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ةّيميظنت ميسارم

تايفيكو ميظنتو تايحالص ددحي ،١2٠2 ةنس ربمتبس٠٣قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤم٣٧٣-١2 مقر يسائرموسرم
............................................................ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولل ةيزكرملا لكايهلا ريس

مقر يذيفنتلا موسرملا مـّمـتيو لّدعي ،١2٠2 ةنس ربمتبس٠٣قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤم٤٧٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
رحبلا باــعلأ مـــيظنت ةنـجل ثادـــحإ نمضتملاو٧١٠2 ةنس رـياربف٩ قـفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١ يف خّرؤملا٥٧-٧١
.................................................................................................................................نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا

٩٠2-٤8 مــــقر موـــسرملا ممتيو لدعي ،١2٠2 ةنس ربوتكأ٥قــفاوملا٣٤٤١ ماع رفص82 يف خّرؤم٥٧٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
.............اهريسو١ رئازجلا ةعماج مـــــيظنتب قـــــلعتملاو٤8٩١ ةـــــنس تــــــشغ8١ قـــــــفاوملا٤٠٤١ ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ١2 يف خرؤــــملا

٤١2-٤8 مـــــقر موــــــسرملا مــــمتيو لدــــــــعي ،١2٠2 ةـــــنس رـــــبوتكأ٥قــــــفاوملا٣٤٤١ ماع رفص82 يف خّرؤم٦٧٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
........................اهريسو ةبانع ةعماج ميظنتب قلعتملاو٤8٩١ ةــــنس تــــشغ8١ قـــــفاوملا٤٠٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ١2 يف خرؤــــملا

مــقر يذيفنتلا موـسرـملا ممــتيو لدــــعي ،١2٠2 ةـنس رـــــبوـتكأ٥قــــــفاوــــــملا٣٤٤١ ماع رفص82  يف خّرؤم٧٧٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
..........................فلشلا ةعماج ءاشنإ نمضتملاو١٠٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوــملا22٤١ ماع ىلوألا ىداـمج2 يف خرؤـملا٩٠2-١٠

مقر يذيفنتلا موــسرملا ممتيو لدـعي ،١2٠2 ةـنس رــبوتكأ٥قـــفاوملا٣٤٤١ ماـع رــــفص82 يف خّرؤـــم8٧٣-١2 مـــقر يذــــيفنتموـــسرم
..............ةدكيكس ةعماج ءاشنإ نمضتملاو١٠٠2 ةنس ربمتبس8١ قــفاوملا22٤١ ماـع ةيناثلا ىداــمج٠٣ يف خرؤـــملا2٧2-١٠

خرؤـملا٠٣2-٦١ مـقر يذـــيفنتلا موــسرملا ممـتي ،١2٠2 ةنس ربوتكأ٥قــــــفاوـملا٣٤٤١ ماع رفص82 يف خّرؤم٩٧٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
.........................)طاوغألا ةيالو( وـلفأب يعماج زـــــكرـــم ءاشنإ نمضتملاو٦١٠2 ةـنس رـــبمتبس لوأ قـــفاوـملا٧٣٤١ ماــع ةدـعقلا يذ٩2 يف

ةّيدرف ميسارم

....ةّيروهمجلا ةسائرل يمسرلا قطانلا ماهمل ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم

...........ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب ّفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم

...........ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب ّفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس72 قفاوملا3441 ماع رفص02 يف خّرؤم يسائر موسرم

طيسول يلحملا بودنملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................يزيليإ ةيالو يف ةّيروهمجلا

ةجلاعم ةيلخ سلجمب وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................يلاملا مالعتسالا

ةيشتفمب شيتفتلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةبساحملا حلاصم

نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................اقباس - ةيجراخلا

ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................)ةيبرغملا ةكلمملا( طابرلاب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

..ترايت ةيالو يف ةيدامحلا ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................لحاسلا ةئيهتو رحبلا مولعل
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.......ةسفانملا سلجمب مئاد وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................ةبساحملا سلجمب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةسائرل يمسر قطان ،ةمهمب فّلكمنييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

..........ةّيروهمجلا ةسائرب نييعتلا نانمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ضيبألا رحبلا باعلأ ظفاحم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................2202 نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا

ةجلاعم ةيلخ سلجمب وضع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................يلاملا مالعتسالا

.........لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم

............سادرموب ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم

مولعل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................لحاسلا ةئيهتو رحبلا

ةيمنتلا ةلاكول ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةيعامتجالا

ثاحبألل ينطولا دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيباغلا

نكسلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

...........................ةبساحملا سلجمب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيشتفملاب شيتفتلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................ةلقروب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا

ةيتاعوضوملا ةلاكولا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل

ينطولا نماضتلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

طلتخملا ىفشتسملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................................................................................................................................................فودنتب

طلتخملا ىفشتسملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................................................................راتخم يجاب جربب

طلتخملا ىفشتسملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................................................................................................................)نازيلغةيالو( ىسوم يمعب

.....فودنتب طلتخملا ىفشتسملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق

٦٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٩2
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طلتخملا ىفشتسملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................................................................راتخم يجاب جربب

ةيبطلا تاطاشنلا ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................)نازيلغ ةيالو( ىسوم يمعب طلتخملا ىفشتسملاب

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

..........قوقحلا يوذ رـــيدــم بئان ىلإ ءاـضـمإلا ضــيوــفــت نــمـضـتي ،1202ةنــس ربمتبس8قــفاوـملا٣٤٤١ ماــع رفص لوأ يف خّرؤــم رارـق

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ةكرتشم ةحلصم ءاــــــشنإ نــــمضتي ،١2٠2 ةــــنس رــــبمتبس٥ قــــــفاوملا٣٤٤١ ماـــــع مّرــــــحم٧2 يف خرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارق
..........................................................................................................................ناسملت ةعماج ىدل ”ةنضاحلا“ ىّمست ثحبلل

ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاـــــشنإ نـــمضتي ،١2٠2 ةـــنس رـــبمتبس٥ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع مّرـــحم٧2 يف خرؤـــــم كرـــــتشم يرازو رارـــق
...................................................................................................................................١ فيطس ةعماج ىدل ”ةنضاحلا“ ىمست

ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاـــــشنإ نـــمضتي ،١2٠2 ةـــنس رـــبمتبس٥ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع مّرـــحم٧2 يف خرؤـــــم كرـــــتشم يرازو رارـــق
...............................................................................................................................١ ةنيطنسق ةعماج ىدل ”ةنضاحلا“ ىمست

ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس ربمتبس٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماج ىدل  ”ةنضاحلا“

ىّمست ثـــحبلل ةــــكرتشم ةــــــــــــحلصم ءاـــــــــشنإ نـــــــــــمضتي ،١2٠2 ةــــــــنس رــــــــــبمتبس٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
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ةـّيميظنت ميسارم

٩2 يف خرؤملا٧٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس يفناج٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،اـهـمـيـظــنــتو ةــيروــهــمجلا ةساــئر حــلاصم تاــيــحالص ددــحــي
،ممتملاو لدعملا

8 يف خرؤملا٩٣-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس رــيارــبــف2 قــــفاوملا١٤٤١ ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

٧١ يف خرؤملا2٤-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس رــيارــبــف١١ قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ةيمنتلاو نماضتلا

٣ يف خرؤملا٦22-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠٩٩١ ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١١٤١ ماع مرحم
ةــلودــلا يف اــيــلــع فــئاــظو نوسراــمــي نــيذــلا لاــمـــعـــلا قوـــقـــح
،ممتملاو لدعملا ،مهتابجاوو

٣ يف خرؤملا822-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠٩٩١ ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١١٤١ ماع مرحم
نــيذــلا لاـــمـــعـــلا ىلع قـــبـــطـــت يتـــلا تاـــبـــترملا حـــنـــم ةـــيـــفـــيـــك
،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

: يتأي ام مسري

مـقر يــــسائرلا موــــسرملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
١١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج٧١ يف خرؤــــملا٠2-2٤
،هنم2١ ةداملا اميسال ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس رياربف
تايفيكو ميظنتو تايحالص ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي

يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولل ةيزكرملا لكايهلا ريس
صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم
.”ةلاكولا“

يف ،ماـــــعلا رــــيدملا ةـــطلس تــــحت ،ةــــلاكولا مــــظنت:2 ةّداملا
: مضتو ،لكايهو حلاصم

: لمشتو،ةلاكولل ماعلا ريدملاب ةقحلملا حلاصملا–أ

،ةينقتلا ةنامألا–

،ةماعلا تاقالعلاو لاصتالا ةحلصم–

.ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم–

٣٤٤١ ماع رفص٣2 يفخّرؤم٣٧٣-١2 مقر يسائرموسرم
تايحالص ددحي ،١202 ةنس ربمتبس0٣قفاوملا

ةلاكولل ةيزكرملا لكايهلا ريس تايفيكو ميظنتو
نــماضتـــلا لـــجأ نـــم يلودـــلا نواـــعـــتـــلـــل ةـــيرـــئازجلا

.ةيمنتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

2-2٩و )٧و٦و٣(١٩ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(١٤١و

ماع مرحم٧2 يف خرؤملا٥2-٤٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
تايلثممب قلعتملاو٤٧٩١ ةنس رياربف٠2 قفاوملا٤٩٣١
اميسال ،ةيبنجألا دالبلا يف ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا
،هنم٣ ةداملا

ناضمر٦2 يف خرؤملا١١-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

ةدعقلا يذ٥١ يف خرؤملا١١-٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
،لدعملا ،يلاملا يبساحـملا

ماع بجر٤١ يف خرؤملا٠٦-٦8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
يتلا ماكحألا ددحي يذلا٦8٩١ ةنس سرام٥2 قفاوملا٦٠٤١
،نواعتلا راطإ يف جراخلاب لمعي يذلا لماعلا ىلع قبطت

ماع بجر٤١ يف خرؤملا١٦-٦8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
لوبق طورش ددحي يذلا٦8٩١ ةنس سرام٥2 قفاوملا٦٠٤١
لدعملا ،مهب لفكتلاو مهتساردو بناجألا نيبردتملاو ةبلطلا

،ممتملاو

٣ يف خرؤملا٥22-٠٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠٩٩١ ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١١٤١ ماع مّرحم
ةساــئر ناوــنــعــب ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا اــيــلــعــلا فــئاــظوــلا ةــمــئاــق
،ممتملاو لدعملا ،ةيروهمجلا

يف خرؤملا٦٠٤-2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2
ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ءارفس تايحالص ددحي
،هنم١١ ةداملا اميسال ،ةيبعشلا
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: لمشتو ،ةيزكرملا لكايهلا –ب

،ينيدلاو يملعلاو يفاقثلا نواعتلاب ةفلكملا ةيريدملا–

يعاــــمتجالاو يداـــصتقالا نواــــعتلاب ةـــفلكملا ةـــيريدملا–
،يناسنإلاو

ةـــــيجيتارتسالا ةـــــظقيلا تاـــــساردب ةـــــفلكملا ةـــــيريدملا –
،صيخلتلاو ليلحتلاو فارشتسالاو

.ةماعلا لئاسولاو ةرادإلاب ةفلكملا ةيريدملا–

لوألا لصفلا
ماعلا ريدملاب ةقحلملا حلاصملا ميظنتو تايحالص

لوألا مسقلا
ةينقتلا ةنامألا

: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةينقتلا ةنامألا فلكت:٣ ةّداملا

،هلاسرإو هعيزوتو ةلاكولا ديرب لابقتسا نامض–

،ماعلا ريدملا ديرب ةجلاعم نامض–

اقبط ،هظفح نامضو هرييستو ةلاكولا فيشرأ كسم–
،هب لومعملا ميظنتلل

،ماعلا ريدملا اهسأري يتلا تاعامتجالا ةنامأ نامض–

.ةلاكولا ةبتكم رييست نامض–

: بتاكم )٣( ةثالث ةينقتلا ةنامألا مضت:٤ ةّداملا

،ةصاخلا ةنامألا بتكم–

،ماعلا ميظنتلا بتكم–

.فيشرألاو قيثوتلا بتكم–

 .تاسارد سيئر ةينقتلا ةنامألا قسنيو طشني

يناثلا مسقلا
ةماعلا تاقالعلاو لاصتالا ةحلصم

ىلع ،ةماعلا تاقالعلاو لاصتالا ةحلصم فلكت :5 ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

،ةلاكولل يجراخلاو يلخادلا لاصتالا ةيجيتارتسا ديدحت–
،اهذيفنت نامضو

ةلاكولل ةينورتكلإلا لاصتالاو مالعإلا لماوع رييست–
 ،اهنييحتو

لــــــيلحتو اــــهلاكشأ لـــــك يف ةــــفاحصلا ضرــــع ناــــمض–
،لاجملا اذه يف ةيرورضلا يعاسملاب مايقلاو اهنومضم

ةفاحصلا تاسسؤم عم ةلاكولا ناونعب تاقالعلا ةماقإ–
،ةــــيلودلاو ةـــــينطولا ،ةـــــصاخلاو ةـــــيمومعلا مالــــــعإلا لـــــئاسوو
 ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط

،ةلاكولا تاطاشنل ةيمالعإلا ةيطغتلا نامض ىلع رهسلا–

،اهعيزوتو تنرتنألا ربع ةلاكولا تامدخ لك ريوطت–

اهرييستو ةلاكولل ةهجوملا تابلطلاو ضئارعلا ةعباتم–
،ةلاكولل ىرخألا لكايهلا عم رواشتلاب

.اهتاطاشنل ةيونسلا ةليصحلا دادعإ–

ةثالث ةماعلا تاقالعلاو لاصتالا ةحلصم مضت :٦ ةّداملا
: بتاكم )٣(

،ينورتكلإلا لاصتالاو ةفاحصلا عم تاقالعلا بتكم–

،ةيمالعإلا ةيطغتلاو جاتنإلا بتكم–

.تابلطلاو ضئارعلا رييستو ةيلاصتالا ةظقيلا بتكم–

ثلاثلا مسقلا
 ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم

صوصخلا ىلع ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم فلكت :٧ ةّداملا
: يتأي امب

يتـلا تاـعزاـنملاو ةـيـنوـناـقــلا لــئاسملا ةجلاــعــم ناــمض–
،ةلاكولا صخت

صخت يتلا ةينوناقلا صوصنلا دادعإ يف ةكراشملا–
،اهتايحالصو ةلاكولا ميظنت

لوــح تاــظــحالملا لــك ميدــقــتو ةـــيـــنوـــناـــقـــلا ءارآلا ءادـــبإ–
لـئاسملا لـك اذـكو ةـلاــكوــلا مزــلــت يتــلا ةــيــنوــناــقــلا صوصنــلا
،اهصاصتخا لاجمب ةقلعتملا

حلاصمو لكايه نم بلط لك يف ينوناقلا يأرلا ءادبإ –
ةـيذـيـفـنـتـلا جمارـبـلاو تاـقاـفـتالا عـيراشم اــهــيــف امب ،ةــلاــكوــلا

تاطاشنب ةقلعتملا ةيلودلاو ةينطولا دوقعلاو تايقافتالاو
،ةلاكولا

قئاثولاو ةيذيفنتلا جماربلاو تاقافتالا ريضحت نامض–
،ةلاكولا ناونعب ةيلودلا

ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةــيــعــيرشتــلا صوصنــلا عــيراشم ةسارد–
،ةلاكولا اهب رطخت يتلا

اهرييستو ةلاكولا صخت يتلا تاعزانملا تافلم ةجلاعم–
.اهتيوست ةياغ ىلإ اهتعباتمو

: )2( نيبتكم ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم مضت :٨ ةّداملا

،ميظنتلاو ةينوناقلا تاساردلا بتكم–

.تاعزانملاو ةيلودلا ةينوناقلا نوؤشلا بتكم–



٦٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٩2
7م١202 ةنس ربوتكأ٦

يف نــيوــكــتــلا ضورــع لوــح ةــنــّيــحــم تاــموــلــعـــم كسم–
،ةروـــــكذملا حـــــنملا صيصخـــــت ةـــــيــــــلــــــمــــــع قــــــيسنــــــتو جراخلا

،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب

رهسلاو ،جراخلا يف ةينطولا تاءافكلا فيظوت ةيقرت–
نييرـئازجلا ءارـبخلا حـيشرـت تاـفـلــم ةــيــقرــتو ةــعــباــتــم ىلع

يوـبرـتـلاو يمـلــعــلا عــباــطــلا تاذ ةــيــلودــلا تاــمــظــنملا نــمض
تاسسؤملاو تاـعاــطــقــلا عــم لاصتالاــب ،ينــيدــلاو يفاــقــثــلاو
،ةينعملا ةينطولا

ءاربخلا حلاصل ةصصختم ةيليمكت تانيوكت ميظنت–
ةـــمـــهاسمب ،جراخلا يف فـــئاـــظو نـــع نيثـــحاـــبـــلا نييرــــئازجلا
،ةصاخلا وأ/و ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا

ةميقملا ةيرئازجلا ةيملعلا ةعومجملا عم تاقالع ةماقإ–
ةـــيـــنـــطوـــلا تاسسؤملا ةـــمــــهاسمب ،اــــهدــــيــــطوــــتو جراخلا يف

،ةصتخملا

ةينطولا تاسسؤملاو تاعاطقلا عم لاصتالاب ،دادعإ –
ينيدلا ثارتلا ىلع ةظفاحـملا دصق نواعتلا جمارب ،ةينعملا
لاصتالاب ،اهذيفنت نامضو ،يقيرفإلاو يبراغملاو ينطولا

،ةصتخملا ةينطولا تاسسؤملاو تاعاطقلا عم

نيوكتلاو ينيدلا نواعتلا جمارب دادعإ لامعأ قيسنت–
لاصتالاب ،نيدشرملاو تادــشرملاو ةــمئألا اــــميس ال ،ينيدلا

.ةينعملا ةينطولا تاسسؤملاو تاعاطقلا عم

ينيدلاو يملعلاو يفاقثلا نواعتلا ةيريدم مضت:١١ ةّداملا
: جمارب تادحو )٥( سمخ

نيب اـم تالداـبــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلاو نــيوــكــتــلا ةدــحو–
،تاعماجلا

،يدعاقلا ميلعتلا معد جماربو ةيوبرتلا ةربخلا ةدحو–

،ثارتلا ىلع ةظفاحـملاو يفاقثلا عاعشإلا ةدحو–

تاـــــــسسؤملل مـــــعدلا جــــماربو يـــــنيدلا نواــــــــعتلا ةدـــــحو–
،ةينيدلا

.جراخلا يف ةيرئازجلا تاءافكلا فيظوتو ةكرح ةدحو–

فلكي ةدحو سيئر تادحولا هذه نم ةدحو لك طشني
)٣( ةــثالـــثـــب دّوزـــيو ،هصاصتـــخال ةـــعـــباـــتـــلا ةدـــحوـــلا جمارـــبـــب
.عيراشم ءاسؤر

يناثلا مسقلا
نواعتلاب ةفلكملا ةيريدملا

يناسنإلاو يعامتجالاو يداصتقالا

يعامتجالاو يداصتقالا نواعتلا ةيريدم فلكت:2١ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع،يناسنإلاو

يناثلا لصفلا
 اهريسواهميظنتو ةيزكرملا لكايهلا تايحالص

مارتحا لظ يف ،ةلاكولل ةيزكرملا لكايهلا فلكت:٩ ةّداملا
ىدامج٧١ يف خرؤملا2٤ –٠2 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ
روكذملاو٠2٠2 ةنس رياربف١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا
٦١و٤١و2١و٠١ داوملا يف اهيلع صوصنملا ماهملاب ،هالعأ
.هاندأ

لوألا مسقلا
ينيدلاو يملعلاو يفاقثلا نواعتلاب ةفلكملا ةيريدملا

يملعلاو يفاقثلا نواـــعتلا ةـــيريدم فــــــلكت :0١ ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ينيدلاو

نواعتلل ةينطولا ةسايسلا ذيفنتو دادعإ يف ةكراشملا–
يمــلــعــلاو يوــبرــتـــلاو ينـــيدـــلاو يفاـــقـــثـــلا لاـــجملا يف يلودـــلا

،ينقتلاو

يـــــــنيدلاو يـــــملعلاو يفاــــــقثلا نواــــــعتلا تاـــــــقالع زــــــيزعت–
تاسسؤملاو يلودلا نواعتلاب ةينعملا نادلبلا عم اهعيسوتو
،ةصتخملا ةيبنجألا تائيهلاو

تارازولاو يسامولبيدلا زاهجلا لمعل ةدعاسملا ميدقت–
ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملل ىلثم ةئبعت لجأ نم ةينعملا
ةيملعلا تالاجملا يف ةينطولا ةيمنتلا ةمدخ يف ةيجراخلا

،ةينيدلاو ةيفاقثلاو ةيوبرتلاو

رــــــــيوطتلل مـــــــعدلاو ةـــــيملعلا ةــــــكارشلا جـــــمارب رـــــيوطت–
عم لاصتالاب ،ىرخألا نادلبلا حلاصل يوبرتلاو يجولونكتلا
،ةينعملا تاسسؤملاو تاعاطقلا

ثارــتــلا ىلع ةـــظـــفاحـملا دصق نواــــعــــتــــلا جمارــــب دادـــــعإ–
تاـــعاـــطـــقـــلا عـــم لاصتالاـــب ،يقــــيرــــفإلاو ينــــطوــــلا يفاــــقــــثــــلا

،ةينعملا ةينطولا تاسسؤملاو

رـئازجلا يف بناــجألا نــيوــكــت ةساــيس ذــيــفــنــت قــيسنــت–
رــــئاودــــلا عــــم لاصتالاـــــب ،جراخلا يف نييرـــــئازجلا نـــــيوـــــكـــــتو
،ةينعملا ةيرازولا

ىلــــــع بـــناجألا ةــــبلطلل ةــــهجوملا حــــنملا ضورـــــع ةزـــــكرم–
تانيوكتلا لاجم يف تاجايتحالا ةسارد اذكو ،ةلاكولا ىوتسم
عم لاصتالاب اهتيبلت ةيناكمإو ىرخألا نادلبلا اهمدقت يتلا
،ةصتخملا ةينطولا تاسسؤملاو تاعاطقلا

ةــبــلــطــلا لاــبــقــتسا دــعاوــق لوــح نــّيــحــم جذوـــمـــن دادـــعإ–
تايفيك اذكو ،مهتماقإو مهب لفكتلاو بناجألا نيصبرتملاو
رهسلاو جراخلا يف نييرئازجلا نيصبرتملاو ةبلطلا ةعباتم
ةــلاــكوــلــل ةــيــنــعملا لــكاــيــهــلا عــم رواشتــلاــب ،اـــهذـــيـــفـــنـــت ىلع
،ةصتخملا ةينطولا تاسسؤملاو تاعاطقلا عم لاصتالابو

يف بناجألا نيوكتل نييونسلا ةليصحلاو ططخملا دادعإ –
،رئازجلا
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نواعتلل ةينطولا ةسايسلا ذيفنتو دادعإ يف ةكراشملا –
،يناسنإلاو يعامتجالاو يداصتقالا لاجملا يف يلودلا

لك عم يعامتجالاو يداصتقالا نواعتلا تاقالع ةماقإ–
،اهريوطتو ،نواعتلاب ةينعملا فارطألا

ةدعاسملل ةحشرملا لودلا ةمئاق دادعإ يف ةمهاسملا–
اهنييحتو ،نماضتلاو يناسنإلا لمعلا لاجم يف ةيرئازجلا

،ةينعملا ةينطولا تاسسؤملاو تاعاطقلا عم لاصتالاب

نماضتلاو ةيمنتلل يثالثلا نواعتلا تايلمعب ةردابملا–
لاصتالاب اهديسجت يف ةكراشملاو ،ىرخألا نادلبلا حلاصل
،ةينعملا تاسسؤملاو تاعاطقلا عم

ةئبعتلا لجأ نم ةينعملا تاعاطقلل اهتمهاسم ميدقت–
ةـمدـخ يف ةـيـجراخلا ةـيـلاملاو ةــيــنــقــتــلا ةدــعاسمــلــل ىوصقــلا
،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةينطولا ةيمنتلا

لجأ نم نواعتلا جمارب زاجنإ معدل تاليومتلا ةئبعت–
،ىرـخألا نادـلـبـلا ةدـئاــفــل ةــلاــكوــلا اــهــب رداــبــت يتــلا ةــيــمــنــتــلا

 ،ةينعملا ةينطولا تاسسؤملاو تاعاطقلا عم لاصتالاب

تاــــــــــسسؤملاو تاــــــيلثمملا راـــــــشتنال اــــــــهتمهاسم ميدـــــــقت–
نيلماعتملاو ةينطولا تاسسؤملاو نيمأتلاوةيكنبلا ةينطولا
،جراخلا يف نيينطولا

عــــــــيراشمل يلاــــــملاو يـــــنقتلا رــــــييستلا ةـــــعباتم ناـــــمض–
ةـــــيداصتـــــقالا نـــــيداــــــيملا يف يلودــــــلا نواــــــعــــــتــــــلاو ةدــــــعاسملا

،ىرخألا نادلبلا حلاصل ةيعامتجالاو

ةـــــيداصتقالا جـــــماربلاو لاــــمعألا ذـــــيفنتل اـــــهمعد ميدـــــقت–
ةينعملا نادلبلل ةصاخلا تاجاحلا عم ةفيكملا ةيعامتجالاو
،ةينطولا تاسسؤملا ةكراشمب ،يلودلا نواعتلاب

حلاصل نماضتلاو يناسنإلا لمعلا ةيقرت يف ةمهاسملا–
ةــــــئبعت لاـــــمعأب ،ةـــــفصلا هذـــــهب ،ةرداـــــبملاو،ىرـــــخألا نادـــلبلا
ةـــيـــنـــعملا نادـــلـــبـــلا حـــلاصل ةـــيـــلودــــلا ةــــيــــناسنإلا تادــــعاسملا

عــم لاصتالاــب ،ةــمزأ ةــلاـــح يف ةدوـــجوملا يلودـــلا نواـــعـــتـــلاـــب
 ،ةينعملا ةينطولا تاسسؤملاو تاعاطقلا

اهمدقت يتلا ةيناسنإلا ةدعاسملا حنم ةعباتمو قيسنت–
تاــسسؤملاو تاــــعاطقلا عــــملاــــصتالاب اــــههيجوتو رــــئازجلا
،ةينعملا ةينطولا

لامعألا لاجرو نيلواقملا ةعومجم عم تاقالع ةماقإ–
اـــــهـــــتاـــــيـــــحالص راـــــطإ يف جراخلا يف نيمـــــيـــــقملا نييرـــــئازجلا

نواـعـتـلا لاـمـعأ يف مـهــتــكراشم ميـظـنـتواهيلـع ةـظـفاحـملاو
لاصتالاب ،نواعتلاب ةينعملا تامظنملاو نادلبلا عم يلودلا

،ةينعملا ةينطولا تاسسؤملاو تاعاطقلا عم

يف نييرــئازجلا ءارــبخلا فــيــظوــت ةــيــقرــت ىلع لـــمـــعـــلا–
،ةــيــلودــلا ةــيداصتــقالا تاــئيــهــلاو تاـــمـــظـــنملاو تاسسؤملا

ةــــينطولا تاـــــسسؤملاو ةــــينعملا تاـــــعاطقلا عــــملاــــصتالاب
صرــفــب نييرــئازجلا ءارــبخلاو نييــنـــهملا مالـــعإو،ةصتخملا

،جراخلا يف ليغشتلا ضورعو

تايلمع زيزعت جماربو عيراشم ةيقرت يف ةمهاسملا–
تاـــــــعاطقلا عـــــملاـــــصتالاب ،نييداـــصتقالا نواـــــعتلاو جاــــمدإلا

،ةينعملا تاسسؤملاو

ةيمنتلا لاجم يف تاردقلا زيزعت جمارب ىلع فارشإلا–
ةينعملا نادلبلا حلاصل ةيناسنإلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

تاـــــــسسؤملاو تاــــــعاطقلا عــملاـــــصتالاب ،يلودــــــلا نواــــــعتلاب
.ةينعملا

يعامتجالاو يداصتقالا نواعتلا ةيريدم مضت:٣١ ةّداملا
: جمارب تادحو )٥( سمخ يناسنإلاو

،ةيلحـملا تايداصتقالا ةيمنت معد ةدحو–

،ةيعامتجالا ةيمنتلا معد ةدحو–

،ىربكلا ةحلصملا تاذ عيراشملا زاجنإل معدلا ةدحو–

،يئاذغلا نمألاو نماضتلا ةدحو–

.جراخلا يف نييرئازجلا نيلواقملا ةعومجم ةدحو–

فلكي ةدحو ســـيئر تادــــحولا هذــــه نــــم ةدــــحو لــــك طـــشني
)٣( ةـــــــثالثب دّوزـــــيو ،هـــــصاصتخال ةـــــعباتلا ةدــــحولا جــــماربب
.عيراشم ءاسؤر

ثلاثلا مسقلا
ةيجيتارتسالا ةظقيلا تاساردب ةفلكملا ةيريدملا

صيخلتلاو ليلحتلاو فارشتسالاو

ةيجيتارتسالا ةظقيلا تاسارد ةيريدـم فلكت :٤١ ةّداملا
،صوــــــصخلا ىلـــــع،صـــــــيخلتلاو لـــــــيلحتلاو فارـــــــشتسالاو
: يــتأي اـــــــمب

فارشتسالاو ةـيـجـيـتارـتسالا ةـظـقــيــلا تاسارد زاــجــنإ–
نواعتلا لاجم يف ةسايسلا ةيلاعف يف مهاسي ليلحت يأ اذكو
،يلودلا

ةلاكولليلودـلا نواـعـتـلا ةـيـجـيـتارـتسا رصاـنـع حارـتــقا–
عم رواشتلاب،يلودلا نواعتلل ةينطولا ةسايسلا رصانعو
،ةلاكولل ىرخألا لكايهلا

تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا عيراشم ريضحت–
،ةلاكولل ىرخألا لكايهلا عم قيسنتلاب ،ةلاكولل

روطتو يلودلا ديعصلا ىلع تالوحتلا ليلحتو ةعباتم–
ةلمتحـملا اهراثآو ةصاخلا فورظلا تاذ نادلبلا يف ةيعضولا

،يلودلا نواعتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا ىلع

المع بلطتت يتلا تايعضولا نأشب راذنإلل ةيلآ عضو–
،رئازجلا نم ةيناسنإ ةدعاسم وأ/و اينماضت
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يمدختسمل ةينهملا ةايحلل يريدقتلا رييستلا نامض–
حلاصل تاءافكلا نيمثتو زيفحتلا تايلآ سيسأتو ةلاكولا

،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةلاكولا يمدختسم

نامض ىلع رهسلاو ةلاكولل نيوكتلا ةسدنهل ماظن عضو–
ةــــــفصب،مـــــــهاوـــتسم نيــــــسحتو ةــــــلاــــــكولا يـــــمدختسم نــــيوـــــكت
تامظنملا عم نيوكتلا لاجم يف تاكارش لالخ نم ةرمتسم
صاصتخا لاجم يف ةلثامملا تائيهلا اذكو ةيلودلا تائيهلاو
،ةلاكولا

جراـــخلا يف نواـــعتلاب نيـــقحلملا راـــشتنا عـــيراشم دادــــعإ–
،اهيلع ةقفاوملا دعب اهذيفنت نامضو ةلاكولا فرط نم

نيـــــــمدـــختسملاو نواــــــعتلاب نيــــــقحلملا نــــــيوــــــكت ناـــــمض–
،مهفئاظو ةسراممل ،جراخلا يف ةلاكولا بتاكم يف نينيعملا

يـــــــمدختسم حـــــلاصل يـــــعامتجالا طاــــشنلل زاــــهج عــــضو–
،هذيفنت نامضو ةلاكولا

قيبطت ىلعو ةلاكولل يلخادلا ماظنلا مارتحا ىلع رهسلا–
يف طابضنالا تالاجم يف ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا
،لمعلا

ةـــيـــلاملا لاـــجـــم يف تاـــجاحلا دـــيدحتو مـــيـــمصت ناــــمض–
،ةلاكولل ىرخألا لكايهلا عم رواشتلاب ،لئاسولاو

يف اهبتاكم اهيف امب ةلاكولل ةماعلا ةينازيملا ريضحت–
،اهذيفنت نامضو ،جراخلا

ةينازيم ناونعب جماربلا صيخارتب تاريدقتلا دادعإ –
،يلودلا نواعتلا

نواــــعتلاب نيـــــقحلملاو جراـــــخلا يف ةـــــلاكولا بــــتاكم مــــعد–
 ،اهزيزعتو جراخلا يف نيدوجوملا

ةــــــيتاـــــبساحـملاو ةـــــــيلاملا تاــــــيلمعلاب لــــــــفكتلا ناــــــمض–
،اهتعباتمو ةلاكولل

،تالقنتلاو ةيلاملا ةلاكولا رييست نامض –

ةــقالــع  مــهــل نــيذــلا ءارــبخلاو دوــفوــلاــب لــفــكــتـــلا ناـــمض –
يتلا ىرخألا تارهاظتلاو تايقتلملا ميظنت اذكو ،ةلاكولاب
اقبط ىرخألا ةلاكولا لكايه عم رواشتلاب ،ةلاكولا اهمظنت
،هب لومعملا ميظنتلل

ةـــــــيراـــــقعلاو ةـــــــــلوـــــقنملا تاـــــــكلتمملا رـــــــــيـــيست ناــــــمض–
دورجلا كسمواهتنايصواهيلع ظافحلاو ةلاكولا تازيهجتو
،اهنأشب

لكايه فلتخم فرصت تحت عضوو ديوزت ىلع رهسلا–
تادـــيروـــتـــلاو لـــئاسوـــلاو تازـــيـــهـــجـــتـــلا ،ةـــلاـــكوـــلا حــــلاصمو
،اهريسل ةيرورضلا لاكشألا ةفلتخملا

ةدعاسملا ميدقت ةيلباق ريياعم ،ةلاكولا ناونعب ،حارتقا–
،اهنييحت ىلع رهسلاو ،رئازجلا نم

لمعلاو يلودلا نواعتلا لوح تايطعم كونب سيسأت–
،ةلاكولل ىرخألا لكايهلا عم قيسنتلاب ،يناسنإلا

نواــعــتــلا تاــجاــيــتــحاو نــيداــيــم دــيدحت يف ةــمــهاسملا–
عم ةكارشلا تايناكمإ اذكو يلودلا نواعتلاب ةينعملا نادلبلل
،ةلثامملا تائيهلا وأ/و ةيلودلا تامظنملاو تاسسؤملا

يلودــــــــلا نواـــــعتلا لوـــــح صـــــيخالتلاو لـــــيلاحتلا زاــــجنإ–
،ةيفارغجلا ةقطنملاو تاطاشنلا لاجم بسح

نواعتلا جماربو لامعأ مييقتو رثألا تاسارد زاجنإ–
ىرــخألا لــكاــيــهــلا عــم قــيسنــتــلاــب ،ةــلاــكوــلا اــهــترشاــب يتــلا
،ةلاكولل

تايلآو ةلاكولا يف ةمكوحلا جهانم لوح ليلد دادعإ–
تاــئيــهــلاو تاسسؤملاو ىرــخألا تاــعاــطــقــلا عــم قــيسنــتـــلا
.ةلاكولل ىرخألا لكايهلا عم قيسنتلاب ،ةينطولا

ةيجيتارتسالا ةظقيلا تاسارد ةيريدم مظنت :5١ ةّداملا
تادـــحو )٥( سمـخ يف صيـخــلــتــلاو لــيــلــحــتــلاو فارشتسالاو
: مييقتلاو ليلحتلاو تاساردلل

،ةيجيتارتسالا ةظقيلا تاسارد ةدحو–

،طيطختلاو ةيفارشتسالا تاساردلا ةدحو–

،يتايلمعلا ليلحتلا ةدحو–

،رثألا مييقت ةدحو–

.جهانملاو ميظنتلا ةدحو–

تاساردــلاــب فــلــكــم تادــحوــلا هذــه نــم ةدــحو لــك طشنــي
.للحمو تاسارد )2( يسيئرب دوزي صيخلتلاو

عبارلا مسقلا
ةماعلا لئاسولاو ةرادإلاب ةفّلكملا ةيريدملا

ىلع،ةماعلا لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم فلكت:٦١ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا

لـــــــك يف ةـــــلاـــكولل ةـــــيرشبلا دراوـــــملا رـــــــييست ناـــــمض –
،اهنيمثت ىلع رهسلاو،كالسألا لكل ةبسنلاب ،اهبناوج

تاوــــــنسلا ةددـــــــــعتملاو ةـــــيوــــــنسلا تاـــــــططخملا دادــــــــعإ–
ةقداصملا ىلع لمعلاو ،ةلاكولل ةيرشبلا دراوملا رييستل
ىرخألا لكايهلا عم رواشتلاب ،اهذيفنت ىلع رهسلاو اهيلع
،ةلاكولل

مـــــــهمييقتو نيــــــمدختسملا فــــــيظوت تاـــــيلمع رـــــييست–
،ةلاكولا ىدل مهبادتنا ءاهنإو مهبادتناو مهتيقرتو
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رهسلاو ،ةلاكولل يتامولعملا يهيجوتلا ططخملا دادعإ –
تاـكـبشلاو تاـقـيـبـطـتـلاو ةــيــتاــموــلــعملا ةــمــظــنألا عضو ىلع
،اهنمأو ةلاكولا ريسل ةيرورضلا

ةــــيداملا اــــهــــلــــئاسوو ةــــلاــــكوــــلا رــــقــــم نــــمأ ىلع رــــهسلا –
ةــــــينطوـــــلا تاــــــسسؤـــــملا عـــــملاــــــــصتالاب ،اــــــــــهيـــمدـــــختسمو
.ةصتخملا

: ةماعلا لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم مضت:٧١ ةّداملا

،ةيرشبلا دراوملا مسق–

،ةيلاملا مسق–

،ةيمقرلا ةيمنتلاو يلآلا مالعإلا مسق–

.لئاسولاو يتسيجوللا معدلا مسق–

مالعإلاو ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملا ماسقأ مظنت:٨١ ةّداملا
يف لــــــــــئاسولاو يـــــــتسيجوللا مــــــعدلاو ةـــــيمقرلا ةــــــيمنتلاو يلآلا

.بتاكم )٣( ةثالث ىلإ )2( نيبتكم

 ثلاثلا لصفلا
 ةيئاهنو ةصاخ ماكحأ

رـــييستلا تاــــباسح ةـــبقارمو قــــيقدتب موـــــقي :٩١ ةّداملا
يــــــــظفاحم ةدـــــــع وأ ظــــــفاحم ةــــــلاكولل يبــــــساحـملاو يلاــــــملا

.هب لومعملا ميظنتلل اقبط نونّيعي تاباسح

نامض ىلع لمعلاب ةلاكولل ماعلا ريدملا فّلكي:02 ةّداملا
.ةلاكولا ةبساحـمل نسحلا كسملا

اليلد ةصتخملا ةطلسلا ةقفاوم ىلع ضرعيو رّضحيو
رـــيسل ةصاخلا تاءارـــجإلاو دـــعاوـــقـــلا نـــمضتـــي اــــيــــتاــــيــــلــــمــــع
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةلاكولا رييستو

ناوـــــــنعب اـــــيلعلا فـــــئاـــــظوــــلا باــــــحصأ نّيـــــــــعي:١2 ةّداملا
ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب يسائر موسرم بجومب ةلاكولا
.ةلاكولل ماعلا

بجومب ةلاكولا ناونعب ايلعلا بصانملا باحصأ نَيعيو
.ةلاكولل ماعلا ريدملا نم ررقم

فلكمو ،ةدحو سيئرو ،ريدم فئاظو ُّدَعُت:22 ةّداملا
فــلــكــمو ،لــلــحــمو ،مسق سيــئرو ،صيــخــلـــتـــلاو تاساردـــلاـــب

،ةــلاــكوــلا يف عــيراشم سيـــئرو ،تاسارد سيـــئرو ،ةـــحـــلصمب
اهبتاور عفد تايفيكو اهفينصت دّدحيو ،ةلودلل ايلع فئاظو
.صاخ صن بجومب

ابصنم ،ةلاكولا يف بتكم سيئر بصنم ُّدَعُي :٣2 ةّداملا
فــــلكم بـــــصنم ىلإ داــنتسالاب هــبتار عـــفديو فّنصي اـــيلاع
 .ةيروهمجلا ةسائر ناونعب ،ةيزكرملا ةرادإلا يف عورشمب

يساسأ نوناق ىلإ ةلاكولا ومدختسم عضخي:٤2 ةّداملا
نيمدختسم بادتنا نم ةلاكولا ديفتست نأ نكميو ،صاخ
تاسسؤم اذكو ةيمومع تارادإو تاسسؤم يف نوسرامي
مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا ماــكــحأ مارـــتـــحا نـــمض ىرـــخأ ةـــيـــنـــطو
.امهب لومعملا

يف اهيلع صوصنملا بتاكملا تايحالص ددحت:52 ةّداملا
.ةلاكولل ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب ،موسرملا اذه

ةّيـمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رــــشـــني:٦2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٣2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

٣٤٤١ ماع رفص٣2 يفخّرؤم٤٧٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
مـّمـتيو لّدــعي ،١202 ةـــنس رــــبمتبس0٣قـــفاوملا
2١ يفخّرؤـــملا5٧-٧١ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا

ةــــنس رـــــياربف٩ قــــــــفاوملا٨٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
باــــــعلأ مــــــيظنت ةـــــــنـجل ثادـــــــحإ نـــــمضتملاو٧١02
.نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا

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

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قّلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ىداـــــمج٩١ يف خرؤــــــملا٣٠-٦٠ مـــــقر رـــــــمألا ىــــــضتقمبو –
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع رفص8١ يف خرؤملا٦٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،تايعمجلاب قّلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١

لوألا عيبر82 يف خرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قّلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

ماع ناضمر٤١ يف خرؤملا٥٠-٣١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
مــــــيظنتب قّلعــــتملاو٣١٠2 ةـــــنس وــــيلوــي٣2 قـــــــفاوــــملا٤٣٤١
٤١2 ةداملا اميس ال ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

،هنم

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــــنس وـــــينوي٠٣ قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةدـــــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
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ةـــــــــئيــهتلاو ةـــــــيلحملا تاــــــعاــــــمجلاو ةـــــيلـــخادــــــــلا ةرازو –
،ةـــينارمعلا

،ةيلاملا ةرازو –

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو –

،نونفلاو ةفاقثلا ةرازو –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو –

،ةحصلا ةرازو –

،لاصتالا ةرازو –

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو –

،ةيمومعلا لاغشألا ةرازو –

،لقنلا ةرازو –
.''............................ )رييغت نودب يقابلا( ......................

٥٧-٧١ مــــــقر يذيــــفنتلا موــــسرملا ماــــكحأ مّمــــتت:٣ ةّداملا
ةنس رياربف٩ قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١ يف خرؤملا

: يتأي امك ررحت رّركم٤ ةدامب ،هالعأ روكذملاو٧١٠2

ضــــــيبألا رـــــحبلا باــــــعلأ ظــــــفاــحم نّيــــــعي: رّركم٤ ةداملا"
.''يسائر موسرم بجومب ،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا

موــــــسرملا نـــــم٣2و٧ نيــــــتداـــملا ماـــــكحأ لّدــــــــعت:٤ ةّداملا
8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١ يف خرؤملا٥٧-٧١ مقر يذيفنتلا
ناررــــــحتو ،هالــــعأ روـــــكذملاو٧١٠2 ةـــــنس رـــــياربف٩ قــــــفاوملا

: يتأي امك

هــــسأري يذـــــــلا ةــــنجلل يذــــيفنتلا ســــلــــجملا مـــضي:٧ ةداملا"
ةرـــــــشع ةـــــعساتلا طــــسوتملا ضـــــيبألا رـــــحبلا باــــعلأ ظـــــفاحم
ةيالو يلاو يصخش يف ،سيئرلل )2( نابئان هدعاسيو نارهول
ةــــــينطولا ةــــنجللا ســــيئرو ،ســـــيئرلل لوألا بـــــئانلا ،نارــــهو
: سيئرلل يناثلا بئانلا ،ةيبملوألا

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

طــــــسوــتملا ضـــــيبألا رــــــــحبلا باـــــعلأ ظـــــفاــــــحم:٣2 ةداملا"
،ةنجللا ةـــينازيم فرــــصب رـــمآلا وــــه نارـــهول رـــشع ةــــعساتلا

ىلإ وأ باعلألل ماعلا ريدملا ىلإ هئاضمإ ضيوفت هنكميو
.''ةيلاملاو ةرادإلا ةنجل سيئر

ةّيـمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رــــشـــني:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٣2 يف رئازجلاب رّرح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

يف خرؤــملا١82-١2 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
١2٠2 ةـــــــنس وــــــــيلوـــــي٧ قـــــفاوــــــــملا2٤٤١ ماــــــع ةدـــــــــعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١١٣-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قّلعتملاو١٩٩١ ةنس ربمتبس٧ قفاوملا2١٤١ ماع رفص82
لّدــــــــــعـــملا ،مـــــــهدامتعاو نييــــــمومعلا نيــــــبساحملا نييــــــعتب
،مّمتملاو

يف خرؤملا٧٠-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠١٠2 ةنس وينوي٧ قفاوملا١٣٤١ ماع مرحم١2
كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،ةضايرلاو بابشلاب ةفّلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

12 يف خرؤملا48-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6102 ةنس سرام لوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا رــــيزو تايحالص ددحي

12 يف خرؤملا٥8-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6102 ةـــــنس سراـــــم لوأ قـــــفاوملا7341 ماـــع ىلوألا ىداــــمــــج
باــــبشلا ةرازوـــــل ةـــــيزـــــكرملا ةرادإلا مـــــيـــــظـــــنـــــت نـــــمضتملاو
،ةضايرلاو

2١ يف خرؤملا٥٧-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةــنس رــيارــبـــف٩ قــــفاوملا8٣٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج
ضيــبألا رــحــبــلا باــعـــلأ مـــيـــظـــنـــت ةـــنجل ثادـــحإ نـــمضتملاو
،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضـــعب ممـــتيو موــــسرملا اذــــه لّدــــعي: ىلوألا ةّداملا
ىلوألا ىدامج2١ يف خرؤملا٥٧-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا

ثادحإ نمضتملاو٧١٠2 ةنس رياربف٩ قفاوملا8٣٤١ ماع
ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل

.نارهول

يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأ لّدعت:2 ةّداملا
٩ قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١ يف خرؤملا٥٧-٧١ مقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٧١٠2 ةنس رياربف

باـــعلأ ظـــفاحم اهـــسأري يـــتلا ةـــنجللا لــــكشتت:٤ ةداملا"
هدعاسيو ،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا

بئانلا ،نارهو ةيالو يلاو يصخش يف ،سيئرلل )2( نابئان
بئانلا ،ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا سيئرو ،سيئرلل لوألا
تارازوـــــلا نم لــــك نــــع )١( دــــحاو لــــثمم نـــم ،سيئرلل يناثلا

: اهركذ يتآلا تاطلسلاو تائيهلاو

،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو –

،ينطولا عافدلا ةرازو –
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٣٤٤١ ماع رفص٨2 يفخّرؤم5٧٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
موـــسرملا ممتيو لدعي ،١202 ةنس ربوتكأ5قــفاوملا

٤0٤١ ماـــــــع ةدــــــــــعقلا يذ١2 يفخرؤــــــملا٩02-٤٨ مــــقر
مـــــيظنتب قـــــلعتملاو٤٨٩١ ةـــــنس تــــــشغ٨١ قـــــــفاوملا

.اهريسو١ رئازجلا ةعماج
`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةدعقلا يذ١2 يف خرؤملا٩٠2-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ةعماج ميظنتب قلعتملاو٤8٩١ ةنس تشغ8١ قفاوملا٤٠٤١ ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو١رئازجلا

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــنس وــــــينوي٠٣ قــــــفاوملا2٤٤١ ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــــنس وـــــــيلوي٧ قـــــــفاوـــــملا2٤٤١ ماــــــع ةدـــــــــعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٧2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اــــــهميظنتب ةـــــصاخلا دــــــعاوقلاو ةـــــعماجلا ماـــــهم ددـــــحي يذــــــلا

 ،هنم٠١و٣ ناتداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

: يتأي ام مسري

٩٠2-٤8 مقر موسرملا نم2 ةداملا ممتت:ىلوألا ةّداملا
ةنس تشغ8١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤8٩١

..........................)رييغت نودب(......................... :2 ةداملا''

١رـئازجلا ةـعـماـج اـهـنـم نوـكـتـت يتـلا تاــيــلــكــلا ددــع ددــحــي
: يتأي امك اهتاصاصتخاو

،قوقحلا ةيلك –

،بطلا ةيلك –

،ةيمالسإلا مولعلا ةيلك –

،مولعلا ةيلك –

.''ةلديصلا ةيلك –

٩٠2-٤8 مقر موسرملا نم٣ ةداملا ممتتو لدعت:2 ةّداملا
ةنس تشغ8١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤8٩١

........................)رييغت نودب(............................ :٣ ةداملا''

تاعاطقلا ناونعب ،١ رئازجلا ةعماج ةرادإ سلجم نوكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا

،لدعلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم –

،ةيكلساللاو
،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
فــــــــّلكملا لوألا رـــــــيزولا ىدــــــل بدــــتنملا رــــــيزولا لــــــثمم –

،ةرغصملا تاسسؤملاب
فـــــــّلكملا ،لوألا رـــــيزولا ىدــــل بدـــــتنملا رـــــيزولا لــــثمم –

.''ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــــه رــــشني:٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ربوتكأ٥قــفاوملا٣٤٤١ ماع رفص82 يف رئازجلاب رّرح
١2٠2.

نامحرلا دبع نب نميأ
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٣٤٤١ ماع رفص٨2 يفخّرؤم٦٧٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
مــــمــــتيو لدــــــــــعي ،١202 ةـــــــنس رـــــبوــــــتكأ5قــــــفاوــــملا
ةدــــعقلا يذ١2 يفخرؤــــملا٤١2-٤٨ مـــــقر موــــــسرملا

قلعتملاو٤٨٩١ ةــــنس تــــشغ٨١ قـــــفاوملا٤0٤١ ماــــع
.اهريسو ةبانع ةعماج ميظنتب

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

،لوألا ريزولا ّنإ
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
يذ١2 يف خرؤــــــملا٤١2-٤8 مــــــقر موـــسرملا ىـــضتقمبو –

قـــــلعتملاو٤8٩١ ةــــنس تـــشغ8١ قـــفاوملا٤٠٤١ ماـــــع ةدــــعقلا
 ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو ةبانع ةعماج ميظنتب

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــنس وــيــنوـــي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا٩٧2-٣٠ مــقر يذيــفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اــــهميظنتب ةــــصاخلا دــــعاوــــقلاو ةــــــعماجلا ماـــهم ددـــحي يذـــلا

 ،هنم٥2و٠١و٣ داوملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو
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خرؤملا٤١2-٤8 مقر موسرملا نم٤ ةداملا لدعت :٣ ةّداملا
،٤8٩١ ةنس تشغ8١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا

يذيفنتلا موسرملا نم٥2 ةداملا ماكحأل اقبط:٤ ةداملا''
قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤملا٩٧2-٣٠ مقر
مضت ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٣٠٠2 ةنس تشغ٣2
ةـــبـــتـــكملاو ةـــماـــعـــلا ةـــناـــمألا ىلع ةداـــيز ،ةــــعــــماجلا ةــــيرــــيدــــم
،يلاوــــتلا ىلــــع ،ّفلكت ةــــيريدم تاـــباين )٤( عــــبرأ ،ةـــيزكرملا

: ةيتآلا نيدايملاب

نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف يلاعلا نيوكتلا –
،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاو تاداهشلاو لصاوتملا

يـــــعماجلا لــــيهأتلاو ثـــــلاثلا روــــطلا يف يلاــــعلا نــــيوكتلا –
،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو

لاـــــصتالاو طـــــيشنتلاو نواــــــعتلاو ةــــيجراخلا تاــــقالعلا –
،ةيملعلا تارهاظتلاو

.''هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلا –

ةّيــــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ربوتكأ٥قــفاوملا٣٤٤١ ماع رفص82 يف رئازجلاب رّرح
١2٠2.

نامحرلا دبع نب نميأ
`````````````````````````H`````````````````````````

٣٤٤١ ماع رفص٨2 يفخّرؤم٧٧٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
ممـــــــتيو لدــــــعي ،١202 ةـــــــــنس رــــــــبوــــــتكأ5قــــــفاوـــــــملا
2 يفخرؤـــــــملا٩02-١0 مـــــقر يذـــــــيفنتلا موـــــسرــملا

ةـــــنس وـــــيلوي٣2 قــــفاوـملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج
.فلشلا ةعماج ءاشنإ نمضتملاو١002

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــنس وــيــنوـــي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وــــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

2 يف خرؤملا٩٠2-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١٠٠2 ةــــــنس وــــيلوي٣2 قـــــفاوملا22٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج
،ممتملاو لدعملا ،فلشلا ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

: يتأي ام مسري

مقر موــسرملا نــــم2 ةداـــملا ممــــتتو لدــــعت:ىلوألا ةّداملا
تشغ8١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف خرؤملا٤١2-٤8

ررــــــحتو ،هالــــــعأ روــــــكذملاو ممـــــــتملاو لدـــــــعملا ،٤8٩١ ةــــــنس
: يتأي امك

.........................)رييغت نودب(..........................:2 ةداملا''

ةـباـنــع ةــعــماــج اــهــنــم نوــكــتــت يتــلا تاــيــلــكــلا ددــع ددــحــي
: يتأي امك اهتاصاصتخاو

،مولعلا ةيلك –
،ايجولونكتلا ةيلك –
،بطلا ةيلك –
،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك –
،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك –
،تاغللاو بادآلا ةيلك –
،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك –
.''ضرألا مولع ةيلك –

٤١2-٤8 مقر موسرملا نم٣ ةداملا ممتتو لدعت :2 ةّداملا
ةنس تشغ8١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحت و ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤8٩١

.........................)رييغت نودب(.......................... :٣ ةداملا''

تاـعاـطـقـلا ناوـنـعـب ،ةـباـنـع ةـعـماـج ةرادإ سلـجـم نوــكــتــي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،لدعلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم –

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،لاصتالاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم –

،لقنلاب فلكملا ريزولا لثمم –

.''ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم –
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٤2 يف خرؤملا٩٧2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
،اـهرـيسو اـهـمـيـظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقــلاو ةــعــماجلا ماــهــم ددــحــي
 ،هنم٣ ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام مسري

مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ممتت :ىلوألا ةّداملا
٣2 قـــــفاوملا22٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج2 يف خرؤــــملا٩٠2-١٠
ررـحتو ،هالــعأ روـــكذملاو ممــتملاو لدـــعملا ،١٠٠2 ةنس وــيـلوي
: يتأي امك

..........................)رييغت نودب(..........................:2 ةداملا''

ةـعـماـج اـهـنـم نوـكـتـت يتـلا دـهاـعملاو تاـيــلــكــلا ددــع ددــحــي
: يتأي امك اهصاصتخاو فلشلا

،يلآلا مالعإلاو ةقيقدلا مولعلا ةيلك –
،ايجولونكتلا ةيلك –
،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك –
،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك –
،ةيبنجألا تاغللا ةيلك –
،نونفلاو بادآلا ةيلك –
،ةيعامتجالاو ةيناسنالا مولعلا ةيلك –
،ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك –
،ةيرامعملاو ةيندملا ةسدنهلا ةيلك –
،ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا ةيلك –
.''رحبلا تاينقتو مولع دهعم –

يذــيفنتلا موــسرملا نـــم٣ ةداـــملا ممــــتتو لدــــعت :2 ةّداملا
٣2 قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٩٠2-١٠ مقر
ررحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،١٠٠2 ةنس ويلوي
: يتأي امك

..........................)رييغت نودب(.......................... :٣ ةداملا''

تاـــعاطقلا ناوــنعب ،فـــلشلا ةــــعماج ةرادإ ســــلجم نوـــكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا

،لدعلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم –

،لقنلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم –

تاـــجتنملاو يرــــحبلا دــــيصلاب فـــــلكملا رـــــيزولا لـــــثمم –
.''ةيديصلا

ةّيــــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ربوتكأ٥قــفاوملا٣٤٤١ ماع رفص82 يف رئازجلاب رّرح
١2٠2.

نامحرلا دبع نب نميأ
`````````````````````````H`````````````````````````

ماـــــع رــــفص٨2يف خّرؤـــم٨٧٣-١2 مـــقر يذــــيفنتموــــــسرم
ممـــتيو لدـــعي ،١202 ةــنس رـــبوتكأ5قـــفاوـملا٣٤٤١
0٣ يفخرؤــــملا2٧2-١0 مــــقر يذــــــيفنتلا موــــــسرـــملا

ربمتبس٨١ قــفاوملا22٤١ ماـــع ةـــيناثلا ىداـــــمج
.ةدكيكس ةعماج ءاشنإ نمضتملاو١002 ةنس

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــتدامـلا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤـــملا٥٧2-١2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــضتقمبو –
١2٠2 ةــــــنس وــــينوـــي٠٣ قــــــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــــع ةدــــــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خرؤـملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو١2٠2 ةـنس وــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٧2-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١٠٠2 ةنس ربمتبس8١ قفاوملا22٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠٣
 ،ممتملاو لدعملا ،ةدكيكس ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

يف خرؤملا٩٧2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم ددـــحـــي يذـــلا

 ،هنم٣ ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا ممتت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا22٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠٣ يف خرؤملا2٧2-١٠ مقر
،هالـــــعأ روـــكذملاو ممـــتملاو لدــــعملا ،١٠٠2 ةـــنس رـــبمتبس8١
: يتأي امك ررحتو

 ......................)رييغت نودب(......................: ىلوألا ةداملا''
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٥-2١١ ناـــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

١2٠2 ةــــــنس وــــــينوي٠٣ قـــــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــــــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــــنس وـــــيلوــــي٧ قــــــفاوـــــملا2٤٤١ ماــــــع ةدــــــــعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٩2-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس تشغ٦١ قفاوملا٦2٤١ ماع بجر١١
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا ماهم
 ،هنم٩و٣ ناتداملا اميسال

يف خرؤملا٠٣2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦١٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٩2
،)طاوغألا ةيالو( ولفأب يعماج زكرم ءاشنإ نمضتملاو

: يتأي ام مسري
يذيفنتلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا ممتت :ىلوألا ةّداملا

لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٩2 يف خرؤملا٠٣2-٦١ مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ربمتبس

........................)رييغت نودب(.................... : ىلوألا ةداملا''
يعـماجلا زـكرملا اــهــنــم نوــكــتــي يتــلا دــهاــعملا ددــع ددــحــي

: يتأي امك ،اهصاصتخاو ولفأب
،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا دهعم –
،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا دهعم –
،تاغللاو بادآلا دهعم –
،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا دهعم –
.''مولعلا دهعم –
٠٣2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ممتت :2 ةّداملا

ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٩2 يف خرؤملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2

..........................) رييغت نودب (...................... :2 ةداملا''
ناوــنــعــب ،وــلــفأب يعـــماجلا زـــكرملا ةرادإ سلـــجـــم نوـــكـــتـــي

: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم –
 ،لدعلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم –
ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم –

.''ةيكلساللاو
ةّيــــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٣ ةّداملا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٥قــفاوملا٣٤٤١ ماع رفص82 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ةعماج اهنم نوكتت يتلا دهاعملاو تايلكلا ددع ددحي
: يتأي امك ،اهصاصتخاو ةدكيكس

،مولعلا ةيلك –
،ايجولونكتلا ةيلك –
،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك –
،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك –
،تاغللاو بادآلا ةيلك –
،ةيناسنإلا مولعلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلك –
.''ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا دهعم –

يذــيفنتلا موـسرملا نــم2 ةداــملا ممـــتتو لدـــعت :2 ةّداملا
قفاوملا22٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠٣ يف خرؤملا2٧2-١٠ مقر
،هالــعأ روـــكذملاو ممـــتملاو لدــــعملا ،١٠٠2 ةنـــس رـــبمتبس8١
: يتأي امك ررحتو

...........................)رييغت نودب(........................ :2 ةداملا''

تاعاطقلا ناونعب ،ةدكيكس ةعماج ةرادإ سلجم نوكتي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا

،لدعلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم –
،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم –
،لقنلاب فلكملا ريزولا لثمم –
.''ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم –

ةّيــــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــبوتكأ٥قـــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع رـــفص82 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
`````````````````````````H`````````````````````````

ماــع رــفص٨2 يفخّرؤـــم٩٧٣-١2 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
ممــــــــتي ،١202 ةـــــــنس رـــــبوــــــــتكأ5قـــــــفاوـــــملا٣٤٤١
٩2 يفخرؤـــــــملا0٣2-٦١ مـقر يذـــيفنتلا موسرملا
ةنس رــبمتبس لوأ قـفاوــملا٧٣٤١ ماع ةدــــــــعقلا يذ
وــــــــلفأب يـــــعماج زــــــــكرـــم ءاـــشنإ نـــمضتملاو٦١02
.)طاوغألا ةيالو(

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

،لوألا ريزولا ّنإ
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62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
وضع ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،1202 ةـنس رــبــمــتــبس
.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ سلجمب

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لامجدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ سلجمب اوضع هتفصب ،شارق
`````````````````````````H`````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
فـّلـكـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةـنس رـبـمــتــبس
ةرازوــب ةــبساحملا حــلاصم ةــيشتــفمب شيــتــفــتـــلاـــب
.ةيلاملا

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي32نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

شيتفتلاب افّلكم هتفصب ،حارم ميلسدّيسلا ماهم،1202 ةنس
.ةيلاملا ةرازوب ةبساحملا حلاصم ةيشتفمب

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
باون ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،1202 ةـنس رـبــمــتــبس
.اقباس - ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
تشغ لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

،مــــــهؤاــــمسأ ةـــيتآلا ةداـــــــسلاو ناـــــــتدـــيسلا ماــــــهم ،1202 ةـــنس
 : اقباس - ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم باوــــن مــهتفصب

 ،نيمدختسملا رييستل ريدم بئان ،يشعلا قراط–

 ،تامزألا قابتسال ريدم بئان ،زيزعوب ميكح–

 ،يبرعلا برغملا نادلبل ريدم ةبئان ،يبع ةبيتر–

ةـــــيوــــهجلا تاـــــمظنملل رــــيدـــم بـــــئان ،يـــــشيمأ نيـــــسح–
،يراقلا جامدنالاو ةيعرفلا

،ةيقرشلا ابوروأ نادلبل ريدم بئان ،يناموس دمـحم–

،يوهجلا نمألا لئاسمل ريدم ةبئان ،لافج ةديرف–

ةيبوروألا تاسسؤملل ريدم بئان ،يوايحي نامحد–
،ةيطسوتم - وروألا تاقالعلاو

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
قــــطانلا ماـــهمل ءاـــهنإ نـــمضتي ،1202 ةــــنس رـــبمتبس

.ةّيروهمجلا ةسائرل يمسرلا
`````````````````````````

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديعلب دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرل ايمسر اقطان هتفصب ،ديعسوأ دنحم
`````````````````````````H`````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
فّلــكم ماــــهم ءاــــهنإ نـــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمتبس
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ريمس دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم هتفصب ،نوقع
`````````````````````````H`````````````````````````

72 قفاوملا3441 ماع رفص02 يفخّرؤم يسائر موسرم
فـــّلكم ماــــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبمتبس
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب

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

3441 ماــــع رـــــفص02 يف خّرؤم يساـــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب
ليلجلا دبعّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس72 قفاوملا

هتلاحإل،ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب اّفلكم هتفصب ،يسوسك
.دعاقتلا ىلع

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
بودنملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.يزيليإ ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول يلحملا
`````````````````````````

3441 ماــــع رــــفص91 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
ميهاربادّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةـنس رــبــمتبس62 قـــفاوملا
يف ةـّيروـهـمجلا طـيسوـل اـيـلـحـم اــبودــنــم هــتــفصب ،تاــمــتــنإ

.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،يزيليإ ةيالو

ةّيدرف ميسارم
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قفاوملا3441 ماع رفص91 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ربمتبس62

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

3441 ماــــع رـــفص91 يف خّرؤــــم يــسائر موـــسرم بـــجومب
تادّيـــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،1202 ةــــنس رــــبمتبس62 قــــفاوملا

ىلــــع مـــهتلاحإل ،ةاــضق مـــهتفصب ،مـــهؤامسأ ةـــيتآلا ةداـــسلاو
: دعاقتلا

 ،يسيمح ةجيدخ–
،حابش رومع–
،شرب ةنمح–
،يواجم نيدموب–
،ةفولحوب ديرف–
،ديزوب رضخالا–
،ميم ىسيع–
،رياكف نيدلا رون–
،يتاجم دمحأ–
،قانقن ةظيفح–
،كالم يمشاهلا–
،يظوفحم ةريجه–
،ةيدوع يبرعلا–
،شومامح دمـحم–
،يناربج مساقلب–
،يديامح يسونس–
،تيرغوب ةسيفن–
،شوللا دبع دوعسم–
،ليترم دمـحم–
،ةعقص حبار–
،ينايش ةريشب–
،ينامحد فصنم–
،نابيش يدايز ريكب–
،حاضو يرضح–
،ريبوب ةمطاف–
.لالعش تيآ ةحيتف–

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

3441 ماـــع رـــفص91 يف خّرؤــــم يــسائر موـــسرم بـــجومب
ةدّيـــــــسلا ماـــــهم ىــــــــهنت ،1202 ةـــــنس رـــــبمتبس62 قـــــفاوـــملا

: ةافولا ببسب ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا نّيديسلاو
،1202 ةنس تشغ13 نم ءادتبا ،نيرشع نب لاون–
ةنس تشغ72 نم ءادتبا ،دمحأ يديس تيان رفعج–

1202،
.1202 ةنس تشغ72 نم ءادتبا ،ناز دمـحم–

،اسنرفل ريدم بئان ،نخدم نب لالج–

ىـطسوـلا اـكـيرـمأ نادـلـبـل رـيدــم بئاــن ،ينراــطــق رــمــع–
،اكيرمأل ةماعلا ةيريدملاب بيياراكلاو

ةــــــيداصتقالا نوؤــــــشلل رـــــيدم بـــــئان ،يـــــناــسح رـــــتنع–
،ةيراجتلاو ةيلاملاو

،حالسلا عزنو نمألل ريدم بئان ،يفاولا ردان–

لئاسو عم تاقالعلل ريدم بئان ،ربجم قلاخلا دبع–
،مالعإلا

ةيتامولعملا ةظقيلل ريدم بئان ،سالح نيدلا حالص–
،يجراخلا لاصتالاو

ةيقرتو جماربلا ةعباتمل ريدم بئان ،شوخب ريشب–
تالداـــــــــبملا مـــــــعدو ةـــــيقرت ةــــيريدمب ةـــــيراــــجتلا تالداــــبملا
،ةيداصتقالا

رييستلا ةعباتمو ةبقارمل ريدم بئان ،شادخأ قيفوت–
ةماعلا ةيريدملاب ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا زكارملل يلاملا
،دراوملل

.كالمألل ريدم بئان ،يدعس نيدلا رون–
`````````````````````````H`````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهـــمـــجـــلـــل ضّوـــفـــمو ةداـــعـــلا قوـــف
ةـــكـــلـــمملا( طاـــبرـــلاـــب ةــــّيــــبــــعّشلا ةــــّيــــطارــــقــــمــــيّدــــلا
.)ةيبرغملا

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
تشغ52نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

اريفس هتفصب ،يوادبع ديمحلا دبعدّيسلا ماهم،1202 ةنس
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اضّوـفمو ةداعلا قوف
.)ةيبرغملا ةكلمملا( طابرلاب ةّيبعّشلا

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.ترايت ةيالو يف ةيدامحلا ةرئاد

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

3441 ماــــع رـــفص91 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــسرم بـــجومب
ويلوي52نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

اسيئر هتفصب ،يسنوت نب نسحادّيسلا ماهم،1202 ةنس
.ةافولا ببسب ،ترايت ةيالو يف ةيدامحلا ةرئادل
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3441 ماــــــع رـــــفص91 يف ناــــخّرؤم ناـــــيسائر ناــــــموسرم
ناــــــــنمـــضتي ،1202 ةـــــــــنس رــــــــــبمتبس62 قـــــــفاوــــــملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب نييعتلا

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،دواد نيمساي ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم
``````````````````````````````````````````````````

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
 : ةيروهمجلا ةسائرب ،مهؤامسأ ةيتآلا

ةيريدمب ةينازيملاو ةيلاملل ريدم بئان ،شواش دمحأ–
،دراوملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو ةرادإلا

ةرادإلا ةيريدمب تاساردلل اسيئر ،يمهت نامحرلا دبع–
،دراوملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو

تالصاوملا ةيريدمب تاساردلل ةسيئر ،ةدح تيأ ةرينم–
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

تالصاوملا ةيريدمب تاساردلل اسيئر ،سوسوم دمـحم–
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةيريدمب تاساردلل اسيئر ،ةيرصانم فيرش دنحم–
تاــماــقإلل ةــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملاـــب لـــقـــنـــلاو ةـــيـــمسرـــلا بكاوملا
،لقنلاو ةيمسرلا

.تاراطإلا ةيريدمب تاساردلل ةسيئر ،يناطلس دازايند–
`````````````````````````H`````````````````````````

03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يفخّرؤم يسائر موسرم
باعلأ ظفاحم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

نارهول ةرشع ةـــعساتلا طــسوتملا ضـــيبألا رـــحبلا
2202.

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

3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
زيزع دمـحمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا
ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل اظفاحم ،زاورد
.2202 نارهول ةرشع

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجمب وضع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ

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

3441 ماـــع رـــفص91 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
رــــيمسدّيـــــسلا نّيـــــعي ،1202 ةـــنس رـــــبمتبس62 قـــــفاوــــملا

،يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ ســلجمب اوــــضع ،يـــحوبرم
.تاونس )4( عبرأ ةدمل

3441 ماـــع رـــفص91 يف خّرؤـــم يــسائر موــسرم بـــجومب
يتآلا نّيديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
: ةافولا ببسب ،نييضاق امهتفصب ،امهامسا

،1202 ةنس تشغ41 نم ءادتبا ،ميك كرابم–

.1202 ةنس تشغ61 نم ءادتبا ،رامخ لضافلا–
`````````````````````````H`````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةـنس رـبــمــتــبس

ةـئيـهـتو رـحـبـلا موـلـعـل اـيـلــعــلا ةــيــنــطوــلا ةسردملا
.لحاسلا

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دارمدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

مولعل ايلعلا ةينطولا ةسردملل اريدم هتفصب ،ورتسيلاب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل،لحاسلا ةئيهتو رحبلا

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
وضع ماــهــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،1202 ةـنس رـبــمــتــبس
.ةسفانملا سلجمب مئاد

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويلوي72نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

اوضع هتفصب ،دهاجم بيطلا دمـحمدّيسلا ماهم،1202 ةنس
.ةافولا ببسب ،ةسفانملا سلجمب امئاد

`````````````````````````H`````````````````````````ــ

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجمب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.ةبساحملا
`````````````````````````

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةبساحملا سلجمب ،امهامسا

،اماع اررقم هتفصب ،لاولوم ريشب–
.ةفرغ سيئر هتفصب ،شومع دمـحم–

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
،ةمهمب فّلكمنييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.ةّيروهمجلا ةسائرل يمسر قطان

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نوقع ريمسدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرل ايمسر اقطان ،ةمهمب افّلكم
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62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول
`````````````````````````

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلعوب ماشهدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول اماع اشتفم
`````````````````````````H`````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلــجمب نييـــعـــتـــلا نـــمضتـــي ،1202 ةــنس رــبــمــتـــبس

.ةبساحملا
`````````````````````````

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يـــــــتآلا نادّيـــــسلا نّيـــــــــعي ،1202 ةـــنس رـــــبمتبس62 قــــــــفاوــملا
: ةبساحملا سلجمب ،امهامسا

،اماع اررقم ،شومع دمـحم–
.ةفرغ سيئر ،لاولوم ريشب–

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فـّلـكـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةـنس رـبـمــتــبس
ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا ةيشتفملاب شيتفتلاب
.ةلقروب ةيلاملل

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
سنويدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
ةـيوـهجلا ةـيشتـفملاــب شيــتــفــتــلاــب اــفــّلــكــم هــتــفصب ،حــيصفــل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلقروب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةـنس رـبـمــتــبس

موـــــلـــــعـــــلا يف ثحـــــبـــــلـــــل ةـــــيـــــتاـــــعوضوملا ةـــــلاـــــكوــــــلا
.ايجولونكتلاو

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدنيل ةدّيسلا ماهـم ىـهـنـت ،1202 ةـنـس رـبـمـتبـس62 قـفاوـمـلا

يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل ةريدم اهتفصب ،ةجاح نب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ايجولونكتلاو مولعلا

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
اــــــياضقو ةرسألاو ينــــــطوــــــلا نـــــــماضتـــــــلا ةرازوـــــــب
.ةأرملا

ـ`````````````````````````
3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

بيبحلادّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،لولهب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةأرملا اياضقو

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
شتــــفــــم نييــــعــــت نــــمضتــــي ،1202 ةـــنس رـــبـــمـــتــــبس
.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ســـــــنويدّيـــــسلا نّيـــــعي ،1202 ةــــــنس رــــــبمتبس62 قـــــفاوملا
.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،حيصفل

`````````````````````````H`````````````````````````ــ

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.سادرموب ءاضق سلجمل

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

3441 ماــــع رـــفص91 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
نـــيدموبدّيـــــسلا نّيـــــعي ،1202 ةـــــنس رـــــبمتبس62 قــــــفاوملا

.سادرموب ءاضق سلجمل اماع انيمأ ،يديز
`````````````````````````H````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرــــيدــــم نييــــعــــت نــــمضتـــــي ،1202 ةـــنس رـــبـــمـــتــــبس

ةـئيـهـتو رـحـبـلا موـلـعـل اـيـلــعــلا ةــيــنــطوــلا ةسردملا
.لحاسلا

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدــــــنيل ةدّيــــــسلا نّيــــــعت ،1202 ةــــــنس رـــــبمتبس62 قـــــــفاوملا

رحبلا مولعل اــيلعلا ةـــينطولا ةـــسردملل ةرـــيدم ،ةــــجاح نب
.لحاسلا ةئيهتو

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول
`````````````````````````

3441 ماــــع رــــفص91 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــسرم بـــجومب
بـــــيبحلادّيـــــسلا نّيـــــعي ،1202 ةـــــنس رــــبمتبس62 قــــفاوــــملا

.ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول اماع اريدم ،لولهب
`````````````````````````H`````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يسائر موسرم
دهعملا ريدم نييعت نــمضتي ،1202 ةـــنس رـــبمتبس

.ةيباغلا ثاحبألل ينطولا
`````````````````````````

3441 ماــــــــــــع رــــــفص91 يف خّرؤــــــم يـــــسائر موـــــسرـــم بــــــجومب
،يجبابس دمـحمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

.ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملل اريدم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
3441 ماــــع رـــــفص61 يفخّرؤم كرـــــــتشم يرازو رارـــــــق

نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس رـــــبمتبس32 قـــــفاوملا
.راتخم يجاب جربب طلتخملا ىفشتسملا ريدم

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

3441 ماع رفص61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
لـيـعاـمسإ مدــقملا نــّيــعــي ،1202 ةـنس رـبـمــتــبس32 قـــفاوملا

،راتخم يجاب جربب طلتخملا ىفشتسملل اريدم ،شرحل
.1202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا

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

3441 ماـــــع رــــفص61 يفخّرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــبمتبس32 قـــــفاوملا
ىـــــــــفشتسملاب ةـــــــيبطلا تاـــــطاـــشنلا رـــــــيدــــم بـــــئان
.)نازيلغ ةيالو( ىسوم يمعب طلتخملا

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

ماع رفص61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
ميلس مدــقملا نّيــــعي ،1202 ةـــنس رــــبمتبس32 قــــفاوملا3441
ىـــــفشتسملاب ةــــيبطلا تاــــطاشنلل رــــــيدم بــــئان ،ةـــيده نـــب
ويلوي61 نم ءادتبا ،)نازيلغ ةيالو(ىسوم يمعب طلتخملا

.1202 ةنس

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

ربمتبس٨قــفاوـملا٣٤٤١ ماــع رفص لوأ يفخّرؤــم رارـق
بئان ىلإ ءاـضـمإلا ضــيوــفــت نــمـضـتي ،1202ةـنــس
.قوقحلا يوذ رـــيدــم

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

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ّنإ

يف خرؤـــملا١82-١2 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نمضتملاو1202ةـنس ويلوـي٧ قفاوملا2441 ماعةدعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا001-61 مقر يذيفنتلا موــسرملا ىضــتقــمبو–
6102 ةنس سرام41 قـفاوـــملا7341 ماــــع ةــيــــناـــــثلا ىداــــمـــج5
،نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

يف خّرؤملا282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا١2٠2 ةـنس وــيلوـــي٧ قـــفاوـــملا2٤٤١ ماــــعةدـــعــقلا يذ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

ينطولا عافدلا ةرازو

3441 ماــــع رــــفص61 يفخّرؤم كرــــــتشم يرازو رارـــــــق
ءاــــــهنإ نمـــضتي ،1202 ةـــــنس رــــبمتبس32 قــــفاوملا

.فودنتب طلتخملا ىفشتسملا ريدم ماهم
`````````````````````````

ماع رفص61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
مدقملا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس32 قفاوملا3441

طــلــتــخــمــلا ىــفشتسمــلــل ارــيدـــم هـــتـــفصب ،ةـــيدـــه نـــب مـــيـــلس
.1202 ةنس ويلوي51 نم ءادتبا ،فودنتب

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

قـــــفاوملا3441 ماع رفص61 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ريدم ماهم ءاـــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــبمتبس32
.راتخم يجاب جربب طلتخملا ىفشتسملا

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

3441 ماع رفص61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
ماشه مدقملا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس32 قفاوملا

يجاب جربب طلتخملا ىفشتسملل اريدم هتفصب ،شميرم
.1202 ةنس ويلوي51 نم ءادتبا ،راتخم

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

3441 ماــــــع رـــــفص61 يفخّرؤـــــم كرــــــتشم يرازو رارـــــــق
نييــــعت نــمضتي ،1202 ةـــنس رــــبمتبس32 قــــفاوملا

ةيالو( ىــسوم يــمعب طـــلتخملا ىـــفشتسملا رــــيدم
.)نازيلغ

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

3441 ماع رفص61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
ناـــــيفس دــــيقعلا نّيـــــعي ،1202 ةـــــنس رــــــبمتبس32 قــــفاوــملا

ىـــــسوم يــمعب طــلتخملا ىـــفشتسملل ارــيدم ،مـــيهاربإ نـــب
.1202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،)نازيلغ ةيالو(

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

3441 ماــــــع رــــفص61 يفخّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس رــــبمتبس32 قــــفاوملا

.فودنتب طلتخملا ىفشتسملا ريدم
`````````````````````````

3441 ماع رفص61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
نسح نيمأ ديقعلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس32 قفاوملا

نم ءادتبا ،فودنتب طلتخملا ىفشتسملل اريدم ،يحيامس
.1202 ةنس ويلوي61
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2 يف خرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم2١ ةداملا امّيس ال ،اهريسو اهميظنتو

8١ يف خرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام نارّرــقي

موــــــسرملا نــــم2١ ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٣٣٤١ ماــــــــع ناـــــضمر2 يف خرؤـــــملا٣٩2-2١ مـــــقر يذــــيفنتلا
ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا

.ناسملت ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل ةكرتشم

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ناسملت ةعماج –

ةـــــيمنتلاو ثــــــــحبلا جـــئاتن نيـــمثتل ةـــينطولا ةــــــلاكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا نويعامتجالا ءاكرشلا  –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف•

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم  –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باـــحصأل مـــعدـــلا ميدـــقـــت –
ءاشنإ ةـــياـــغ ىلإ مـــهـــتــــقــــفارــــم عــــم لــــيوــــمــــتــــلاو ةراشتسالاو
،ةسسؤملا

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم  –

فـــــلكيو ،ةــــيملعلا تازــــيهجتلا نـــمأو ةـــــنايص عرــــــف•
: يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

يـــف خّرؤـــملا يـــــساــــــئرـــلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنـسوينوي٩ قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش82
قوقحلا يوذل ريدم بئان ،ديعاسم كلاملا دبع دّيـــسلا نيــيعــت
،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوــب

: يتأي ام رّرقي

،دـــــيعاسم كلاــــملا دــــبع دّيــــسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةّداملا
،هــتاــيــحالــص دودـــح يـف ءاــضـمإلا ،قوقحلا يوذ ريدم بئان
قئاثولا عيمج ىلع ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا رـــيزو مــساــب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

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

ربمتبس8قــفاوملا٣٤٤١ ماــــع رـــفص لوأ يف رـــئازجلاب رّرـــح
.1202 ةنس

ةقيبر ديعلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

٣٤٤١ ماـــــع مّرــــــحم٧2 يفخرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارق
ءاــــــشنإ نــــمضتي ،١202 ةــــنس رــــبمتبس5 قــــــفاوملا

ىدل ”ةنضاحلا“ ىــّمست ثـــحبلل ةـــــكرتشم ةــــحلصم
.ناسملت ةعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا8٣١-٩8 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٩8٩١ ةــــــــنس تشغ لوأ قـــــــــفاوملا٩٠٤١ ماــــــع ةـــــــجحلا يذ٩2
،مّمتملاو لّدعملا ،ناسملت ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٦ يف خرؤملا٧٣١-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو8٩٩١ ةنس ويام٣ قفاوملا٩١٤١ ماع مرحم
ةــــــيمنتلاو ثــــــــحبلا جـــــئاتن نيــــــــمثتل ةـــــينطوـــــلا ةــــــلاـــــكوـــــلا
،اهريسو اهميظنتو ةيجولونكتلا

يف خرؤملا٩٧2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوـــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم دّدـــحـــي يذـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو
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ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررــقي

موــــسرملا نــــم2١ ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٣٣٤١ ماـــــــع ناـــــضمر2 يف خرؤــــــملا٣٩2-2١ مـــــــقر يذـــــيفنتلا
ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا

.١ فيطس ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل ةكرتشم

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،١ فيطس ةعماج –

ةـــــــيمنتلاو ثــــــحبلا جــــئاتن نيـــــمثتل ةـــينطولا ةـــــلاكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف•

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نــيوــكــتــلا لاــجــم يف عــيراشملا باـــحصأل مـــعدـــلا ميدـــقـــت –
ءاشنإ ةـــياـــغ ىلإ مـــهـــتــــقــــفارــــم عــــم لــــيوــــمــــتــــلاو ةراشتسالاو
،ةسسؤملا

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فــلكيو ،ةـــيملعلا تازـــيهجتلا نــــمأو ةـــــنايص عرــــف•
: يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ربمتبس٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ربمتبس٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماــــع مّرـــحم٧2 يفخرؤـــــم كرـــــتشم يرازو رارـــق
ءاـــــشنإ نـــمضتي١202 ةـــنس رـــبمتبس5 قــــفاوملا

ىدـل ”ةــنضاحلا“ ىّمست ثـــحبلل ةـــكرتشم ةــــحلصم
.١ فيطس ةعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠٤١-٩8 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٩8٩١ ةــــــــنس تشغ لوأ قـــــــــفاوملا٩٠٤١ ماــــــع ةــــــجحلا يذ٩2
،مّمتملاو لّدعملا ،١فيطس ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٦ يف خرؤملا٧٣١-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو8٩٩١ ةنس ويام٣ قفاوملا٩١٤١ ماع مرحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خرؤملا٩٧2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم دّدـــحـــي يذـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

2 يف خرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم2١ ةداملا امّيس ال ،اهريسو اهميظنتو

8١ يف خرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
 يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
 يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،١ ةنيطنسق ةعماج –

ةـــــــيمنتلاو ثــــــحبلا جــــئاتن نيـــــمثتل ةـــينطولا ةـــــلاكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف•

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نـــيوـــكـــتـــلا لاـــجــــم يف عــــيراشملا باــــحصأل مــــعدــــلا ميدــــقــــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فــلكيو ،ةـــيملعلا تازـــيهجتلا نــــمأو ةـــــنايص عرــــف•
: يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ربمتبس٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

٣٤٤١ ماــــع مّرـــحم٧2 يفخرؤـــــم كرـــــتشم يرازو رارـــق
ءاـــــشنإ نـــمضتي ،١202 ةـــنس رـــبمتبس5 قــــفاوملا

ىدل ”ةنضاحلا“ ىّمست ثحبلل ةكرتشم ةحلصم
.١ ةنيطنسق ةعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

ةدعقلا يذ١2 يف خرؤملا٣١2-٤8 مقر موسرملا ىضتقمب –
ميظنتب قلعتملاو٤8٩١ ةنس تشغ8١ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو١ ةنيطنسق ةعماج

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٦ يف خرؤملا٧٣١-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو8٩٩١ ةنس ويام٣ قفاوملا٩١٤١ ماع مرحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خرؤملا٩٧2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوـــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم دّدـــحـــي يذـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

2 يف خرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم2١ ةداملا امّيس ال ،اهريسو اهميظنتو

8١ يف خرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام نارّرــقي

موــــسرملا نــــم2١ ةداـــــملا ماـــــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٣٣٤١ ماـــــــــع ناــــــضمر2 يف خرؤــــــــملا٣٩2-2١ مــــــــقر يذــــــيـــفنتلا
ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا

.١ ةنيطنسق ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل ةكرتشم

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
 يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماـــــع مّرــــحم٧2 يفخرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
ءاــــــشنإ نـــــمضتي١202 ةـــــنس رــــبمتبس5 قــــفاوملا

ىدل  ”ةنضاحلا“ ىـّمست ثـــحبلل ةـــكرتشم ةـــحلصم
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو
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: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف•

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نـــيوـــكـــتـــلا لاـــجــــم يف عــــيراشملا باــــحصأل مــــعدــــلا ميدــــقــــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فــلكيو ،ةـــيملعلا تازـــيهجتلا نــــمأو ةـــــنايص عرــــف•
: يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ربمتبس٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٧2 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــــــــــــحلصم ءاـــــــــشنإ نـــــــــــمضتي ،١202 ةــــــــنس رــــــــــبمتبس5
ةــــسردملا ىدــــــل”ةنــــضاحلا“ ىّمست ثـــحبلل ةــــكرتشم
.ةديلبلاب يرلل ايلعلا ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

ماع ةدعقلا يذ١2 يف خرؤم2١2-٤8 مقر موسرملا ىضتقمب –
ةــــــعماج مــــيظنتب قــــلعتملاو٤8٩١ ةنس تــــشغ8١ قـــــفاوملا٤٠٤١
  ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو ايجولونقتلاو مولعلل نارهو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٦ يف خرؤملا٧٣١-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو8٩٩١ ةنس ويام٣ قفاوملا٩١٤١ ماع مرحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خرؤملا٩٧2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقــلاو ةــعــماجلا ماــهـــم دّدـــحـــي يذـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

2 يف خرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يجوـلوـنـكـتـلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم2١ ةداملا امّيس ال ،اهريسو اهميظنتو

8١ يف خرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام نارّرــقي

موـــــسرملا نــــم2١ ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٣٣٤١ ماــــــع ناـــــضمر2 يف خرؤــــملا٣٩2-2١ مــــــقر يذــــــيفنتلا
ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا

مولعلل نارهو ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل ةكرتشم
.ايجولونكتلاو

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماج –

ةـــــــيمنتلاو ثــــــحبلا جــــئاتن نيـــــمثتل ةـــينطولا ةـــــلاكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا نويعامتجالا ءاكرشلا –

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
 يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ



٦٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٩2
25م١202 ةنس ربوتكأ٦

نـــيوـــكـــتـــلا لاـــجــــم يف عــــيراشملا باــــحصأل مــــعدــــلا ميدــــقــــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فــلكيو ،ةـــيملعلا تازـــيهجتلا نــــمأو ةـــــنايص عرــــف•
: يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ربمتبس٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماـــــع مّرـــــحم٧2يفخرؤـــــم كرــــــتشم يرازو رارـــــق
ءاــــشنإ نـــــمضتي ،١202 ةـــــنس رــــبمتبس5 قــــــفاوملا

ىدل ”ةـنضاحلا“ ىّمست ثـــحبلل ةـــكرتشم ةــــــحلصم
.نارهوب تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٦ يف خرؤملا٧٣١-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو8٩٩١ ةنس ويام٣ قفاوملا٩١٤١ ماع مرحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا٠١2 -8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي٤١ قفاوملا٩2٤١  ماع بجر١١

مـيـلـعــتــلا يف ةصصخــتملا ةذــتاسألل اــيــلــعــلا ةسردملا لــيوحت
،لّدعملا ،ةعماجلا جراخ ةسردم ىلإ نارهو يف ينقتلا

٦ يف خرؤملا٧٣١-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو8٩٩١ ةنس ويام٣ قفاوملا٩١٤١ ماع مرحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا٧١2-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي٤١ قفاوملا٩2٤١  ماع بجر١١

جراــخ ةسردــم ىلإ يرــلــل اــيــلــعــلا ةــيــنــطوــلا ةسردملا لـــيوحت
،ةعماجلا

2 يف خرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم2١ ةداملا امّيس ال ،اهريسو اهميظنتو

8١ يف خرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

٩ يف خرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام نارّرــقي

موـــسرملا نــــم2١ ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٣٣٤١ ماـــــــع ناـــــضمر2 يف خرؤــــملا٣٩2-2١ مــــقر يذــــــيفنتلا
ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا

ةينطولا ةسردملا ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل ةكرتشم
.ةديلبلاب يرلل ايلعلا

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،ةديلبلاب يرلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا –

ةـــــــيمنتلاو ثــــــحبلا جــــئاتن نيـــــمثتل ةـــينطولا ةـــــلاكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف•

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
 يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ربمتبس٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

ويلوي22 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يفخّرؤمرارق
ماع بـــجر52 يف خرؤــــملا رارــــقلا لدــــعي ،١202 ةــــنس
لــــــعجي يذــــلا١١02 ةـــــنس وـــــينوي٧2 قــــفاوملا2٣٤١
ةمسدلا داوملل ءوـضلا راــسكنا رــشؤم دـيدحـت جهنم
.ايرابجإ ،يتابنلاو يناويحلا لصألا تاذ

––––––––––
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ
٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةـنس رـياــنــي٠٣ قـــفاوملا٠١٤١ ماــــــع بجر
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب
،هنم٩١

لاوش٧١ يف خرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا ىضتقمبو–
تايحالص ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع
،ةراجتلا ريزو

يف خرؤملا82٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2
كلهتسملا ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي
،شغلا عمقو

٠١ يف خرؤملا2٦-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٧١٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

قفاوملا2٣٤١ ماع بجر٥2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
راسكنا رشؤم ديدحت جهنم لعجي يذلا١١٠2 ةنس وينوي٧2
،ايرابجإ ،يتابنلاو يناويحلا لصألا تاذ ةمسدلا داوملل ءوضلا

: يتأي ام نارّرـــــــــــقي

خرؤملا رارقلا ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
يذلا١١٠2 ةنس وينوي٧2 قفاوملا2٣٤١ ماع بجر٥2 يف

تاذ ةمسدلا داوملل ءوضلا راسكنا رشؤم ديدحت جهنم لعجي
.ايرابجإ ،يتابنلاو يناويحلا لصألا

2 يف خرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم2١ ةداملا امّيس ال ،اهريسو اهميظنتو

8١ يف خرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

٩ يف خرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذــلا٦١٠2 ةــنس وــينوي٤١ قــفاوملا٧٣٤١ ماـــع ناـــضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو –
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام نارّرــقي

موـــــسرملا نـــــم2١ ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٣٣٤١ ماـــــــع ناــــــضمر2 يف خرؤـــــــملا٣٩2-2١ مـــــــقر يذـــــيفنتلا
ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا

ةينطولا ةسردملا ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل ةكرتشم
.نارهوب تاينقتلا ةددعتملا

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت :2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،نارهوب تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا –

ةـــــــيمنتلاو ثــــــحبلا جــــئاتن نيـــــمثتل ةـــينطولا ةـــــلاكولا –
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا نويعامتجالا ءاكرشلا –

: )2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت:٣ ةداملا

: يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف•

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا –
،ثحبلاب

،هتركف قيقحت ىلع عورشملا بحاص ةدعاسم –

،ديعبلا ىدملا يف ةركفلا قيبطت ةيناكمإ تابثإو ءاقتنا –

نـــيوـــكـــتـــلا لاـــجــــم يف عــــيراشملا باــــحصأل مــــعدــــلا ميدــــقــــت –
،ةسسؤملا ءاشنإ ةياغ ىلإ مهتقفارم عم ليومتلاو ةراشتسالاو

 .ةنضاحلا فرط نم ةأشنملا تاسسؤملا روطت ةعباتم –

فــلكيو ،ةـــيملعلا تازـــيهجتلا نــــمأو ةـــــنايص عرــــف•
: يتأي امب

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –
 ،ةنضاحلا

 .ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض –

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
 يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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نوتيسأ ،لورتبلا ليثإك مئالم رخآ بيذم وأ ،نازكه2.٤
.ءوضلا راسكنا سايق زاهج روشوم فيظنتل ،ناولوت وأ

: تازيهجتلا .5

: يتأي ام اميس ال ربخملا يف ةلوادتملا تاودألا

ةــــــيمقر ءوـــــضلا راــــسكنا ساــــيق ةزــــــهـــجأ لاــــمعتسا نـــكمي
.عنصملا تاميلعت عابتاب ىصوي ةلاحلا هذه يف.ةيرصعو

حمسي الثمebbA عون : ءوضلا راسكنا سايق زاهج١.5
لاجم يف١٠٠٠,٠± بيرقتبءوضلا راسكنا رشؤم سايقب
.٠٠٧,١ =Dn دنع٠٠٣,١= Dn نيب روصحم

نـــــكمي ،موــــــيدوصلا راــــخبب حاــــبصم: ءوــــضلا ردــــصم5.2
ءوضلا سايق زاهج ناك اذإ ،اضيأ ضيبألا ءوضلا لامعتسا

.يغبص ال ضيوعت ماظنب ادوزم

.فورعم ءوضلا راسكنا رشؤم تاذ: ةيجاجز ةحيفص٣.5

ةخضمب دوزم ،ايرارح هيف مكحتلا متي : يئام مامح٤.5
± بيرقتب ةبولطملا ةرارحلا ةجرد دنع هطبض نكميو نارود
.°م٠^١

هطبض نكمي ،ةبلصلا تانيعلل ةبسنلاب: يئام مامح5.5
.تاسايقلا اهيف يرجت يتلا ةرارحلا ةجرد يف

: تانّيعلا عاطتقا .٦

ءانثأ تريغت وأ ةفلتم ريغ ةلثمم ةنيعلا نوكت نأ بجي
.نيزختلا وأ لقنلا

: ةبرجتلل ةنيعلا ريضحــت .٧

داوملا ةنيع ريضحت جهنمل اقبط ةبرجتلا ةنّيع رضحت
يراــسلا مــيظنتلا يف ددــحملا يــناويحلا لــصألا تاذ ةــمسدلا
.لوعفملا

ةمسدلا داوملا ىلع ءوضلا راسكنا رشؤم ددحي نأ بجي
.ةحشرملاو ةففجملا

ءاـــعو يف ةرّضــحملا ةــنّيعلا لــــقنت ،ةـــبلص ةـــنّيع ةــــلاح يف
طوبضم )٥.٥( يئام مامح يف ريخألا اذه عضوي مث ،بسانم

تقول كرتت .تاسايقلا اهيف يرجت يــتلا ةرارــحلا ةـــجرد يف
.ةنّيعلا ةرارح ةجرد رقتست ىتح ٍفاك

: لمعلا ةقيرط .٨

تابلطتم ءافيتسا نم ققحتلا بلطي امدنع : ةظحالم
.)8.2(و )8.١( ـل اقفو نيلقتسم نيديدحت ىرجي ،ةيراركتلا

: زاهجلا ةرياعم٨.١

نع )٥.١( ءوضلا راسكنا سايق زاهج ةرياعم نم ققحتلا
ةـيـجاـجزـلا ةـحـيــفصلــل ءوضلا راسكــنا رشؤم ساــيــق قــيرــط
راــــسكنا رـــشؤم ساــيقب وأ عـــّنصملا تاـــميلعتل اــــقفو )٥.٣(
.)٤.١( ليثيإلا تارولل ءوضلا

بجر٥2 يف خرؤملا رارقلاب قفرملا قحلملا لدعي:2 ةّداملا
جهنم لعجي يذلا١١٠2 ةنس وينوي٧2 قفاوملا2٣٤١ ماع

يناويحلا لصألا تاذ ةمسدلا داوملل ءوضلا راسكنا رشؤم ديدحت
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملل اقبط ،ايرابجإ ،يتابنلاو

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

22 قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١ يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس ويلوي

ڤيزر لامك

 قحلملا

تاذ ةمسدلا داوملل ءوضلا راسكنا رشؤم ديدحـت جهنم
يتابنلاو يناويحلا لصألا

: قيبطتلا لاجم .١

ءوضلا راسكنا رشؤم ديدحت ةينقت جهنملا اذه فصي
.يتابنلاو يناويحلا لصألا تاذ ةمسدلا داوملل

داوملا وأ( هتاقتشمو بيلحلا ىلع جهنملا اذه قبطي ال
.)هتاقتشمو بيلحلا نم ةجرختسملا ةمسدلا

: فيرعتلا .2

: جهنملا اذه موهفم يف دصقي

يف ءوضلا ةعرس ةبسن وه : ةداملل ءوضلا راسكنا رشؤم
.ةددحم ةجوم لوط يف ،ةداملا يف هتعرس ىلع غارفلا

ءاوهلا يف ءوضلا ةعرس لمعتست ،اقيبطت :١ ةظحالم
ادع ،ةراتخملا ةجوملا لوطو غارفلا يف هتعرس نع اضوع
مويدوصللD طوطخ ةجوم لوط طسوتم يه ةفلاخم تاميلعت
.)رتمونان٦,٩8٥(

بسح ام ةدامل ءوضلا راسكنا رشؤم ريغتي :2 ةظحالم
.ةرارحلا ةجردو ةطقاسلا ءوضلا ةجوم لوط

D وه لمعتسملا زمرلا
tnنأ ثيحtةرارحلا ةجرد يه

.سويسلسلاب

: أدبملا .٣

سايق زاهج ةطساوب ةلئاس ةنيعل ءوضلا راسكنا ساقي
.ةددحم ةرارح ةجرد يف مئالم ءوضلا راسكنا

: فشاوكلا .٤

طقف اهب فرتعم ةليلحت ةيعون تاذ فشاوكلا لمعتست
وذ ءام وأ ةيندعملا حالمألا عوزنم ءام وأ رطقملا ةداملاو
.ةئفاكم ةواقن

رشؤم سايق عم مءالتت ةيعون وذ،ليثيإلا تارول٤.١
.فورعم راسكنا رشؤم وذو ءوضلا راسكنا
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Fيواسي لماع وه :

م٠2° =t  دنع٥٣٠٠٠,٠ •

م°٠٦ =t و  م°٠٥ =t و م°٠٤ =t دنع٦٣٠٠٠,٠ •

.رثكأ وأ م٠8° =t دنع٧٣٠٠٠,٠ •

ةرارحلا ةجردو١t سايقلا ةرارح ةجرد نيب قرفلا ناك اذإ
ضفر نسحألا نــــــــــم ،م°٣ نــــم يواسي وأ رــــثـــــكأt ةـيـعـجرملا
.ديدج ديدحت ءارجإو اهيلع لصحتملا ةجيتنلا

.ةلصافلا دعب ماقرأ ةعبرأ باستحاب ةجيتنلا لجست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوأ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ22 يفخرؤــــم رارـــق
نابعش٣١ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١202 ةنس تشغ
ددحي يذلا١202 ةنس سرام٧2 قفاوملا2٤٤١ ماع
ةراــــجتلا ةــــعباتم ةـــنجل ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةــــمئاقلا
.ةيجراخلا

––––––––––

قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤم رارق بجومب
ماع نابعش٣١ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،١2٠2 ةنس تشغ لوأ
ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا١2٠2 ةنس سرام٧2 قفاوملا2٤٤١
: يتأي امك ،ةيجراخلا ةراجتلا ةعباتم ةنجل ءاضعأل

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

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

ةــــيلخادلا رـــيزو لـــــثمم ،ةــميترب باــهولا دـــبع دّيـــسلا–
دـمحم دّيسلل افلخ ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،يرارف

."........................)ريـيـغـت نودـب يقاـبـلا(............................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماـــع ةدـعــقــلا يذ٣ يفخّرؤــــم كرــتشم يرازو رارــــق
ينقتلا ماظنلا نمضتي ،0202 ةــنـــس وينوي52 قــــفاوملا
ةــهــجوملا رــكسلا عاوــنأ ضعــب صئاصخـــب قـــلـــعـــتملا
)كاردــتسا( .يرشبلا كالهتسالل

––––––––––

ةيناثلا ىدامج٠١ يف رداصلا٦٠ ددــعلا– ةيمسرلا ةديرجلا
.١2٠2 ةنس يفناج٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع

:٧ ةطملا–٦ ةداملا–٦2 ةحفصلا

ةبسنلاب.................................ةميقلا رادقـم:نم الدـب–
................................لئاسلا ركسلاو بلقتسملا لئاسلا ركسلل

ركسلل ةبسنلاب............................... ةميقلا رادقم : أرـــــــقــي–
...........................................................لئاسلا ركسلاو لئاسلا

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

: ديدحتلا2.٨

تاجرد ىدحإ يف ةبرجتلا ةنّيعل ءوضلا رشؤم ساقي
: ةيتآلا ةرارحلا

نم ةجردلا هذه يف ايلك ةلئاسلا ةمسدلا داوملل م°٠2 )أ
.ةرارحلا

نم ةجردلا هذه يف ايلك ةبئاذلا ةمسدلا داوملل م°٠٤ )ب
.م°٠2 يف سيلو ةرارحلا

نم ةجردلا هذه يف ايلك ةبئاذلا ةمسدلا داوملل م°٠٥ )ج
.م°٠٤ سيلو ةرارحلا

نم ةجردلا هذه يف ايلك ةبئاذلا ةمسدلا داوملل م°٠٦ )د
.م°٠٥ سيلو ةرارحلا

ةمسدلا داوملا الثم ىرخألا ةمسدلا داوملل ىلعأ وأ م°٠8 )ـه
.عومشلا وأ ايلك ةجردهملا

،ءوضلا راسكنا سايق زاهج روشوم ةرارح ةجرد تّبثت
ريودتب كلذو ،ةبولطملا ةميقلل ةيواسمو ةتباث نوكت ثيحب
.)٥.٥( يئاملا مامحلا مادختساب زاهجلا يف ءاملا

راسكنا سايق زاهج نم رداصلا ءاملا ةرارح ةجرد بقارت
.ةمئالم ةقد يذ ةرارحلا ةجرد سايقم لامعتساب ءوضلا

روشوملل كرحتملا فرطلا لزني ،سايقلا لبق ةرشابم
ةــفشنم ةــطساوب روــشوملا حــطس حـــسمي .يـــقفأ عـــضو يف

)٤.2( للحملا تارطق ضعبب للبم فودنم نطقب مث ،ةمعان
.فجيل كرتي مث

لاــــمعتساب ةـــقلعتملا تاـــميلعتلل اــــقبط ساــــيقلا يرــــجي
ةميقلاب١٠٠٠,٠ بيرقتب ءوضلا راسكنا رشؤم أرقي .زاهجلا
.زاهجلا روشوم ةرارح ةجرد لجستو ةقلطملا

ةطساوب روشوملا حطس حسمي ،سايقلا دعب ةرشابم
للحملا تارطق ضعبب للبم فودنم نطقب مث ةمعان ةفشنم
)٤.2(.

بسحيو نيترم ءوضلا راسكنا رشؤم ساقي .فجيل كرتي
ةــــــجيتن لــــــــــكشي يذــــــلا ،ةــــثالثلا تاــــساـــيقلل يرــــــبجلا لدــــــــعملا
.ةبرجتلا

: جئاتنلا نع ريبعتلاو باسحلا .٩

ةرارحلا ةجردو١t سايقلا ةرارح ةجرد نيب قرفلا ناك اذإ
Dtn  ءوضلا راسكنا رشؤم يطعي ،م°٣ نم لقأt ةيعجرملا

: ةيتآلا ةغيصلابt ةيعجرملا ةرارحلا ةجرد يف

F )t -١t( +D
١tn =D

tn

: ثيح

tسويسلسلاب سايقلا ةرارح ةجرد،

١tسويسلسلاب )8.2( ةيعجرملا ةرارحلا ةجرد،
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،ةيلاملا نيناوق بجومب ةددحملا ةصاخلا موسرلا–

عيرشتلل تافلاخملا ناونعب ةلصحملا تامارغلا لصاح–
،ةئيبلا ةيامحب قلعتملا

،ةيلودلاو ةينطولا اياصولاو تابهلا–

يضرعلا ثولتلا ةلازإل تاقفنلا ناونعب تاضيوعتلا–
لاجم يفو رحبلا يف ةرطخ ةيوايميك داوم غيرفت نع مجانلا
،وجلاو ةبرتلا يفو ةينطابلا ةيئاملا تاقبطلاو يمومعلا يرلا

،ةلودلا ةينازيمل ةلمتحملا تاصصخملا–

.ىرخألا داوملا وأ تامهاسملا لك–

ةئيبلل ينطولا قودنصلا تاقفن ةمئاق لمشت :٣ ةداملا
: يتأي ام ،لحاسلاو

،اهيلع ةباقرلا ضرفو ةئيبلا ةبقارم ةطشنأ ليومت–

،يئيبلا شيتفتلا ةطشنأ ليومت–

اهديدجتو ةيئيبلا تازيهجتلا ءانتقاب ةقلعتملا تاقفنلا–
،اهليهأت ةداعإو

ةلاح يف ةـيـلاـجـعـتسالا تالـخدـتـلاـب ةـقـلـعـتملا تاـقـفـنـلا–
: ئجافملا يرحبلا ثولتلا

ئجافملا يرحبلا ثولتلا ةلاح يف ةيلاجعتسالا تالخدتلا•
لك وأ/و ىرخأ تايافن وأ داوم وأ طفنلا قفدت نع مجانلا

،ضرألا ىلع متي طاشن

.ةاكاحم نيرامت•

ةطبترملا نيوكتلاو ميمعتلاو ةيعوتلاو مالعإلا تاقفن–
: ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاب

صخي اميف اميس ال ،ةيعوتلاو ميمعتلاو مالعإلا ةطشنأ•
،ةيقنلا تايجولونكتلاو ةيئيبلا ةيبرتلا

.ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا لاجم يف نيوكتلا ةطشنأ•

ةلازإب ةقلعتملا تاطاشنلاو تاساردلل ةهجوملا تاناعإلا–
،يرضحلاو يعانصلا ثولتلا

)٣( ثالث ةدمل ينقتلا مدرلا زكارمل ةيلاملا تامهاسملا–
،لالغتسالا ديق اهعضو نم ءادتبا ،تاونس

: ةيضرألاو ةيرحبلا طاسوألا نيمثتو ةيامح ةطشنأ ليومت–

،ةيرحبلاو ةيضرألاو ةيعيبطلا عقاوملا درج ةطشنأ•

ةئيبلا ةرازو

قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٨ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي ،١202 ةنس تشغ٧١

يذـــــلا20٣-5٦0 مــــقر صاــــخلا صـــــــيصختلا باـــسحل
."لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا" هــــــــناونع

––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةئيبلا ةريزوو

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نّمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قــفاوملا٥١٤١ ماــع ناـــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٧٥٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا٩٥١-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١2٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر2١
مـــــــقر صاـــــخلا صـــــيصختلا باــــسح رــــييست تاـــــيفيك ددـــــحي
،"لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا2٠٣-٥٦٠

عيبر8 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا2٤٤١ ماع لوألا

مقر صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق
،"لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا2٠٣-٥٦٠

: يتأي ام نارّرـــــــــــقي

موـــــــسرملا نـــــم٣ ةداـــــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
2٤٤١ ماـــــــع ناـــــضمر2١ يف خرؤـــــملا٩٥١-١2 مــــقر يذــــيفنتلا
اذه فدهي ،هالـــــعأ روـــــكذملاو١2٠2 ةـــــنس لـــــيربأ٤2 قـــــفاوملا
باـــــــسحل  تاــــــــــقفنلاو تادارـــــــيإلا ةـــــــمئاق دــــــــيدـــــحت ىلإ رارـــــــــقلا
قودنصلا " هناونع يذلا2٠٣-٥٦٠ مقر صاخلا صيصختلا
."لحاسلاو ةئيبلل ينطولا

ةـــئيبلل يــنطولا قودـــــنصلا تادارــــــيإ لـــــثمتت :2 ةداملا
: يف لحاسلاو

،ةئيبلا ىلع ةريطخلا وأ ةثولملا ةطشنألا ىلع مسرلا–



ـه٣٤٤١ ماع رفص٦٧٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربوتكأ٦ 30

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:٤ ةداملا
٠2٠2 ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا2٤٤١ ماع لوألا عيبر8 يف

صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا
ةئيبلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا2٠٣-٥٦٠ مقر صاخلا

."لحاسلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٧١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم8 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٨ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي ،١202 ةنس تشغ٧١
هناونع يذلا20٣-5٦0 مقر صاخلا صيصختلا باسح
."لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا"

––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةئيبلا ةريزوو

٦2 يف خّرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نّمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدـحي يذـلا٥٩٩١ ةنـس رـياربف٥١ قـفاوملا٥١٤١ ماـع ناـضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٧٥٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا٩٥١-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١2٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر2١
2٠٣-٥٦٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
،"لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا

عيبر٩ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ٦2 قفاوملا2٤٤١ ماع لوألا

مـقر صاخلا صيصخـتـلا باسح مـيـيـقـتو ةـعـباـتــم تاــيــفــيــك
،"لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا2٠٣-٥٦٠

،ةساسحلا قطانملاو طاسوألا ىلع ةظفاحملا ةطشنأ•

ةيلحاسلا ةيجولوكيإلا ةمظنألا ىلع ةظفاحملا ةطشنأ•
ةبطرلا قطانملاو تاحاولاو ةيوارحصلاو ةيبهسلاو ةيلبجلاو
،اهتئيهتو

ةيناويحلاو ةيتابنلا فانصألا ىلع ةظفاحملا ةطشنأ•
،ةيمحملاو ةنطوتسملا

،ةيرحبلاو ةيضرألا ةحاتجملا فانصألا ةحفاكم ةطشنأ•

ةيكيتسالـبـلا تاـياـفـنـلا رـيـيستـب ةـطـبـترملا ةـطشنألا•
،اهتلازإو ةيكيتسالبوركيملاو

ةيرحبلا طاسوألا نيمثتو ةيامحل ىرخألا ةطشنألا لك•
.ةيضرألاو

ةيعيبطلا عقاوملا ليهأت ةداعإو ةيامح جمارب ليومت–
: ءارضخلا تاحاسملاو

روهدتلاب ةددهملا وأ ةروهدتملا عقاوملا ةيامح جمارب•
،يجولوكيإلا مامتهالا تاذ ةيعيبطلا قطانملاو ةيرعتلا وأ

ةظوحلملا ةيرحبلاو ةيضرألا قطانملا ليهأت ةداعإ جمارب•
ةظفاحملل يعيبطلا نزاوتلا ىلع ظافحلل ةيرورضلا وأ/و
،اهيلع

ةيبهسلاو ةيباغلاو ةيلبجلا طاسوألا ليهأت ةداعإ جمارب•
،تاحاولاو ةبطرلا قطانملاو ةيوارحصلاو

ءارـــــــضخلا تاــــــحاسملا لـــــــــيهأت ةداــــــــعإو ةــــــيامح جـــــمارب•
.اهريوطتو

يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحلاو ةظفاحملا تايلمع ليومت–
تاريغتلا ةحفاكمو ةيعيبطلا دراوملاو ةيئيبلا ةمظنألاو
،اهنيمثتو ةيخانملا

ةلصلا تاذ ةيملاعلاو ةينطولا مايألا ءايحإ ةطشنأ ليومت–
،ةئيبلا ةيامحب

راطإ يف ةفلتخم زئاوج حنمب ةطبترملا تايلمعلا ليومت–
،ةئيبلا ةيامح

ةطبترملا مالعإلا ةمظنأ زاجنإب ةقلعتملا تاقفنلاب لفكتلا–
،يلآلا مالعإلا ةزهجأ ءانتقاو ةئيبلاب

،ةيئيبلا تاططخملاو ريراقتلا ليومت–

،رضخألا داصتقالاب ةطبترملا تاناعإلاو ةطشنألا ليومت–

قـيـبـطـتـب ةـطــبــترملا كلــت اــمــيس ال ،تاساردــلا لــيومت–
.ةئيبلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

ةئيبلا ةريزو
يفلاوم ةيماس



٦٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع رفص٩2
31م١202 ةنس ربوتكأ٦

رضاحم ريرحتب فلكت ةنامأ اهماهم يف ةنجللا دعاست
.ةنجللا اهدقعت يتلا تاعامتجالا

بجومب اهئاضعأ نييعت اذكو ةنجللا ريس تايفيك ددحت
.ةئيبلاب فلكملا ريزولا نم ررقم

اذه ةعباتم راطإ يف ،ةيلاملا ريزو ىلإ لسرت:٤ ةداملا
.هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ةليصحلا نم ةخسن ،قودنصلا

يف ةـــينازيملاب ةـــــفلكملا حـــــلاصملا ىلــــع نّيـــــعتي :5 ةداملا
تاقفنلاو تاداريإلل ةيلصف ةيلام ةيعضو دادعإ ةئيبلا ةرازو
.لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلاب ةطبترملا

خرؤــملا كرــتشملا يرازوــلا رارــقلا ماـــكحأ ىـــغلت :٦ ةداملا
٠2٠2 ةـــنس رـــبوتكأ٦2 قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع لوألا عــــيبر٩ يف

صــــيصختلا باــــسح مــــييقتو ةــــعباتم تاــــيفيك ددـــحي يذــــلا
ةئيبلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا2٠٣-٥٦٠ مقر صاخلا

."لحاسلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٧١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم8 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

مرحم8 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةمئاق ددحي يذلا١2٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا٣٤٤١ ماع
مــــــقر صاــــــخلا صيــــــصختلا باــــــسحل تاــــــــــقفنلاو تادارــــــيإلا

."لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا2٠٣-٥٦٠

: يتأي ام نارّرـــــــــــقي

موـــــــسرملا نـــــم٤ ةداــــــملا ماـــــكحأل اـــــــــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
2٤٤١ ماـــــــــع ناـــــــضمر2١ يف خرؤــــــملا٩٥١-١2 مــــــقر يذــــيفنتلا
اذه فدــــهي ،هالـــــعأ روـــــكذملاو١2٠2 ةـــــنس لـــــيربأ٤2 قـــــفاوملا
صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا
ةئيبلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا2٠٣-٥٦٠ مقر صاخلا

."لحاسلاو

ةعباتم ةنجل ،ةئيبلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت :2 ةداملا
: يتأي امب فلكت مييقتو

،لمعلا جمانرب ةسارد–

،اهليومت متيس يتلا عيراشملا ةمئاق طبض–

،اهليومت متيس يتلا لامعألا ةيولوأ يف تبلا–

.ةيونس ةليصح دادعإ–

ءاـــضعأ نــم مــــييقتلاو ةـــــــعباتملا ةــــــنجل لــــــكشتت :٣ ةداملا
.ةيزكرملا ةرادإلا تايريدم فلتخم نولثمي

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

ةئيبلا ةريزو
يفلاوم ةيماس
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