1و721و٥21و321و221 : لتكلا( ''رئازجلا قرش لامش''
.2ملك28,79٥.٤6 اهردق ةيلامجإ ةحاسم يطغت )2٤1و1٤1و

ةــيرادإلا تاــعــطاـــقملا يف اـــيـــئزـــج وأ اـــيـــلـــك ةـــحاسملا دـــتمت
قوسو فراطلاو ةبانعو ةدكيكسو لجيجو ةياجب تايالول
فيطسو ةنتابو ةركسبو يقاوبلا مأو ةسبتو ةملاقو سارهأ

.ةنيطنسقو ةليمو

،تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحبلا تاحاسم ددحت :٢ ةّداملا
ةـقـحـلملا تاـطـطـخـمـلـل اـقـبـط ،يمـجــنملا دــنسلا اذــه عوضوــم
طاقنلل يعباتتلا لاصيإلا قيرط نع ،موسرملا اذه لصأب
اذه لصأب قفرملا قحلملا يف ةيفارغجلا اهتايثادحإ ةددحملا
.موسرملا

لالغتسا وأ/و ثحبلل يمجنملا دنسلا اذه حنمي:٣ ةّداملا
تاـقورحملا دراوـم نيمـثـتـل ةـيــنــطوــلا ةــلاــكوــلــل تاــقورحملا
ةدـيرجلا يف موــسرملا اذـــه رشن خيرات نم ءادتبا ،)طفنلأ(
.ةّيمسّرلا

ةــّيمسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرملا اذـــه رـشنــي :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس92 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص22 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع رفص٠٢ يفخّرؤم٤٦٣-١٢مقر يذيفنت موسرم
تاــقـفن عيزوت لدعــي ،١٢٠٢ ةنـــس رــبمـتبــس7٢ قــفاوملا

لـــك بــسـح١٢٠٢ ةـنـسـل زــيـهجـتـلل ةــلودــلا ةـيــنازــيـم
.عاطق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداــمــلا اــمـيــس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاــنـبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خّرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،12٠2 ةنسل

يف خّرؤمـلا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤمـلا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع  ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا722–89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.667( رانيد نويلم نوتسو ةتسو ةئامعبس هردق
نويلم نوسمخو ةعبرأو ةئامتس اهردق جمانرب ةصخرو
عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٤٥6( رانيد
يف خّرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش72
قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.موسرملا اذهب

هردق عفد دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.667( رانيد نوـيـلـم نوـتسو ةـتـسو ةـئاـــمعـبس
نويلم نوسمخو ةعبرأو ةئامتس اهردق جمانرب ةصخرو
عـباـطلا تاذ تاــقــفـنلا يـف نادــّيـقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٤٥6( راـنــيد
يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش72
قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.موسرملا اذهب

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

ربمتبس72 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

٣٤٤١ ماع رفص٠٢ يفخّرؤم5٦٣-١٢مقر يذيفنت موسرم
ةــمــئاـــق ددـــحـي ،١٢٠٢ ةــنــــس رــبمـــتبـــــس7٢ قــفاوــمـلا
دـــيربلا ةرازول ةيجراخلا حلاصملل ايلعلا بصانملا

نييعتلا طورـــــشو ةـــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالـــصاوملاو
.اهب ةطبترملا  ةــــــيلالدتسالا ةداـــــــيزلا اذــــكو اــــــهب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـيكـلســلا تالــصاوــملاو دــيرـبـلا رــيزو رــيرــقــت ىلــع ءاـنب –
،ةيكلساللاو

1٤1و٥–211 ناـتداــمـلا اــميـس ال ،روتــسدــلا ىلــع ءاـنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

يـف خرؤـملا7٠3-7٠ مــقر يساـئرـلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو –
يذــلا7٠٠2 ةنـس رـبمـتـبس92 قــفاوـملا82٤1 ماــع ناـضــمر71
ايلعلا بصانملا يلغاـشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي

،هنم٥ ةداملا  اميسال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

عاطقلا

ةجتنملا تامدخلا معد

نيوكتلاو ةيبرتلا

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

)ريناندلا فالآب(

ةصخر
جمانربلا

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

دامتعا
عفدلا

ةصصخملا غلابملا

٠٠٠.211

٠٠٠.٤٥6

٠٠٠.٦٦7

-

٠٠٠.٤٥6

٠٠٠.٤5٦

قحلملا

)ريناندلا فالآب(
ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

٠٠٠.667

٠٠٠.٦٦7

٠٠٠.٤٥6

٠٠٠.٤5٦

عاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقــــفنل يطايــــتحا

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

ةصخر
جمانربلا

دامتعا
عفدلا

ةاغلملا غلابملا
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يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٠-8٠ مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خرؤملا٠٠2-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠1٠2 ةنس تـشغ٠3 قفاوملا13٤1 ماع ناضمر٠2
كالـسألل نيـمـتنـملا نيـفــظوــملاـب صاــخلا يــساــسألا نوــناـــقــلا
مالــعإلا تايـجوـــلوـنـكـتو دـــيرــبــلاـب ةــفـلـــكـمـلا ةرادإلاــب ةــصاــخلا

،لاصتالاو

يف خرؤملا913-91 مقر يذـيفــنـتلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو –
يذلا91٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥
ةرازوــل ةيجراخلا حلاصملل ايـلــعـلا بــصاــنـملا ةـمـئاــق ددــحي
تاـيـجوــلونـكـتلاو ةـيــكلـساللا و ةيكلسلا تالصاوملا و ديربلا

ةيلالدتسالا ةداـيزلا اذــكو ،اــهـب قاـحـتـلالا طورـشو ةـنـمـقرلاو
،اهب ةطبترملا

يف خرؤملا181-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنــس وــيــلوــي6 قـــفاوـملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعــقلا يذ٤1
تالـصاوــملاو دــيربلل ةـيـئالوــلا ةــيرــيدــملا ءاــشــنإ نـمضتملاو
،اهميظنت ديدحتو ،ةيكلساللا و ةيكلسلا

: يتأي ام مسري

ةـمــئاــق دــيدــحـت ىلإ موــسرــملا اذــــه فدــــهــي :ىلوألا ةّداملا
تالــصاوــملاو دـيربلا ةرازول ةيجراخلا حلاصملل ايلعلا بصانملا
ةداــيزــلا اذــكو اـهــب نيـيـعـتـلا طورــشو ةـيـكـلسالـلاو ةــيكــلسلا
.اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا

لوألا لـصفلا

ايلعلا بصانملا ةمئاق

ةيجراخلا حلاصملل ايلعلا بصانملا ةمئاق ددحت:٢ ةّداملا
: يتأي امك ،ةيكلساللا و ةيكلسلا تالصاوملا و ديربلا ةرازول

،ةحلصم سيئر –

.بتكم سيئر –

يناثلا لـصفلا

نييعتلا طورش

: حلاصملا ءاسؤر نــّيـعي:٣ ةّداملا

 : نيب نم ،ديربلا ةحلصم ناونعب / أ

شتفم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا –
تاونس )3( ثالث نوتبثيو ،يسيئر فرصتم وأ ديربلل مسق
،فظوم ةفصب ةيلعفلا ةمدخلا نم

ديربلل يسيئر شتفم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا –
،فرصتم وأ للحم فرصتم وأ ديربلل2 ىوتسم شتفم وأ

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثيو

1 ىوـتـسـم شـتـفـم ةـبـتر ىلإ نومـتـني نيذــلا نيــفظوـملا –
ةـيلـعـفـلا ةـمدــخلا نـم تاوـنـس )8( يـناــمـث نوـتـبـثيو ،دــيرـبلل
.ةفصلا هذهب

،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ةحـلـصـم ناونـعـب /ب
 : نيب نم

شتفم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا –
)3( ثالث نوتبثيو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل يسيئر

،فظوم ةفصب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

سدنهم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا –
يسيئر سدنهم وأ لاصتالا و مالعإلا تايجولونكتل يسيئر
،تاـيـئاـصـحإلا يـف يسـيــئر سدـنـهــم وأ ،يـلآلا مالــعإلا يـف
،فظوم ةفصب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )3( ثالث نوتبثيو

ةــلود سدــنـهــــــــــــم ةـبـتر ىلإ نوـمـتــــــــــــنـي نـيذـلا نيـفـظوملا –
مالــعإلا يـف ةــلود سدـنـهم وأ لاـصـتالاو مالــعإلا تاــيــجوــلوـنـكـتل
سدنـهم دــعاـسـم وأ تاـيـئاـصـحإلا يـف ةــلود سدنـــهـم وأ،يلآلا

يف2 ىوــتسم سدنهم دعاسم وأ يلآلا مالعإلا يف2 ىوتسم
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثيو ،تايئاصحإلا

،ةفصلا هذهب

يقيبطت سدنهم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا –
تاونس )8( ينامث نوتبثيو ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

 : نيب نم،لئاسولاو ةرادإلا ةحلصم ناونعب /ج

فرصتم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا –
نم تاونس )3( ثالث نوتبثيو ،اهل ةلداعم ةبتر وأ يسيئر
،فظوم ةفصب ةيلعفلا ةمدخلا

وأ للحم فرصتم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا –
تاونس )٥( سمخ نوتبثيو ،امهل ةلداعم ةبتر وأ فرصتم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم
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: بتاكملا ءاسؤر نــّيعي :٤ ةّداملا

: نيب نم ،ديربلا ةحلصم بتاكم ناونعب / أ

شتفم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا –
،امهل ةلداعم ةبتر وأ يسيئر فرصتم وأ ديربلل مسق

يسـيـئر شتــفــم ةــبــتر ىلإ نوــمــتــنــي نــيذــلا نيفـــظوـملا –
للـحـم فرصـتـم وأ دــيرـبـلل2 ىوـتـســم شــتفــم وأ دــيرــبلل
)3( ثالــث نوــتــبــثــيو ،اــمــهـــل ةـــلداـــعـــم ةـــبـــتر وأ ،فرصتـــم وأ

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

1 ىوتسم شتفم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا –
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثيو ،ديربلل
.ةفصلا

مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكـت ةــحــلصم بتاــكــم ناوــنــعــب / ب
: نيب نم،لاصتالاو

شتفم ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا –
يسيئر سدنهم وأ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل يسيئر
يــف يسـيـئر سدـنـهم وأ لاـصـتالاو مالــعإلا تايــجوــلوــنـكتل
،تايئاصحإلا يف يسيئر سدنهم وأ يلآلا مالعإلا

ةــلود سدنــهـم ةــبـتر ىلإ نوـمـتـنـي نـيذــلا نيـفــظوــملا –
مالعإلا يف ةـلود سدنـهــم وأ لاـصـتالاو مالــعإلاتاـيــجولوـنـكـتل
سدنـهـم دــعاـســم وأ تايئاصحإلا يف ةــلود سدنـهـم وأيلآلا

يف2 ىوتـسـم سدـنـهم دــعاـســم وأ يلآلا مالعإلا يـف2 ىوـتـسـم
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )3( ثالث نوتبثيو،تايئاصحإلا

،ةفصلا هذهب

يقيبطت سدنهم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا –
تاونس )٥( سمخ نوتبثيو ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل
                                                  .ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

: نيب نم ،لئاسولاو ةرادإلا ةحلصم بتاكم ناونعب / ج

فرصتم ةبتر ىلإ  ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيفظوملا –
،اهل ةلداعم ةبتر وأ يسيئر

وأ للحم فرصتم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيفظوملا –
تاونس )3( ثالث نوتبثيو ،امهل ةلداعم ةبتر وأ فرصتم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

ثلاثلا لـصفلا

ةيلالدتسالا ةدايزلا

بصانملاب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت :5 ةّداملا
: يتآلا لودجلل اقفو ،هالعأ٤ و3 نيتداملا يف ةروكذملا ايلعلا

عبارلا لـصفلا

نييعتلا تاءارجإ

ســيـئر ،نيـيلاــعـلا نيبـصـنـملا يـف نييــعـتـلا مــتـــي:٦ ةّداملا
،موسرملا اذه يف امهيلع صوصنملا ،بتكم سيئرو ةحلصم
ةـيــكـــلـــســلا تالــصاوـمـلاو دـــيرـبـلا رـــــيزو نـــم رارـــق بـــــجوــمـب
دــيرـبـلل يـئالوــلا رــيدــملا نــم حارـتقا ىلــع ءاــنـب ،ةيـكـــلــسالـلاو
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

نولـــغــشــي نيذــلا نوـفــظوــملا يـمـتـني نأ بــجــي:7 ةّداملا
تاـيــحالـصـل ةــقـفاوـم اـهـماــهـم نوـكـت بــتر ىلإ اـيــلـع بــصاـنـم
.ةينعملا لكايهلا

سماخلا لـصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةينوناق ةفصب نونّيعملا نوفظوملا ديفتسي:٨ ةّداملا
بتاـــكملا ءاسؤرو حـــلاصملا ءاسؤرـــل اـــيــــلــــعــــلا بصاــــنملا يف

نييعتلا طورش نوفوتسي ال نيذلا ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا
اذـــــه بجومب ةددحملا ةـــــيـــــلالدـــــتسالا ةداـــــيزـــــلا نــــــم ،ةدــــــيدجلا
.لوغشملا يلاعلا بصنملا يف مهماهم ءاهنإ ةياغ ىلإ موسرملا

اهل يتلا ةئيهلل ةيريدقتلا ةطلسلا ةاعارم عم :٩ ةّداملا
ةــفصب نوــنــّيــعملا نوــفــظوملا ظــفــتــحـــي ،نييـــعـــتـــلا ةـــيـــحالص
،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ايلعلا بصانملا دحأ يف ةينوناق

.ىلعأ ةبتر ىلإ مهتيقرت ةلاح يف مهبصانمب

913-91 مقر يذيـفـنتـلا موــسرــملا ماـــكـحأ ىغــلـت:٠١ ةّداملا
ربمسيد2 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عــيــبر٥ يــف خرؤــملا

حـلاصمـلـل اـيـلــعــلا بصاــنملا ةــمــئاــق ددــحــي يذــلا91٠2 ةــــنس
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيجراخلا

ةدايزلا اذكو ،اهب قاحتلالا طورشو ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
.اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا

ةــّيـمسّرــلا ةدــيرجلا يـف موــسرــملا اذــــه رـشــني :١١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس72 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

8

7

٥91

٥٤1

ايلعلا بصانملا

ةحلصــم سيئر

 بتــكــم سيئر

 مقرلا
يلالدتسالا

ىوتسملا

ةيلالدتسالا ةدايزلا
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ةـّيدرفميسارم
قفاوــملا3441 ماـــع رـــفــص4 يـفخّرؤـــم يذـيـفـنــت موــسرــم

ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11
لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب ريدم
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،باحرأ ةميسن ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
ريزولا حلاصمب ةقفارملاو معدلا لكايهل ريدم ةبئان اهتفصب
ةــفرـــعـملا داــصـتــقاـب فــلــكـملا لوألا رــيزوــلا ىدــل بدــتـنملا

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةئشانلا تاسسؤملاو

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوـملا3441 ماــع رـــفـص4 يـفخّرؤـــم يذـيـفـنـت موــسرـــم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11
.تايالولا ضعب يف بئارضلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
: ةيتآلا تايالولا يف بئارضلل نيريدم مهتفصب

،راشب ةيالو يف ،يسودنق بودجم–

،ناسملت ةيالو يف ،يلداش نب رصان–

ىلع هتلاحإل،ةنيـطـنـسق ةــيالو يف ،نيــســح مــيرـكــلا دــبــع–
.دعاقتلا

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا3441 ماــع رــفـص4 يـفخّرؤـــم يذـيـفـنـت موــسرــم
بــئاـن ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11
.وزو يزيت ةعماجب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ريديإ قازرلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ريدم بئان هتفصب
اميف يلاعلا نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو
.وزو يزيت ةعماجب جردتلا دعب

قــفاوـملا3441 ماــع رــفــص4 يـفخّرؤــم يذيـفـنـتموــسرــم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنـس ربـمـتـبـس11
نيوكتلا ةرازوب مالعإلا تاموظنمو ةيتامولعملا

.نيينهملا ميلعتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دمحأ اباب ميلس دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
نيوكتلا ةرازوب مالعإلا تاموظنمو ةيتامولعملل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل،نيينهملا ميلعتلاو

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوـملا3441 ماــع رـــفص4 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
رـيدــم ماهم ءاـهـنإ نــمـضتي ،1202 ةـنـس رــبـمـتبس11
.ركسعم ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نــيدــلا لاــمــج دـــّيســلا ماــهــم ىهـنـت ،1202 ةـنس رــبـمـتــبس11
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدم هتفصب ،دمحا يديس نب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ركسعم ةيالو يف

–––––––––––★–––––––––––

قـفاوملا3441 ماــع رــفــص4 يــفخّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرـــم
ةــشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ىفطصم ةليمج ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ةشتفم اهتفصب ،ياقزلا

–––––––––––★–––––––––––

قـفاوــملا3441 ماــع رـــفـص7 يــفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس٤١
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس٤1
: ةضايرلاو بابشلا ةرازوب نيريدم امهتفصب
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يـف ةـضاــيرــلا ةـيــقرـتـل ارــيدـــم ،وــغاــطوــب نــيدــلا حالــص–
طاسوألا يفو عيمجلل ةضايرلاو نـيوــكتلاو ةـيـبرـتـلا طاـسوأ
،ةصصختملا

ةاــيـحلاو تاـسـسؤـملا ةـــعـباـــتـمل ارــيدــم ،دـيـس نــب لاـمــج–
.ةضايرلا تايقالــخأو ةيوــعـمـجلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماــع رـفـص51 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
رـيدــم ماــهـم ءاـهـنإ نمضتي ،1202 ةنـس ربـمـتـبس22
.ةملاق ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع رــفـص51 يـف خّرؤـم يذــيفنت موـسرــم بــجوــمب
حاتـفـم دــّيسـلا ماــهـم ىـهـنت ،1202 ةـنـس رــبمـتـبس22 قــفاوــملا

يـف نـماضتـلاو يــعاـمـتـجالا طاـشـنـلل ارــيدــم هـتـفـصـب ،يـموـت
.ةملاــق ةيالو

–––––––––––★–––––––––––

قـفاوـملا3441 ماــع رـــفـص4 يـفخّرؤـــم يذـيـفـنـت موــسرـــم
فــّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11
نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيـخـلـتلاو تاـساردــلاـب
.ةنيدملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةماشوب ظيفحلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب
.هبلط ىلع ءانب ،ةنيدملاو

–––––––––––★–––––––––––

قـفاوــملا3441 ماــع رـــفـص7 يـفخّرؤـــم يذــيـفـنـت موـــسرــم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41
.تايالولا ضعب يف ةراجتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس41
مهجامدإ ةداعإل ،ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيريدم مهتفصب

: هيلصألا مهتبتر يف

،تسغنمات ةيالو يف ،ةنيود نب روشاع–

،فراطلا ةيالو يف ،ةنباعش رمع–

.نازيلغ ةيالو يف ،يرومز نايزمأ دمحـم–

قــفاوــملا3441 ماــع رــفــص4 يــفخّرؤــم يذيـفـنت موـــسرــم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنس رـبـمتـبس11
– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةماعلا ةرادإلا

.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،1202 ةنس وينوي32 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
ةرازوب ةماعلا ةرادإلل اريدم هتفصب ،دنڤ ليبن دّيسلا ماهم
.اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

–––––––––––★–––––––––––

قـفاوــملا3441 ماــع رـفــص4 يـفخّرؤــم يذـيـفـنـت موـــسرـــم
بــئاــن ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس11
.اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يبماش باهولا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
تاراـطملل ةيساسألا تآشنملا ريوطتل ريدم بــئاـن هـتـفـصب
ىلــع هـتــلاــحإل،اـــقـباــس– لـــقـنـلاو ةـيموـمـعـلا لاــغـشألا ةرازوــب
.دعاقتلا

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا3441 ماــع رـفــص4 يـفخّرؤـــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ةـــفـّلـــكـم نييـعــت نــمــضـتي ،1202 ةـنــس رــبـمـتـبـس11
بدتنملا ريزولا حلاصمب صيـخـلـتـلاو تاساردــلاـب
ةـــفرـــعـملا داـــصــتقاــب فـــّلــكـملا ،لوألا رــيزوــلا ىدــل

.ةئشانلا تاسسؤملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةفّلكم ،باحرأ ةميسن ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمتبس11
ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا

–––––––––––★–––––––––––

قـفاوـملا3441 ماــع رـفــص7 يـفخّرؤـــم يذــيـفــنـت موـــسرـــم
فــــّلــكـم نيـيــعـت نـــمـضـتي ،1202 ةــنــس ربــمـتـبـس41
يـلاـعــلا مـيــلـعـتـلا ةرازوــب صـيـخلـتلاو تاــساردــلاــب
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
افّلكم ،يلسرم جرعألا دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس41
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
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قــفاوــملا3441 ماــع رــفـــص4 يـفخّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم
ةــسـيــئر نييـعــت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رــبــمـتـبـس11
.تايئاصحإلاو ةنـمـقرـلا رــيزو ناوــيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رــبزــموـب ةـنـيرـبـص ةدـــّيسلا نـّيـعـت ،1202 ةنـس رـبمـتـبـس11
.تاـيـئاـصـحإلاو ةنـمـقرـلا رــيزو ناوـيدــل ةـسـيـئر

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوـملا3441 ماـــع رـفــص9 يـفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ماظنلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس61
ةنمقرلا ةرازوـب يمـقرــلا داــصـتقالا مــــعدو يئـيـبلا

.تايئاصحإلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،ميزق نيدلا حتاف دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتـبس61
ةـنـمـقرـلا ةرازوــب يـمــقرــلا داـصتقالا مـــعدو يئـيـبـلا ماــظنلل
.تاـيـئاـصـحإلاو

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا3441 ماــع رـفــص4 يـفخّرؤــم يذـيـــفنـت موــسرــم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمـتـبس11
.تاـيـئاـصحإلاو ةنـمـقرـلا ةرازوــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نوـــبـيذ نيــســح دــّيـسـلا نــّيـعـي ،1202 ةنـس رــبـمـتـبـس11
ةنمقرلا ةرازوب ةينوناقلا تاساردلاو ميظنـتلل رــيدــم بــئاــن
.تايئاصحإلاو

–––––––––––★–––––––––––

قـفاوـملا3441 ماــع رــفــص4 يـفخّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم
شـتـفم نييـعت نــمـضـتي ،1202 ةـنـس رـبـمـتـبس11
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع رـفـص4 يـف خّرؤــم يذيــفـنت موــسرـم بــجومـب
نـيدــلا روــن دّيسلا نّيـــعـي ،1202 ةنــــس رـــبــمـــتـــبس11 قـــفاوـملا

ةــيـــكــــلـسـلا تالـــصاوــملاو دـــــيرـبــلا ةرازوــــب اــــشـــتــــــفم ،نوراــــه
.ةـيـكـــلــسالــلاو

قـفاوـملا3441 ماــع رـفـص9 يـفخّرؤـــم يذـيـفـنـت موــــسرــــم
رـــيدــم نييــعـت نـــمـضـتي ،1202 ةـنـس رــبمـتـبـس61
يـلاــعــلا مـيــلـعتـلا ةرازوــب تالداــعـملاو تاداــهـشــلا

.يمـلـعـلا ثحـبـلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع رــفــص9 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــــجوــمـب
،يرـكــش يلـع دّيسلا نّيــعـي ،1202 ةـنـس رـبمـتـبس61 قــفاوـملا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوـب تالداــعملاو تاداـهـشـلل ارــيدــم
.يملعلا

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا3441 ماــع رــفـص9 يـفخّرؤـــم يذــيـفـنـت موــسرــم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس61
.ةريوبلا ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع رـــفص9 يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم بــجوــمــب
،طــقرـل يلــع دـّيـسلا نــّـيـعـي ،1202 ةـنـس رــبـمـتبـس61 قــفاوــملا

يناثلاو لوألا نيروطلا يف يلاعلا نيوــكتلاب اـــفــّـلـكـم ،رــيدــم بــئاــن
جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نـيوـكتلاو
.ةريوبلا ةعماجب

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا3441 ماــع رـفــص4 يـفخّرؤـــم يذــيـفنـت موـــسرــم
رــيدــم نييــعـت نــمـضـتي ،1202 ةــنـس رــبـمـتـبـس11
نيوكتلا ةرازوب مالعإلا تاموظنمو ةيتاــموـلـعـملا

.نيينهملا ميلعتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــع رـــفـص4 يـف خّرؤــم يذـيـــفنـت موــسرـــم بـــجوــمب
نيدـلا لامـج دّيـسـلا نـّـيـعي ،1202 ةـنــس رـبـمـتـبـس11 قـــفاوـمـلا

مالــعإلا تاــموــظـنمو ةـيـتاــموـلـعـمـلل ارــيدــم ،دــمــحا يدــيـس نـب
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا3441 ماـــع رــفــص4 يـفخّرؤــم يذيـفــنت موــسرــم
سـيــئر نييـعـت نــمـضتي ،1202 ةــنـس رــبـمـتـبس11
.ةــضاـيرــلاو باــبـشـلا رــيزو ناوــيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،فــلاـخ فوؤرــلا دـبـع دــّيسـلا نــّيـعـي ،1202 ةـنـس ربـمـتـبـس11
.ةـضاـيرـلاو بابـشـلا رـيزو ناوـيدـل اـسـيئر



57  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٦٢
15م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣

قــفاوــملا3441 ماــع رــفــص9 يـفخّرؤــم يذــيـفنـت موـــسرـــم
ناويد ةسيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس61
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يــنشـمارد ةدـيـعس ةدــّيـسلا نّيـــعـت ،1202 ةنـس رـبـمـتبس61
.ةـيـفـيرـلا ةيـمـنـتلاو ةــحالــفـلا رــيزو ناوــيدــل ةــسـيئر

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا3441 ماــع رـــفـص7 يـفخّرؤــم يذــيـفنت موــسرــم
ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس41
.وزو يزيت ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـع رــفـص7 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بـــجوــمـب
،ناويلع نارقمأ ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربـمتـبـس41 قفاوملا

ةــــيالو يـف ءاــنـبـلاو ةــيرامــعـملا ةـسدـــنـــهـلاو رـيـمـــعـتـلل ارــــيدــــم
.وزو يزــيـت

قـفاوــملا3441 ماــع رــفــص7 يـفخّرؤـــم يذــيــفـنـت موــسرــم
شـتـفــم نييــعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رــبـمـتبـس41
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

اشتفم ،دلاخ نب ردان دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس41
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––
3441 ماع مّرحم12 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

،يلاوتلا ىلع ،نانمضتي ،1202 ةنس تشغ03 قفاوملا
ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ
.)كاردتسا( اهب نييعتلاو يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3٤٤1 ماع رـفـص7 يف رداـصـلا96 ددـعـلا ،ةيـمـسرـلا ةدــيرــجلا

.12٠2 ةنس ربمتبس٤1 قفاوملا
،7و6 نارطسلا ،يناثلا دومعلا ،12 ةحفصلا –
،8 رطسلا ،لوألا دومعلا ،32 ةحفصلا –
،”يساسلا نبا رودق“: نم الدب –
.”يساس نب رودق“: أرقي –
.............................)رييغت نودب يقابلا(...........................

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلاةرازو

قــــفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٢١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ايلعلا بصانملا ددع ددــــحي ،١٢٠٢ ةــــنس ربمتبس٩١
يـف ةـــــكرـــتــــشـــملا كالـــــسألـل نــيمــــتــنملا نيـفــظوـمــلل
ةـمــكحــملا ناوــنـعـب ةـيـموـمــعـلا تارادإلاو تاـســسؤــملا
.ايلعلا

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

،لوألا ريزولا ّنإ
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو
،ةيلاملا ريزوو
يــف خّرؤــمــلا21-11 مـــقر يوــضعـلا نوـناــقــلا ىــضـتـقــمب–

يذــلا11٠2 ةـــنس وـيــلوــي62 قــــــفاوــملا23٤1 ماــع ناـبـعـش٤2
،اهتاصاصتخاو اهلمعو ايلعلا ةمكحملا ميظنت ددحي

يف خّرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــلا7٠٠2 ةنـس رـبـمـتـبس92 قــفاوــملا82٤1 ماــع ناضمر71
بـصانـملا يلـغاـشـل ةـيـلالدـتـسالا ةداــيزـلا حنـم تاــيـفـيـك ددحـي
 ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يــف خرؤـــمــــلا٥72-12 مـــقر يـساــئرـلا موــــسرــملا ىـــضــتـــقـــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قــفاوـملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعقــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــملا182-12 مـــقر يساــئرـلا موـسرـملا ىــضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥-٥9 مــقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو –
يذـــلا٥991 ةنـس رــيارـبـف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماــع ناـضـمر٥1
،ةيـلاـملا رــيزو تاـيـحالـص ددـحـي

يف خرؤملا233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــلا٤٠٠2 ةـنـس رــبوــتـكأ٤2 قــفاوـملا٥2٤1 ماــع ناـضـمر٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مّرحم11
كالــسألل نيمـتـنملا نيــفـظوـملاـب صاـخـلا يـساـسألا نوـناــقــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسـسؤملا يف ةكرتشملا

،هنـم67 ةداـملا اـمـيس ال
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يف خرؤملا391-٤1 مـقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىـضـتــقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موـــــــــسرملا نـــــــم67 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــــــــــقيبطت: ىـلوألا ةداملا
قــفاوـملا92٤1 ماــع مّرـحـم11 يف خّرؤـملا٤٠-8٠ مـقر يذــيفنتلا

اـيلـــعلا بـصانملا ددــع ددحي ،هالـعأ روـكذملاو8٠٠2 ةنس رياني91
تاــسـسؤــملا يـف ةــكرـتشـملا كالـسألل نيـمتـنملا نيـفـظومــلل
لودجلل اقـبط ،ايـلـعـلا ةمـكـحملا ناونـعـب ،ةـيـموــمـعلا تارادإلاو
: يــتآلا

يف خرؤملا٥72–12 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمب–
نّمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نّمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازوـــلا يــف اــهتزــهــجأو ةـــيزـــكرــملا ةرادإلا لـــكاــيــه ددـحـي
،هنم7و3 ناتداملا اميسال

يف خرؤـملا٤٥–٥9 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا77–31 مــقر يذيفـنـتلا موــسرـملا ىضــتـقــمبو–
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لّوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا391-٤1 مـقر يذـيـفنتلا موــسرملا ىضـتــقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةيفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا٤31–12 مقر يذيفنـــتلا موـسرملا ىضتقـــمبو–
نّمضتملاو12٠2ةنس ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،هنم11 ةداملا اميس ال

يـف خّرؤــمـلا كرــتــشمـــلا يرازوــــلا رارــــقـــلا ىــضــتـقــــــمـبو–
يذلا٤1٠2 ةنس ربمتبس32 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ82
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا مّظني

،بتاكم يف

:يتأي ام نورّرقي
موــسرــملا نــم11 ةداــملا ماـكــحأل اــقـيــبـطـت : ىلوألا ةداملا

قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤31–12 مـقر يذــيفنتلا
ىلإ رارـقـلا اذــه فدـهـي ،هالــعأ روــكذــملاو12٠2 ةنس لـيرــبأ7
يلاــعـلا ميـلـعـتلا ةرازو يـف ةــيزــكرــملا ةرادإلا مـيـظـنت دــيدـحـت
.بــتاــكم يـف يـمـلـعلا ثـحـبلاو

،نــيوــكـتلاو ميـلـعـتلل ةــماـــعــلا ةـــيرـــيدــملا مـــظـنـت :٢ ةداملا
: يتأي امك

،يناـثــلاو لوألا نــيروــطــلا يف مــيــلــعــتــلا ةــيرــيدــم –١
:يتأي امك مظنتو

،لّوألا روــّطـــلا يف مـــيـــلـــعـــتـــلـــل ةـــيـــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدملا – أ
:بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

،همييقتو ايجولونكتلاو مولعلا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–

ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–
،همييقتو ةيداصتقالاو

.همييقتو نونفلاو تاغللا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–

ةّيمـــــسرــلا ةدــــــيرــــجلا يـف رارـــــقلا اذـــــــــه رــــــشني :٢ ةداـــملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس91 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص21 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

ددعلاةبعشلا

ةرادإلا
ةماعلا

2

2

1

1

ايلعلا بصانملا

يف عورشمبو تاساردلاب فلكم
ةيزكرملا ةرادإلا

ةيزكرملا ةرادإلا يف ناويدلاب قحلم

ناويدلاب دعاسم

هيجوتلاو لابقتسالاب فلكم

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

يبط ديشرلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

قفاوملا٣٤٤١ ماـع مرـحم7٢ يفخّرؤـم كرتشم يرازو رارق
ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت دّدحي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس5
.بتاكم يف يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو
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،يناثلا روـّطـلا يـف ميــلـعــتـلل ةـيــعرــفـلا ةــيرــيدـمـلا – ب
:بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

اـيـجوـلوـنـكـتـلا يفو موـلـعـلا يف مـيـلـعـتـلا ةـعـباــتــم بتــكــم–
،همييقتو

ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–
،همييقتو ةيداصتقالاو

.همييقتو نونفلاو تاغللا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–

،ةـيرـطـيـبـلاو ةـيـبـطـلا موـلـعـلـل ةـيـعرــفــلا ةــيرــيدملا – ج
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو

،همييقتو نانسألا بطو  بطلا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–

ةرـطـيـبـلا موـلـعو ةـلدـيصلا يف مـيـلـعـتـلا ةـعــباــتــم بتــكــم–
.همييقتو

نم نّوـكـتـتو ،اـيـلـعـلا سرادـمـلـل ةـيـعرــفــلا ةــيرــيدملا –د
:بتاكم )3( ةثالث

ةذـتاسألل اـيـلـعـلا سرادملا يف مـيـلـعــتــلا ةــعــباــتــم بتــكــم–
،همييقتو

مولعلا يف ايلعلا سرادملا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–
،همييقتو ةسدنهلاو

مولعلا يف ايلعلا سرادملا يف ميلعتلا ةعباتم بتكم–
.همييقتو ةيناسنإلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

:يتأي امك مظنتو،هاروتكدلا يف نيوكتلا ةيريدم –٢

،ثلاـثـلا روـّطـلا يف نــيوــكــتــلــل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا – أ
: بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

،هميظنتو ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا ةجمرب بتكم–

هـتـعـباـتـمو ثلاـثـلا روـطــلا يف نــيوــكــتــلا لــيــهأت بتــكــم–
 ،همييقتو

تاسسؤملل ةيملعلا ناجللاو سلاجملا ةعباتم بتكم–
.ةيعماجلا

مولعلا يف هاروتكدلاو ةماقإلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
:بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو،ةيبطلا

نيوكتلاو ةينطولا تاقباسملاو تاناحتمالا ةعباتم بتكم–
،ةيبطلا مولعلا يف هاروتكدلا يف

،تاصبرتلا نيدايم ليهأت بتكم–

.تاعاطقلا نيب امو ةيجوغاديبلا تائيهلا ةعباتم بتكم–

نم نّوكتتو،ينيوكتلا ثحبلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
:)2( نيبتكم

يعـماجلا ينـيوـكــتــلا ثحــبــلا عــيراشم ةــجــمرــب بتــكــم–
،اهتعباتمو

.يعماجلا ينيوكتلا ثحبلا عيراشم مييقت بتكم–

:يتأي امك مظنتو ،يلاعلا نيوكتلا ةيريدم–٣

نّوكتتو ،ةيجوغاديبلا ةياصولل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
:)2( نيبتكم نم

،ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم تابلط بتكم–

.ةيجوغاديبلا ةياصولل ةيعاطقلا ناجللا لمع ةعباتم بتكم–

نيوكتلل ةصاخلا تاسسؤملل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو،يلاعلا

،دامتعالا تابلط تافلم ةسارد بتكم–

نيوكتلل ةصاخلا تاسسؤملا ريس مييقتو ةعباتم بتكم–
.يلاعلا

،ةسسؤملا عم ةقالعلاو تاصبرتلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو

،لصاوتملا نيوكتلاو تاصبرتلا بتكم–

.ةسسؤملا عم تايقافتالاو ةيتالواقملا بتكم–

: يتأي امك مظنتو،تالداعملاو تاداهشلا ةيريدم –٤

)3( ةثالث نم نّوكتتو ،تاداهشلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: بتاكم

،قيثوتلا بتكم–

ةــعضاخلا يلاــعــلا نــيوــكــتــلا تاسسؤم تاداــهش بتــكــم–
،ةيجوغاديبلا ةياصولل

ميلعتلا تاداهشو نيجّرختملل ةينطولا ةيقاطبلا بتكم–
.يلاعلا

)٤( ةعبرأ نم نّوكتتو ،تالداعملل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: بتاكم

،يناثلاو لوألا نيروطلا تاداهش ةلداعم بتكم–

،ثلاثلا روطلا تاداهش ةلداعم بتكم–

،ةيرطيبلاو ةيبطلا مولعلا تاداهش ةلداعم بتكم–

.ايرولاكبلا ةداهشو بناجألا تاداهش ةلداعم بتكم–
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:يتأي امك ةيرشبلا دراوملا ةيريدم مظنت :٣ ةداملا

نّوكتتو،نيثحابلاو ةذتاسألل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،نيثحابلاو ةذتاسألا تادادعتل يعُّقوتلا رييستلا بتكم–

،نيثحابلا ةذتاسألا بتكم–

،نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألا بتكم–

.نيمئادلا نيثحابلا بتكم–

ةيزكرملا ةرادإلا يمَدختسمل ةيــعرـفـلا ةــيرــيدــملا –ب
:بتاكم )٤( ةعبرأ نم نّوكتتو،عاطقلا تاسّسؤمو

ةرادإلا يمدختسمل ةينهملا تاراسملا رييست بتكم–
،اهتعباتمو ةيزكرملا

حلاصملا ناوعأو نيينقتلاو نييرادإلا نيمَدختسملا بتكم–
،ةياصولا تحت تاسسؤملل

تاسسؤملل نعطلاو ةكراشملا ناجل رييست ةعباتم بتكم–
،ةياصولا تحت

ةـيـنـهملا تاراسمـلـل يمـقرـلا رـيـيستـلا ةـعـباــتــم بتــكــم–
.عاطقلا يمدختسمل

:)2( نيبتكم نم نّوكتتو ،تاراطإلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج

،ايلعلا فئاظولا بتكم–

.ةياصولا تحت تاسسؤملل ايلعلا بصانملا بتكم–

ىوـتـسـملا نيســحــتو نيوكتلل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدــملا –د
:بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو ،فراعملا ديدجتو

جماربو تاونسلا ةدّدعتملاو ةيونسلا تاّططخملا بتكم–
،نيوكتلا

،نيوكتلا تاطّطخم ذيفنت بتكم–

.همييقتو نيوكتلا ةعباتم بتكم–

: يتأي امك ةيلاملا ةيريدم مظنت :٤ ةداملا

نم نّوكتتو ،رييستلا ةينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
:بتاكم )٤( ةعبرأ

تاــمدخلاو ةــيزــكرملا ةرادإلا رــيــيست ةــيــنازــيــم بتــكــم–
،ةيعماجلا

،ةيعماجلا تاسسؤملا رييست ةينازيم بتكم–

،ةيثحبلا تاسسؤملا رييست ةينازيم بتكم–

.ةيزكرملا ةرادإلل ةبساحملا بتكم–

نم نّوكتتو،زيهجتلا ةينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: بتاكم )٤( ةعبرأ

،عاطقلل ةيرامثتسالا جماربلا طيطخت بتكم–

،ةيرامثتسالا عيراشملا ليومت بتكم–

،ةيرامثتسالا عيراشملا جاضنإ ةعباتم بتكم–

.ةيرامثتسالا عيراشملا ذيفنت ةعباتم بتكم–

تازيهجتلاو تاءانبلا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نّوكتتو،سييقتلاو

،تاساردلا ةعباتم بتكم–

،زاجنإلا تايلمع ةعباتم بتكم–

،زيهجتلا تايلمع ةعباتم بتكم–

.سييقتلا بتكم–

نم نّوكتتو ،رييستلا ةبقارمل ةيعرفلا ةيريدملا –د
: بتاكم )٤( ةعبرأ

تاسسؤملل يبساحملاو يلاملا رييستلا ةعباتم بتكم–
،ةيعماجلا

تامدخلل يبساحملاو يلاملا رييستلا ةعباتم بتكم–
،ةيعماجلا

تاسسؤملل يبساحملاو يلاملا رييستلا ةعباتم بتكم–
،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويدو ةيثحبلا

ةــباــقرــلا تاــئيــهو تاسسؤم رــيراــقــت ةــعــباـــتـــم بتـــكـــم–
.اهلالغتساو

دوقـعلاو تاـكـلـتمملاو لــئاــسوـلا ةــيرــيدــم مـظـنت:5 ةداملا
: يتأي امك

نم نّوكتتو،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: بتاكم )٤( ةعبرأ

،ةيزكرملا ةرادإلا تابكرم ةريظح رييست بتكم–

تارمتؤملاو تالقنتلاو لقنلاو ماهملاب فيلكتلا بتكم–
،تايقتلملاو

،ةيزكرملا ةرادإلاب ةنايصلاو ةفاظنلاو نمألا بتكم–

.ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا درجو لئاسولا بتكم–

نم نّوكتتو ،عاطقلا تاكلتممل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: بتاكم )3( ةثالث

عاطقلل ةلوقنملاو ةيراقعلا تاكلتمملا ةعباتم بتكم–
،اهتكرحو

،ةنايصلا لاجم يف ةيميظنتلاو ةينقتلا سيياقملا بتكم–

.عاطقلل ةيفيظولا تانكسلا ةيقاطب بتكم–
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نم نّوكتتو،دوقعلاو تاقفصلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: بتاكم )3( ةثالث

،ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا بتكم–

،ةياصولا تحت تاسسؤملا ةدعاسم بتكم–

.دوقعلاو ةيمومعلا تاقفصلا ذيفنت ةعباتم بتكم–

: يتأي امك ةيبالطلا ةايحلا ةيريدم مظنت:٦ ةداملا

ةشيــعملاو ةساردــلا فورــظــل ةــيــعرــفـــلا ةـــيرـــيدملا – أ
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو ،ةبلطلل

،ةبلّطلل ةسارّدلا فورظ ةعباتم بتكم –

.ةبلّطلا ةقفارم بتكم–

،ةيعماجلا تامدخلا ةيعونل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو

،ةيعماجلا تامدخلا ةيعون لوح تاسارّدلا بتكم –

.دراوملا ديشرتو مييقتلاو ليلاحتلا بتكم–

،يعماجلا طسولا يف طيشنتلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو

ةــيضاــيرــلاو ةــيــمــلــعــلاو ةــيــفاــقــثــلا تاــطاشنــلا بتــكــم–
،ةيهيفرتلاو

.ةيملعلا يداونلاو ةيبالطلا ةيوعمجلا ةكرحلا بتكم–

يف ةينمألاو ةيحصلا ةياقولل ةيعرفلا ةيريدملا –د
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو،يعماجلا طسولا

،راطخألا نم ةياقولا جمارب بتكم–

لاـجـم يف ةـيـئاـقوـلا رـيـبادـتــلا ةــعــباــتــمو مالــعإلا بتــكــم–
.نمألاو ةّحصلاو ةفاظنلا

يــعـماــجلا لداـبـتلاو نواــعـتـلا ةــيرـــيدـــم مــظــنـت :7 ةداملا
: يتأي امك

،نيمَدختسملاو ةبلّطلا ةيكرحل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

،ةذتاسألل ةيجراخلا ةيكرحلا جمارب بتكم–

،ةبلطلل ةيجراخلا ةيكرحلا جمارب بتكم–

.ىدملا ةريصق ةيكرحلا بتكم–

نم نّوكتتو ،بناجألا ةبلطلل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
: بتاكم )3( ةثالث

،مهتقفارمو بناجألا ةبلطلا لابقتسا بتكم–

،حنملا رييستو ةماقإلاو جامدإلا بتكم–

.بناجألا نيجيّرخلاو ةيجوغاديبلا ةعباتملا بتكم–

،ةيثحبلاو ةيعماجلا ةكارشلل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

،تاعماجلا نيب ام لدابتلاو يلودلا نواعتلا تايقافتا بتكم–

،ةيلودلا تاكبشلاو تافلاحتلا بتكم–

.مييقتلاو ةعباتملاو ةظقيلا بتكم–

يعـــماجلا نواـــعـــتـــلا جمارـــبـــل ةـــيـــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدملا –د
: بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو ،يثحبلاو

ةيلودلاو ةيوهـجلا تامظنملا عم نواعتلا جمارب بتكم–
،ةـيـموكـحلا رـيـغو

،يبوروألا داحتالا عم نواعتلا جمارب بتكم–

.ىربكلا ةيلودلا تايلاعفلاو تايدتنملا بتكم–

ةنـمـقرـلا رــيوـطـتو تاــكـبـشـلا ةـــيرـــيدـــم مــظـنت :٨ ةداملا
: يتأي امك

،تاكبشلاو ةيدعاقلا لكايهلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

،ةيزكرملا ةرادإلل ةيلحملا ةكبشلا ةرادإ بتكم–

تاـكـبش عـيراشمل ينـقــتــلا داــمــتــعالاو ةساردــلا بتــكــم–
،عاطقلا تاسسؤمل يلآلا مالعإلا تازيهجتو

.ةيزكرملا ةرادإلل ةيدعاقلا لكايهلا ةرادإ بتكم–

نـم نّوـكـتـتو،مالـعإلا ةـمـظـنأل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا –ب
: بتاكم )3( ةثالث

،هريوطتو هتعباتمو عاطقلل مالعإلا ماظن ذيفنت بتكم–

عاـطـقـلـل ةـيـنـهملا تاـقــيــبــطــتــلا جاــمدإو لــماــكــت بتــكــم–
،اهتعباتمو

.تانايبلا دعاوق لالغتسا بتكم–

نم نّوكتتو،يتامولعملا نمألل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
: )2( نيبتكم

،ةيتامولعملا تاكبشلاو ةمظنألا نمأ بتكم–

.قفدتلا ةعرس رييستو ةمدخلا ةيعون بتكم–

،ةنمقرلاو ةفرعملا معد ةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا –د
: بتاكم )3( ةثالث نم نّوكتتو

،دعب نع ميلعتلا معد بتكم–

،ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا بتكم–

.اهتيقرتو ةيجوغاديبلا ةيمقرلا مئاعّدلا ديدحت بتكم–
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: يتأي امك فارشتسالاو طيطختلا ةيريدم مظنت :٩ ةداملا

نّوكتتو،ليلحتلاو تايئاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: بتاكم )3( ةثالث نم

،اهميظنتو ةيئاصحإلا تايطعملا عمج بتكم–

،اهليلحتو ةيئاصحإلا تايطعملا ةجلاعم بتكم–

.هيجوتلا ةمظنأو ةيبالطلا تاقفدتلا طبض بتكم–

،ةدوجلا ناــمضو مــيــيــقــتــلـــل ةـــيـــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدملا –ب
: )2( نيبتكم نم نّوكتتو

،عاطقلا عيراشمل مييقتلا ةمظنأ بتكم–

.ةدوجلا نامض بتكم–

،ةـــيـــفارشتسالا تاساردـــلـــل ةـــيــــعرــــفــــلا ةــــيرــــيدملا –ج
:)2( نيبتكم نم نّوكتتو

،ةيمكلا ةيفارشتسالا تاساردلا بتكم–

.ةيعونلا ةيفارشتسالا تاساردلا بتكم–

: يتأي امك ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم مظنت:٠١ ةداملا

ةـعـبرأ نم نّوكتتو ،ميظـنـتلل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدــملا – أ
:بتاكم )٤(

،تاسّسؤملل ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ بتكم–

،ميلعتلا تاسسؤم ريس تائيه ةعباتم بتكم–

،ثحبلا تاسّسؤم ريس تائيه ةعباتم بتكم–

.اهريسو ةياصولا تحت تاسسؤملا ميظنت بتكم–

ةــــيــــنوــــناــــقــــلا تاساردــــلــــل ةــــيـــــعرـــــفـــــلا ةـــــيرـــــيدملا –ب
:بتاكم )٤( ةعبرأ نم نّوكتتو ،تاعزانملاو

،عاطقلل ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا ريضحت بتكم–

يعيرشتلا لمعلا يف عاطقلا ةكراشم ةعباتم بتكم–
،ةموكحلل يميظنتلاو

،تاعزانملا ةعباتم بتكم–

.ةينوناقلا تاراشتسالا بتكم–

،ةينوناقلا ةظقيلاو ةبقارملل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
:)2( نيبتكم نم نّوكتتو

،ةقباطملا ةبقارم بتكم–

.ةينوناقلا ةظقيلا بتكم–

نّوــكـتــتو،قئاثولاو فيشرألل ةـيــعرــفـلا ةــيرــيدــملا –د
: بتاكم )3( ةثالث نم

،فيشرألا بتكم–

،قيثوتلا بتكم–

.عاطقلل ةيمسرلا ةرشّنلا بتكم–

يف خّرؤــملا كرـتـشـملا يرازوـــلا رارـــقــلا ىـــغــلي:١١ةداملا
يذلا٤1٠2 ةنس ربمتبس32 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ82
ثحـبـلاو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا ةرازو يف ةــيزــكرملا ةرادإلا مــظــنــي
.بتاكم يف يملعلا

ةــيـمـسرــلا ةدــيرـــجلا يــف رارــقــلا اذـــه رــشــنــي:٢١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمـجلل

ربمتبس٥ قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم72 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

 نامحرلا دبعنبنميأ

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايزنبيقابلادبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماـــــعرــفص لوأ يفخرؤمكرـتـشم يرازو رارــق
مـيـظـنـتلا ددــحــي ،١٢٠٢ ةــــنـس رــبـمـتـبـس٨قــفاوــمـلا
ةيذغتلا تايجولونكت يف ثحبلا زكرمل يلـخادــلا
.ةيعارزلا

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

،لوألا ريزولا  ّنإ

،يملعلا  ثحبلاو يلاعلا  ميلعتلا  ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

يف خرؤملا٥72–12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضــتـقــمب–
12٠2 ةــنــس وــيــنوــي٠3 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدــعـقــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعتنمضتملاو

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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زــكرـملا نـم نيـيـجوــلونــكـتلا ةـظـقــيـلاو لــيوحتلا ناــمـض–
،هحلاصلو

ثحب جئاتنو ةيـنـقتـلاو ةيــمـلعـلا لاـمـعألا رـشــنو ةـيــقرــت–
،زكرملا

نييعانصلل ةديجلا تاسرامملا دعاوق ثادحإ ىلع لمعلا–
،ةيعارزلا ةيذغتلا ناديم يف

نييعانصلا حلاصل لامعألا ةطخ ريرحت لوح ةراشتسالا–
،ةيعارزلا ةيذغتلا ناديم يف

تاءاربلاب ةقلعتملا تابلطلا ريرحت فدهب ةراشتسالا–
،ءالكولا ةدئافل ةيلودلا وأ ةينطولا

يقئاثولا ديصرلا ءارثإو ةيملع تاءاقلو تارهاظت ميظنت–
.زكرملل

: حلاصم )3( ثالث يف مظنيو

،لاصتالاو ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم •

،يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم •

.قيثوتلاو ةيملعلا تارهاظتلا ةحلصم •

ايجولونكتو يفارشتسالا ليلحتلا مسق فلكي :5 ةداملا
ىلــع ،ةـيــعارزـلا ةــيذـغـتلا تاـيـجوــلونـكـتب ةــقـلـعتـملا مالـــعإلا
 : يتأي امب ،صوصخلا

تايجولونكت نادـيـم يف ةيـجوــلونـكـتلا ةــظـقـيلا ناــمـض–
،ةيعارزلا ةيذغتلا

ثحبلا عيراشمل تاوعدلا يف ةكراشملاو عمجلاو دصرلا–
،ةيلودلاو ةينطولا

يف حرطلا صيخرت وأ/و دامتعالا تابلط مييقتو ةسارد–
،ةلوحملا ريغو ةلوحملا ةيئاذغلا تالمكملا وأ داوملل قوسلا

تاــعاـنـصلا ةـكـبـشـل يفارـغــج تاــموـلــعــم ماــظــن ريوــطـت–
،رئازجلا يف ةيئاذغلا ةيعارزلا

فراعملل تايطعم ةدعاق عضوو ليكشت ىلع لمعلا–
،ةيعارزلا ةيذغتلا تايجولونكت ناديم يف تاءافكلاو

دعاوقو تاكبشلاو يتامولعملا ماظنلا رييست نامض–
،اهنييحتو اهتنايصو تايطعملا

ةدوجلا نامضل ةفيكملا ةيتامولعملا دراوملا لك لالغتسا–
،ربخملا تايطعم عبتتو

دادعإو ”ةدوجلا نامض“ ماظنل رمتسملا نيسحتلا ريوطت–
.مهب لفكتملا نيفظوملل نيوكت ططخم

يف خرؤملا٤٥–٥9 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو–
يذــلا٥991 ةـنـس رــيارــبف٥1 قـفاوـملا٥1٤1 ماــع ناـضــمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا693–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

يـف خرؤــملا77–31 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو–
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قــفاوــملا٤3٤1 ماــع لوألا عــيـبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا391–٤1 مـقر يذيفـنتلا موـسرــملا ىضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا3٤1–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس ليربأ92 قفاوملا٠٤٤1 ماع نابعش32
،ةيعارزلا ةيذغتلا تايجولونكت يف ثحبلا زكرم ءاشنإ

: يتأي ام  نورّرــقي

موــسرــملا نــم٠1 ةداــمــلا ماــكــحأل اـــقـيـبــطت : ىلوألا ةداملا
23٤1 ماـــع ةـجـحلا يذ82 يـف خرؤـملا693–11 مــقر يذــيفـنـتلا
يساسألا نوناقلا ددحي يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا
يـمـلـــعـلا عــباــطـلا تاذ ةـــــيـــموــمــعــلا ةـــسـسؤــمـلـــــل يجذوـــــمــنــــــلا

يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،يجولونكتلاو
ىعدي يذلا ةيعارزلا ةيذغتلا تايجولونكت يف ثحبلا زكرمل
.”زكرملا“ صنلا بلص يف

هدعاسي يذلا ،ريدملا ةطلس تحت زكرملا مّظني:٢ ةداملا
ةيرادإ حلاصمو ةينقت ماسقأ يف ،ماع نيمأو دعاسم ريدم
ةــكرــتشم حــلاصمو ةــيـــبـــيرجت تاـــطـــحـــمو ثحـــبـــلـــل ماسقأو
.ثحبلل

: نم ،)2( نانثا اهددعو ،ةينقتلا ماسقألا نوكتت:٣ ةداملا

،ثحبلا جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق •

ةقلعتملا مالعإلا ايجولونكتو يفارشتسالا ليلحتلا مسق •
.ةيعارزلا ةيذغتلا تايجولونكتب

جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق فلكي:٤ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ثحبلا

ينـطوـلا يمـلـعـلا نواـعـتـلا زـيزــعــتــل تاءارــجإب ةرداــبملا–
،زكرملا صصخت ناديم يف يلودلاو

ينقتلا معدلاو ليومتلا رداصم نع ثحبلا يف ةكراشملا–
،يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع
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: حلاصم )3( ثالث يف مظنيو

،ثحبلا عيراشمو ةيجولونكتلا ةظقيلا ةحلصم •

،ةيمقرلا قئاثولاو اهتنايصو تاكبشلا رييست ةحلصم •

.قيدصتلاو ريياعملاو ةدوجلا نامض ةحلصم •

.يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي :٦ ةداملا

:يتأي امب ةيرادإلا حلاصملا فلكت :7 ةداملا

هعضوو ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملا دادعإ–
،ذيفنتلا زيح

،زكرملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض–

نـيوــكـتلل تاوـنسـلا ةددــعـتمو ةــيوـنـس تاـططخـم دادــعإ–
زــكرـملا يمدختسمل فراــعملا دــيدــجتو ىوتـسـملا نيـسـحتو
،ذيفنتلا زيح اهعضوو

اذكو زكرملا زيهجتو رييستلا ةينازيم عورشم دادعإ–
،هيلع ةقداصملا دعب هذيفنت نامض

،زكرملل ةماعلا ةبساحملا كسم–

،زكرملا لكايه رييستل لئاسولا صيصخت نامض–

،زكرملل ةينوناقلاو تاعزانملا اياضق رييست نامض–

زــكرـمـلل ةـــيراــقــعـلاو ةــلوــقـنملا كالــمألا ريـيـسـت ناــمــض–
،اهتنايصو اهيلع ةظفاحملاو

،زكرملل درجلا رتافد كسم–

.زكرملا فيشرأ ةنايصو ظفح نامض–

: يف ،)3( ثالث اهددعو ،ةيرادإلا حلاصملا مظنت

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم •

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم •

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم •

،)٥( ةسمخ اهددع يتلاو ،ثحبلا ماسقأ نوكتت:٨ ةداملا
: نم

 ،”ءاذغلا ءايميكو ايجولويب“ مسق •

،”يئاذغلا نمألا“ مسق •

،”ةيميظنتلا ةبقارملاو ءاذغلا تاهيبنت“ مسق •

،”ةيعارزلا ةيذغتلا قئارطو ةيئاذغلا ةسدنهلا“ مسق •

 .”ةيئيبلا ةيعارزلا / ةيذغتلا ايجولوكيإ“ مسق •

مايقلاب فلكيو ،”ءاذغلا ءايميكو ايــجوــلوـيـب“ مــسـق –١
: لوح ثحب لامعأو تاساردب

،ةيئاذغلا تالمكملا–

،ةرمخملا ةمعطألاو ةيذغألا–

،ايثارو ةلدعملا ةيذغألا–

،ةيعارزلا ةيذغتلا ءايميكويب–

،ةيؤبنتلا ايجولويبوركيم–

،ةيعارزلا ةيذغتلا تاسوريف–

،ةيذغألل يعاعشإلا ريوصتلا–

،ةيذغألا تانوكم–

،نيزختلا ةيكمانيدو ةيكرح–

،ايجولويب ةطشنلا داوملا–

،خبطلا تارضحتسم–

مادختسا صئاصخ يف مكحتلا ىلإ فدهت قئارط دادعإ–
.ةيليوحتلا تاعانصلا ةدئافل اهعيونتو تاجتنملا فئاظوو

تاـساردـب ماـيــقـلاــب فــلـكـيو ،”يـئاذــغــلا نـمألا“ مـســق –٢
: لوــح ثـحـب لاــمـعأو

،يئاميكلا ثولتلا–

،ةيويحلا ضارمألا تاببسم–

،ةيذغألا ةدوج–

،ةيقوذتلاو ةيسحلا ليلاحتلا–

،ةيئاذغلا ةمظنألا يف تاهاجتالا ليلحت–

ةيعارزلا ةيذغتلل ةيسدنه قئارط دادعإ يف ةمهاسملا–
اـهـل ةـيـئاذـغ ةـيـعارز تاــنوــكــمو ةدــيدــج تاــجــتــنــمو ةــحــبرــم
.ةديدج ةيفيظوو ةيحص صئاصخ

،”ةـيـمـيـظـنـتلا ةـبـقارملاو ءاذــغـلا تاــهـيـبـنت” مـســق–٣
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب فلــكيو

،قيدصتلاو ريياعملا–

،تانــّيعلا ذخأ–

ةيذغتلا( تاثولملاو ايجولويبوركيم ،ةيذغتلا ليلاحت–
،)ناويحلا ةيذغتو ةيعارزلا
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ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يـف رارــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :١١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس8 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص لوأ يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

،ةيعارزلا ةيذغتلا ناديم يف ةبقارملاو ةراشتسالا–

ءايحألا ملع تايقالخأب صاخلا عيرشتلا ديحوتو ريوطت–
،ةيعجرملا ريياعملاو ةيويحلا ةمالسلاو

ةيذغألا ليوحت ،ةحصلاو ةيذغألا( يئاذغلا عادبإلا ةيقرت–
.ةيذغألا ةمالس نامض عم )ةيذغألا صئاصخو

،”ةيعارزلا ةيذغتلا قئارطو ةيئاذغلا ةسدنهلا“ مسق–٤
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب فلكيو

،يئاذغلا نمألا ةسدنه–

،ءاذغلا ةعانص يف ةيئيبلا لكاشملا–

،ءاذغلا ليوحت يف ىندألا دحلا تاينقت–

،بيضوتلا–

،جاتنإلا قئارطو تازيهجتلا ميمصت–

،ةيرهجملا ةينبلا تالعافت ةجلاعم–

قـئارـطلل ىلثـم جذاــمـن ميـمـصتو ةــيودــحوــلا تاـيـلـمــعلا–
،ةيعانصلا ةيذغألا ةسدنهب قلعتي اميف

تاجتنم ظفحو ليوحت تاينقت دادعإ يف ةمهاسملا–
.ةئيبلل ىلثملاو ةليدبلا ةيعارزلا ةيذغتلا

،”ةـيـئـيـبـلا ةــــيــعارزــلا / ةــــيذــــغـتـلا اــيــجوـــلوــكــيإ“ مـــسـق–5
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلابفلكيو

،يناويحلاو يتابنلا جاتنإلا نيمثت–

،ةيلحملا تاجتنملا–

،خبطلا يف عادبإلاو ةيلوألا ةجذمنلا–

،ةيئاذغلا ةرفولا ىلع يخانملا ريغتلا رثأ–

صيلقتو دراوملا رييست تاينقت دادعإ يف ةمهاسملا–
لالخ تاجتنملا داسف نع جتانلا عايضلاو تايافنلا ةيمك
.عيزوتلاو ليوحتلاو جاتنإلا

ماكحأل اقبط ةأشنملا ةيبيرجتلا ةطحملا ريست :٩ ةداملا
693–11 مــقر يذـيـفـنتـلا موــسرملا نــم )3 ةرـــقـفــلا(٤3 ةداـمــلا
رــبــمفوـــن٤2 قــفاوــمـلا23٤1 ماــع ةـجـحــلا يذ82 يــف خرؤــملا

نـم نوــكـتتو ،رــيدــم فرــط نـم ،هالــعأ روــكذــملاو11٠2 ةـنـــس
 .حلاصم )3( ثالث ىلإ )2( نيتحلصم

ماكحأل اقبط ةأشنملا ةكرتشملا ةحلصملا عضوت :٠١ ةداملا
يـف خرؤملا693–11 مــقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا نــم63 ةداملا

11٠2 ةـنـس رــبـمـفوــن٤2 قــفاوـمـلا23٤1 ماــع ةـجـحلا يذ82
نوكتتو ،ةحلصـم سـيـئر ةـيـلوؤـسـم تـحـت ،هالــعأ روــكذــملاو
.عورف نم

ةيلاملا ريزو

 نامحرلا دبعنبنميأ

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلادبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

٢٤٤١ ماع ةجحلا يذ١٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةبعش حتف نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويلوـــــي١٣ قفاوــــملا
يضايرلا بيردتلا " صصخت ،"يضايرلا بـيردــتلا"
،"يـــضاـــيرــلا رـيـيـسـتلاو ةرادإلا " ةــبـعــشو ،"يوـبــخنلا
،"ةــــــضاـــيرــــلل ةـــــيدـــــعاـــــقــلا لـــكاــيـــهــلا رـــيـيــســت" صــصــخــت
ةـيـضاــيرـلاو ةيندبلا تاطاشنلا تاينقتو مولع" ناديم
ةداــهـــش لـيـنــل ةـــيـجوـــغادــيبـلا اـمــهـجـمارـــب ددــحـيو"
ةــضاــــيرـلا موـــلـــعـل اـيــلـعــلا ةـــسردــــمـــلاــب يـنــهـــم رـــتــــساــــم
.ميهارب يلادل اهتايجولونكتو

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 ،ةضايرلاو بابشلارـيزوو

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠-99 مـقر نوــناـقــلا ىضـتـقـمب–
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس  ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥62-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا92٤1 ماع نابعش71
ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

يـف خرؤـملا77-31 مــقر يذيـفـنـتـلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
يذــلا31٠2 ةنـس رــياـنــي٠3 قــفاوـملا٤3٤1 ماــع لوألا عـيـبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددـحـي
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يـف خرؤملا٤8-61 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتقــمبو–
61٠2 ةـنـس سراــم لوأ قــفاوـملا73٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج12
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددـحـي يذــلا

يف خرؤملا671-61 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
ددحـي يذــلا61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤـملا362-81 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرملا ىـضـتـقـمبو–
ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص8

يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش
اميس ال ،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا
،هنم61 ةداملا

يف خرؤملا882-٠2 مـقر يذيـفنـتلا موـسرـملا ىضتـقـمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص22
اــهـتاـيجوــلوـنـكتو ةـضاــيرــلا موـلــعـل اـيــلــعــلا ةــسردـــملا لـــيوــحـت
،ايلع ةسردم ىلإ "ةعماجلا جراخ ةسردم" ميهاربإ يلادل

يــف خرؤـــملا كرـتـشـملا يرازوـــلا رارــــقــلا ىـضـــتـــقــمــــبو–
31٠2 ةـنــس رـــبوــتــكأ12 قــفاوــملا٤3٤1 ماــع ةجـحلا يذ61
ةيوبرتلا ةياصولا ةسراممل ةيعاطقلا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
ةضايرلاو بابشلا ةرازول ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا تاسسؤم ىلع
،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو

: يتأي ام نارّرـــــــــــقي

موــسرــملا نــم61 ةّداــملا ماـكــحأل اــقـيـبـطـت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص8 يف خرؤملا362-81 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربوتكأ71
يضايرلا بيردتلا " صصخت ،"يضايرلا بيردتلا" ةبعش حتف
صصخت ،"يضايرلا رييستلاو ةرادإلا " ةبعشو ،"يوبخنلا
تاينقتو مولع " ناديم ،"ةضايرلل ةيدعاقلا لكايهلا رييست "
ةيعماجلا ةنسلا نم ءادتبا "ةيضايرلاو ةيندبلا تاطاشنلا

ةداـهــش لـيـنل ةـيجوــغادــيبـلا اـمـهـجـمارــب ددـحـيو12٠2-22٠2
اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملاب ينهم رتسام
.ميهارب يلادل

نيصصختلاو نيتبعشلل ةيجوغاديبلا جماربلا ددحت:٢ ةّداملا
يناثلاو لوألا نيقحلملل اقبط ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف نيروكذملا
.رارقلا اذه لصأب نيقفرملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي13 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ12 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

٢٤٤١ ماع ةجحلا يذ١٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
مييقتلا تايفيك ددحي ،١٢٠٢ ةنس ويلوي١٣ قــفاوــملا

يــنـهــم رـــتــساــــم ةداــــهــــش لـــــيــنـل هـيــجوــتــلاو جردــتلاو
اــهـتاـيـجوــلوـنـكـتو ةــضاــيرــلا موـلـــعـل اــيـلـعـلا ةــسردــملاـب
.ميهارب يلادل

––––––––––

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

 ،ةضايرلاو بابشلارـيزوو

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

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس  ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥62-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا92٤1 ماع نابعش71
ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

يف خرؤــملا77-31 مــقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو–
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قــفاوــملا٤3٤1 ماــع لوألا عـيـبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤8-61 مــقر يذــيـفنتلا موــسرــملا ىضتـقـمـبو–
61٠2 ةنـس سراــم لوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامــج12
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا671-61 مقر يذـيفـنـتلا موسرملا ىضـتــقــمبو–
ددحي يذلا61٠2 ةنـس وـيـنوــي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا362-81 مـقر يذـيـفنـتلا موــسرـملا ىـضـتـقــمبو–
ددحي يذلا81٠2 ةـنـس رـبوــتكأ71 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص8

يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش
اميس ال ،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا
،هنم61 ةداملا

يف خرؤملا882-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص22

يلادل اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملا ليوحت
،ايلع ةسردم ىلإ "ةعماجلا جراخ ةسردم" ميهارب

يــف خرؤـــمــــلا كرــــتـشــملا يرازوـــلا رارـــقــلا ىـضـتـقــمـبو–
31٠2 ةـنــس رـــبوــتــكأ12 قــفاوــملا٤3٤1 ماــع ةــجـحلا يذ61
ةــياـصوــلا ةــسراـمـمل ةـيــعاــطـقـلا ةــنـجـللا ءاــشــنإ نمــضتملاو
ةرازوــل ةـــعـباــتــلا يلاــعــلا نــيوــكـتـلا تاـســسؤـم ىلــع ةــيوـبرــتلا
،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو ةضايرلاو بابشلا

ةضايرلاو بابشلا ريزو

قاقبس قازرلا دبع

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايزنبيقابلادبع
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ايلعلا ةسردملاب رتسام ىلوألا ةنسلاب قاحتلالا مظني
ةنجل لبق نم ميهارب يلادل اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل
."ةنجللا" ىعدت ةقباسملا ميظنت

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةنجللا فلكت :٤ ةداملا

،حيشرتلا تافلم قباطت ةسارد–

،ةقباسملا ءارجإل نيلوبقملا نيحشرتملا ةمئاق دادعإ–

نييطايتحالا ةمئاقو نيحجانلا نيحشرتملا ةمئاق دادعإ–
.قاقحتسالا ةجرد بسح مهبيترت دعب تالوادملا رضحمل اقفو

اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملا ريدم سأري
.اهتنامأ ىلوتيو ،ةنجللا ميهاربإ يلادل

: نم تالوادملا ةنجل لكشتت:5 ةداملا

اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملا ريدم–
،اسيئر ،ميهارب يلادل

نيوكتلاو تاداهشلاو ميلعتلاب فلكملا دعاسملا ريدملا–
اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملاب لصاوتملا
،اوضع ،ميهارب يلادل

،ةـبـتر ىلعأو ةــيــمدــقأب ةــيذاــتسألا ةــجردــب مــئاد ذاــتسأ–
،اوضع

،اوضع ،ةضايرلاو بابشلا ةرازو نع لثمم–

.اوضع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع لثمم–

ةــيــئاـــهـنـلا ةــمــئاـــقــلاــب نــيــحشرــتملا مالـــعإ مـــتــي :٦ ةداملا
مالـــعإلا لــئاـسو لــك قــيرــط نــع ةـــقـباــسملا يــف نيـحـجاــنـلل
ةــيــلــخادـــلا تاـــقـصـلملاو ،ةــفاـحـصـلاو ةــسردــمـلل باوـــلا عقوم(
.)ةـمــئالــم ىرــخأ ةـلـيـسو يأ وأ

هـيـجوـتــلاو جردـتـلاو مـيـيــقتـلا تاــيـفــيك عضـخــت:7 ةداملا
ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملاب ينهم رتسام ةداــهـش ليــنل
اهب لومعملا تاءارجإلا سفنل ميهارب يلادل اهتايجولونكتو
يلاعلا ميلعتلا عاطقل ةعباتلا ايلعلا سرادملا ىوتسم ىلع
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي13 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ12 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

: يتأي ام نارّرـــــــــــقي

موـسرــملا نــم61 ةّداـملا ماــكـحأل اـــقـيـبـطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص8 يف خرؤملا362-81 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ،81٠2 ةنس ربوتكأ71
رتسام ةداهش لينل هيجوتلاو جردتلاو مييقتلا تايفيك ديدحت
اــهـتاـيـجوــلونـكتو ةــضاــيرــلا موــلـعــل اــيــلــعــلا ةــسردـــملاــب يـنـــهم
.ميهارب يلادل

ةسردملاب رتسام ىلوألا ةنسلاب قاحتلالا متي:٢ ةّداملا
قيرط نع ميهارب يلادل اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا

ةيقيبطتلاو ةيوفشلاو ةيباتكلا تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم
نيزئاحلا ةدئافل ةيعماج ةنس لك ةيادب ةسردملا اهمظنت

ماع لدعمب ةيراجلا ةنسلل يوناثلا ميلعتلا ايرولاكب ةداهش
.اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ ةداهش وأ31/٠2 يواسي وأ قوفي

: "يضايرلا بيردتلا " ةبعشل ةبسنلاب

ةنسلل يوناثلا ميلعتلا ايرولاكــب ةداهش ازئاح نوكي نأ
مولعلا بعش يف31/٠2 يواسي وأ قوفي ماع لدعمب ةيراجلا
.اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ ةداهش وأ تايضايرلاو ةيبيرجتلا

: ةيتآلا تارابتخالا ةقباسملا نمضتتو

ةيسنرفلا وأ/و ةــيزـيـلـجنإلا ةــغـلـلا يـف يـباــتـك راــبـتـخا–
،)2 لماعملا(

حشرتملا هراتخي يذلا صصختلا يف ةيقيبطت تارابتخا–
،)3 لماعملا(

،)1 لماعملا( ،ناحتما ةنجل مامأ ةيهفش ةلباقم–

: "يضايرلا رييستلاو ةرادإلا" ةبعشل ةبسنلاب

ةنسلل يوناثلا ميلعتلا ايرولاكب ةداهش ازئاح نوكي نأ–
رييست بعش يف31/٠2 يواسي وأ قوفي ماع لدعمب ةيراجلا

ةيبنجأ ةداهش وأ يضاير ينقتو ةيبيرجت مولعو داصتقاو
.اهتلداعمب فرتعم

: ةيتآلا تارابتخالا ةقباسملا نمضتتو

،ةـيـسـنرــفلا وأ/و ةيزيلجنإلا ةــغـلـلا يف يـباـتــك راــبـتـخا–
،)2 لماعملا(

،)3 لماعملا( ،ةماعلا ةفاقثلا يف يباتك رابتخا–

،)1 لماعملا( ،ناحتما ةنجل مامأ ةيهفش ةلباقم–

خيراتـب اــيروــلاــكـبلا ةداهش يلماح مالعإ متي :٣ ةداملا
ةــسردــملاـب ىلوألا ةـنـسـلاـب قاـحـتلالا ةــقـباـسـمل تالـيـجـسـتلا
نــع مــيهارـــب يلادــل اــهتاـيجوــلوـنـكتو ةـضاــيرـلا موــلــعــل اـيــــلـــعــلا

،ةـــفاــحـصـلاو ،ةــسردـمــلـل باوـــلا عـــقوــم( مالــعإلا لـــئاــسو لك قيرط
.)ةمئالم ىرخأ ةليسو يأ وأ تاــقـصـلملاو

ةضايرلاو بابشلا ريزو

قاقبس قازرلا دبع

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايزنبيقابلادبع
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ةدئافل ةنسلا ةياهنل جئاتنلا باسح لافقإ دنع يراجتلا لجسلل
ةعاــنـصلاو ةراجتلا فرغو ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا

،اهلصاح عيزوت تايفيكو

: يتأي ام ررقي

يـف خرؤــملا رارــــقــلا نــم2 ةداـــملا ماــــكــحأ لدـــعت: ىلوألا ةداملا
روــــكذـــملاو9٠٠2 ةـنـس رـــبوــتــكأ11 قـــفاوـــملا٠3٤1 ماــع لاوــش22
: يــتأــي اــمــك ،هالـــعأ

ةبسن يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا عفدي :2 ةداملا“
ةدئافل ةنسلا ةياهنل جئاتنلا باسح نم )%٠1( ةئاملا يف ةرشع
.ةعانصلاو ةراجتلا فرغو ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا

ىلإ الماك،هالــعأ ىلوألا ةرــقــفـلا يـف روــكذــملا جـتانـلا عـفدــي
ةــنـيزــخلاـب ةـــعاـنـصـلاو ةراـجـتلل ةــيرــئازــجلا ةـفرــغــلا باـســح
.”ةـيـموـمـعـلا

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي92 قفاوملا2٤٤1 ماع ّةجحلا يذ91 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

ڤــيزر لاــمك

–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ماــــع ةدـــعــقلا يذ٣يفخّرؤــــم كرـــتـشــم يرازو رارق
ماظنلا نمضتي،٠٢٠٢ةــنـــس وينوي5٢ قــــفاوملا
.رمخملا بيلحلا عاونأ صئاصخب قلعتملا ينقتلا
)كاردــتسا(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج٠1 يف رداصلا6٠ ددــعلا ،ةيـمـسرـلا ةدــيرــجلا
.12٠2 ةنس يفناج٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع

٤ رطسلا–3 ةداملا–12 ةحفصلا–1

............................ : رـطـعـم رـمــخــم بيــلــح:نـم الدــب–
....................................................)..............رّكسمو تايلحم(

تايلحم(........................ : رطعم رمخم بيلح: أرــــــــــــــــــقــي–
....................................................................................)ركسو

لودجلا نم٥ ةناخلا– لوألا قحلملا–٤2 ةحفصلا–2

مسولا ىلع ..........................ةقيقدلا تانئاكلا:نم الدب–
.)لامجإلا يف /م تو( )ب(

مسولا ىلع........................ةقيقدلا تانئاكـلا: أرــــــــــــــــــقــي–
.)لامجإلا يف ،غ/م تو(  )ب(

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

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

وينوي71قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ6 يفخّرؤم رارق
ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
دّدحي يذلا0202 ةنس رياربف02قفاوملا1441 ماع
زــكرــملا ةرادإ ســلجــم ءاــضــعأل ةـيــمسالا ةـمــئاــقـلا
.يراـجـتـلا لــجـسـلل ينـطوــلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا2441 ماــع ةدــعـقـلا يذ6 يف خّرؤــم رارــق بـــجوــمــب
ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس وينوي71
ةمئاقلا دّدحي يذــلا0202 ةنـس رـيارـبف02قــفاوملا1441 ماــع
لـــجسلــــل ينــــطوــــلا زــــكرملا ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأل ةــــيــــمسالا
: يتأي امك ،يراجتلا

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يلق يماس دّيسلا– “
،اسيئر

.“  ......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

–––––––––––★–––––––––––

ويلوي٩٢قفاوملا٢٤٤١ ماعّةجحلا يذ٩١ يفخّرؤم رارق
٠٣٤١ ماع لاوش٢٢ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس

ةبسن ددحي يذلا٩٠٠٢ ةنس ربوتكأ١١ قفاوملا
دـنــع يراـجـتـلا لــجـسـلل ينـطوــلا زــكرـمـــلا ةــمــهاـــســم
ةفرغلا ةدئافل ةنسلا ةياهنل جئاتنلا باسح لافقإ
ةراـــجـتـلا فرــغو ةــــعاـنــصـلاو ةراــجـتـلل ةــيرـــئازـــجلا

.اهلصاح عيزوت تايفيكو ةــــعاـنــصـلاو
`````````````````````````

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤملا7٠-12 مــقر رمألا ىضتقمب–
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
،12٠2 ةنسل

يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
12٠2 ةنس ويـلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــــع ةدــــعـــقــلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

قفاوملا٠3٤1 ماع لاوش22 يف خرؤملا رارقلا ىضـــتــــقــــــمـبو–
ينطولا زكرملا ةمهاسم ةبسن ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ربوتكأ11
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نوكتتو،ةيعانصلا ةيمنتلاو جاتنإلل ةيعرفلا ةيريدملا
: بتاكم )3( ةثالث نم

ةـيــعاـنـصـلا ةـيـمـنـتلا رــيوــطـتو مـيـيــقتو ةــيـقرــت بــتـكـم–
،رامثتسالاو

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا طاشن ةعباتم بتكم–
،ةيبطلا

ةينالديصلا تاسسؤملا دامتعا ةعباتمو ميلست بتكم–
نـيرــيدـــملا نيـيـنالدـيـصـلل ةــسراــمـملا تاررـــقـمو عيــنـصـتلل
.نيينقتلا

نــم نوـــكتـتورـــيدــصتلا ةـيــقرـتل ةــيــعرــفـلا ةــــيرــــيدــمـلا
: )2( نيبتكم

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ريدصتو ريوطت بتكم–
،ةيبطلا

ةينالديصلا تاسسؤملا دامتعا ةعباتمو ميلست بتكم–
نــيرــيدـــملا نيـينالدـيـصلل ةــسراـــمـملا تاررـقــمو رــيدــصــتلل
.نيينقتلا

ثحبلاو ةيدايعلا تاساردلا ةيقرتل ةيعرفلا ةيريدملا
 : )2( نيبتكم نم نوكتتو،ينالديصلا

ىلع ةقداصملاو ةبقارملاو ةساردلاو ةعباتملا بتكم–
،يويحلا ؤفاكتلا تاساردو ةيدايعلا تاساردلا

ةيدايعلا تاساردلا ةيقرتو ينالديصلا ثحبلا بتكم–
.يويحلا ؤفاكتلاو

،طبـضلاو  ةـيـنالدـيـصـلا تاــطاـشنـلا ةــيرـــيدـــم مـضــت :٣ ةداملا
: يتأي ام ،نيتيعرف )2( نيتيريدم يف ةمظنملا

ةــيــنالدــيــصـلا داوـــملا طــبــضل ةـيــعرــفــلا ةــيرـــيدــملا
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو،ةيبطلا تاــمزـلـتـسـملاو

،ةينالديصلا داوملا طبض بتكم–

،ةيبطلا تامزلتسملا طبض بتكم–

داوملاو ايلقع ةرثؤملاو ةردخملا داوملا طبض بتكم–
.ةساسحلا

نوكتتو ،ةينالدـيصـلا تاـطاـشـنـلل ةـيــعرــفــلا ةــيرــيدـملا
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةينالديصلا تاسسؤملا ةطشنأ ةعباتم بتكم–

صوصخب ةظقيلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلا بتكم–
،يبطلا داتعلا

.ةيبطلا ةيقرتلا بتكم–

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٨٢ يفخّرؤم كرتـشــم يرازو رارـق
ةيزكرملاةرادإلا ميظنت ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٦
.بتاكم يف ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول

––––––––––

،لوألا ريزولا  ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوو–

،ةيلاملا ريزوو–

يف خرؤـــملا٥72-12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضــتـقـــمب–
نمضتملاو12٠2 ةنسوينوي٠3 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤـــملا182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنسويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥–٥9 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
يذــلا٥991 ةـنـس رـــيارـبـف٥1 قـــفاوــملا٥1٤1 ماـــع ناـضـمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا391–٤1 مقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىضــتقـمبو–
ددـحـي يذلا٤1٠2 ةنس وـيلوــي3 قفاوملا٥3٤1 ماــع ناـضــمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤملا272–٠2 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام نوررقي

موــسرــملا نـــم8 ةداــمـــلا ماـــكحأل اــقــيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا2441 ماع رفص11 يفخّرؤملا272–٠2 مقر يذيـفـنـتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمتبس92
ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ديدحت
.بتاكم يف

ةيقرتو ةيعانصلا ةيمنتلاو جاتنإلا  ةيريدممضت  :2 ةداملا
،ةيعرف تاـيرــيدـم )3( ثالــث يف ةـمـظـنـملا ،ثـحـبـلاو رـــيدــصـتلا

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

: )2( نيبتكم نم نوكتتو،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا

،يئانثلا نواعتلا بتكم–

.فارطألا ددعتملا نواعتلا بتكم–

يف ةمـظـنـملا ،لــئاـسوــلاو ةرادإلا ةــيرــيدـــم مــضــت:7 ةداملا
: يتأي ام ،نيتيعرف )2( نيتيريدم

نوكتتو،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملا
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ايلعلا فئاظولل ينهملا راسملا رييست بتكم–

،نيمدختسملل ينهملا راسملا رييست بتكم–

.نيوكتلا بتكم–

،تاكلتـمملاو لـئاسوـلاو ةـيـلاـمـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا
 : بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

 ،ةبساحملاو ةينازيملا بتكم–

،تاكلتمملاو ةماعلا لئاسولا بتكم–

.ةيمومعلا تاقفصلا بتكم–

ةّـيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف رارــــقـــلا اذــــه رــــشـــنـي :٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس6 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم82 يف رئازجلاب رّرح
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ةمظنملا ،ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةيريدم  مضت:٤ ةداملا
: يتأي ام ،نيتيعرف  )2( نيتيريدم يف

نوكتتو ،تايـئاصحإلاو لـيـلـحـتـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا
: )2( نيبتكم نم

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل تايطعملا ليلحت بتكم–
،تانوزخملا ةعباتمو ةيبطلا

.تايئاصحإلا بتكم–

نم نوكتتو ،يداصتقالا مييقتلل ةيعرفلا ةيريدملا
: )2( نيبتكم

،ةيداصتقالاو ةينالديصلا تاساردلا بتكم–

.ةينالديصلا تايجيتارتسالا فيلاكت مييقت بتكم–

ةمظنملا ،قيثوتلاو مالعإلا ةمظنأ ةيريدم مضت :5 ةداملا
: يتأي ام ،نيتيعرف )2( نيتيريدم يف

نوكتتو ،ةنمقرلاو مالعإلا ةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا
: )2( نيبتكم نم

،مالعإلا ةمظنأ بتكم–

.تاكبشلاو يلآلا مالعإلا ةنايصو ةنمقرلا بتكم–

نم نوكتتو،فيشرألاو قيثوتلل ةيعرفلا ةيريدملا
: )2( نيبتكم

،قيثوتلا بتكم–

.فيشرألا بتكم–

،نواعتلاو تاعزانملاو ميظنتلا ةيريدممضت:٦ ةداملا
: يتأي ام ،ةيعرف تايريدم )3( ثالث يف ةمظنملا

نم نوكتتو،ةينوناقلا  تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا
: )2( نيبتكم

،ميظنتلا بتكم–

.ةينوناقلا ةراشتسالاو تاساردلا بتكم–

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدملا

اــياــضـقو تاــعزانـملا لـبــق اــم اــياـضــقـلا ةــجلاـــعـم بــتـكـم–
،تاــعزاـنملا

.تاعزانملا اياضق ةعباتمو ليلحت بتكم–

ةينالديصلا ةعانصلا  ريزو

لاــــمـــــج ناـــمــــحرــلا دـبــع
دـــمـــحاــب نـــب يـفــطــــل

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب


