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67.81.1٤.32٠ سكافلا
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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنتميسارم

...ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص دّدحي ،12٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا3٤٤1 ماع رفص82 يف خّرؤم٠83-12 مقر يذيفنتموسرم

ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتي ،12٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا3٤٤1 ماع رفص82 يف خّرؤم183-12 مقر يذيفنتموسرم
............................................................................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا

ةرازول ةماعلا ةيشتفملا  ماهم ددحي ،12٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا3٤٤1 ماع رفص82 يف خّرؤم283-12 مقر يذيفنتموسرم
....................................................................................................................................................اهريسواهميظنتوةيمومعلا لاغشألا

8٠1-11 مقر يذيفنتلا موسرملا مـّمـتيو لّدـــعـي،12٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا3٤٤1 ماع رفص82يف خّرؤم383-12 مقر يذيفنتموسرم
شماوه اذكو كالهتسالا دنع ىصقألا رعسلا ددحي يذلا11٠2 ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع يناـثلا عــيبر لّوأ يف خّرؤملا
يداعلا ررــكملا يئاذــــغلا تـــيزلا يـــتداـــمل ةــــئزــــجتلاو ةـــــلـــمــجلاب عــــيزوـــتلا دـــــنعو داريتــــــــسالاو جاتـــنإلا دنــــع ىوــــصقلا حـــــبرلا

.....................................................................................................................................................................................ضيبألا ركسلاو

ةـّيدرفميسارم

..........ةيلاملا ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس72 قفاوملا3441 ماع رفص02 يف خّرؤم يسائر موسرم

...............ةيلاملا ةرازوبماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمتبس72 قفاوملا3441 ماع رفص02 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ةكرتشملا ةيرازولا ةنّجلل يذيفنت نيمأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتــبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................اهريمدتو دارفألل ةداضملا ماغلألا لقنو جاتنإو نيزختو لامعتسا رظح ةيقافتا ذيفنت ةعباتمل

حلاصمب ةفرعملا داصتقا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا

ةينازيملل يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةلقروب

ضعب يف بئارضلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................تايالولا

ضعب يف ةلودلا كالمأل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................تايالولا

ةعباتمو ةجمربل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةينازيملا

ةيالو يف يراقعلا ظفحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................تليسمسيت

...........نيتيالو يف نيماع نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نوؤشلاو نينقتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................نيتيالو يف ةماعلا

يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................نيتيالو

...............ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....1 ةديلبلا ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................1 نارهو ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربـمـتـبـس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...............تاعماجب تايلك ءادمع ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

ةرازوب ةيرشبلا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٧٧٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠١ 2
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صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................نونفلاوةفاقثلا ةرازوب

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

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

ةيقرتلا نيواودل نيماع نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................تايالولا ضعب يف يراقعلا رييستلاو

 ...وزو يزيت ةيالو يف ةراجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
لاغشألا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..................................................................................................................................................................اقباس– لقنلاو ةيمومعلا
.......ةلشنخ ةيالو يف لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................................ةعينملا
ةيئاملا دراوملل بدتنملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................ريغملاب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةئيبلاو
ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................اقباس– يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
ةعانصلاو ةحايسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................ةبانع ةيالو يف يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
ةحايـسـلل بدتنملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...............................................................................................................................مازق نإب ةـيرادإلا ةعـطاقـملاب ةيدـيلـقـتـلا ةـعانـصـلاو
زـكرـمـلـل ماـعـلا رــيدملا ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةـنس رـبـمـتــبس62 قـــفاوملا3441 ماـــع رـــفص91 يف خّرؤم يذــيــفـــنـــت موسرـــم

...............................................................................................................................رئازجلا ةنيدم طسو يف يعماجلا يئافشتسالا
لمعلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو
......لجيج ةيالو يف ةئيبلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...............................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب
صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................ةرغصملا تاسسؤملاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب
ضعب يف بئارضلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................................تايالولا
ضعب يف ةلودلا كالمأل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................................تايالولا
ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف
ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................................ةيادرغ
ةلاكول ةريدملا ةنجّللاب وضع ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................رئازجلل ةيجولويجلا ةحلصملا
...تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

٧٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٣
3م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠١
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نكسلا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ةيقرتلا نيواودل نيماع نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................تايالولا ضعب يف يراقعلا رييستلاو

.............لاصتالا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.نيتيالو يف ةيئاملا دراوملل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةحايسلا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو

...........................................ةحصلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................................ضيبلا

ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةشتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو

...............ةبانع ةيالو يف ةئيبلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةعانصلا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................ةينالديصلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

٥1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس ربمتبس31 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص6 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ويلوي8 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.......................................................................................................................................................................................ةينطولا

ةعانصلا ةرازو

............ةعانصلا ةرازول ةيعامتجالا تامدخلا ةنجل ءاشنإ نمضتي،1202 ةنس تشغ22 قفاوملا3441 ماع مّرحم31 يف خّرؤم رارق

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

نم شغلا عمقو ةيداصتقالا تاقيقحتلا حلاصم ةصح ددحي ،12٠2 ةنس ويلوي92قفاوملا2٤٤1 ماع ةّجحلا يذ91 يفخّرؤم رارق
...................................................................................................يراجتلا لجسلل  ينطولا زكرملل ةنسلا ةياهن تاباسح جتان

قلعتملا ينقتلا ماــــــــــظنلا نــــــــمضتي،0202 ةــــــــنـــس وــــــينوي٥2 قــــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤــــم كرــتشم يرازو رارــــق
..................................)كاردــتسا( .يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةلثامملا تاجوتنملاو دالمرملاو مالهلاو ىبرملا صئاصخب

ةحصلا ةرازو

81 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي12٠2 ةنس ربمتبس91 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
صاخلا دـــقعلا ةدــــمو اــــهفينصتو لــــغشلا بــــصانم دادـــــعت ددحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر
داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملا ناوــــــنعب تاــــمدخلا وأ ةــــناـــيصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
.......................................................................................................................................................................................يبطلا
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ةـّيميظنتميسارم
لاصتالاب قرطلل ةينفلا تآشنملا زاجنإل ةينقتلا طورشلا–

،ةينعملا تاعاطقلا عم
،نيلمعتسملل ةمدقملا ةيمومعلا ةمدخلا ةدوج–
ةــــيــموـــمــعلا كالـــمألاو قرـــطـــلل ةيموــــمــعلا كالـــمألا ةـــياـــمـــــح–

،ةيرحبلا
.تازايتمالا حنمب ةقلعتملا طورشلا رتافد مارتحا–

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو صاصتخا نمض ،لخدي:4 ةّداملا
ةيميظنتلاو ةيداصتقالاو ةيرادإلاو ةينقتلا ريبادتلا روصت
تآشنــــملا زاــــجـــنإ دـــصـــق ،اهـــتبـــقارـــمو اهـــتـــعباـــتــمو اـــهدادــعإو
ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملاو،ةرّايسلا قرطلاو قرطلل ةيساسألا

ةيموــمــعلا كالـــمألا ىلع ظافــــحلاو اهـــتـــنايـــــص اذـــــكو ،ةـــيراـــطـــملاو
.ةيرحبلا ةيمومعلا كالمألاوقرطلل

تاسسؤملاو تاعاطقلا عم رواشتلاب ،كلذ ىلع ةدايز ،ىلوتيو
:يتأي ام ،ةينعملا

قرــطــلاو قرــطــلـــل ةـــيساسألا تآشنملا لاـــجـــم يف )أ
 :ةراّيسلا

ةراّيسلا قرطلاوةينطولا قرطلا روصت دعاوق ديدحت–
ّفلكـــملا ريزولا عم لاـــصتالابو ،اهتنايصو اهتئيهتو اهئاشنإو
ةــــيئالولا قرــــطلاب ةقلـــعتـــملا دعاوـــقلا ،ةيـــلحـــملا تاـــعاــــمــــجلاب
،ةيدلبلاو

طورـــــشو قرــطلا تاراـــشإ ددــــحت يتلا دــــعاوـــقلا دــــيدــــحت–
تاعامجلاب نيفلكملا نيريزولا عملاصتالاب ،اهذيفنت تايفيكو
،لقنلاو ةيلحـملا

،اهتطرشو قرطلل ةيمومعلا كالمألا ةيامح دعاوق دادعإ–
تاــطـــطـــخموةيــــهيجوتلا تاطــــــــــــطخملا دادعإو ةرداــــبـــــــملا–

،اهتنايصو اهتئيهتو ةرّايسلا قرطلاو ةينطولا قرطلا ريوطت
،ةيئالولا قرطلل ةيهيجوتلا تاططخملا قيسنت نامض–
جـــمارـــبلا راـــطإ يف اــهب ماـــيـــقلا بــــجاولا لاــــمـــعألا دــــيدــــحت–

ةــيـــنــطولا قرـــطلا لاـــجم يف تاوـــنـــسلا ةددــعتــملاو ةيوـــنـــسلا
،ةراّيسلا قرطلاو

جماربلا ريضحت دصق ةيلحـملا تاعامجلل ةدعاسملا ميدقت–
ىرخألا فانصألا صخي اميف تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا

.قرطلا نم

 :ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا لاجم يف )ب

تاـيـفـيـكو ةـيرـحــبــلا ةراشإلل ةدّدحـملا دـعاوـقــلا دــيدحت–
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،اهذيفنت طورشو

٣44١ ماع رفص٨٢ يفخّرؤم٠٨٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ريزو تايحالص دّدحي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا
.ةيمومعلا لاغشألا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥-211 ناــتدامـــلا اـــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

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

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نـّمضتملاو12٠2 ةـنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نـييعت

: يتأي ام مسري

راطإ يف ،ةيمومعلا لاغشألا ريزو حرتقي : ىلوألا ةّداملا
ةسايسلا رصانع ،اهلمع جمانربو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا
ةبقارموةعباتم نمضيو،ةيمومعلا لاغشألا ناديم يف ةينطولا

.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط اهذيفنت

سلجمو ةموكحللو لّوألا ريزولا ىلإ هتاطاشن جئاتن مّدقيو
.ةرّرقملا لاجآلاو تايفيكلاو لاكشألا بسح ،ءارزولا

،هـــتاــيــحالــص ةــيـــموــمـــعلا لاــغـــشألا رـــــيزو سراــــمــــي:٢ ةّداملا
تاصاصتخا دودح يفو ،ّةينعملا تائيهلاو تاعاطقلا عم لاصتالاب
ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامح روظنم نم اقالطنا ،اهنم لك

.ةيساسألا تآشنملا ناديم يف

لاـــجـــم يف ،ةــيـــموــمــعلا لاـــغـــشألا رـــيزو رـــهـــســــي:٣ ةّداملا
،طورـشلا رـــتاــــفدو صـــيـــخارـــتلاو ةينـــقـــتلا ةمـــظـــنألاو ســـيياقملا

 :يتأي ام ىلع ،صوصخلا ىلع

،سيياقملاو ينقتلا ميظنتلا قيبطت–

اهئانبو اهميمصت دعاوقو ةيرحبلا تآشنملا سييقت–
،اهتنايصو اهتئيهتو

،تاساردلا ةدوج–

ظافحلاو اهتنايصو ةيــساــسألا تآشـــــنملا زاــــجنإ ةدوــــج–
،اهيلع
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ةيمومعلا كالمألا ةيامح ذيفنت تايفيكو طورــــش ديدحت–
،ةيئانيملا ةيمومعلا كالـمألا ءانثتـــساب ،اهتـــطرشو ةيرـــحبلا

تاطـطــخمو ةيهـــيجوتلا تاططـــخملا دادعإ يف ةكراــــشملا–
،اهتنايصو اهتئيهتو ،ةيرحبلا تآشنملا ريوطت

جـــمارــبلا راـــطإ يف اهب ماـــــيـــقلا بـــجاولا لاـــمــعألا دـــيدـــحت–
ةيساسألا تآشنملا لاجم يف تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا
.ةيرحبلا

 :ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا لاجم يف )ج

اهئانبوةكرحلا تاحاسم روصت سيياقمو دعاوق ديدحت–
ةراشإلاب ةصاخلا تازيهجتلا ءانثتساب ،اهتنايصو اهتئيهتو
،لالغتسالاو

تاططخمو ةيهيجوتلا تاططخملا دادعإ يف ةكراشملا–
،اهتنايصو اهتئيهتو ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا ريوطت

جــــمارـــبلا راـــطإ يف اهـــب ماـــيــقلا بـــجاولا لاـــمـــعألا دــــيدـــحت–
ةيــساـــسألا تآشـــنملا لاــــجم يف تاوـــنسلا ةددعتملاو ةيوـــنسلا
.تاراطملل

دودح يف ،كلذ ىلع ةدايز ،ةيمومعلا لاغشألا ريزو رهسيو
 :يتأي ام ىلع ،هتايحالص

،ةيمومعلا لاغشألا ناديم يف تاراكتبالا نيمثت–

يلـــماـــح ةــــقــفارـــمو ةـــلواـــقـــملاو ةكارـــشلا لاـــمـــعأ عــيــجــــشت–
لاغشألا لاــــجـــم يف ةئـــشاــنلا تاســـسؤـــملا كلذكو عــــيراـــشملا
،ةيمومعلا

عـــــيراـــشم يف ةددــــجتـــملا تاـــقاــــطلا لامـــعـــتــسا عـــيــجـــشت–
.ةيساسألا تآشنملا

تائيهلاو تاعاطقلا ةيمومعلا لاغشألا ريزو كراشي:٥ ةّداملا
 :يتأي اميف ةينعملا

ةكرح ميظنتو رورملا نوناقب ةقلعتملا صوصنلا دادعإ–
تالوـــــــــمــحلا دـــــيدـــــحت لاـــــجـــــم يف امــــيـــس ال ،قرـــــــطلا يف رــــيـــسلا
لقنلا داتعو اهماجحأو تابكرملا رواحم باسحو ،ةيلامجإلا

،قرطلا ربع

ةيمومعلا كالمألا ىلع ظافحلا رطؤت يتلا صوصنلا دادعإ–
،اهلالغتساو ةلودلل

 ،سييقتلا لاجم يف ،هتايحالصب ةطبترملا ،لاغشألا يف–

تاـــطاـــشنو نـــهـــملا مـــكـــــحت يتلا ةيـــنـــقتلا دـــعاوقلا دــــيدــــحت–
لاغشألا لاجم يف رـباـــخملاو تاـــساردلا بتاكمو تاسسؤملا
،ةيمومعلا

،قرطلا ربع ةمالسلاو ةياقولا ةيقرت–

.رورملاو لقّنلا تاططخم دادعإ–

داـــــــمـــتـــعالا تاداـــهـــش مــــــيلــــــســتـب رـــــيزوـــلا موــــــــقــــي:6 ةّداملا
،هصاصتخا نمض لخدت يتلا ،ليهأتلا تاداهشو صيخارتلاو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ثــحـــبلا يف ةـــيـــموـــمـــعلا لاــــغــشألا رــــيزو مـــهاـــســـي:٧ ةّداملا
ّعجشيو ،اهب لّفكـتي يتلا تاـــطاــشـــنلا ىلع يقـــيـــبـــطتلا يمـــلعلا

.نيينعملا نيلماعتملا ىلع كلذ جئاتن رشن ىلع

ّةينقتلاو ّةيملعلا تارهاظتلا ميظنتو ةيـــقرــت ىلع رهسيو
.هصاصتخا نمض لخدت يتلا تاطاشّنلاب ةقلعتملا

هتدعاسم ،لماّكتلا لاجم يف ،ةيمومعلا لاغشألا رـيزو مّدقيو
تاســـسؤـــملا طاــــشـــن عــيــجـــشتو يــــنــــطولا جاـــتـــنإلا ةـــيــــقرـــت يف

.ةئشانلا

تاــــطـــلسلا ةــيـــموــمـــعلا لاـــغـــشألا رــــيزو كراــــــشـــي:٨ ةّداملا
ةيــلودلا تاـــضوافـــملا لك يف اــــهدــــعاــسيو ،ةينـــعملا ةصـــتـــخملا

يتلا تاطاشنلاب ةطبترـملا ،فارـــطألا ةددعــــتملاو ةـــيئاـــنــــثلاو
.هصاصتخا نمض لخدت

 :يتأي امب ،ةفصلا هذهب ،موقيو

،ةـيـلودـلا تاـقاـفـتالاو تاـيـقاـفـتالا قـيـبـطــت ىلع رــهسي–
ديسجتـب ةـقـلـعـتملا رـيـبادـتـلا ،هـعاـطـق صخـي اـمـيـف ذـيـفـنـتو
،اهيف افرط رئازجلا نوكت يتلا تامازتلالا

يميلقإلا دـــيـعـــصلا ىلـع نواـــعــتلا رــــيوــطت لاـــمــعأ مــــعدـــــي–
،هتايحالصب ةلصلا تاذ يلودلاو

تاذ ةيلودلاو ةيميلقإلا تائيهلا تاطاشن يف كراشي–
،ةيمومعلا لاغشألا ناديم يف صاصتخالا

نوؤشلاب فلكملا ريزولا عم لاصتالاب ،هعاطق ليثمت نمضي–
ةلخادلا لئاسملا جلاعت يتلا ةيلودلا تاسسؤملا ىدل ،ةيجراخلا

،هتايحالص راطإ يف

دق يتلا ةيـــلودلا تاــــقالــعلا يف ىرـــخأ ةـــمــهـــم ةّيأ ىلوــــتــي–
.ةصتخملا ةطلسلا هيلإ اهدنست

دراوملا ةيمنت ىلع ةيمومعلا لاغشألا ريزو رهسي:٩ ةّداملا
تاطاشنلا ريطأت تاجايتحا ةيبلت لجأ نم ةلهؤملا ةيرشبلا
.اهب فّلكملا

ةلودلا لمع دادعإ يف ةينعملا تاعاطقلا عيمج عم كراشيو
نيسحتو نيوكتلا لاجــــم يف اّميــــس ال ،ضرـــغلا اذـــهل هذيــــفـــــــــنتو
.ةيرشبلا دراوملا نيمثتو فراعملا ديدجتو ىوتسملا

مالعإلا ةمظنأ ةيموـــمعلا لاغــشألا رـــيزو عــــضي:٠١ ةّداملا
دعيو .هصاصتخا نمـــض لـــخدت يتلا تاــــطاـــشـــنلاب ةطــــبترـــملا
ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا اهلئاسو دّدحيو اهميظنتو اهفادهأ

عــــــــيـــمـــج يف مالــــعإلل ةيـــنــــطولا ةــــموـــــظـــــنملا عم مــــجســـــــني اــــمب
.تايوتسملا
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يف خرؤملا٠1٤-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8991 ةنسربمــــسيد7 قــفاوـــملا91٤1 ماع نابعش81
اهتاصاصتخاوةسسؤملا يف يلخادلا نمألل ةيرازو بتاكم ءاشنإ

،ممتملاولّدعملا ،اهميظنتو

يف خرؤملا٠83-12 مقر يذيـــفــنــتلا موـسرـــملا ىضـــتقمبو–
ددحي يذلا12٠2 ةنس ربوـتكأ٥ قـــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع رفــــص82

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لاغـــشألا ةرازول ةــــيزكرــــملا ةرادإلا لـــــمــــشت : ىلوألا ةّداملا
،ةيمومعلا لاغــشألا رـــيزو ةطـــلس تحت ةعوــــضوملا ،ةيــــمومعلا

:يتأي ام

هب قحليو تاسارد )2( اريدم هدعاسيو،ماعلا نيمألا –١
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاو ديربلا بتكم

تاساردلاب نيفلكم )8( ةينامث هدعاسيو،ناويدلا سيئر –٢
:يتأي امب ،يلاوتلا ىلع ،نوفّلكي ،صيخلتلاو

ةيموكحلا تاطاشنلا يف ريزولا ةكراشم ميظنتو ريضحت –
،ناملربلا عم تاقالعلاب ةطبترملا تاطاشنلاو

تاقالعلا لاجم يف ريزولا تاطاشن ميظنتو ريضحت –
،يلودلا نواعتلاو ةيجراخلا

،مالعإلا تائيه عمريزولا تاقالع ميظنتوريضحت –

تاقالعلا لاجم يف ريزولا تاقالع ميظنتوريضحت –
،ةيمومعلا

تائيهلا فلتخم عم ريزولا تاقالع ميظنتوريضحت –
،نييداصتقالاو نييعامتجالا ءاكرشلاو تايعمجلاو

يعاـــطقلا ثــحــبلا جــمارــبب ةقـــلعـــتملا تاـــفــلـــملا ةعـــباــــتم –
،ةنمقرلاو

،عاطقلا يف رامثتسالا جماربب ةقلعتملا تافلملا ةعباتم–

.عاطقلا تاطاشنل ةمعدملاةيماتخلا لئاصحلا ريضحت–

اهريسواهميظنتواهماهمددحت يتلا ،ةماعلا ةيشتفملا –٣
.يذيفنت موسرم بجومب

:ةيتآلا لكايهلا –4

 ،ةرايسلا قرطلاو قرطلل ةيساسألا تآشنملا ةيريدم –

 ،اهتنايصوقرطلا رييست ةيريدم –

،ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا ةيريدم –

،ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا ةيريدم –

،ةنمقرلاويلآلامالعإلا تاموظنم ةيريدم –

 ،زاجنإلاوتاساردلا لئاسووطيطختلا ةيريدم –

ماظن ةماقإب ةيموـمعلا لاـغـــشألا رـــيزو رداـــبــــي:١١ ةّداملا
.هصاصتخا لاجم نمض لخدت يتلا تاطاشنلاب قلعتي ةباقر
امب هلئاسو ددحيو ،هميظنتو هتايجيتارتساو هفادهأ دعيو
.تايوتسملا عيمج يف ةباقرلل ةينطولا ةموظنملا عم مجسني

ىلع رهسلاب ةيمومعلا لاـــغـــشألا رـــيزو فلــــكي:٢١ ةّداملا
،ةرازولا يف ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا لكايهلل نسحلا ريسلا

 .هتياصو تحت ةعوضوملا ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو

ةيجيتارتسا ةيمومعلا لاغشألا ريزو رّوطيو ّدعي:٣١ ةّداملا
ةيلكيهلاوةيرشبلاو ةينوناقلا لئاسولا دّدحيو ،ةيرازولا هترئاد
هتايحالص ذــيــفـــنت ناـمـــــض دـــصـــــق ةـــمزاللا ةيداملاو ةـــيلاــــملاو
.هيلإ ةدـنســملا فادهألا دـيــسجتو

قيسنتلاو رواشتلل يتاسسؤم راطإ يأ حرتقي نأ نكميو
امهنأش نم ةبــــساـــنم ةئيـــه وأ لكيه يأ وأ /و تاــعاـــطقلا نيب
.هيلإ ةدنسملا ماهملاب لضفأ لفكتب حامسلا

ّةيمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذــــه رشـــــني :4١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٥ قـفاوــملا3٤٤1 ماـــع رفـــص82 يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣44١ ماع رفص٨٢ يفخّرؤم١٨٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةرادإلا ميظنت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا
 .ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وــيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1  ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ91
 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـّمضتملاو12٠2 ةـنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نـييعت

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اهتزهجأوةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي
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،نواعتلاوسييقتلاوثحبلا ةيريدم –

،فيشرألاوةينوناقلا نوؤشلاوميظنتلا ةيريدم –

 .ةماعلا ةرادإلا ةيريدم –

قرــطلاوقرـــطلل ةيـــساــسألا تآشـــنملا ةـــيرـــيدـــم :٢ ةّداملا
 :يتأي امب صوصخلا ىلعفلكتو،ةرايسلا

ةيونسلا جماربلا راطإ يف اهب مايقلا بجاولا لامعألا ديدحت –
قرطلا ةــكبــــشريوـــطتوءاـــنب لاـــجم يفتاوــــنسلا ةددعتملاو
،ةرايسلا قرطلاو

ةيعون ريوطتو ةيقرتل ةيرورضلا ريبادتلا لك حارتقا –
،ةرايسلا قرطلاو قرطلل ةيساسألا تآشنملا

ةـــيساسألا تآشنملا لالـــغــــتسا طورشودعاوقديدحت –
 ،اهرييستواهتنايصوةرايسلا قرطلل

زاجنإوتاسارد لاجم يفةينقتلا دعاوقلاب ةردابملا –
تآشنملا اهيف امبةرايسلا قرطلاوقرطلل ةيساسألا تآشنملا
 ،قافنألاوةينفلا

عورشملا ىلع بدــتــنملا فارشإلا ةــيــقاــفــتاــب ةرداـــبملا –
ةرايسلا قرطلاو قرطلل ةيساسألا تآشنملا عيراشم زاجنإل
،اهتعباتمو

.ةرايسلا قرطلاو قرطلل ةيهيجوتلا تاططخملا دادعإ–

:ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

امب صوصخلا ىلعفلكتو،قرطلل ةيعرفلا ةيريدملا–أ
 :يتأي

جــمارــبلا راـــطإ يف اـــهب ماـــيــقلا بـــجاولا لاــــمــعألا دـــيدــــحت –
قرطلا ريوطتوءانب لاجم يفتاوــــنسلا ةددعـــتملاوةيونــــسلا
،قافنألاوةينفلا تآشنملاوةيئالولا قرطلاوةينطولا

قرطلا رـــيوـــطتو ءاــنب لاــــجم يف ةيـــنـــقــتلا دـــعاوـــقلا دادــــعإ –
 ،قافنألاو ةينفلا تآشنملاو

 ،قرطلل ةيساسألا تآشنملا جمارب ذيفنت مييقتو ةعباتم –

 ،اهذيفنتو ةلزعلا كفل ةصصختملا قرطلا جماربب ةردابملا –

 ،جماربلا ريثأت مييقتوةيرودلا لئاصحلادادعإ –

عم قرطلا ربـع لـــقـــنلا تاـــطـــطــخمدادـــعإ يف ةــــكراـــشــــملا –
.ةينعملا تاعاطقلا

ىلع فلكتو،ةرايسلا قرطلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
 :يتأي امب صوصخلا

يف اهذاختا بجاولا لامعألا مييقتو ةعباتمو ديدحت –
ةنايص لاجم يف تاونسلا ةددعتـملاو ةيونــسلا جــمارــبلا راطإ
 ،اهتازيــهــجتو ةرايسلا قرطلل ةيــساــسألا تآــشنملا

ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا فلتخم ذيفنت ةعباتم نامض –
ةرايسلا قرطلل ةيساسألا تآشنملا زاجنإ لاجم يف تاونسلا

،اهتنايصو

تآشنملا ءانبو ميمصت لاجم يف ةينقتلا دعاوقلادادعإ –
،اهتنايصوةرايسلا قرطلل ةيساسألا

ةــيساسألا تآشنملا لالـــغـــتسا طورشو دـــعاوـــق دـــيدحت –
،اهتنايصو ةرايسلا قرطلل

ةقلعتملا ءابعألا رتافد ذيفنت مييقتو ةبقارمودادعإ –
،ةرايسلا قرطلل ةيساسألا تآشنملا لالغتساو رييست دوقعب

قرـطـلا لاـمــعــتسا ةرــيــعست ةساــيس رصاــنــع رــيـــضحت –
تائيهلاو تاســسؤملا عم لاــصتالاب عفدلل ةعضاــخلا ةرايسلا
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةينعملا

قرطلا لالغتسا زايتما حنم تايقافتا ةعباتمو دادعإ –
،اهتنايصو عفدلل ةعضاخلا ةرايسلا

نيلمعتسملل ةادؤملا ةمدخلل ةيعونلا تارشؤمدادعإ –
،اهتعباتم نامضو

يف عورشملا ىلع بدتنملافارشإلا تايقافتا ةعباتم –
قرطلل ةيساسألا تآشنملا لالغتساو ةنايصو زاجنإ لاجم
.ةرايسلا

ةيساسألا تآشـــنملاتاـــساردل ةيعرـــــفلا ةيريدملا–ج
،صوــــــــصــــخلا ىلع فلــــــــكـــتو ،ةراــــيــــسلا قرـــــــطـــللوقرــــــــطـــلل

 :يتأي امب

زاــجـــنإو تاـــــــساردلا لاـــجم يف ةيـــــــنــــقتلا دعاوـــقلا دادــــعإ –
تآشنملا اهيف امب ةرايسلا قرطلاو قرطلل ةيساسألا تآشنملا
 ،قافنألاو ةينفلا

قرطلل ةيساسألا تآشنملل ةينقتلا تاساردلاب ةردابملا–
اهديدحتو قافنألاو ةينفلا تآشنملا اهيف امب ةرايسلا قرطلاو
،تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا راطإ يف اهتعباتمو
،اهجضن ىلع رهسلاو

 ،ينقتلا ميمعتلاو طيشنتلا لاغشأ يف ةمهاسملا–

تآشنملل ةينقتلا تاساردلاب ةقلعتملا تايطعملا كنب ءاشنإ–
ةينفلا تآشنملا اهيف امب ةرايسلا قرطلاوقرطلل ةيساسألا

،اهنييحتو،قافنألاو

عورـــشـــملا ىلع بدــــتنـــملافارـــشإلا تاـــيـــقاـــفــتا ةعــــباــتـــم –
.ةرايسلا قرطلل ةيساسألا تآشنملا تاساردل

ىلع فلكتو،اهتنايصوقرطلارييست ةيريدم:٣ ةّداملا
 :يتأي امب صوصخلا

اهتاراشإواهتازـــيـــهـــجتو قرـــطلا ةـــناــيـــص ةـــساـــيـــسدادعإ –
 ،اهتاكلتمم رييستو
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ةددعتملاوةيونسلا جماربلا فلتخم ذيفنت ةعباتم نامض –
قرطلل ةيساسألا تآشنملل ةيرودلا ةنايصلا لاجم يف تاونسلا

 ،قافنألاوةينفلا تآشنملا اهيف امب

لاجم يف ةصاخلا وأ /وةينقتلا تاساردلاب ةردابملا –
تآشنملا اهيف امب قرطلل ةيساسألا تآشنملل ةيرودلا ةنايصلا
 ،اهتعباتمواهديدحتوقافنألاوةينفلا

يف ةركتبملا تاينقتلا ةيقرت ىلإ يمرت ريبادت حارتقا –
اهيف امب قرطلل ةيساسألا تآشنملل ةيرودلا ةنايصلا لاجم
،قافنألاوةينفلا تآشنملا

.ةيرودلا ةنايصلا تاطاشن رييست جذامن ريوطت –

كلــملا رــيــيــستوتازـــيــهــجتلل ةيـــعرفلا ةيرـــيدــــملا –ج
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو،قرطلل يمومعلا

تايفيكوطورشو قرطلا تاراشإل ةددحـملا دعاوقلا ريوطت –
،اهذيفنت

تاساردلل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا لامعألا ديدحت –
ةراشإو تازـيـهـجـتـلا ةـناـيصل اـهــب ماــيــقــلا بجاوــلا لاــغشألاو
قافنألاو ةينفلا تآشنملا اهيف امب قرطلل ةيساسألا تآشنملا

،اهتعباتمو

قرطلا تازيهجت ةنايص تاطاشن رييست جذامنريوطت –
،اهتاراشإو

،قرطلل يمومعلا كلملا ةطرشوةيامح دعاوق ريوطت –

 ،تالصاوملا قرط فينصت ةداعإو فينصت لامعأ ةعباتم –

يمومعلا كلملارييست لاجم يف ةينقتلا تاساردلاب مازتلالا –
،اهتعباتموقرطلل

تالمحورورملا ةكرح ءاصحإل ةيونسلا تالمحلا زاجنإ –
،اهتعباتموكلاسملا ةنياعم ريبادتونزولا ريدقت

تاراشإ ىلع ةقداصملاب ةقلعتملا لامعألاب ةردابملا –
 ،اهريوطتو قرطلل ىرخألا تازيهجتلاو قرطلا

يف ةمالسلاو ةياقولل ةينطولا ةسايسلا يف ةمهاسملا –
 ،قرطلا

قرـــطلل ةيـــساـــسألا تآشـــنملل تايطـــعم كنبب ةرداـــــبملا –
.اهريوطتوقافنألاو ةينفلا تآشنملا اهيف امب

ّفلكتو،ةيرحبلا ةيساسألا تآشـــنملا ةـــيرـــيدـــم :4 ةّداملا
:يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةينعملا تاعاـطــقلا عـــم رواشــــتلاب

ةنايصو زاجنإو ميمصت لاجم يف ةيعاطقلا ةسايسلادادعإ –
،اهمييقتو اهذيفنتو ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا

ةئيهتوريوطتل ةيهيجوتلا تاططخملادادعإ يف ةكراشملا –
،ةيئانيملا ةيساسألا تآشنملا

جــمارـــبلا راــــطإ يف اهـــب ماـــيــقلا بـــجاولا لاــــمـــعألا دــــيدــــحت –
لاجم يف قرطلل ةيرودلا ةنايصلل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا
 ،ليهأتلا ةداعإو ميعدتلاو ديبعتلا لاغشأو تاساردلا

ةنايصلل اهب مايقلا بجاولا تاــساردلاو لامـــعألا دـــيدـــحت–
 ،اهذيفنت ةعباتمو قرطلا تالاجم فلتخمل ةيوــنسلا ةيداـــعلا

تازيهجتددحت يتلا ةينقتلا دعاوقلادادعإ يف ةمهاسملا–
تاـــيــفــــيكوطورــــشمارـــتـــــحا ىلع رــــهــسلاو،قرــــطلا تاراــــــشإو
 ،اهذيفنت

ةنايص لاجم يف ةينقتلا دعاوقلا دادعإب فيلكتلا وأدادعإ –
.اهرييستو اهليهأت ةداعإو قافنألاو ةينفلا تآشنملا

:ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

ّفلكتو،قرطلل ةيمومعلا ةمدخلل ةيعرفلا ةيريدملا –أ
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ،ةينطولا قرطلا ةبقارمو شيتفت ىلع رهسلا –

صوصخب نيلمعتسملامالعإوقرطلا ةكبش ةيويح نامض –
،قرطلل ةيمومعلا ةمدخلا راطإ يف ،رورملا ةكرح فورظ

لالخ قرطلا ةكبش ةيويحو ،لخدتلا تاططخم قيسنت –
،ةيوجلا تابلقتلاو ءاتشلا

،ةيداعلا ةنايصلا لاجم يفةمظنألاوةينقتلا دعاوقلادادعإ –

ةــناــيصلا راــطإ يف اــهــب ماــيــقــلا بجاوــلا لاــمــعألا دــيدحت –
 ،قافنألاو ةينفلا تآشنملا اهيف امب ةينطولا قرطلل ةيداعلا

،ةيداعلا ةنايصلا تاطاشن رييست جذامن ريوطت –

قرـطـلا ةـناـيصل هـجوملا داـتــعــلا ءاــنــتــقا جمارــب دــيدحت –
 ،اهب مازتلالاو

ةيوهجلا رئاظحلاو داتعلا رئاظح داتع درج كسم ةعباتم –
 ،قرطلا ةنايصل ةصصخملا

تايريدمل داتعلا رئاظحب صاخلا باسحلا لئاصحدادعإ –
.اهليلحتو تايالولل ةيمومعلا لاغشألا

،قرطلل ةيرودلا ةنايصلل ةيعرــــفلا ةـــيريدــــملا – ب
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

جمارــــــبلا راـــطإ يف اــــهب ماـــيـــقلا بـــجاولا لاـــمـــعألا دـــيدـــحت –
ةينطولا قرطلل ةيرودلا ةنايصلل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا

لاغشأوتاساردلا لاجم يف ،قافنألاوةينفلا تآشنملا اهيف امب
،ليهأتلا ةداعإوميعدتلاوديبعتلا

تآشنملل ةيرودلا ةنايصلا لاجم يف ةينقتلا دعاوقلادادعإ –
ةبسنلاب قافنألاوةينفلا تآشنملا اهيف امب قرطلل ةيساسألا
تاعامجلاب ةفلكملا ةرازولا عم ةمهاسملاوةينطولا قرطلل
قرــــطلاوةـــيئالوــــلا قرـــــطلابةـــقلـــعـــتملا كلـتدادــــعإ يف ةيلـــحــــملا
 ،ةيدلبلا
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ةراشإلا لاــجـــم يف ةيـــنقــتلا دـــعاوـــقلا مارـــتحا ىلع رهـــــسلا –
،طاشنلا ةبقارمو ةعباتم نامضو ةيرحبلا

ةيــساـــسألا تآشـــنملا ليوـــحت تايلـــمع ةــعباـــتم نامــــض –
،لالغتسالاب ةفلكملا تائيهلا ىلإ ةيرحبلا

زاجنإل عورشملا ىلع بدتنملافارشإلا تايقافتا دادعإ –
.اهتعباتمو ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا عيراشم

:نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ةـيساسألا تآشنملا رـيوـطـتـل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا –أ
:يتأي امب ،صوصخلا ىلعفلكتو،ةيرحبلا

ةيساسألا تآشنملا ريوطتل ةينقتلا تاساردلاب ةردابملا –
لكايهلا عم قيسنتلاب اهتبقارمو اهتعباتم نامضو ةيرحبلا

،ةينعملا تائيهلاو

ريوطتل ةيهيـجوـتـلا تاـطـطـخملادادعإ يف ةــــــكراشملا–
،ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا

ةئـــيـــهــتو ءاــــنــبو مـــيمــصت ســــيياــقمو دعاوــــقب ةرداـــبـــملا –
اهتعباتم نامضو اهعـــيزوتو ةيرــــحبلا ةيـــساـــسألا تآشــــنملا

،اهقيبطت ةبقارمو

تآشنملا ةنرصعو ريوطتب ةقلعـــتملا ريـــبادتلا حارتقا–
.اهذيفنت ةعباتم نامضو ةيرحبلا ةيساسألا

ةيساسألا تآشنملا ةنايصل ةيعرفلا ةيريدملا –ب
ىلع فّلكتو،يرحبلا يمومعلا كلملا ةيامحوةيرحبلا
:يتأي امب ،صوصخلا

تآشنملا ميعدتو ةنايصل ةينقتلا تاساردلاب ةردابملا –
قيسنتلاب اهتبقارمو اهتعباتم نامضو ةيرحبلا ةيساسألا

،ةينعملا تائيهلاولكايهلا عم

ةنايــصل ةيهــــيجوــتلا تاططـــخملادادـــعإ يف ةكراــــشملا –
،ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا ميعدتو

تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا تاحارتقادادعإ –
ئــناوملا حسكو ةــيرــحـــبـــلا ةـــيساسألا تآشنملا ةـــناـــيصل
،ةينعملا تائيهلاو لكايهلا عم قيسنتلاب اهيلع ةظفاحـملاو

تآشـــنـــملا ىلع ةظفاــــــحـملا سيـــياـــقمو دعاوـــقب ةردابــــملا –
ةعباتم نامضو اهعيزوتو،ةيرحبلا ةراشإلاو ةيرحبلا ةيساسألا

،اهقيبطت ةبقارمو

يمومعلا كلملا ةيامح ذيفنت تايفيكو طورش ديدحت –
،يئانيملا يمومعلا كلملا ءانثتساب ،يرحبلا

طيطختب حمست يتلا ميظنتلاو رييستلا جذامن ريوطت –
ةيساـــسألا تآشــنـــــملل ةـــيداـــعلا ةـــناـــيــصلاو ةظفاـــــحـــملل لــــثــــمأ
 ،ةيرحبلا

اهعيزوتوراحبلا ايفارغوبط سايق جماربب ةرداـــــبملا –
تائيهلاو لكايهلا عم قيسنتلاب اهتبقارمو اهتعباتم نامضو
،ةينعملا

ةيرحبلا ايـــفارغوــــبطلل تايطـــعملا كوـــنـــبب ةردابــملا –
،اهريوطتو ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملاو

.ةيرحبلا ةراشإلاب ةفّلكملا ةسسؤملا تاطاشن ةعباتم –

فّلكتو ،ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا ةيريدم:٥ ةّداملا
:يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

زاـجـنإو مـيـمصت لاـجـم يف ةـيــعاــطــقــلا ةساــيسلادادـــعإ –
،اهمييقتو اهذيفنتو ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا ةنايصو

ةيساسألا تآشنملل ةينقتلا تاساردلا ةعباتم ىلع رهسلا –
،اهتبقارموةيراطملا

ميمصت سيياقمودعاوق ةعباتموقيبطت ىلع رهسلا –
 ،ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا ةئيهتوءانبو

رـيوـطـتـل ةـيـهـيـجوـتـلا تاـطـطـخملا دادــعإ يف ةــكراشملا –
،ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا ةئيهتو

ةـيساسألا تآشنملا لـيوحت تاـيـلـمــع ةــعــباــتــم ناــمض –
،لالغتسالاب ةفّلكملا تائيهلا ىلإ ةيراطملا

زاجنإل عورشملا ىلع بدتنملافارشإلا تايقافتادادعإ –
.اهتعباتمو ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا عيراشم

:نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ةـيساسألا تآشنملا رـيوـطـتـل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدملا–أ
:يتأي امب،صوصخلا ىلعفلكتو ،ةيراطملا

ةيساسألا تآشنملا ريوطتل ةينقتلا تاساردلاب ةردابملا –
لكايهلا عم قيسنتلاب اهتبقارمو اهتعباتم نامضو ةيراطملا

 ،ةينعملا تائيهلاو

ريوطتل ةيهيـجوـتـلا تاـطـطـخملادادعإ يف ةــــــكراشملا –
 ،ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا

تآشنملا ةئيهتوءانبوميمصت سيياقمودعاوقب ةردابملا –
ةـــبــقارـــمو ةعـــباــتم ناـــمـــضو اهـــعـــيزوتو ،ةـــــيراــــطملا ةيـــــساـــسألا

،اهقيبطت

عم لاصتالاب تاراطملا عيسوتو ةماقإ عيراشم ةسارد –
.ةينعملا تائيهلا

ةيساسألا تآشنملا ةنايصل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو،ةيراطملا

تآشنملا ميعدتو ةنايصل ةينقتلا تاساردلاب ةردابملا –
قيسنتلاب اهتبقارمو اهتعباتم نامضو ةيراطملا ةيساسألا

،ةينعملا تائيهلاولكايهلا عم
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،ةرازولا يف مالعإلا ةمظنأ قيقدتو نمأ نامض–

،ةرازولا يف تانايبلا دعاوق ريوطت ىلع رهسلا–

.ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض–

:ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

ةــمـــظـــنأ ةـــمالـــسوتاــــكــبـــشل ةــــيـــعرـــفلا ةــــيرـــيدــــملا –أ
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو،تامولعملا

تايجولونكت لامعتسال ةيعاطقلا ةمالسلا ةسايس دادعإ –
عــيرشتلل اــقبط ،اــهذيفنتو تامولعملا ةمــظنأ ةــيامحو ةنمقرلا

،امهب لومعملا ميظنتلاو

تنارتنألاو تنرتنإلاو تنرثإلا تاكبش بيكرت نامض –
،اهريس نسحو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةيجراخلا لكايهلا عم تاــموـلــعملا لداــبــت رـيـيست نامض –
تـــحت ةــعوــضوملا تاسسؤملاو ةزـــكرـــمملا رـــيـــغ حـــلاصملاو
،ةرازولا ةياصو

تاــيجمربلاو تادعملاو تازــيهجتلا بيكرتوعيزوت–
 ،ةيدعاقلا

نـم ةمالسلاب ةصاخلا قيقدتلا تايلمع ذيفنتو طيطخت–
ىلــع رــهسـلاو ،ةرازوــلاب ةـصاخلا مالــعإلا ةــمـظـنأ ةــياــمــح لـــجأ

،اهتنورم

 ،يلاعلا اهرفاوتو ةيمقرلا تامدخلا ريس نسح نامض –

.ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض–

ةـــمــظـــنأ مـــيــيـــقــتو جاـــتـــنإل ةـــيـــعرـــفلا ةـــيرـــيدـــــملا – ب
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلّكتو ،تامولعملا

،ةرازولا يف ةنمقرلا ريوطت ططخم ذيفنتو دادــعإ –

 ،يلآلا مالعإلا لاجم يف رامثتسالا تاجايتحا ديدحت –

،ةرازولا يف نهملا تاقيبطت ريوطتو ميمصتو ةسارد –

،ةرازولا يف مالعإلا ةمظنأ ذيفنتو دادعإ –

اهريوطتو ةيمومعلا ةمدخلل ةينورتكلإلا ةباوبلا ميمصت –
،اهيلع ظافحلاو اهرييستو

ربع روــهمجلل ةمدقملا ةنمقرلا تامدخ ةيعون مييقت –
 ،ةيمومعلا ةمدخلا ةباوب

اهعباط نم ةرازولا ديرجت ىلإ فدهي طاشن لكب ةردابملا –
،اهتبسوحو يداملا

اهقيسنتو ةبسوحلا عيراشم ذيفنتو ريضحت ةـقــفارـم –
.ةيجراخلاو ةيلخادلا لــكايهلا عم

ميعدتو ةنايصل ةيهيجوتلا تاططخملادادعإ يف ةكراشملا –
،ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا

ةيساسألا تآشنملا ةنايص سيياقمو دعاوقب ةردابملا –
،اهقيبطت ةبقارمو ةعباتم نامضو اهعيزوتو ةيراطملا

تاجوتنملا ىلع قيدصتلاب ةقلعتملا لامعألاب ةردابملا–
،اهريوطتو ةيراطملا كلاسملا تاراشإو

ريوطتو اهدادعإو ةيراطملا تايطعملا كنبب ةردابملا –
تآشنملا ةنايصل لثمأ طيطختب حمست يتلا رييستلا جذامن
.ةيراطملا ةيساسألا

ىلع ّفلكتو،ةنمقرلاوتامولعملا ةمظنأ ةيريدم:6 ةّداملا
:يتأي امب ،صوصخلا

،ةرازولا ةنمقروةنرصع ةسايسدادعإ يف ةكراشملا –

لوحيتايلمعلاويجيتارتسالا ريكفتلا يف ةكراشملا –
قفارت نأ بجي يتلا ةنمقرلا لامعتساو مالعإلاةمظنأ روطت
 ،ةرازولل يمقرلا لوحتلا

تاـنايبلا زــكارمو تاــكبشلل ةــيساسألا تآــشنملا رــييست –
ةيرورضلا ةيساسألا تآشنملا ةنورمب حمست يتلا ةعوضوملا

،ةنمقرلا لولح لامعتسال

ةريظح ةنايصو لمعتسملا ةماعد نيب قيسنتلا نامض –
 ،ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلل يلآلا مالعإلا

تاموظنمو مالعإلا ةمظنأ ةيقرتو ةنايصو عضوو ميمصت –
 ،ةددعتملا ةنمقرلا

ةقفارمب رييغتلا رـــييست يف ةيرشبلا دراوملا ةدعاسم –
،ةنمقرلا لامعتسا مدقت

،اهتامدخو ةنمقرلا تايجولونكت لامعتسا ةيقرت نامض–

 ،ةرازولل مالعإلا ةمظنأ عضو ىلع رهسلا –

لكايه فرصت تحت رارقلا ذخأل ةداــيقلا تاــحول عضو –
،ةزكرمملا ريغ اهحلاصمو ةيزكرملا ةرادإلا

يف يلآلا مالعإلا لامعأ عيمج قيسنتو هيجوتو طيشنت–
،ةرازولا

ةيرادإلا تاءارجإلا يف يداملا عباطلا ةلازإل ريبادت حارتقا –
،ةرازولا يف تانايبلل لدابت يأو

تاـــكبشلاو تاـــقيبطتلل لثمألا مادختسالا ىلع رهسلا–
،اهتنايصو يلآلا مالعإلا تازيهجتو لئاسولاو

ةصـصـخملا ةرازوــلل ةـيـنورتـكلإلا ةــباوبلا رييست ناــمـض –
،ةيمومعلا ةمدخلل

،ةنمقرلا تامدخ ةيقوثومو ةدوج مييقت –
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،ةنايــــــــصلاو مـــعدلاو لالغـــــتسالل ةيعرفلا ةيرـــيدـــــملا – ج
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

تاــيجولوـنكت لاــجم يــف تاــجايتحالا طــيطختو ديدحت –
،ةنمقرلا

 ،ةنمقرلا عيراشمب ةقلعتملا طورشلا رتافد دادعإ –

،اهميمعتو ةنمقرلا تايجولونكت مادختساب سيسحتلا –

هـتـيلاــعــفو ينهملا ينورتكلإلا دــيرــبلا ةيقوـــثوــم نامض –
 ،هفئاظول لثمألا مادختسالا ىلع رهسلاو ،هـتـعاـجنو

 ،يلآلا مالعإلا تازيهجتو لئاسو ةنايصب لفكتلا –

.ةرازولل يلآلا مالــعإلا ةريـظـح رييـســت –

،زاجنإلاوتاساردلا لئاسووطيطختلا ةيريدم:٧ ةّداملا
:يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

،اهمييقتو اهدادعإو عاطقلا ريوطت ةسايسب ةردابملا –

ميظنت يف اهيلع صوصنملا دعاوـقـلا قيبـــــطت ىلع رــــهسلا –
،ةيمومعلا تاقفصلا

تارــشؤــملادادـــعإ يف ،ةـــينــــعملا لكايـــهلا عم ،ةمــــهاـــــسملا –
تايجيتارتسا ديدحتو عاطقلا تاجايتحا ديدحتب حمست يتلا
،ليوطلا ىدملاوطسوتملاوريصقلا ىدملا ىلع ريوطتلا

ةيلاملاب ةفلـــكملا ةرازولا عــــم ةيـــلعافـــتلا ةهـــجاولا ناـــمـــض –
،رامثتسالا عيراشم ليجستل

نيـــناوـــق رـــيــضــحت راـــطإ يف ةيـــعاـــطقلا لاغـــشألا قيــــسنت –
،ةيلاملا

ةينازيم ريضحت راطإ يف ةيعاطقلا لاغشألا قيسنت –
،زيهجتلا

ةصــصـــخملا عـــفدلا تادامـــتعا كالهــتساو ذيـــفــنت ةعــباـــتم –
،عاطقلل

تاليومتلا ةعباتمو ةيداصــتقالا تاـــساردلاب ةرداــــبملا –
،ةيجراخلا

ةيهيجوتلا تاططخملاوتاساردلادادعإ يف ةكراشملا –
،ةيعاطقلا

ةيئاـــصـــحإلا تايـــطـــعملادادـــعإ تاءارـــجإ رــيوـــطت ناـــمـــض –
،عاطقلاب ةقلعتملا

 ،ةيئاصحإلا تابيتكلا رشنوميمصت نامض –

تحت تاسسؤملا ريوطت ةـساـــيس دـــيدـــحت يف ةكراـــــشملا –
،تاسسؤملا تاعمجتو ةرازولا ةياصو

يف تاساردلا بـتاــــكموتاســــسؤـــملاوتاكرــــشلا جاـــمدإ –
،يعانصلاو يداصتقالا ريوطتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا

ةعباتلا تاسسؤملاوتاكرشلا ةيسفانت ريوطت ىلع لمعلا–
 ،عاطقلل

تاســسؤـــملاو ةـــيداـــصتـــقالا تاعـــمـــجــتلا روـــطـــت ةعــباــــتم –
تاسسؤملاو ةقحلملا ريغ ةيداصتقالا تاسسؤملاو اهب ةقحلملا

،ةياصولا تحت

ةعاــجــنلا تارـــشؤم عـــضوويوـــنـــسلا طاـــشـــنلا مـــيــيـــقت –
تاسسؤملاواهب ةقحلملا تاسسؤملاوةيداصتقالا تاعمجتلل
،ةياصولا تحت تاسسؤملاوةقحلملا ريغ ةيداصتقالا

لك ذيفنتل تاسسؤملا تاردابمو صرف مـــعدو عيـــجــشت –
ةعاجنلاو ينهملا مكحتلا ميعدت اهتعيبط نم يتلا ةكارشلا لاكشأ
،ةيداصتقالا

ةداـعإ ناـمض هـتـعـيـبــط نــم رــيــبدــت لــك حارــتــقاو دــيدحت –
تاذ زاجنإلاو تاساردلا تاردق عيزوت ةداعإو ددعتو ةلكيه
 .ىربكلا عيراشملا عقومو ةعيبطب ةلصلا

:ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

،ةيداصتقالا تاساردلاوطيطختلل ةيعرفلا ةيريدملا –أ
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

رـيوـطـت ةساـيس مـيـيـقـتو طـيـطـخــتــلا تاودأب ةرداــبملا –
،اهدادعإو عاطقلا

كالهتساوعاطقلل رامثتسالا جمارب ذيفنت ةعباتم نامض –
 ،عفدلا تادامتعا

رامثتسالا جمارب ذيفنتب ةقلعتملا ةيرودلا لئاصحلا دادعإ –
،زيهجتلا تايلمع ةنّودم نييحتوةلجسملا

تآشنملا عيمج زيهجتل ةيريدقتلا تاينازيملا دادعإ –
،عاطقلل ةعباتلا ةيساسألا

لئاــــــصـــحلادادـــعإو جــــمارـــبلل ةـــيلــخادلا تالـــيوــمـــتلا دــــصر –
،ةيلاملا

اهتالامعتسا مييقتو ةيجراخلا تاليومتلا دصر ىلع لـــمعلا –
،ةيلاملا لئاصحلادادعإو

ةيهيجوتلا تاططخملاوتاساردلادادـعإ يف ةكراـــشملا –
،ةيعاطقلا

،عاطقــلل ةعباتلاةيساسألا تآشنملا ريوطت جمارب رـيضحت –
 ،ةرازولل ىرخألا لكايهلا عم قيسنتلاب اهحارتقاو

ةــيوـــمــنــتلا جــــمارــبلا فلـــتــخم نيـــب لـماـــــكتلا ىلـع رــــهـــسلا–
،ةيعرفلا

نيب ةــيداـــصـــتقالا لاغــــشألاو تاـــــساردلا يف ةمـــــهاــســـملا–
،عاطقلا طاشنل ةيسيئرلا تارشؤملا ةعباتمو تاعاطقلا
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يقيبطتلا ثحبلا لاجم يفعاطقلا ةسايسب ةردابملا –
 ،عاطقلل ينقتلاويملعلاو يداصتقالا ريوطتلا ىلإفداهلا

ةــيـــفارـــشـــتـــسالا لـــيــلاــحـــتــلاو تاـــساردـــلاـــب ةرداـــــبـــملا –
،عاطقلا ريوطت لوــح

تاساردــلا ةــيــعوــن نيسحت دصق سيــيــقــت ماــظــن دــيدحت–
،هذيفنتو تآشنملاو داوملاو

راــكـتـبالا نيمــثــتــل فدــهــي ةــكارش طاشن لــكــب ةرداــبملا –
يف ةــئشاـــنـــلا تاسسؤملا اذـــكو عـــيراشملا يلـــماـــح ةــقـــفارمب
،ةيمومعلا لاغشألا لاجم

فارطألا ددعتملاو يئانثلا نواعتلا تاطاشن جمارب ذيفنت –
،اهمييقتو اهتعباتمو

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فلكتو،فارــشــتــسالاوثــحـــبلل ةيــعرــفلا ةــــيرـــيدـــملا –أ
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ثحبلا لامعأ زاجنإل ةيرورضلا لئاسولاو قرطلا ةسارد –
عاطقلل ينقتلاو يملعلاو يداصتقالا ريوطتلل ةفداهلا يقيبطتلا

،اهميدقتو اهمييقتو

يملعلا ثحبلا يفةيــعاــطـــقلا ةسايــــسلا رــصاـــنع حارــــتقا –
،يجولونكتلا ريوطتلاو

يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا تاهيجوت ذيفنت–
،يجولونكتلا ريوطتلاو

تاطاشن ذيفنت عيجشت ىلإ فدهي ريبدت لك ةسارد –
،هحارتقاو يعاطقلا ثحبلا

ريوطتلا زيزعت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا لك حارتقاوةسارد –
يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثتوراكتبالاوعاطقلل يجولونكتلا

،اهعيزوتواهميمعتب

دض ةياقولا تاططخم قيسنتوذيفنت يف ةمهاسملا–
تاعاطقلا عم لاصتالاب ةميسجلا راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا
،ةينعملا

ةيرورضلا فارشتسالاو ليلحتلا جهانمو تاودأ ةيقرت–
،عاطقلا تاروطت ةفرعمل

ريوطت لوح ةيفارشتسالا ليلاحتلاوتاساردلا دادعإ –
.عاطقلا

فلكتو،قيثوتلاوسييقتلل ةيــعرـــفلا ةــيرـــيدـــملا – ب
:يتأي امب صوصخلا ىلع

سيــيـــقـــتلا تاــــطاـــشن ةـــيــقرـــتل يــــمرـــت ةادأ لــــكب ةرداـــبـــملا–
 ،اهذيفنت قيسنتواهعضوو اهحارتقاو

لكايهلا عم لاصتالاب سييقتلل يعاطقلا جمانربلادادعإ–
،هذيفنت ىلع رهسلاو ةينعملا

ريصقلا ىدملا ىلع طيطختلا لاغشأ عيمج يف ةكراشملا–
،عاطقلا ريوطتل ةيرورضلا ليوطلاو طسوتملاو

روطت لوح ةيريدقتو ةيفارشتسا تاساردب ةردابملا –
،اهب مايقلاو عاطقلا

ليلحتلاو ةظحالملل زاهج عضوو ميمصت يف ةمهاسملا –
ىرخألا لكايهلا عم ،عاطقلا روطت ةــعباـتمب حمسي ةـظـــقـيلاو
،ةينعملا وأ ةمتهملا تاسسؤملاو ةرازولل

تاطاشنب ةلصلا تاذ ةيداصتقالا تاساردلاب ةردابملا –
،عاطقلا

ةــيئاـــصـــحإلا تايــــطعملا دادـــــعإ تاءارـــجإ رـــيوــطت ناــــمض–
 ،عاطقلاب ةقلعتملا

 .ةيئاصحإلا تابيتكلا رشنو ميمصت نامض–

فلّكتو ،ةيـــــمومعلا تاقفصلل ةيعرفلا ةيرـــيدــــــملا – ب
:يتأي امب ،صوـصخلا ىلــع

ةبــــقارـــمل ةيـــجراـــخلاو ةــــيلـــخادلا تائــــيهلا ةـــناـــمأ ناـــمــض –
ةجتانلا تاعازنلا ةيوست ةنجل اذكو تاقفصلا ماربإ تاءارجإ
 ،ةيمومعلا تاقفصلا ذيفنت نع

ةيموـمـعـلا تاـقـفصلاـب ةـقـلـعـتـم تاـيـطـعـم كوـنـب ءاشنإ –
ةزــــكرـــمـــملا رــيـــغ حلاـــصــملاو ةـــيزـــكرـــملا ةرادإلا اهـــــمرـــبت يـــتلا

.اهنييحتو ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملاو

،زاجنإلاوتاساردلا لئاسول ةيـــعرــفلا ةـــيريدــــملا – ج
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

لاغشألا عاطـقل ينطولا جاتنإلا ةادأ رــيوــطــت ىلــع رهــسلا –
،ةيمومعلا

لمعلا تاططخمو ريبادتلا ذيفنتو دادعإ يف ةكراشملا–
تاسسؤملاو تاساردلا بتاكم ىوتسم نيسحت ةنمضتملا

،اهريوطتو

تاسسؤملا يف ةلودــلل ةـيـلاـملا لوصألا نيمـثـت ىلـع رـهسلا –
،ةكارشلا راطإ يف ةطلتخملا

تاـــساردلا بــــتاـــكم تارداــــبموصرـــف مـــعدوعـــيـــجشت–
نم يـتلا ةكارشلا لاــكشأ لـــك ذـــيفــنت لـــــجأ نـــــم تاـــسسؤملاو

 ،ةيداصتقالا ةعاجنلاو يجولونكتلا ليوحتلا معد اهنأش

ةـــــمـــظــنأ عـــضو يف تاســــسؤــملاو تاــــساردلا بتاكم مـــعد –
،اهتاءافك نيسحت عيجشت لجأ نم رييستلا

تاسسؤملاو تاساردلا بتاكم لامعأ تاططخم ةعباتم –
فادـــهألا رـــيوـــطتةيـــــجــــيتارــتـــساعم اهـــماــجـــســنا ىلع رـــهــــسلاو
.اهقيقحتو ةرطسملا

ّفلكتو ،نواعـــتـلاوسييـــقــتلاوثـــحـــبلا ةـــيرــيدـــم:٨ ةّداملا
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع
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،سيياقملا قيبطت ىلع رهسلا–

يملعلاو ينقتلاو يداصتقالا قيثوتلا تاطاشن ةيقرت –
،عاطقلا ىوتسم ىلع

ةيملعلا تالاجملا يف قئاثولاعيزوتوةظقيلا نامض –
. ةينقتلاو

،صوصخلا ىلعفلكتو،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا–ج
 :يتأي امب

ةعباتم يف ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ةمهاسملا–
،فارطألا ةددعتملاوةيئانثلا تاقالعلا

تاقالعلا راطإ يف لخدت يتلا نواعتلا رواحم ديدحت –
،ةيمومعلا لاغشألا لاجم يف فارطألا ةددعتملاوةيئانثلا

تالوــكوـــتورـــبلاو تادـــهاــعـــملا ذـــيـــفــنت ةعــباـــتـــم ناــــمــــض –
لامعأ جمارـــب ميــيــقتو عاـــطــقلا مـــهت يتلا ةــــيلودلا تاـــقاـــــفتالاو
،نواعتلا

تائيهلا تاطاشن يف عاطقلا ةكراشم قيسنتوريضحت –
.ةيمومعلا لاغشألا نيدايم يف ةصصختملا ةيلودلاوةيوهجلا

،فيشرألاوةينوناقلا نوؤشلاوميظنتلا ةيريدم:٩ ةّداملا
 :يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

صوصنلا عيراشم دادعإب ةطبترملا لاغشألا قيسنت –
،عاطقلا اهب ردابي يتلا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا

وأ /وةقلعتملا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ –
،اهذيفنت ةعباتمواهعيزوتو اهلالغتساوعاطقلا مهت يتلا

ةعباتلا تاطاشنلاب قلعتملا ميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا –
،عاطقلل

تاطلسلا ىدل ةراثملا عاطقلل تاعزانملا اياضق ةسارد –
،ميكحتلا تائيهوةيئاضقلا

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا قيبطت ىلع رهسلا –
ةزكرمملا ريغ حلاصملا ىوتسم ىلع فيشرألا رييستب ةقلعتملا

 ،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

لاصتالاب ،هرييستو عاطقلا فـيشرأ ىلــع ظاــفحلا ناــمض –
فيشرألاب ةــفلكملا تاــطلسلاو ةــيزكرملا ةرادإلا لكايه عــم
،ينطولا

نوؤشلاو ميظنتلاب ةقلعتملا تايطعملا كونب ميعدت –
.اهتعباتم نامضوعاطقلا فيشرأو تاعزانملاو ةينوناقلا

:ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

،صوصخلا ىلع فلكتو ،ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا –أ
 :يتأي امب

ةصاخلا صوصنلا عيراشم ةغايصو ريضحتو ةسارد –
اهتقباطم ىلع رهسلاو ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،عاطقلاب
 ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا عم

يــتلا نيــنقتلا يف ةــمزاللا ثوــحبلاو تاــساردلاب مايقلا–
،اهقيبطت ةعباتمو عاطقلا مهت

ةــيزــكرـــملا ةرادإلا لكايـــــهل ةبولـــــــطــملا ةدـــعاــــــســــملا ميدـــــقت–
ةياصولا تحتةعوضوملا تاسسؤملاو،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

،ةينوناقلا تاراشتسالا لاجم يف

ةمهاسملاو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا ةسارد–
،اهدادعإ يف ىرخألا تاعاطقلا عم

ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةياصولا تحت لكايهلا ةدعاسم –
 ،ينوناقلا عباطلا تاذ تافلملا ةسارد ناديم يف

ةعباتلا تاطاشنلاب قلعتملا ميظنتلا قيبطت ةعباتم –
،عاطقلل

 ،عاطقلا مهت ةينوناق ةسارد لكب مايقلا –

ةيعيرـــشتلا صوـــصنلا ميـــمــعتو عـــيزوـــت يف ةمـــــهاـــسملا–
.عاطقلا مهت يتلا ةيميظنتلاو

ىلــــع ّفلـــكـــتو،تاـــــعزاــــنـــملل ةـــيـــعرـــفلا ةـــيرـــــيدــــملا – ب
 :يتأي امب ،صوصخلا

ةرازولل ةعباتلا تاــعزاـــــنملا اــــياـــضـــق ةعــــباــتموةــــسارد–
ةياغل ةياصولا تحت تاسسؤملاوةزكرمملا ريغ حلاصملاو
،اهتيوست

تحت تاسـسؤـــملاو ةزكرــــمــملا ريـــغ حلاــــصـــملا ةدـــعاــــــسم –
اهصاصتخال ةعباتلا تاعزانـــملا اياضـــق ةعباـــتم يف ةياــــصولا

.اهل يرود مييقتدادعإو

صوصخلا ىلع فلكتو،فيشرألل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
 :يتأي امب

 ،قئاثولل ينورتكلإ رييست ماظن ذيفنت –

،يمقرلاو يقرولا فيشرألا ىلع ظافحلا نامض–

لاصتالاب ،هرييستو عاطقلا فـيشرأ ىلـع ظاــفحلا ناــمض –
فـيشرألاب ةــفّلكملا تاــطلسلاو ةــيزكرملا ةرادإلا لــكايه عــم
 ،ينطولا

ةيميظنتلاو ةيـعيرـشـتلا صوصنلا قيـبـطت ىلـع رــهـسلا –
رــيــغ حـــلاصملا ىوــتسمىلع فـــيشرألارييستب ةقـلـعـتملا
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا

.ةرازولل ةيمسرلا ةرشنلا دادعإ –

صوصخلا ىلع فلكتو ،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم :٠١ ةّداملا
:يتأي امب

رييست لاجم يف ميظنتلاوعيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا –
تاسسؤملاوةزكرمملا ريغ حلاصملاوةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم
،يرادإلا عباطلا تاذ
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لاغشألا لاجم يف ىوتسملا نيسحتونيوكتلاب ةردابملا –
،امهتيقرتوةيمومعلا

تاططخمدادعإ يف ةصصختملا تاسسؤملا عم ةكراشملا –
،اهذيفنتو عاطقلا مهت يتلا نيوكتلا جماربو

نيوــكـــتلا تاســـسؤـــم تاـــطاـــشـــن مــيــيـــقتوةعـــباـــتــم ناـــمـــض–
،ةياصولا تحت

،عاطقلا نيوكت ماظن جوتنم نيمثتوةعباتم –

عاطقلا يمدختسم دادعتل تايطعم كــنب نيـــيـــحتوءاـــشـــنإ –
.اهرييست نامضوتالهؤملاوتاءافكلا مييقت دصق

فلكتو،ةبساحـملاوةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا–ج
:يتأي امب صوصخلا ىلع

ةــبـــقارـــموعاـــطـــقلا رــيـــيســـتل ةــيرـــيدقـــتلا ةـــيـــنازــــيـــملا دادــــعإ –
،اهلامعتسا

جماربتادامتعا ضيوفت ةنمضتملا تاررقملا ريضحت –
،عاطقلا رامثتسا

ةـيـنازـيـم رـيضحت يف ةـيـنـعملا لــكاــيــهــلا عــم ةــكراشملا –
،عاطقلا زيهجت

زيهجتلا تادامتعا ضيوفتب ةقلعتملا صوصنلا ريضحت –
،عاطقلل ةعباتلا ةزكرمملا ريغ حلاصملل

ةيزكرملا ةرادإلا ريسل ةيرورضلا تادامتعالا ريدقت حارتقا –
تحت ةـيـــموـــمــعلا تاســـسؤـــملاو ةزــــكرـــمــملا رـــيـــغ حــــلاــــصـــملاو
،ةياصولا

كسمو ةيزكرملا ةرادإلا زيهجتو رييست يتينازيم ذيفنت –
،عفدلاب رماوألاو تامازتلالا ةبساحم

حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا رييست ةينازيم ذيفنت ةبقارم –
ةبقارمو يرادإلا عباطلا تاذ تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ
،كالهتسالا روطت ليلحتو تادامتعالا لامعتسا

،ليخادملاوتاقفنلا ةرادإل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –

نييحتوةبساحـملا كسموتاقفنلا عفدب تامازتلالا ةعباتم–
،ةينوناقلا تالجسلا

ةبــساحـــــــملاو تاــــينازـــيملاب ةقلعـــتم تايـــطــعم كـــنــب ءاـــشـــنإ –
.اهرييست نامضو اهنييحتو

ىلع فلكتو،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا– د
:يتأي امب ،صوصخلا

ةيرورضلا لئاسولا ىلإ ةيزكرملا ةرادإلا تاجايتحا ةيبلت –
 ،اهئانتقا نامضو اهريسل

ةرادإلا ريسل ةيرورضلا ةيداملاوةيرشبلا لئاسولا عضو –
عباطلا تاذ تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاوةيزكرملا
 ،يرادإلا

نيمثت ةسايس ،ىرخألا تايريدملا عم نواعتلاب ،حارتقا –
حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم نيوكتو ةيرشبلا دراوملا

ذيفنت ىلع رهسلاو ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ
،نيوكتلا تاططخم

زيهجتلاو رييستلا يتينازيم تاقفنب مازتلالا نامض –
،ةيمومعلا ةبساحـملا كسمو

ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيم مييقت يف ةمهاسملا –
،عاطقلل ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ

ةرادإلل ةلوقنملاو ةيراقعلا تاكلتمملا درج ىلع رهسلا –
ةــــيراـــقــعلا تاكلــــتمـــملا درـــــج ةعـــباــتمو اهرــيـــيســـتو ةـــيزـــكرــملا
يرادإلا عـباـــطلا تاذ تاســــسؤملاو ةزـــكرــمــملا رـــيـــغ حــلاـــصـــملل
،عاطقلل ةعباتلا

دراوملاو ةبساحـملاب ةقلعــتملا تايــطعـــملا كونبميعدت –
.اهرييست نامضو اهنييحتو لئاــسولاو نيوــــكتلاو ةيرشبلا

:ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضت و

ىلــع فلــــكتو،نيـــمدــخـــتــســملل ةـــيـــعرــفلا ةــيرـــيدـــملا –أ
:يتأي امب ،صوصخلا

ريغ حلاصملاوةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم فيظوت –
يريدقتلا روطتلا  نامض عممهرييست نامضوةزكرمملا

،ينهملا مهراسمل

رييستلتاونسلا ةددعتملاةيريدقتلا تاططخملا دادعإ –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاوةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم

ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم رييستل يونسلا ططخملا دادعإ –
،هذيفنتو

ىلع ةقبطملا ةيساسألا نيناوقلادادعإ يف ةكراشملا–
،اهذيفنت نامضونيفظوملا

ةيــنــهــملا تاـــناــحتـــمالا مــيـــظـــنتوةــــجــمرـــب يف ةــــكراــــشملا –
 ،نيمدختسملل ةيلخادلا ةيقرتلل

 ،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم طابضناوماظنلا نامض –

يمدختسمل ةيعامتجالا تامدخلا رييست جمارب هيجوت –
.اهتبقارمو ةزكرمملا ريغ حلاصملاوةيزكرملا ةرادإلا

،صوصخلا ىلع فلكتو،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
 :يتأي امب

بسح عاطقلل ةيرشبلا دراوملا ةسايس رصانع ديدحت –
،اهذيفنتو فادهألا
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مزاوللا ىلإ ةزكرمملا ريغ حلاصملا تاجايتحا ديدحت –
،تازيهجتلاولئاسولاو

ليلحتو ةيزكرملا ةرادإلا تاكلتمم لامعتسا ةبقارم –
،اهكالهتسا روطت

،تالقنتلاو تارايزلاو تارهاظتلل يداملا ميظنتلا نامض –

طاشنلا راطإ يف ةررقملا ريبادتلا ذيفنت ىلع رهسلا –
،يعامتجالا

ةرادإلل ةيراقعلاوةلوقنملا كالمألا ةنايصو رييست نامض –
اهيلع صوصنملا ةــمالـــسلا ريـــبادت لك قيــــبطت اذكوةيزكرملا

،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا يف

ةرادإلل تارايــسلا ةريـــظــح ةــناــيـــصو ريـــيـــســت ناـــمـــض –
،ةيزكرملا

ةيزكرملا ةرادإلل ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا ءاصحإ نامض –
كسمو ةينوناقلا ةعيبطلا بســـح ةزكرــمــملا رـــيــغ حلاــــصملاو
.اهب صاخلا درجلا

لك،ةيمومعلا لاغــشألا ةرازو لكايــــه سراـــمت:١١ ةّداملا
ةدنسملا ماهملاو تايحالصلا ،عاطقلا تائيه ىلع ،اهصخي اميف
.اهب لومعملا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا ماكحألا راطإ يف اهيلإ

لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي:٢١ ةّداملا
لاغشألا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب بتاكم يف ةيمومعلا
ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاوةيلاملا ريزوو ةيمومعلا

ةيريدم لك يف بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكم دودح يف
.ةيعرف

ةّيمسّرلا ةدـيرــجلا يف موـــسرــملا اذــــه رــشـــنـــي :٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتــكأ٥ قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع رـــفـــص82 يف رئازـــــجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣44١ ماع رفص٨٢ يفخّرؤم٢٨٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةيشتفملا  ماهم ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا
اهــــمــــيــظــنـــتوةـــيـــــــموـــــمـــعلا لاـــــــــغــــــشألا ةرازوــــــــل ةــــــماــــــــعلا

.اهريسو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب  –

1٤1و٥-211 ناــتدامـــلا اـــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو  –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو  –
نمضتملاو12٠2 ةـنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
 ،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو  –
نـّمضتملاو12٠2 ةـنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نـييعت

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه دّدحي

82 يف خرؤملا٠83-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
تايحالص دّدحي يذلا12٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا3٤٤1 ماع رفص
،ةيمومعلا لاغشألا ريزو

82 يف خرؤملا183-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
ميظنت نمضتملاو12٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا3٤٤1 ماع رفص

،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

: يتأي ام مسري

موــــسرـــملا نـــم71 ةداــــملا ماـــكــــحأل اقــــــبـــط: ىلوألا ةّداملا
٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خرؤـــملا881-٠9 مـــقر يذــيـــفـــنـــتلا
ةرادإلا لكايـــه دّدـــحي يذلا٠991 ةــــنـــس وــيــــنوــي32 قــــفاوــــملا
موــسرــملا اذـــــه فدـــهـــي ،تارازوــــلا يف اهـــتزهـــجأو ةـــيزـــكرــــملا
ةيـــمومــــعلا لاغـــشألا ةرازول ةـــماـــعلا ةيـــشــتفـــملا ماهـــم دـــيدـــحت ىلإ

.اهريسو اهميظنتو

،ريزولا ةطـــلس تـــحت ،ةـــماــعلا ةيـــشـــتـــفملا ّفلـــكت:٢ ةّداملا
 :لجأ نم شيتفتو ةبقارم تارايزب مايقلاب

لوـــمـــعـــملا مـــيــظــنتلاو عـــــيرــــــشتلا قـــيـــبــــطت ىلع رـــــــهــــــسلا –
،عاطقلاب ةصاخلا ةينقتلا تاميظنتلاو ريياعملاو امهب

دراوملاو لئاسولل لثمألاو ديشرلا لامعتسالا ىلع رهسلا –
لاـغشألا ةرازوـل ةــعــباــتــلا لــكاــيــهــلا فرصت تحت ةــعوضوملا
،ةيمومعلا

تاهيجوتلاو تارارقلا ذيفنت نم قّقحتلا ىلع رهسلا –
،ةيزكرملا لكايهلا ولوؤسم وأ/و ريزولا اهردصي يتلا

ريغو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه مييقت تايلمعب مايقلا –
حارتقاو ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملاو ةزكرمملا
.ةيرورضلا تاليدعتلا

ءانب يروصت لمع ّيأب مايقلا ،كلذ ىلع ةدايز ،اهنكميو
.ريزولا بلط ىلع

جــماــنرـــب ساـــسأ ىلع ةــــماـــعلا ةيشـــتفـــملا لـــخدــــتت :٣ ةّداملا
ماعلا شتفملا هدـعي ميــــيقـــتلاوةبـــقارـــملاوشيـــتــفـــتلل يوـــنـــس
.ريزولا ةقفاوم ىلع هضرعيو



٧٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٣
17م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠١

وأ قيقحت يأب مايقلاو ةيئاجف ةفصب لخدتلا اهنكميو
وأ ةصاخ تايعضو وأ ةددحم تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم
.ريزولا تايحالص نمض لخدت ضئارع

رــيرـــقتــب ةـــبـــقارـــم وأ شـــيـــــتـــفت ةــــمهــم لك جّوـــــتت:4 ةّداملا
حارتقا هلالخ نم نكمي ثيح ريزولا ىلإ ماعلا شتفملا هلسري
صئاـــــقـــنلا نـــم دــــحلا اهـــــنأــــش نـــم رـــيــبادـــت يأ وأ تاـــــيــــصوــت
ةيرورضلا تاحيحصتلا اذكو اهتنياعم تمت يتلا تالالتخالاو
يتلا تاسسؤملاو حلاصملا ميظنتو لمع ميعدتو نيسحتل

.شيتفتلل تعضخ

،طاشنلا نع اـــيوـــنــس ارـــيرـــقت ماـــعلا شتــــفملا دّعي:٥ ةّداملا
حلاــــصــــملا رـــيــــسب ةقلعتـــملا هتاـــحارـــتقاو هتاـــظــحالم يدبي ثيح
.اهتامدخ ةيعونو ةياصولا تحت تاسسؤملاو

هدعاسي ماع شتفم ةماعلا ةيشتفملا ىلع فرشي:6 ةّداملا
 : شيتفتب ،صوصخلا ىلع ،نوفلكي نيشتفم )7( ةعبس

ةيرحبلاو ةرايسلا قرطلاو قرطلاب ةصاخلا عيراشملا –
،اهتدوجو لاغشألا ةقباطم نم دكأتلل ةيراطملاو

،ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملا –

،ةزكرمملا ريغ عاطقلا حلاصم –

،ةيزكرملا ةرادإلا لكايه –

.اهب ةقحلملا تاسسؤملاو تاسسؤملا تاعمجت –

اهقيسنتو نيشتفملا تاطاشن طيشنتب ماعلا شتفملا فلكي
.اهتعباتمو

ءانب نيشتفملا لمع جمانربو ماهملا عيزوت ريزولا ددحي
.ماعلا شتفملا حارتقا ىلع

ءاضمإلاب ريزولا نم اضيوفت ماعلا شتفملا ىقلتي:٧ ةّداملا
 .هتايحالص دودح يف

ةــمولـــعم يأ ىلع لوصـــــــحلل نوــــــشـــتفملا لهؤي:٨ ةّداملا
بـــجيو.مهـــماهـــم ذيــــفـــنتل  ةديـــــفم نوـــكـــت نأ نـــكـــمي ةقــــيثو وأ
.ةمهمب رمأل نيلماح اونوكي نأ

ةــيرـــس ىلع ظاـــــــفـــحلاب نوشــــتفملا مزـــــــلي ،ةـــفــــصلا هذــــهـــبو
اـــهـــتــــــعباـــتمو اهرـــييـــست نولوـــتي يتلا قئاـــــثولاو تاــــمولــــعـــــملا

.اهيلع عالطالاو

ّةيــمـــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــــــــشـــني :٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٥ قفاوــملا3٤٤1 ماـــع رفـــص82 يف رئازـــــجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

٣44١ ماع رفص٨٢يفخّرؤم٣٨٣-١٢ مـقر يذـــــيفنتموسرم
موسرملا مـّمـتيو لّدـــعـي،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا
يناـثلا عــيبر لّوأ يفخّرؤملا٨٠١-١١ مقر يذيفنتلا

ددحي يذلا١١٠٢ ةنــس سراــم6 قــــفاوــــملا٢٣4١ ماع
حبرلا شماوه اذكو كالهتــسالا دنع ىصــــقألا رـــــعسلا
عـيزوتلا دــنعو دارـــيـــتسالاو جاـــتـــنإلا دنـــع ىوــــصــــقلا
ررــكملا يئاذــغلا تيزلا يتدامل ةــــئزجتلاو ةـــــلمجلاب
.ضيبألا ركسلاو يداعلا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،كرامجلا نوناقب قلعتملاو9791 ةنس ويلوي12  قفاوملا9931
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةسفانملاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،هنم٥ ةداملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا

ىداـــمـــج٥ يف خرؤـــملا2٠-٤٠ مـــقر نوــــناـــقلا ىضـــــتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنـس وــيـــنوـــي32 قـــفاوـــملا٥2٤1 ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

،هنم7٤و6٤و٤٤و93و رركم22 داوملا اميس ال

ماع رفــــص92 يف خرؤــــملا3٠-9٠ مقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو –
كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو9٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٠3٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو

ماع مرحم32 يف خرؤملا31-٠1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتـملاو٠1٠2 ةـــنــــس رــبـــمــســـيد92 قــــفاوــــملا23٤1
،11٠2 ةنسل ةيلاملا

لوألا عيبر82 يف خرؤملا٤1-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع
،هنم8 ةداملا اميسال ،71٠2 ةنسل ةيلاملا

ىداـــمـــج61 يف خرؤــــملا61-٠2 مــــقر نوـــناـــقلا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنـــس ربـــمـــسيد13 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم38 ةداملا اميسال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا٥72-12 مــــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت
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يف خرؤملا182-12 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا763-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠991 ةنس ربمفون٠1 قفاوملا11٤1 ماع يناثلا عيبر22
،مّمتملاو لّدعملا ،اهضرعو ةيئاذغلا علسلا مسوب

يف خرؤملا8٠1-11 مـــقر يذــــيفـــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع يناـثلا عـــــيبر لّوأ
ىوصقلا حبرلا شماوه اذكو كالهتسالا دنع ىصقألا رعسلا ددحي
ةئزجتلاو ةلمجلاب عــــيزوــتلا دــــنعو دارـــيــتـــسالاو جاـــتـــنإلا دـــنـــــــع

لّدعملا ،ضيبألا ركسلاو يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا يتدامل
،مّمتملاو

٥ يف خرؤـــملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا31٠2 ةنـس رــبـــمــفوــن9 قـــفاوـــملا٥3٤1 ماــــع مّرـــحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ممتيو موــسرـــملا اذـــه لّدــــعـــــي : ىلوألا ةّداملا
يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤـــــملا8٠1-11 مقر يذيـفـــنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع

يذيفنتلا موسرملا نم3و2 نيتداملا ماكحأ لّدعت :٢ ةّداملا
6 قفاوملا23٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤملا8٠1-11 مقر
: يتأي امك ناررحتو ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس سرام

،موسرلا لك باستحا عم ،ىوصقلا راعسألا ددحت :2 ةداملا"
،ضيبألا ركسلاو يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلل كالهتسالا دنع
: يتأي امك

فاــنـصأ نـم ءزـج هيــلإ فاـضــي نأ نكـمي يذـلا ،ايلحم ةجتنم
ةيـنـقـــتلا اـهــــصئاـــــــصـخ ةددــــحملا ةـيـــــتـــيزــلا داوـــــملا نــــم ىرـــــــخأ

61٤1 ماـــع ةـيــــناـــثـلا ىداــــــمـــج٤1 يف خّرؤــــملا رارـــــقـلا بــــجوـمب
صئاــــصـــــخلاــب قلــــــعـــتــــملاو٥991 ةـنــــس رــبــــمــــفوــن7 قـــــــفاوــــملا
.''ةيئاذغلا تاجتنملا داريتسا دـنــع ةـقــبــطـملا دــعاوــقـلاو ةــيــنـقــتــلا

8٠1-11 مقر يذيفــنــتلا موــسرـــملا ماـــكـــحأ مــمــــتت:٣ ةّداملا
ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤــــملا

،1ررــــكم٥و ررـــــكم٥و ررـــكم3 داوــــمب هالـــعأ روـــكذـــــملاو11٠2
: يتأي امك ررحتو

يئاذغلا تيزلا تايمك نوكت نأ بجي : رركم3 ةداملا"
تاذ ،نيكلهتسملل ةهجوـــملا ضـــيبألا ركـــسلاو يداــــعلا ررــــكملا

تيز'' ةرابع ةيئرمو ةءورقم  ةفصب ،لمحيو صاخ فيلغت
راعسأ اذكو''معدم ضيبأ ركس''و''معدم يداع رركم يئاذغ
ةددحملا ىوصقلا راعسألا نم لقألا عيبلا راعسأ وأ ىوصقلا عيبلا

يف اًيقفأ هعضو مـتي مـــس٥ ضرــــعب رـــمحأ طيرـــش ةفاـــــضإ عم
.فيلغتلا نم يولعلا ءزجلا

يداـــعلا ررــــكملا يئاذــــغلا تـــيزلا تايــــمـــك عــــضــــخت نأ بـــــجي
،ايمازلإ نييـــنــــهملاو نيعـــّنـــصملل ةهـــجوـــملا ضـــيـــبألا رـــكــــسلاو
،لقألا ىلع ،غك٠1 نزو تاذ مزر يف بيضوتو صاخ فيلغتل
تارتل٠1 نع اهتعس لقت ال تاوبعو ،ضيبألا ركسلل ةبسنلاب
.يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلل ةبسنلاب

تابجولا تالحمو معاطملاو يهاقملا باحصأ ىلع بجي
ةريغص  تاوبع يف أبعملا ضيبألا ركسلا لامعتسا ةعيرسلا
)settesod(''.

داوملل  ةيعجرـــملا ءارــــشلا راــــعـــسأ رـــشـــــنت : رركم٥ ةداملا"
ةقبطملا يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلاو ضيبألا ركسلل ةيلوألا

ةفـــلـــكـــملا ةرازولا حــــلاـــصم فرـــط نــــم ةيــــجراــــخلا قاوــــــسألا يف
.ةيرود ةفصب اهنييحت متيو ،ةراجتلاب

ضيوعتلا نم ةدافتسالاب نيينعملا نيلماعتملا ىلع بجي
.ةروشنملا ةيعجرملا ءارشلا راعسأل عوجرلا

ةروكذملا ةيلوألا داوملا ءانتقاب ماق لماعتم لك ىلع بجي
.كلذل تارربم مدقي نأ ،اهيف غلابم راعسأب هالعأ

ذخؤي ال ،ةسسؤم ريغ تاررـــبـــملا تـــناـــك اذإ اـــم ةلاــــح يفو
.رابتعالا نيعب يداصتقالا لماعتملا ضيوعت بلط

،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه ماـكــحأ قــيـــبــطـــت تاـــيـــفـــيك حــــضوت
ريزولاو ةراجتلاب فّلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.''ةيلاملاب فّلكملا

جد٠٥6 : رتل٥ ةحيفص
.............. )رييغت نودب يقابلا( ..............

"..................... )رييغت نودب(...................

عم كالهتسالا دنع ىصقألا رعسلاجوتنملا
موسرلا عيمج باستحا

يئاذغلا تيزلا
يداعلا رركملا

ضيبألا ركسلا

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:3 ةداملا"

........................)رييغت نودب(................ : ضيبألا ركسلا

هيــلـع لصحـتـملا تيزـلا : يداـعـلا ررـكملا يئاذغـلا تيزـلا
ىرخأ روذب يأ وأ ماخلا اــيوـصـلا تيز ساــسأ ىلـع طيــلـخ نم
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هذه داريتسال ءالؤه ءوجلو كلذ بايغ ةلاح يفو .نيينعملا
.ضيوعتلا نم اوديفتسي نلف ،ةيلوألا داوملا

،ةجاحلا دــنع ،ةداــــملا هذــــه ماكـــحأ قـــيـــبطت تاـــيفـــيك حــــضوت
ةــيـــلاـــملابو ةراــــجــتلاب نيــــّفلـــكــملا ءارزوـــلا نـــم رارــــق بــــجومب
.''ةحالفلابو

نيـــب قراـفــلاــب لفــكــتـلا يـف ضيوــعـتــلا لثــمــتــي :٤1 ةداملا"
ةيلوألا ةداملا دارــــيـــتــــسا دـــنــــع حجرـــملا طـسوـــتــــملا رـــعــــســـلا
ضيبألا رـكـسـلاو يداعلا رركملا يئاذغلا تيزــلـل نزاخملا لخاد
اهتاـجــتــنــم راـعــسأ زواــجــتـت مـل يتلا ةيلوألا داوملا هذه راعسأو
يف اهيلع صوصنملا ىوصقـلا راعـسألا ةقّوسـملا ةـيــئاــهـنــلا
.اهب ةلصتملا راعسألا تابيكرتب ةقالعلا تاذ ،هالعأ2 ةداملا

ةـجـتـنملا ةـيــلوألا ةداملا راــعسأ ضيوــعــت تاــيــفــيــك ددحت
رـكـسـلاو يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا جاتنإل ةهجوملا ايلحم
ةيلاملابو ةراجتلاب نيفلكملا ءارزولا نم رارق بجومب ،ضيبألا

.''ةحالفلابو

8٠1-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ممتت :٥ ةّداملا
ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤملا

ناررحتو ،1 رركم61و رركم61 نيتدامب ،هالعأ روكذملاو11٠2
: يتأي امك

ةدافتسالا يف نيــبــغارــلا نيلماـــــعتملا ىلع : رركم61 ةداملا"
عيرشتلل اقـــبـــط ةــيلـــيلـــحت ةـــبـــساـــحم كـــســـم ،ضـــيوــــعـــتلا نـــم
.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةليصحو ةــبـــساــحــم نوـــكـــت نأ بـــجـــي ،كلذ ىلإ ةـــــفاــــضإلاب
دمتعم تاباـسح ظفاـــحم فرـــط نم اهــــيلع اقداـــصم ةسسؤملا

ميظنتلاو عيرشتلل اقبطو ةيقيقحو ةحيحص  اهنأب انوناق
."امهب لومعملا

نيطشانلا نييداصتقالا نيلماعتملا ىلع :1 رركم61 ةداملا"
جاتنإو روذبلا  قحسو ريركتو ليوحت / داريتسا لاجم يف

ىدل ركسلاو تيزلا راعسأ تابيـكرـــت عادـــيإ رـــكــــســلاو تــــيزلا
.ةراجتلاب ةفّلكملا ةرازولا  حلاصم

،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه ماــكـــحأ قـــيـــبـــطـــت تاـــيــفـــيك حــــضوت
."ةراجتلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــــسرــملا اذـــه رـــشــــنـــي :6 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٥ قــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع رـــفـــص82 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

رـيدـــصـــت تايـــلمــع نوــكـــت نأ نكـــمـــي ال :1 ررــــكـــم٥ ةداملا"
يداــعلا ررـــكـــملا يئاذـــغلا تـــيزلا يـــتداـــم نم جاــــتـــنإلا ضئاــــف
بلط عوضوم ،موـــسرـــملا اذــــه موـــهـــفم يف ،ضـــيـــبألا رـــــــكـــسلاو
.ضيوعت

،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه ماــكــحأ قـــيـــبـــطت تايـــفـــيك حضوت
ريزولاو ةراجتلاب فّلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بـجومب

.''ةيلاملاب فّلكملا

نم٤1و21و11 داوــــــــملا ماـــكــــحأ مـــــمـــــتتو لّدـــعــــت :4 ةّداملا
يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤملا8٠1-11 مقر يذيفـــنــتلا موـــــسرملا

ررحتو ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع
: يتأي امك

موـــسرــملا اذـــه ماـــكـــحأل تاـــفـــلاـــخملا نياعت :11 ةداملا"
ةيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرـــشـتلا ماـكـحألل اـقـبـــــط اـهـيـــــلـع بــــقاــــعـيو
خرؤـملا2٠-٤٠ مقر نوـناـقـلا ماـكـحأ اهنم اـمـّيـس ال ،اـهـب لوـمـعـملا

،٤٠٠2 ةــنـــس ويـــنوــي32 قفاوملا٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥ يف
.هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا

،موسرملا اذه ماكحأل لاثتمالا مدع يدؤي ،كلذ ىلع ةدايز
.''ضيوعتلا نم فلاخملا ةدافتسا قيلعت ىلإ

نيلـماعـتمـلل ةلودـلا ةيـنازيم نـم ضيوـعت حنمي:21 ةداملا"
تيزلاو ضيبألا ركسلل ةيلوألا داوملا راعسأ عافـتراب لفـكتـلل
ىلع ايلحم ةعّنصملا وأ ةدروتسملا يداعلا رركملا يئاذغلا

دنع ىوصقلا راعسألا ءاقب نامضل ،ماخلا ايوصلا تيز لكش
.موسرملا اذه نم2 ةداملا يف ةددحم يه امك كالهتسالا

اذإ ام ةلاح يف ضيوعتلا اذه حنمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ةجتنم ىرخأ روذب نم اهيلع الصحتم ةيلوألا داوملا تناك
.ايلحم

تايمكب ،ايرصح ،ةداملا هذه موهفم يف ،ضيوعتلا قلعتي
قوسلل ةهجوملا ضيبألا ركسلاو يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا
.طقف نيكلهتسمللو يلحملا

رركملا يئاذغلا تيزلل ةيلوألا داوملا تناك اذإ ام ةلاح يف
ريركتلا ةيلمع نم اهــيلع لصـــحتملا ضـــيبألا ركــــسلاو يداعلا
نم ةيفاك تايمك جاتـــنإب حـــمـــست جاـــتـــنإلا وأ/و قــــــحــــسلا وأ
ةهجوملاو ةأبعملا ضيبألا ركسلاو رركملا يداعلا يئاذغلا تيزلا
نيلماعتملاو ةينطولا قوسلا تاجايتحا ةيبلتل ،نيكلهتسملل
نّومتلاب نولوحملا /نودروتسملا مزلي ،نيينعملا نييداصتقالا
نيجتنملاو روذبلا قحس لاجم يف نيطــشانلا نيلماــــعتملا ىدل
نيلماــــعتملا فرط نم ددـــحم يدقاعت راطإ نــــمض نييــــــــلــــحملا



ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٧٧٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠١ 2020

فورظ مييقتل ريدـــم ةــبئاـــن اهتـــفـــصب ،ناــــنروب ةيــــنوــــم–
،فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا يف ةشيعملا

قوس تاعــقوــتل رـــيدـــم ةبئان اهـــتـــفــــصب ،راغمأ ةمـــــــيـــطف–
ةماـــعلا ةـــيرـــيدــــملا يف ةــــيئارــــشلا ةردـــــقلاو ليـــــخادــــملاو لـــمـــعلا
،فارشتسالل

نيسحت ةعباتمل ريدم ةبئان اهتفصب ،يداحوب ةنيمساي –
،فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا يف ةيداصتقالا تاسسؤملا ءادأ

تاقفصلل ريدم بئان هتفصب ،رامع نب يتسيمخ دمحأ–
،ةيدعاقلا تآشنملاو ةينازيملا تايلمع ةيريدم يف

ةبساحملاو ةينازيملل ريدم ةبئان اهتفصب ،لادشم ةميلس–
،ةيدعاقلا تآشنملاو ةينازيملا تايلمع ةيريدمب

تازيــهـــجتلل رـــــيدم ةبئان اهـــتـــفـــصب ،ةســـفيـــنـــخ ةـــيداـــــن–
تآشنملاو ةينازيملا تايلمع ةيريدم يف ةيدعاقلا تآشنملاو
.ةيدعاقلا

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

03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يفخّرؤم يسائر موسرم
يذيفــنت نيـــمأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

ةيقافتا ذيفنت ةعباتمل ةكرتـــشملا ةيرازولا ةنـــــّجلل
ماـــغلألا لــــقـــنو جاـــتـــنإو نـــيزـــختو لامـــعـــتـــسا رــــظـــح
.اهريمدتو دارفألل ةداضملا

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

3441 ماـــع رـــفـــص32 يف خّرؤــــم يسائر موــــسرـــم بــــجومب
،يدوعسم ديشر ديقعلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا
ذيفنت ةعباتمل ةكرتــشملا ةـــيرازولا ةنــــجّلل ايذيفــــنت انـــيـــمأ
ةداضملا ماغلألا لقنو جاتنإو نيزختو لامعتسا رظح ةيقافتا
.1202 ةنس ربمتبس32 نم ءادتبا ،اهريمدتو دارفألل

`````````````````````````H`````````````````````ــــ

22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرـــيدـــم ماـــهـــم ءاهـــنإ نمـــضتي ،1202 ةنـــس ربـــمتــــبس

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب ةفرعملا داصتقا
تاســسؤـــملاو ةفرــــعملا داـــــصـــتقاب ّفلــــكــــملا ،لوألا
.ةئشانلا

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

3441 ماــــع رفـــص51 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــسرـــم بجومب
ةليمجةّديسلا ماهـــمىهـــنت ،1202 ةنـــس ربمـــتبـــس22 قـــفاوملا

ريزولا حلاــصمب ةـــفرـــعملا داـــصتـــقال ةرـــيدـــم اهتـــفـــصب ،شيـــــلح
ةـــفرــــعــملا داــصـــتـــقاب فّلـــكـــملا ،لوألا رـــيزوــــلا ىدل بدــــتـــــنملا

.ةئشانلا تاسسؤملاو

قـفاوـــملا3441 ماـــع رفـــص02 يفخّرؤـــــم يــــسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس72
.ةيلاملا ريزو ناويد

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

3441 ماـــــــع رــــفـــص02 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرـــم بـــــجومب
ديرفّديــسلا ماــــهمىهــــنت ،1202 ةنـــس ربــــمتــبــس72 قــــفاوـــملا

.ةيلاملا ريزو ناويدل اسيئر هتفصب ،ةبيايط نيدلا نيز
`````````````````````````H`````````````````````````

3441 ماــع رفــــص02 يف ناـــخّرؤــــم نايـــــسائر ناــموـــسرم
ءاهنإ نانــمــضـــتي ،1202 ةنـــس ربــمــتبس72 قفاوملا

.ةيلاملا ةرازوبماهم
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس72
:دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب

،فارشتسالل اماع اريدم هتفصب ،يرومزدـمحم–

رــيدقـــتلل اـــماـــع ارـــيدـــم هـــتـــفـــصب ،ناـــحرـــفدــــمحم يدـــيـــس–
،تاسايسلاو

يف تامولعملا عـمـــجل ارـــيدـــم هتــــفــــصب ،يرـــماــــعدـــــمـــحم–
،تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا ةيريدملا

ةيريدملا يف تاساردلل ارـيدم هــتـــفـــصب ،رـــمــــعاب سيــــمــــخ–
،تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا

ةيفارشتسالا تاساردلل اريدم هتفصب ،يشواش ديمح–
،فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا يف ةيميلقإلا ةيمنتلا معدل

يمدختسم رييستل ريدم بئان هتفصب ،باقوردـمحم–
.ةيزكرملا ةرادإلا

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

3441 ماـــــع رـــفــــص02 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرـــم بـــجوــــمب
وينوي6 نم ءادتبا ىهــنت ،1202 ةنـــس ربـــمتـــبـــس72 قـــفاوــــملا

ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا ماهم،1202 ةنس
:لكيهلا ءاغلإ ببسب ،ةيلاملا

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم اهتفصب ،ةديبعوب ةحيتف–

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،لاقش ميسن–

تآشنملاو ةينازيملا تايلمعل اريدم هتفصب ،ةيازوم دلاخ–
 ،ةيدعاقلا

ةّيدرف ميسارم



٧٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٣
2121م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠١

22 قفاوملا3441 ماع رفـــص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــــيدملا ماهـــم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس ربـــمتــــبس

.ةلقروب ةينازيملل يوهجلا
`````````````````````````

3441 ماـــــع رفـــص51 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موـــسرم بــــجوـــمب
دّيــــــسلا ماـــهــــمىهــــــنـــت ،1202 ةنـــــس رـــــــبــــمــــتـــبــس22 قـــفاوــــملا

ةـــيــــــنازـــيـــملل اـــيوهــــج ارـــيدـــــــم هتفــــصب ،دمــــصلا دبع ديجملا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلقروب

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

22 قفاوملا3441 ماع رفـــص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاــــهنإ نمضـــــتي ،1202 ةنس ربـــــمـــتــــبس

.تايالولا ضعب يف بئارضلل
`````````````````````````

3441 ماــع رفـــص51 يف خّرؤــــم يذيفـــنت موــــسرم بــــــجوــــمب
ةيــــتآلا ةداــسلا ماـــهم ىهــــنت ،1202 ةنـــس ربمـــتبـــس22 قـــفاوملا
،ةيتآلاتايالولا يف بئارضلل نيريدم مهتـــــفصب ،مهؤاــمسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،)رئازجلا ةيالو( قرش–رئازجلا يف ،نيز نب نيدلا رون–

،ةفلجلا ةيالو يف ،ليلوب بارعأ–

،لجيج ةيالو يف ،رورعز نيدلا ردب–

،فيطس ةيالو يف ،زيابعلوب زيزعلا دبع–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،قينعوب نيدلا زع–

،ةلقرو ةيالو يف ،دولوم تيان نسحاو–

،ضيبلا ةيالو يف ،ناوتش ىفطصم–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،مكاح رهاط–

،تليسمسيت ةيالو يف ،يندينددـمحم–

،يداولا ةيالو يف ،شوشيع نارقم–

.ةيادرغ ةيالو يف ،نارحدـمحم–
`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم يذيفـــنت موسرم
نــــيرـــيدـــم ماهــــم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـــس ربـــمتبس
.تايالولا ضعب يف ةلودلا كالمأل

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

3441 ماـــع رفـــص51 يف خّرؤــــم يذيـــفــنت موـــسرـــم بــــجومب
ةيتآلا ةداسلا ماـــهم ىهــنت ،1202 ةنـــس ربـــمــتـــبس22 قــــفاوـــملا
،ةيتآلاتايالولا يف ةلودلا كالمأل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ةياجب ةيالو يف ،ملعم ميرك–
،ةديعس ةيالو يف ،رمع نبدـمحم–
،ركسعم ةيالو يف ،يواحرف يلع–
.فودنت ةيالو يف ،يبرعلا كيرابم–

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

22 قفاوملا3441 ماع رفـــص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهـنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنـــس ربــمـــتبس

.تايالولا ضعب يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل
`````````````````````````

3441 ماـــع رـــفـــص51 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موـــسرم بــــجومب
ةداسلاو نيتّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا
ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف
،راردأ ةيالو يف ،يكرت ديعس–
،طاوغألا ةيالو يف ،مهارب يلرادنش ظوفحم–
،ةديلبلا ةيالو يف ،يوالدعوب ملاس–
،رئازجلا ةيالو يف ،لبيبط نب قيدصلا–
،مناغتسم ةيالو يف ،ةبيوب ةنيمأ–
،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يبوقعي ةيحتف–
،فراطلا ةيالو يف ،يوالس رداقلا دبع–
.نازيلغ ةيالو يف ،يريرح لامج–

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

22 قفاوملا3441 ماع رفــص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماــهـــم ءاـــهـــنإ نمـــضـــتــي ،1202 ةـــنــــس ربـــــمــــتـــبس

.تليسمسيت ةيالو يف يراقعلا ظفحلا
`````````````````````````

3441 ماــع رـــفـــص51 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موــــسرم بجومب
لامـــكّديـــسلا ماهــمىهـــنت ،1202 ةنـــس ربــمتـــبــس22 قـــفاوــــملا

،تليسمسيت ةيالو يف يراقعلا ظفحلل اريدم هتفصب ،رباص
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيشتفم ماهم ءاهــنإ نــمـــضـــتي ،1202 ةــنس رــبــمـــتبس
.نيتيالو يف نيماع

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمــتـــبس62
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نيماع نيشتفم امهتفصب

،ةملاق ةيالو يف ،ةرامس كوربم–

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،فودنت ةيالو يف ،ويترك سايلإ–



ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٧٧٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠١ 2222

22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةعماجب ماهم ءاـــهنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس ربـمــــتـبـس
.1 نارهو

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

قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نيتّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس22
: امهيبلط ىلع ءانب ،1 نارهو ةعماجب

،نونفلاو بادآلا ةيلكل ةديمع اهتفصب ،يسانسب داعس–

تاينقتلاو مولعلا دهعمل ةريدم اهتفصب ،يلعيش ةملس–
.ةيقيبطتلا

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

قفاوــملا3441 ماــــع رفــــص51 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
ءادمع ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنــس ربــمــتـــبس22
.تاعماجب تايلك

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

3441 ماـــع رفــــص51 يف خّرؤــــم يذيـــفنت موـــسرم بـــجوـــمب
يلاعلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا

يلآلا مالعإلاو ةقيقدلا مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،ةعمجوب
.فلشلا ةعماجب

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

3441 ماـــــع رفـــص51 يف خّرؤــــم يذـــيـــفنت موــسرم بــجومب
دّيـــــــسلا ماـــهــم ىهـــنـــــت ،1202 ةــنــــس رـــبــمـــتــبـــس22 قــــفاوــــملا

،راشب ةعماجب بطلا ةيلكل اديمع هتفصب ،فيلخ نيدلا لامج
.هبلط ىلع ءانب

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

3441 ماع رفـــص51 يف خّرؤــــم يذـــيـــفـــنت موـــسرم بــــجومب
دـمــحم ّديـــسلا ماـــهم ىهــنت ،1202 ةنــــس ربـــمتــبس22 قــــفاوـــملا

.ةبانع ةعماجب مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،ةتيمر ضاير
```````````````````````````````````````````````

3441 ماــع رـــفـــص51 يف خّرؤــــم يذيـــفــنت موـــسرم بـــجومب
ركبوب ّديسلا ماهـــم ىهـــنت ،1202 ةنـــس ربـــمتبـــس22 قـــفاوــــملا

ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،يرحب
.هبلط ىلع ءانب ،فراطلا ةعماجب رييستلا مولعو

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

3441 ماـــع رفـــص51 يف خّرؤـــــم يذيـــفـــنت موـــسرــــم بــــجومب
لامك ّديــسلا ماـــهــم ىهـــنت ،1202 ةنـــس ربـــمــتـــبس22 قــــفاوـــملا

ةعماجب ايجولونكتلاو مولعلا ةيلكل اديمع هتفــصب ،روعرعوب
.ةيادرغ

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذــيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمــضـــتي ،1202 ةنـــس ربـــمـــتبس

.نيتيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهــمىهـــنت ،1202 ةنـــس ربـــمتــــبس62
نيــتيالولا يف ةـــماـــعلا نوؤـــشلاو نيـــنــقـــتلل نـــيرـــيدــــم امهــتـــفــــصب
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نيتيتآلا

،فلشلا ةيالو يف ،بيعش نب لصيف–
 .مناغتسم ةيالو يف ،ةنوستوب رهاط–

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماــهم ءاهـــنإ نمــضـــتي ،1202 ةنــــس ربــمـــتبس

.نيتيالو يف ةيلحملا ةرادإلل
`````````````````````````

3441 ماـــع رفـــص91 يف خّرؤـــم يذيــــفــنــت موــــسرــم بــــجومب
ّديسلاو ةّديسلا ماهمىهـنت ،1202 ةنس ربـــمــتـــبس62 قـــفاوــملا
نيتيالولا يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: نيتيتآلا

ىلع ءانب ،سابــعلب يديـــس ةيالو يف ،ميــــعز نب ةـــحيـــتف–
،اهبلط

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةلشنخ ةيالو يف ،تانيرـقوب يحتف–
`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ماـــهــم ءاـــهـــنإ نــمــضـــتي ،1202 ةــــنـــس ربـــمتــــبس

.ةينطولا ةيبرتلا
`````````````````````````

3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلاوةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا
: ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،هـللا مالعوبدـمحم–
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ماعلا يوناثلا ميلعتلل ةريدم اهتفصب ،يمهارب ةكيلم–
.اهبلط ىلع ءانب ،يجولونكتلاو

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

22 قفاوملا3441 ماع رفـــص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.1 ةديلبلا ةعماجب

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

3441 ماــــع رفـــص51 يف خّرؤـــــم يذيفـــــنت موسرـــم بـــجومب
دولوـمّديـسـلا ماهـمىهـنـت ،1202 ةنـس ربـمـتـــــبـس22 قــــفاوــــملا

فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ريدم بئان هتفـــصب ،دمصلا دبع
.1 ةديلبلا ةعماجب هيجوتلاو



٧٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٣
23م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠١

22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهــنإ نـــمــضـــتـــي ،1202 ةـــنــــس رـــبــمــــتـــبس

مـــيلــعــتلاو نـــيوـــكـــتــلا ةرازوـــب ةـــيرـــشــــبلا دراوــــملا
.نيينهملا

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

3441 ماـــع رفـــص51 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موـــسرـــم بجومب
حباردّيسلا ماهـمىهـــنـــت ،1202 ةـــنـــس رــبـــمــتـــبس22 قـــــفاوــملا

نيوــكــــتـلا ةرازوــب ةـــيرـــشـــبلا دراوـــملل ارـــيدـــم هتـــفـــصب ،يفلــــخ
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو

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

22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ّفلــــكم ماهـــم ءاهــــنإ نمـــضــتـــي ،1202 ةنـــس رـــبــمـــتبس
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

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

3441 ماـــع رـــفـــص51 يف خّرؤـــم يذيــــفنـــت موــــسرم بـــجومب
دـمحم ّديــــسلا ماهم ىهـــنـــت ،1202 ةنـــس ربـــمتـــبس22 قـــفاوـــملا

ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،يديدح
.نونفلاو

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ّفلكم ماـهـــم ءاـــهـــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنـــس ربـــمــتـــبس
ينطولا نماضتلا ةرازوب صيــخـــلتلاو تاـــساردلاب
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،قارح كلاملا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62
نماـــضـــتلا ةرازوـــب صيــــخلتلاو تاـــساردـــلاب افّلـــكم هتـــفـــصب
.هبلط ىلع ءانب ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةبئان ماهم ءاـــهنإ نــمـــضـــتي ،1202 ةنـــس ربـــمـــتـــبس
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ريدم
.ةأرملا

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

3441 ماــــع رـــفـــص91 يف خّرؤـــــم يذيـــفــنت موـــسرم بجومب
ةديرف ةّديسلا ماهمىهنـت ،1202 ةنـــس ربــمتـــبــس62 قـــفاوـــملا

لفـــكــتلا ةــطــــشنأ ةعباتـــمل ريدـــم ةبئاـــن اهتـــفـــصب ،زيزعب
ةيــــجوـــغادــيــبلا دراوـــملاو ةقــــهارــملاو ةلوفـــطلل يـــتاســـسؤملا

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب اهمييقتو
.اهبلط ىلع ءانب

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيرــيدـــم ماــهم ءاـــهنإ نمـــضــتي ،1202 ةنـــس ربـــمـــتـــبس
يف يراقعلا ريــيـــســتلاو ةيـــقرــتلا نـــيواودل نيــــماـــع
.تايالولا ضعب

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

3441 ماــع رفــص91 يف خّرؤـــم يذيـــفـــنــت موـــسرـــم بـــــجومب
ةيتآلا ةداــسلا ماهــم ىهـــنــت ،1202 ةنس ربــــمتـــبس62 قـــفاوــــملا
رييستلاو ةيقرتلا نيواودل نيماع نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف يراقعلا

،راردأ ةيالو يف ،يواشيع فيرشلادـمحم–

،طاوغألا ةيالو يف ،يواسيع نامحرلا دبع–

،ناسملت ةيالو يف ،روقاشوب ديمح–

،تسغنمات ةيالو يف ،نارقمأ نيساي–

،ةيدملا ةيالو يف ،يوايحي ملاس–

،فودنت ةيالو يف ،لالب نبهـللا دبع–

،يداولا ةيالو يف ،بلاغ دمحأ–

،ةلشنخ ةيالو يف ،ىسيع ىفطصم–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،ةيعيالك لامج–

 ،ةليم ةيالو يف ،روعل فسوي–

.نازيلغ ةيالو يف ،فونش نب ظوفحم–
`````````````````````````H`````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةراجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.وزو يزيت ةيالو يف

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ربمتبسلّوأنم ءادتباىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

ةراجتلل اريدمهتفصب ،يباجع ةداقدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
.ةافولا ببسب ،وزو يزيت ةيالو يف

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،وجــينخدـمــحمّديــسلا ماـــهمىهـــنت ،1202 ةنـــس ربمـــتـــبس62
لاغــشألا ةرازوـــب ةيئانـــيملا تاطاـــشنلل رـــيدم بئان هتفـــصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس– لقنلاو ةيمومعلا
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22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.ةلشنخ ةيالو يف

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

3441 ماـــع رـــفـــص51 يف خّرؤــــم يذيفـــنت موـــــسرم بجومب
نيدلا روندّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا

ىلع هتلاحإل ،ةلشنخ ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب ،ةزيعموب
.دعاقتلا

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.ةعينملا ةيالو يف ةيئاملا
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةريخوب رينمّديـــسلا ماـــهمىهـــنــــت ،1202 ةـــنــــس ربــــمتــــبس62
.ةعينملا ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدملا ماهـم ءاهـــنإ نــمـــضـــتـــي ،1202 ةنـــس ربـــمتــــبس

ةعـــطاقــملاب ةئـــيــبلاو ةـــيئاـــملا دراوــــمـلل بدـــتــنـــملا
.ريغملاب ةيرادإلا

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هتفصب ،ةنح لامكّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62
ةيرادإلا ةعطاقملاب ةئيـــبلاو ةيئاــــملا دراوــــملل ابدتــــنم اريدم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ريغملاب

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ماــهم ءاهـــنإ نمـــضــتي ،1202 ةنـــس ربـــمتـــبس

– يلئاعلا لمعلاو ةيديلــقتلا ةــعاـــنـــصلاو ةـــحاـــيـــسلا
.اقباس

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

3441 ماع رفـــص91 يف خّرؤـــــم يذـــيـــفـــنـــت موـــسرـــم بــــجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهمىهـــنت ،1202 ةنــــس ربـــمتـــبـــس62 قـــفاوــــملا
لمعلاو ةيديلقتلا ةـــعانـــصلاو ةـــحايـــسلا ةرازوـــب ،مــــهؤاـــمـــسأ
: اقباس– يلئاعلا

،ناويدلل اسيئر هتفصب ،ةيدوب مساقلب–

،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،مانغ حلاصدـمحم–

.صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ريده رداقلا دبع–

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدــم ماــهــم ءاــهـــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس ربـــمـــتـــبس

يف يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانـــصلاو ةــحاـــيــــسلا
.ةبانع ةيالو

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يديبع يدرولاّديـــسلا ماهـــمىهـــنت ،1202 ةنــــس ربمتــــبس62
يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم هتفصب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةبانع ةيالو يف
`````````````````````````H`````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــملا ماـــهم ءاـــهنإ نمــضــتي ،1202 ةنـــس رـــبــمتـــبس

ةعـطاقـملاب ةيدـيلـقـتـلا ةـعانـصـلاو ةحايـسـلل بدتنملا
.مازڤ نإب ةـيرادإلا

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،1202 ةنس تشغ32 نم ءادتباىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62
ةحايسلل ابدتنم اريدم هتفصب ،ومح يمعدـمــــحمّديـــــسلا ماهم
ببسب ،مازــڤ نإب ةـــــيرادإلا ةعطاقـــملاب ةيديلـــقتلا ةعانــــصلاو
.ةافولا

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــملا ماـــهم ءاــهنإ نمــضــتي ،1202 ةنـــس ربمـــتـــبس

ةنيدم طسو يف يعماجلا يئافشتسالا زكرملل ماعلا
.رئازجلا

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةنانب مالسلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62
طسو يف يعماجلا يئافشتسالا زكرــملل اماـــع ارـــيدـــم هتفــــصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رئازجلا ةنيدم

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنيمسي ةيفص ةدّيسلا ماهمىهــنت ،1202 ةنـــس ربمـــــتـبس62
ةلماعلا ديلا لقــنتو تاليـــهأــتلل ريدـــم ةبئان اهتــــفصب ،زوزعم
اهفــيلـــكتل ،يـــعاـــمــتــجالا ناـــمـــضلاو ليـــغشتلاو لمــــعلا ةرازوـــب
.ىرخأ ةفيظوب
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62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةئيبلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.لجيج ةيالو يف

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

3441 ماـــع رــفـــص91 يف خّرؤـــــم يذــيـــفــنت موـــسرم بـــجومب
ريــمــسّديــسلا ماــهمىهــنت ،1202 ةنـــس ربمــــتبــس62 قــــفاوـــملا

هفيلكتل ،لــــجـــيج ةـــيالو  يف ةئيـــبلل ارـــيدــم هتـــفـــصــب ،ةيلـــحاكم
.ىرخأ ةفيظوب

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيّفلــكم ماهــم ءاهــنإ نمـــضــتــي ،1202 ةـــنـــس ربـــمــــتبس
يرـــحـــبلا دــيـــصـلا ةرازوــــب صيـــخـــلتلاو تاـــساردلاب
.ةيديصلا تاجتنملاو

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

3441 ماـــع رــفــــص91 يف خّرؤـــم يذـــيـــفـــنـــت موـــسرـــم بجومب
نيّديسلاوةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس62 قــــفاوملا
صيخلتلاو تاــساردلاب نيّفلــــكم مهـــتـــفــــصب ،مهؤامــسأ ةيتآلا

:ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

،لوغ ةميرك–

،شوكب ديجم–

.يدوعسهـللا سرغ–
`````````````````````````H`````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو
.ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يلعو دــبع ميـــهارـــبإ ّديـــسلا ّنيـــعي ،1202 ةنـــس ربمـــتـــبــــس62
ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
.ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا ريزولا

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

22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـــيرــيدـــم نيــيـــعــت نـــمــضـــتي ،1202 ةنـــس ربـــمـــتـــبس

.تايالولا ضعب يف بئارضلل
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس22
: ةيتآلا تايالولا يف بئارضلل

،فلشلا ةيالو يف ،يندينددـمحم–

،ةريوبلا ةيالو يف ،مكاح رهاط–

،وزو يزيت ةيالو يف ،قينعوب نيدلا زع–

،)رئازجلا ةيالو( طسو–رئازجلا يف ،شوشيع نارقم–

،)رئازجلا ةيالو( قرش–رئازجلا يف ،ناوتش ىفطصم–

،)رئازجلا ةيالو( برغ–رئازجلا يف ،نيز نب نيدلا رون–

،فيطس ةيالو يف ،ليلوب بارعأ–

،ةبانع ةيالو يف ،رورعز نيدلا ردب–

،)نارهو ةيالو( قرش– نارهو يف ،زيابعلوب زيزعلا دبع–

،تليسمسيت ةيالو يف ،دولوم تيان نسحاو–

.ةماعنلا ةيالو يف ،نارحدـمحم–
`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
كالمأل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربـــمتبس

.تايالولا ضعب يف ةلودلا
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس22
: ةيتآلا تايالولا يف ةلودلا كالمأل

،راردأ ةيالو يف ،يبرعلا كيرابم–

،راشب ةيالو يف ،رمع نبدـمحم–

،)رئازجلا ةيالو( قرش–رئازجلايف ،رباص لامك–

،فيطس ةيالو يف ،ملعم ميرك–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،يواحرف يلع–
`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةجمربل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.تايالولا ضعب يفةينازيملا ةعباتمو

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

3441 ماـع رـــفـــص51 يف خّرؤـــم يذــيـــفـــنـــت موـــسرــم بــــجومب
ةداسلاو ناتدّيسلا نّـــيعت ،1202 ةنـــس ربـــمتبــس22 قــــفاوـــملا
يفةينازيملا ةعباتمو ةجمرـــبل نــيرــيدم ،مـــهؤامـــسأ ةــــيـــتآلا
: ةيتآلا تايالولا

،طاوغألا ةيالو يف ،يوالس رداقلا دبع–
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،ةديلبلا ةيالو يف ،لبيبط نب قيدصلا–

،ةسبت ةيالو يف ،يريرح لامج–

،رئازجلا ةيالو يف ،يوالدعوب ملاس–

،مناغتسم ةيالو يف ،مهارب يلرادنش ظوفحم–

،نارهو ةيالو يف ،ةبيوب ةنيمأ–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،دمصلا دبع ديجملا دبع–

،تنشومت نيع ةيالو يف ،يكرت ديعس–

.نازيلغ ةيالو يف ،يبوقعي ةيحتف–
`````````````````````````H`````````````````````````

22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.ةيادرغ ةيالو يف ةيحالفلا
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يتيشيوح نيدلا ردب دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس22
.ةيادرغ ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
وضع رـيدـــم نيـــيعت نمــضـــتي ،1202 ةنــــس ربـــمــــتــبس
ةيجوـلوـيجلا ةـحـلصملا ةـلاـكوـل ةرـيدملا ةـنـجـّلـلاـب
.رئازجلل

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

3441 ماــــع رــفـــص91 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موـــسرم بـــجومب
،حــــبار دــيزــي ّديـــسلا ّنيـــعي ،1202 ةنـــس رـــبمتبس62 قـــفاوـــــملا

ةيجولويجلا ةحلصملا ةلاكول ةريدملا ةنجّللاب اوضع اريدم
.رئازجلل

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم يبئان نييعت نمـضـــتي ،1202 ةنـــس ربـــمـــتبس
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يبئان ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس62
: تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ريدم

تانايبلا عيـــمــجتل رـــيدـــم بئاـــن ،راغـــمأ ناــــمــحرلا دــــبـــع–
،ةيئاصحإلا

.ةيئاصحإلا جماربلل ريدم بئان ،لورشب لداع–

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

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

3441 ماــــع رفـــص91 يف خّرؤــــم يذيـــفـــنت موــــسرـــم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا نّيــعت ،1202 ةنـــس ربــمــتـــبــس62 قــــفاوـــملا
نارـــمعلاو نكـــسلا ةرازوـــب نـــيرـــيدـــم باوــــن ،مـــهؤاـــمــــسأ ةــيــــتآلا

:ةنيدملاو

ةراشتسالا نيمــثتو ةعباـــتمل رـــيدم ةـــبئان ،حشــــيق لامأ–
،ءانبلا يف ةيمومعلا ةينفلا

ةبقارمو ةعباتمل ريدم ةبئان ،شوباب نيمساي لايرف–
،ريمعتلا دوقع

،ميظنتلل ريدم ةبئان ،ركيش ةميرك–

ةيلاملا تاساردلاو ةجمربلل ريدم ةبئان ،ويسيع ةنيسح–
،يوقرتلا نكسلا ةيريدمب

تازاـــجنإلا ةعـــباتـــمل رـــيدـــم بئان ،يــــــبلاــط دمـــحأ ديس–
،يوقرتلا نكسلا ةيريدمب

،ءانبلا تايجولونكتل ريدم بئان ،نادف ديمحلا دبع–

،ةدوجوملا ةجسنألا يف تالخدتلل ريدم بئان ،يبازع دارم–

،تاقفصلل ريدم بئان ،يتوشبدـمحم–

،نكسلا ةيقاطبل ريدم بئان ،ىسوم ديعس–

جمارب زاجنإ ةعباتمل ريدم بئان ،ةبقروب ميهاربإ لداع–
،ةينطولا ةيبرتلا تازيهجت

ةداعإو شهلا نكسلا صاصتمال ريدم بئان ،مازوڤ ديشر–
.ينبملا راطإلا ليهأت

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيماع نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

ضـــعــب يف يراــقـــعلا ريـــيــســـتلاو ةـــيـــقرـــتلا نــــيواودل
.تايالولا

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس62
تاــــيالوـــلا يف يراـــقـــعلا ريـــيــســتلاو ةيـــقرــتلا نـــيواودل نيــــماــــع
: ةيتآلا

،راردأ ةيالو يف ،لابوط ديشر–

،فلشلا ةيالو يف ،ةلحروب نب اضر–

،طاوغألا ةيالو يف ،ياديب يلع نب–
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،يرصبلا يعمسلل ريدم ةبئان ،ةحيلصوأ ةنيدم–

،ميظنتلل ريدم ةبئان ،ةلوزقوب ةميرك–

،ةبوتكملا ةفاحصلل ريدم بئان ،طوشدـمحم–

،نيوكتلل ريدم بئان ،رمع يلاد دمحأ–

.يجولونكتلا ريوطتلل ريدم بئان ،نالع رداقلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دراوملل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.نيتيالو يف ةيئاملا
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيريدم ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس62
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيئاملا دراوملل

،نازيلغ ةيالو يف ،يرمعلا ديشر–

.ريغملا ةيالو يف ،ةنح لامك–
`````````````````````````H`````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو

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

3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يديبع يدرولا ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس62 قفاوملا

.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ناويدل اسيئر
`````````````````````````H`````````````````````````

قـــفاوــملا3441 ماـــع رفـــص51 يفخّرؤــــم يذـــيـــفــــنت موسرم
ةرازوـــب نيــيــعــتلا نــمــضــتي ،1202 ةـــنــس رــبــمــتــبــس22
.ةحصلا

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

قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نهؤامــسأ ةــيـــتآلا تادّيـــسلا نّيـــعت ،1202 ةـــنس ربمـــتبس22
: ةحصلا ةرازوب

،ةينالديصلا داوملل ةريدم ،يوايحي ةيموس–

ةطبترملا راطخألا نم ةياقولل ريدم ةبئان ،نايلع ةديرف–
،ةيذغتلاو ةئيبلاب

تاــطاـــشــنلاو طـــبـــضلل رـــيدـــم ةـــبئاـــن ،قـــيدـــصوأ ةدـــيـــشر–
.ةينقتلا

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،مشار مساقلب–

،ةنتاب ةيالو يف ،سالع لامج دنحم–

،راشب ةيالو يف ،دياع نيمأ–

،تسغنمات ةيالو يف ،يتامس نسحأ–

،ناسملت ةيالو يف ،بلاغ دمحأ–

،وزو يزيت ةيالو يف ،روقاشوب ديمح–

،ةفلجلا ةيالو يف ،ديعسو نب رديإوأ حوم–

،ةدكيكس ةيالو يف ،ورافعج لامج–

،ةملاق ةيالو يف ،نارقمأ نيساي–

،ةيدملا ةيالو يف ،ةبور ديعس–

،ةليسملا ةيالو يف ،فونش نب ظوفحم–

،نارهو ةيالو يف ،يوايحي ملاس–

،فراطلا ةيالو يف ،يصفح نيساي–

،فودنت ةيالو يف ،يواسيع نامحرلا دبع–

،يداولا ةيالو يف ،يواشيع فيرشلادـمحم–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،ىسيع ىفطصم–

،ةليم ةيالو يف ،ةيعيالك لامج–

،ةماعنلا ةيالو يف ،لالب نبهـللا دبع–

،تنشومت نيع ةيالو يف ،رودق جاح بيبح–

.نازيلغ ةيالو يف ،روعل فسوي–
`````````````````````````H`````````````````````````

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.لاصتالا ةرازوب

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربمتبس62
:لاصتالا ةرازوب نيريدم باون

ةــيـــنوــناـــقلا تاـــساردلل رــــيدــم ةـــبئاـــن ،فـــيرـــش ةمـــطاــــف–
،تاعزانملاو

ةراشتسالاو راهشإلا تاطاشنل ريدم ةبئان ،عارذوب ةنيمأ–
،لاصتالا يف
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22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةحصلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنــس ربـــمـــتـــبس
.ضيبلا ةيالو يف ناكسلاو

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

قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،يحاط فيرش ّديــسلا ّنيـــعــي ،1202 ةنــــس ربمتـــبس22
.ضيبلا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب ةشتفم نييعت نمــضــتي ،1202 ةنــــس ربمــــتبس

.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،زوزعم ةنيمسي ةيفص ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربمتبس62
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةشتفم

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةئــيــبلا رــيدــم نييــعت نمـــضــتي ،1202 ةنـــس رــبــمــتـــبس
.ةبانع ةيالو يف

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،ةيلحاكم ريمس دّيسلا نّيــعي ،1202 ةنـــس ربمـــتبس62
.ةبانع ةيالو يف ةئيبلل

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

62 قفاوملا3441 ماع رفص91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم يبئان نييــعت نمـــضــــتي ،1202 ةنـــس رـــبـــمـــتبس
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب

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

قفاوملا3441 ماع رفص91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمتبس62
: ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب ريدم يبئان

،فيشرألاو قيثوتلل ريدم ةبئان ،بارغ ءافو–

.ريدصتلا ةيقرتل ريدم بئان ،يتاوت نيمأدـمحم–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

قفاوملا٣44١ ماع رفص6 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٣١
ةنس ويلوي٨ قفاوملا٠٣4١ ماع بجر٥١ يفخرؤملا
اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٩٠٠٢
تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو
ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا يف
.ةينطولا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

71 يف خرؤملا8٠3-7٠ مقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك

مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

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

62 يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نّمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنــــس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماــــع ناـــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٤2 يف خرؤملا٥9-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمــضتــملاو٥991 ةـــنـــس سراــــم٥2 قــفاوـــملا٥1٤1 ماــــع لاوــــش
ةيـــكلـــساللاو ةيـــكلــسلا تالـــصاوملل ةماـــعلا ةيرـــيدـــملا ميـــظنت
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موــــسرملا ىـــضـــتقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قـــــفاوـــــملا٥3٤1 ماع ناـــضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
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: يتأي ام نورّرـــــــــــقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةّداملا
ةنس ويلوي8 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر٥1 يف خرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو9٠٠2

موـــسرــملا نـــم8 ةداـــملا ماـــكـــحأل اقـــيــــبطت: ىلوألا ةداـــــملا "
82٤1 ماــــــــــــع ناـــــــضــــمر71 يف خرؤــــــــملا8٠3-7٠ مـــــقر يـــسائرلا
اذه ددحي ،هالعأ روكذـملاو7٠٠2 ةــــنس ربــمتـــبــس92 قـــفاوملا
وأ ظفحلا تاطاــــشنل ةقباطملا لغــــشلا بـــصاـــنم دادـــعت رارــقلا
صاـــخلا دقـــعلا ةدـــم اذـــكو اهـــفـــيـــنـــصـــتو تاــــمدـــخلا وأ ةـــناـــيـــصلا

ةماعلا ةيريدـــملا يف ةــــيزكرـــملا ةرادإلا ىدل نيــــلماـــعلا ناوـــعألاب
يف نّيبم وه امك ،ةينطولا ةيكلـساللاو ةيكلسلا تالــصاوملل
: يتآلا لودجلا

يف خرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موــسرـــملا ىـــضــتــــقمبو–

81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ةينارمعلا

بجر٥1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–

بصانم دادعت ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ويلوي8 قفاوملا٠3٤1 ماع

يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقــعلا ةدـــمو اهفيــــنــصتو لـــغشلا

ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن

،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا يف

،لدعملا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

)٢( ةدملا ددحم دقع)١( ةدملا ددحم ريغ دقع
تيقوتلا

يئزجلا
تيقوتلا

لماكلا
تيقوتلا

يئزجلا
تيقوتلا

لماكلا
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ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

تاعامجلا ةيلخادلا ريزو

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس31 قــفاوــملا3٤٤1 ماـــع رفـــص6 يف رئازــــجلاب رّرــــح

.12٠2 ةنس

ةعانصلا ةرازو

تــــــشــغ22 قـــفاوـــملا3441 ماـــع مّرـــحـــم31 يفخّرؤــــم رارق
ةيعامتجالا تامدخلا ةنجل ءاشنإ نمضتي،1202 ةنس

.ةعانصلا ةرازول

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

،ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع ناضمر12 يفخّرؤملا61-38 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ءاــــشـــنإ نـــمـــضـــتـــملاو3891 ةـــنــــــــــس وــيـــلوــــي2 قــــفاوــــملا3041
،ةـــيــــعاــمتـــــجالا تاـــمدـــخلا ةـــلداـعمل ينطولا قودنصلا

بــجر12 يفخّرؤــــملا971-28 مـــقر موـــسرـــملا ىضــــتقمبو–
ىوتحم دّدحي يذلا2891 ةــنـــسوـــياـــم51 قـــفاوـــملا2041 ماـــــع
،مّمتملا ،اهليومت ةيفيكو ةيعامتجالا تامدخلا
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ةدعقلا يذ32 يف خّرؤـــملا303-28 مـــقر موـسرملا ىضتقمبو–
رييستب قلعتملاو2891 ةنس ربمتبس11 قفاوملا2041 ماع
،هنم12 ةداملا اميس ال ،ةيعامتجالا تامدخلا

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8 يف خّرؤملا393-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

8 يف خّرؤملا493-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـنـــس رـــبـــمــســـيد32 قـــفاوـــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــج
،ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

: يتأي ام رّرقي

تامدخلا ةنجل ةعانصلا ريزو ىدل أشنت: ىلوألا ةداملا
.ةيعامتجالا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ22 قفاوــملا3441 ماع مّرــــحــــم31 يف رئازـــجلاب رّرــــح
.1202 ةنس

رادغز دمحأ

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

ويلوي٩٢قفاوـملا٢44١ ماـــعّةجــــحلا يذ٩١ يفخّرؤم رارق
ةيداصتقالا تاقيقحتلا يفظوم ةصح ددحي ،١٢٠٢ ةنس
زكرملل ةنسلا ةياهن تاباسح جتان نم شـــغلا عمقو
.يراجتلا لجسلل  ينطولا

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

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

لاوــــش72 يف خرؤــــملا7٠-12 مـــــــــقر رـــــــــــــمألا ىضـــــتــــقـــمـب–
نوناق نمـضــتملاو12٠2 ةـــنـــس وــيـــنوـــي8 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع
)2 ةرقفلا(٠٤ ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

،هنم

يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويـلوـــي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدـعقــلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا86-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
نمضتملاو2991 ةنس رياربف81 قفاوملا21٤1 ماعنابعش٤1
يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

 ،ممتملاو لدعملا ،هميظنتو

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

،ةراجتلا ريزو تايحالص

: يتأي ام ررقي

رمألا نم )2 ةرقفلا(٠٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
وـيــنوــي8 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع لاوـــش72 يــف خرؤــملا7٠-12 مـــقر

ةصح ديدحت ىلإ رارــقــلا اذــه فدـــهــي ،هالـــعأ روـــكذـــملاو12٠2 ةـنـس
،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملل  ةنسلا ةياهن  تاباسح جتان
يذلا2٠3-221 مقر صاخلا صيصختلا قودنص يف ةجردملا

تاقيقحتلا يفظوم ةدئافل ةيليمكتلا ليخادملا قودنص“ هناونع
.”شغلا عمقو ةيداصتقالا

زكرملل ةنسلا ةياهن تاباسح جتان ةصح ددحت :٢ ةداملا
تاقيقحتلا يفظوم ةدئافل ةعوفدملا ،يراجتلا لجسلل ينطولا
.%٠3 ــب ،شغلا عمقو ةيداصتقالا

ّةيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــــــه رشــــــــني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي92 قفاوملا2٤٤1 ماع ّةجحلا يذ91 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

ڤيزر لاــمك
`````````````````````````H`````````````````````````

١44١ ماـــع ةدعقلا يذ٣ يفخّرؤــــم كرــتـــــشم يرازو رارــــق
ماـــــــــــظـــنلا نــــــــــمـــضــتي،0202 ةــــــــنـــس وـــــــــينوي٥٢ قــــــفاوـــــملا
دالمرملاو مالهلاو ىبرملا صئاصخب قلعتملا ينقتلا

.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةلثامملا تاجوتنملاو
)كاردــتسا(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج٠1 يف رداصلا6٠ ددــعلا–  ةيمسرلا ةديرجلا– 
.12٠2 ةنس يفناج٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع

:٤ رطسلا– )عبات(1 لودجلا– لوألا قحلملا–٤3 ةحفصلا

:نم الدب–

* عيفرلا مالهلا
لقأ ..........................نوكت ّالأ بجي
.................................... نم %٤٥ نم

* عيفرلا مالهلا
لقأ ..........................نوكت ّالأ بجي
.................................... نم %٥٤ نم

: أرــــــــــــــــــقــي–
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8 يف خرؤملا291-89 مقر يذيـــفــنــتلا موـــسرـــملا ىـــضتقمبو –
ثادحإ نمضتملاو8991 ةنـــس وــينوي3 قفاوملا91٤1 ماع رفص
يـــبـــطلا داتـــعلاو ةـــيودألا صوـــــصـــــخب ةظــــــقــــــيلل يـــنـــــطو زـــكرـــم
،هريسو هميظــنــتو

52 يف خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا1102 ةنس ربمفون12 قفاوــملا2341 ماع ةجــــحلا يذ

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص

5  يف خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذــلا4102 ةنس وــيلوي3 قــفاوملا5341 ماــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

عـــيبر81 يف خّرؤـــــملا كرـــتشملا يرازوــــلا رارـــقلا ىـــضتقمبو –
دادعت ددــحي يذلا31٠2 ةــنـــس رياـــني٠3 قـــفاوملا٤3٤1 ماــــع لوألا

نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم
زكرملا ناوــنـــعب تاـــمدـــخلا وأ ةـــناـــيـــصلا وأ ظــــفــــحلا تاطاشن يف

،لّدعملا ،يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا

: يتأي ام نوّررقي

يرازوـــلا رارقلا نـم ىلوألا ةداـملا ماكحأ لّدـــعت: ىلوألا ةداملا
رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81 يف خّرؤـملا كرتشملا

ةدــــمو اـــــهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا31٠2 ةنس
وأ ظـــــــــفحلا تاــــــــطاــــشن يف نيـــــــــلماـــــعلا ناوـــــــــــــعألاب صاــــــخلا دــــــــــقعلا
ةـــــــــــظقيلل يـــــنطوـــــلا زـــــــــــكرـــــملا ناوـــــــنــــعب ،تاـــــــمدــــــــخلا وأ ةـــــــــناــــيــــصلا

: يتأي امك ،يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب

: هاندأ لودجلا )ىتح رييغت نودب.......(: ىلوألا ةداملا“

ةحصلا ةرازو

قفاوملا٣44١ ماعرفص٢١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازوــــــلا رارـــقلا لّدـــعـــي ،١٢٠٢ ةــــنــــس رـــبــمـــتـــبـــس٩١
4٣4١ ماــــــع لوألا عـــيـــبر٨١ يفخّرؤـــملا كرـــتـــشـــملا
دادــــــــعـــت ددــــحي يذلا٣١٠٢ ةــــنــــس رــياـــنـــي٠٣ قـــفاوــــملا

صاخلا دـــقعلا ةدــــمو اــــهفينصتو لــــغشلا بــــــصانم
ةــــناـــيصلا وأ ظفـــحلا تاـــطاـــشن يف نيلــماعلا ناوـــعألاب
ةــظـــقــيــلل يـــنــطولا زـــكرــملا ناوــــــنــــعب تاــــمدـــــخلا وأ
 .يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب

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

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةحصلا ريزوو
،ةيلاملا ريزوو
71 يف خّرؤملا8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نــيدقاعتملا ناوـــعألا فـــيظوت تاـــيفيك
مهرييستب ةقلعتملا دــعاوقلاو مـــهبتاورل ةـــلكشملا رـــصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

62 يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـمضتملاو12٠2 ةـــنس ويـــلوي7 قــــفاوــملا2٤٤1 ماـــــــع ةدعـــقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5991 ةنس رياربـف51 قـــفاوـــملا5141 ماع ناــــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

مقرلافنصلا
يلالدتسالا تيقوتلا

لماكلا
تيقوتلا

يئزجلا
تيقوتلا

لماكلا
تيقوتلا

يئزجلا

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
دادعتلا)٢(

) ٢+١(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ماعلا عومجملا

3

8

2

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

8

2

13

1

2

200

219

"

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا
.12٠2 ةنس ربمتبس91 قفاوملا3٤٤1 ماـع رفص21 يف رــــئازجلاب رّرـــــح

ةيلاملاريزو نع

ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهارب

ةحصلاريزو نع

ماعلا نيمألا

يحياس قحلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتب

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

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


