
ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦ ءاعبرألا ٨7 ددعلا

م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣١ قفاوملا نوسمخلاو ةنماثلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا
سنوت
برغملا
ايبيل
ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

29  ىلإ98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

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

ةينازيـم ىلإ دامتعا ليوحت نــمضـتي،12٠2 ةنـــس ربوتكأ٠1 قــفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم683-12 مقر يسائر موسرم
......................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رييست

ةــــيـــنازـيم ىلإ دامتعاليوحت نمضـتي،12٠2 ةنـس ربوتكأ٠1 قــفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤم783-12 مقر يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست

ةمئاقلا يف ليجستلا تايفيك ددحي ،12٠2 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠3 يف خّرؤم٤83-12 مقر يذيفنت موسرم
......................................................................كلذ ىلع ةبترتملا راثآلاو اهنم بطشلاو ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألل ةينطولا

592–69 مقر يذيفنتلا موسرملا لّدـــعـي،12٠2 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠3 يف خّرؤم583-12 مقر يذيفنت موسرم
صيصختلا باـــسـح ريــيـسـت تاــيــفـيـك ددــحي يذــــلا6991 ةـــنــس رــــبـمـتـبس8 قــــفاوـــملا71٤1 ماــع يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤملا
.............................................................................................''بابشلا ليغشت معدل ينطولا قودــنصلا'' هـناونع يذلا2٠3-78٠ مقر صاخلا

ةـّيدرفميسارم

................ةيئاضق سلاجم ءاسؤرماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس9 قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم
سلاجم ىدل نيماع باون ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمتبس9 قفاوملا3441 ماع رفص2 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

.....................................................................................................................................................................................ةيئاضق
.....ةيرادإ مكاحم ءاسؤر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمتبس9 قفاوملا3441 ماع رفص2 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ىدل ةلودلا يظفاحم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمتبس9 قفاوملا3441 ماع رفص2 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

.............................................................................................................................................................................ةيرادإ مكاحم
..........................ةيدملا ةعماج ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ4 قفاوملا3441 ماع رفص72 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................ةيئاضق سلاجم ءاسؤر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس9 قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......ةيئاضق سلاجم ىدل نيماع باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس9 قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................ةيرادإ مكاحم ءاسؤر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس9 قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم
........ةيرادإ مكاحم ىدل ةلودلا يظفاحم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس9 قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................ةيدملا ةعماج ريدم نييعتنمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ4 قفاوملا3441 ماع رفص72 يف خّرؤم يسائر موسرم
....ةديلبلاب كرامجلل يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...نيتيالو يف بئارضلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
يوذو نيدهاجملا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................................................................................................................................................................................قوقحلا
ةيقاطبلاو ميظنتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ةيتامولعملاو
....ةليسملا ةيالو يف نيدهاجملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب لئاسولاو ةيلاملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا
ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................ةدكيكس
.....لاصتالا ةرازوب ريدم ةبئانماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...تايالولا ضعب يف ليغشتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ليغشتلل نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..................................................................................................................................................................ةيرادإلا تاعطاقملاب
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......ةبانعب كرامجلل يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........نيتيالو يف بئارضلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....لاصتالا ةرازوب مالعإلا لئاسو ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...تايالولا ضعب يف ليغشتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
نيضوفمو ةداعلا قوف نيريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس02 قفاوملا3441 ماع رفص31 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................)كاردتسا( .ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
نوؤشلا ةرازوب نيصاخ نيثوعبم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس02 قفاوملا3441 ماع رفص31 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................................................................................................................... )كاردتسا( .جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويلوي41 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجمل اسيئر هتفصب ينطولا

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويلوي41 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...............................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل اسيئر هتفصب ينطولا

ةمكحملا سيئر بادتنا ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويلوي41 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...........................................................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب ةيركسعلا

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا نمضتي ،1202 ةنس ويلوي41 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجمل اسيئر هتفصب ينطولا

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا نمضتي ،1202 ةنس ويلوي41 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل اسيئر هتفصب ينطولا

ةيركسعلا ةمكحملا سيئر بادتنا نمضتي ،1202 ةنس ويلوي41 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...........................................................................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

يـف صـصـخـتمــلا  زـــكرــملا فيــنـصت ددــحـي ،12٠2 ةـنـس رــبـمتـبـس12 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٤1 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...................هــل ةـعــباــتــلا اـيـلـعـلا بـصاــنـملاب قاــحتــلالا طورـشو اــيدــســج نيــقوــعـملا صاخـشألل نيــــهـمـتـلاو يـنـهمـلا نــيوـــكــتـــلا

ةبساحملا سلجم

وينوي32 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠2 يف خرؤملا ررقملا لدعي ،12٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص9 يف خرؤم ررقم
...................ةبساحملا سلجم يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ديدجت نمضتملاو91٠2 ةنس

يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

سلجملل ةيعرفلا تايريدملا ميظنت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس12 قفاوملا3441 ماع رفص41 يف خّرؤم كرتشم يرازو رّرقم
................................................................................................................بتاكم يف يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

٨7  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦
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ةـّيميظنتميسارم
يـف خرؤمـلا9٠-12 مقر يذيـفـنـتلا موــسرـمــلا ىـضـتــقمبو –

12٠2 ةنـس يـفـناــج2 قـفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج81
نيدــهاـجملا رــيزوــل ةـصـصـخملا تاداـمـتـعالا عــيزوــت نمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم قوقحلا يوذو
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

ديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.712( رانيد نويلم رشع ةعبسو ناتئام
19–73 مــقر باـبـلا يـفو ةــكرـتـشملا فـيــلاــكــتـلا ةـيــنازــيم يـف
.”عـّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

ناتئام هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
ةينازيم يف دــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.712( رانيد نويلم رشع ةعبسو
ةنــّيبملا باوبألا يفو قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رييست

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف
يوذو نيدهاجملا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا

رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،قوقحلا
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف

.ةّيبعّشلا
ربوتكأ٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف رئازجلاب رّرح

.12٠2 ةنس
نوبت ديجملا دبع

لوألا عـيــبر٣ يـفخّرؤــم٦٨٣-١٢ مــقر يــساــئر موــسرــم
نـــمـضـتي،١٢٠٢ ةنـــس ربوـتكأ٠١ قــفاوــملا٣٤٤١ ماـــع
نــيدــهاـجملا ةرازو رــيـيـســت ةـيــنازــيـم ىلإ داـمــتـعا لـيوـحـت
.قوــقحلا يوذو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7–19ناـــتداــمــلا اــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا
،ممتملاو

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

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

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

64.400.000

64.400.000

64.400.000

64.400.000

04-36

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
 رييستلا تاناعإ

.................دهاجملل ةيوهجلا فحاتملا رييستل تاناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا
سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا  عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم



٨7  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦
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لوألا عـيــبر٣ يـفخّرؤــم7٨٣-١٢ مــقر يــساـــئر موـــسرــم
نــمـضـتـي،١٢٠٢ ةنــــس رــبوـتـكأ٠١ قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع
ةيبرتلا ةرازو رييـسـت ةــــيـــنازـيم ىلإ دامـتـعالــيوـحـت
.ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روـتـسـدــلا ىلــع ءاــنـــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا

،ممتملاو

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

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

ةدعقلا يذ6 يف خرؤملا يساــئرـلا موــسرــمــــلا ىـضـتـقــمبو –
عــيزوــت نمضتملاو12٠2 ةـنـس وــيـنوــي71 قــفاوملا2٤٤1 ماع
نــم ةــكرـتـشـملا فـيــلاــكـــتـلا ةــيـنازــيــمل ةصـصـخملا تاداـــمـتعالا

،12٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤمــلا11-12 مـقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــمـلا ىـضــتـقــمبو –
12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىداـمــج81
ةيبرتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينطولا

12٠2،

: يتأي ام مسري

هردـق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةـيـنازــيم يـف دــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠9( راــنـيد نوـيـلــم نوــعــسـت
– ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطاـيــتحا

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

62.720.000

54.775.000

2.037.000

119.532.000

3.695.000

29.373.000

33.068.000

152.600.000

152.600.000

217.000.000

217.000.000

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 33

13 - 33

يناثلا يئزجلا عرفلا
 ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................ةيلئاعلا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
..........................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا  عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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



ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٨7٦ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣١ 6

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤملا9٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو–
تامولعملا ةيامحب قلعتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا

،ةيرادإلا قئاثولاو

يف خرؤملا572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

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

خرؤملا233–٤٠ مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتــقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا52٤1 ماع ناـضـمر٠1 يـف
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةـــــماع ماكحأ

31 ررـــكــم78 نيــتداــمــلا ماـــكـــحأل اــــقــيــبـطــت : ىلوألا ةّداملا
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،تابوقعلا نوناق نم٤1رركم78و

صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا يف ليجستلا تايفيك ديدحت
.كلذ ىلع ةبترتملا راثآلاو اهنم بطشلاو ةيباهرإلا تانايكلاو

تاحلطصملاب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:٢ ةّداملا
 :ةيتآلا

ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألا فينصت ةنجل:ةنجللا–
،تابوقعلا نوناق نم31 رركم78 ةداملا بجومب ةأشنملا

ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا:ةمئاقلا–
،تابوقعلا نوناق نم31 رركم78 ةداملا بجومب ةأشنملا

لــيوــحت ىلــع تــقؤــم رــظــح ضرــف:ديمجتلا وأ زجحلا–
اتقؤم يلوت وأ اهلقن وأ اهيف فرصتلا وأ اهلادبتسا وأ لاومألا

رارق نايرس ةدم ةليط ،اهيلع ةرطيسلا وأ تاكلتمملا ةدهع
 ،ةمئاقلا يف ليجستلا

ليجستلاب ينعملا نايكلا وأ صخشلا لاومأ:لاومألا –
وأ اهزوحي يتلا هتاكلتمم نم ةيتأتملا لاومألاو ةمئاقلا يف

وأ هتباقرل ،ةرشابـم ريغ وأ ةرـشابـم ةقيرـطب ،عضـخت يتلا
.هرماوأب نورمتأي وأ هحلاصل نولمعي صاخشأ ةباقر

ريغ وأ ةيداملا لاومألا وأ تاكلتمملا نم عون يأ لمشتو
لصحـملا ةلوقنملا ريغ وأ ةلوقنملا اهنم اميس ال ،ةيداملا

قئاثولاو ةرشابم ريغ وأ ةرشابم تناك ةليسو يأب اهيلع
لكشلا كلذ يف امب ،اهلكش ناك ايأ ةينوناقلا تادنسلا وأ
كلت ىلع ةيكلملا قح ىلع لدت يتلاو يمقرلا وأ ينورتكلإلا
تانامتئالا صوصخلا ىلع كلذ يف امب ،اهيف ةحلصم وأ لاومألا
مــــهسألاو تالاوحلاو رــفسلا تاــكــيشو تاــكــيشلاو ةـــيـــفرصملا

.دامتعالا تاباطخو تالايبمكلاو تادنسلاو ةيلاملا قاروألاو

هردــق داـــمـتـعا12٠2 ةـنـس ةـيــنازـــيمل صـصـخــي:٢ ةّداملا
ةيــنازــيم يــف دــّيـقــي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠9( راـنـيد نوـيـلـم نوــعــسـت
حلاصملا''٤٠-6٤ مقر بابلا يفو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست
ةدئافل ةصاــخ ةـيـسردــم ةـحـنم -ةــلودــلل ةـعـباـتــلا ةــيزــكرــمالـلا
.''نيزوعملا ذيمالتلا

،ةينطولا ةيبرتلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
يــف رـشنــي يذــلا موــسرــملا اذـــه ذــيفـنـتب ،هــــصــخي اــمــيــف لـــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

ربوتكأ٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع رفص٠٣ يفخّرؤم٤٨٣-١٢ مقر يذيفنت موسرم
ليجستلا تايفيك ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ7 قفاوملا

ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا يف
.كلذ ىلع ةبترتملا راثآلاو اهنم بطشلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لّوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5–211 ناـــتداــملا اـــمـيـس ال ،روـتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا551–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا651–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا

ةجحلا يذ72 يف خرؤملا1٠–5٠ مقر نوـناـقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو5٠٠2 ةنـس رياربف6 قـفاوملا52٤1 ماع
لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومـتو لاوـمألا ضييبت نم
،ممتملاو

رــفـص81 يـف خرؤــملا9٠–8٠ مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقمـبو –
نوــناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

رـفـص81 يـف خرؤـملا6٠–21 مـــقر نوـــناــقــلا ىـضــتـقــمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1 ماع

يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا3٠–٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تادنسب قلعتملاو٤1٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا53٤1 ماع
،رفسلا قئاثوو
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7م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣١

ايصخش اونوكي مل نيذلا صاخشألا:ةينلا نسح ريغلا–
عئاقولا لجأ نم ةنادإ وأ ةيئازج ةعباتم وأ تايرحت لحم
وأ ةيكلم دنس مهيدلو ةمئاقلا يف ليجستلا ىلا تدأ يتلا

وأ/و زجحلا لحم لاومألا ىلع عورشم وأ حيحص ةزايح
،موسرملا اذه يف امهيلع صوصنملا ديمجتلا

امهم ،ةمظنم وأ ةعامج وأ ميظنت وأ ةيعمج لك:نايكلا –
اهتطشنأ عقت وأ اهضرغ نوكي ،اهتيمست وأ اهلكش نكي

،تابوقعلا نوناق نم رركم78 ةداملا ماكحأ ةلئاط تحت

  :ذيفنتلاب نومئاقلا –

،نوناقلا قيبطتب ةفلكملا تاطلسلاو ةيرادإلا تاطلسلا*

نوكت نأ نكمي ينطولا بارتلا ىلع دجاوتم صخش لك*
ةلجسملا تانايكلا وأ /و صاخشألاب ةلص تاذ لاومأ هتزوحب
،ةمئاقلا يف اهؤامسأ

ريغ نهملاو تاسسؤملاو ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا*
ضييبت ةحفاكمب قلعتملا ينطولا عيرشتلا موهفم يف ةيلاملا
،باهرإلا ليومتو لاومألا

ةليط ينطولا بارتلا ةرداغم نم عنملا:رفسلا نم عنملا –
.ةمئاقلا يف ليجستلا ةدم

لوخدلا نم عنملا ،رفسلا نم عنملا رارق لمشي نأ نكمي
.بناجألل ةبسنلاب ينطولا ميلقإلا ىلا

تانايـكلاو صاــخشألا فـيـنـصت ةنـجـلـلا ىلوـتـت:٣ ةّداملا
.اهنم مهبطشو ةمئاقلا يف مهليجستو ةيباهرإلا

اهنييحت ىلع رهست يتلا ةنجللا فرط نم ةمئاقلا كسمت
 .ينورتكلإلا اهعقوم ىلع رشنتو

مالعتسالا ةيلخل ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةمئاقلا رشنت امك
 .يلاملا

يناثلا لصفلا

 اهميظنتو ةنجللا ةليكشت

لكشتتو ،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ةنجللا سأري:٤ ةّداملا
 :مهركذ يتآلا ءاضعألا نم

 ،هلثمم وأ ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا–

،هلثمم وأ ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو –

 ،هلثمم وأ ةيلاملا ريزو –

 ،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم –

 ،ينطولا كردلا دئاق–

 ،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا–

،يلخادلا نمألل ماعلا ريدملا–

،يجراخلا نمألاو قئاثولل ماعلا ريدملا–

ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلل ماعلا ريدملا–
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ سيئر–

بجومب ،ةيرازولا تاعاطقلا ولثمم ،ةنجللا ءاضعأ نّيعي
ةبتر مهل نيذلا تاراطإلا نيب نم ةنجللا سيئر نم رارق
حارتقا ىلع ءانب ،لقألا ىلع ،ةيزكرملا ةرادإلا يف ماع ريدم
.اهنوعبتي يتلا تاطلسلا نم

نيمأ اهيلع فرشي ةمئاد ةنامأب ةنجللا دوزت:5 ةّداملا
ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب نّيعي يذلا ةنجللا

ةيلحـملا تاـــــعاـــــمجلاو ةـــــيــــــلــــــخادــــــلا ةرازو تاراــــــطإ نيب نــــــم
.ةيزكرملا ةرادإلل ،لقألا ىلع ،ريدم ةبترب ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

ىلع ،اهسيئر ةطلس تحت ،ةنجللا نيمأ ىلوتي:٦ ةّداملا
 :يتأي امب صوصخلا

،ةنجللا تاعامتجا ريضحت –

،ةنجلل يكيتسيجوللا معدلا –

،اهتالوادم رضاحم ريرحتو ةنجللا تاعامتجا روضح –

،اهتارارق ذيفنت ىلع رهسلا –

.ةنجللا ةنامأ يفظوم ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا ةسرامم –

ثلاثلا لصفلا

 ةمئاقلا نم بطشلاو ليجستلا تايفيك

 لوألا مسقلا

ةكرتشم ماكحأ

ةمـئاـقــلا نـم بـطـشـلاو ليجـسـتلا تابـلـط هـجوـت:7 ةّداملا
خيرات بسح ،صاخ لجس يف لجستو ،ةنجللا سيئر ىلإ

.اهدورو

،ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا رقمب ةنجللا عمتجت:8 ةّداملا
ىلع ءانب رخآ ناكم يأ يف عامتجالا ،ةرورضلا دنع ،اهنكميو
.اهسيئر نم رارق

ىلع ءانب ،كلذ ةرورضلا تضتقا امّلك ،ةنجللا عمتجت
.اهئاضعأ دحأ بلطب وأ ايئاقلت اهسيئر نم ءاعدتسا

لك ةرم ابوجو عمتجت نأ ةنجللا ىلع نّيعتي ،هنأ ريغ
اذإ ام ةساردو ةمئاقلا ةعجارمل ،لقألا ىلع ،رهشأ )6( ةتس
موقت امك ،ةمئاق لازت ال ةمئاقلا يف ليجستلا بابسأ تناك
.ةمئاقلا يف مهؤامسأ ةجردملا نيفوتملا صاخشألا بطشب

)9( ةعست روضحبّ الإ ةنجللا تاعامتجا حصت ال:٩ ةّداملا
.لقألا ىلع ،اهئاضعأ نم
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يناثلا مسقلا

ةمئاقلا يف ليجستلا

عافدلا تارازو لبق نم ةنجللا راطخإ متي:٨١ ةّداملا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاو ،ينطولا

.لدعلاو ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلاو

 :يتأي ام ةمئاقلا يف ليجستلا بلط نمضتي:٩١ ةّداملا

،ينعملا نايكلا وأ صخشلل ةلماكلا ةيوهلا–

يف اهيلع صوصنملاو هل ةبوسنملا لاعفألا نع ضرع–
،تابوقعلا نوناق نم رركم78 ةداملا

،ةمئاقلا يف هليجست ةمءالم ىدم نع ريرقت –

ةيئاضق ةعباتم وأ ةيلوأ تايرحت لحم هنأ ديفي ام ميدقت–
.يئاضق رارق وأ مكح ىضتقمب ةنادإ وأ

ثلاثلا مسقلا

ةمئاقلا نم بطشلا

نم بلطي نأ ينعملا نايكلا وأ صخشلا نكمي:٠٢ ةّداملا
نيثالث لجأ يف ،ةمئاقلا نم هبطش ،رربم ببس يأل ،ةنجللا
يف ةمئاقلا يف ليجستلا رارق رشن خيرات نم اموي )٠3(
اذإ ،لجألا اذه ءاضقنا دعب تقو يأ يف وأ ،ةيمسرلا ةديرجلا
.ةرربم ريغ ةمئاقلا يف هليجست بابسأ تحبصأ

وأ صخشلا اهسفن ءاقلت نم بطشت نأ ةنجللا نكمي امك
ريغ ةمئاقلا يف هليجست بابسأ تحبصأ اذإ ينعملا نايكلا

.ةرربم

اوبلطي نأ ةمئاقلا يف لجسملا صخشلا قوقح يوذ نكمي
.اهنم هبطش

ةــمـئاــقـلا نــم بــطـشـلا بلط نــمــضتـي نأ بـجـي:١٢ ةّداملا
 :يتأي ام

،بطشلا ةبلاط ةهجلا ديدحت –

،هبطش بولطملا نايكلا وأ صخشلل ةلماكلا ةيوهلا –

يـف لـيـجـسـتلا باــبـسأ لاوز وأ بـطـشــلا بــلــط ررـبـي اــم–
.ةمئاقلا

عبارلا لصفلا

 ليجستلا تارارق ذيفنت تايفيك

ةمئاقلا نم بطشلا وأ

يف ةمـئاــقــلا يف لـيـجـسـتـلا رارــق رــشــن رـبـتــعـي:٢٢ ةّداملا
ذاختال ذيفنتلاب نيمئاقلل غيلبت ةباثمب ةيمسرلا ةديرجلا
لجسملا نايكلا وأ صخشلا طاشن رظحل ةمزاللا تاءارجإلا

.رفسلا نم هعنم وأ هلاومأ ديمجت وأ/وزجحو ةمئاقلا يف

ىلإ هّغلبيو ،اهلامعأ لودج ةنجللا سيئر طبضي:٠١ ةّداملا
.عامتجالا خيرات قبست يتلا مايأ )8( ةينامثلا لالخ وضع لك

نيب نم اررقم نّيعي نأ ةنجللا سيئر نكمي:١١ ةّداملا
.اهئاضعأ

،ةمئاقلا يف ليجستلا بلط اهنم دراولا ةطلسلا لثمم ّدـــعــُي
 .بلطلا اذه ةسارد لالخ نوناقلا ةوقب اررقم

يأ بلـطـت نأ ،اـهـماـــهــمب ماــيــقـلـل ،ةنـجـللا نـكــمـي:٢١ ةّداملا
نم وأ ةبلاطلا ةهجلا نم ،ةيرورض اهارت ةيفاضإ تامولعم
.ةلص تاذ ىرخأ ةهج يأ وأ اهئاضعأ نم وضع يأ

هاصقأ لجأ يف ةنجللا تارارق ردصت نأ بجي:٣١ ةّداملا
.اهراطخإ خيرات نم رهش

ءاــضــعألا )2/3( يــثـلــث ةـيـبـلـغأــب ةــنـجــلــلا تارارـــق ذــختت
توــص حــّجرـي تاوصألا ددـــع يواــسـت ةــلاــح يفو ،نيرضاحلا
.سيئرلا

ىلإ لسري ريرقت عوضوم عامتجا لك لاغشأ جئاتن نوكت
ةسمخ دعب ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا

.عامتجالا دقع خيرات نم ،رثكألا ىلع ،اموي )51( ةرشع

 :ىلع تالوادملا رضحم يوتحي:٤١ ةّداملا

،هناكمو عامتجالا خيرات–

وأ هليجست بولطملا نايكلا وأ صخشلل ةلماكلا ةيوهلا–
،ةمئاقلا نم هبطش

ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا ءافيتسا دكؤي ام–
ليجستلا بابسأ لاوز وأ تابوقعلا نوناق نم31 رركم78

،ةمئاقلا يف

عامتجالا يف نيرضاحلا اهئاضعأو ةنجللا سيئر ءاضمإ –
.اهنيمأو

رشؤمو مقرم صاخ لجس يف تالوادملا رضاحم نّودت
.ةنجللا سيئر لبق نم هيلع

ةمئاقلا يف لـيـجســتـلا تارارـق نوـكـت نأ بــجــي:5١ ةّداملا
اهرشن درجمب ذيفنتلل ةلباق نوكتو ،ةببسم اهنم بطشلاو

.ةيمسرلا ةديرجلا يف

اــهــتارارـــق ذــيـفـنت ىلــع ةــنـجـلـلا سـيـئر رـــهـســي:٦١ ةّداملا
.ذيفنتلاب نيمئاقلا عم قيسنتلاب

ريخست ةصتخملا تاطلسلا نم بلطت نأ ةنجللا نكمي
.اهتارارق ذيفنتل ةيمومعلا ةوقلا

اهتنامأ يمدختسمو ةنجللا ءاضعأ ىلع بجي:7١ ةّداملا
نوعلطي يتلا تادنتسملاو تامولعملا ةيّرس ىلع ظافحلا

.اهتبسانمب وأ مهماهم ةسرامم ءانثأ اهيلع
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،مـهـماـــهـمب ماـــيــقـلل ،ذيـفـنـتلاب نيـمئاــقــلا نــكـمـي:٣٢ ةّداملا
.ةنجللا ةدعاسم اوبلطي نأ

لــئاسولا لك ،ذيفنتلاب نيمئاقلا فرصت تحت ،ةنجللا عضت
.اهب لاصتالاب حمست يتلا

رـيراـقــت ةنـجـللا ىلإ ذـيـفنـتلاب نوـمئاــقــلا مدــقي:٤٢ ةّداملا
 .موسرملا اذه ماكحأ ذيفنت لوح ةيلصف

لوألا مسقلا

صاخشألا طاشن رظح

ةمئاقلا يف ةلجسملا تانايكلا وأ /و

ةمئاقلا يف لجسملا نايكلا وأ صخشلا عنمي:5٢ ةّداملا
 .هتعيبط تناك امهم طاشن يأ ةسرامم نم

نايكلا وأ صخشلا تالحم قلغ طاشنلا عنم ىلع بترتي
.هتاعامتجا عنمو ينعملا

ةليط اهطاشن قيلعت متي ،ةيعمج نايكلا ناك اذإ:٦٢ ةّداملا
.اهلحب يئاضق مكح ردصي مل ام ،ةمئاقلا يف ليجستلا ةدم

تامدخ وأ ةيلام تامدخ وأ لاومأ يأ ةحاتإ عنمي:7٢ ةّداملا
حـــلاصل ،رشاـــبـــم رـــيـــغ وأ رشاـــبـــم لـــكشب ،ةـــلص تاذ ىرــــخأ
حـــلاصل وأ ةـــمـــئاـــقـــلا يف ةـــلـــجسملا تاـــناـــيـــكـــلا وأ صاـــخشألا
وأ رشابم لكشب اهيف نومكحتي وأ اهنوكلمي يتلا تانايكلا

وأ مهنع بوني نايك وأ صخش يأ حلاصل وأ رشابم ريغ
.مهنم هيجوتب لمعي

يناثلا مسقلا

 لاومألا ديمجت وأ/و زجح

ناــك نإ ذيفـنـتـلاـب نوـمـئاــقــلا دـــكأـتــي نأ بــجـي:٨٢ ةّداملا
نمض ةمئاقلا يف مهؤامسأ ةلجسملا تانايكلا وأ صاخشألا

.مهنئابز

نومئاقلا قبطي ،ةمئاقلا يف مهليجسـت دكأت اذإ ام ةلاح يفو
ةنجللا غيلبتو ديمجتلا وأ/و زجحلا تاءارجإ اروف ذيفنتلاب
.لجأ نود كلذب

ةيلمـع جئاتن تناك اذإ ،ةنجللا رابخإ اضيأ مهيلع نّيعتيو
.ةيبلس نئابزـلا تافلـم يف ثاحبألا

وأ لامعأ ةـقالع دقـع اهيف متـي ةرم لك يف ،دكأتلا بجيو
نئابزلا ءالؤه ناك نإ ،ددج نئابز عم ةيلام تايلمع زاجنإ
تايلمعلا هذه نم نويقيقحلا نوديفتسملا وأ مهولكوم وأ
يف مهؤامسأ ةلجسملا تانايكلا وأ صاخشألا نمض اوسيل
.ةمئاقلا

بجي ،ةمئاقـلا يف ةدراو مهؤامـسأ تناك اذإ ام ةلاح يفو
ةنجللا كلذب غّلبـتو ،مهب قلعتت ةيلمـع يأ ذيفنت نع عانتمالا

.اروف

لاومأ لوح تامولـعم زوحت ةرادإ لك عضخت:٩٢ ةّداملا
دكأتلا بجاول ،ةمئاقلا يف ةلجسملا تانايكلا وأ صاخشألا
حمسي يذلا ،موسرملا اذه نم82 ةداملا يف هيلع صوصنملا

.ديمجتلا وأ/و زجحلا تاءارجإل يروفلا قيبطتلاب

ىلــع ةدــمــجملا وأ/و ةزوـجـحـملا لاوــمألا نوــكــت:٠٣ ةّداملا
نم ليوحت عوضوم ةيديربلاو ةيكنبلا تاباسحلا ىوتـسـم
نهملاو تاسـسؤملا اذكو ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط
دصق ةـــيزـــكرملا ةـــنـــيزخلا نيمأ ىـلإ ةـــيـــنـــعملا ةـــيــــلاملا رــــيـغ
.هتاباتك يف ةقيقد ةفصب اهليجست

ةدمجملا وأ/و ةزوجحـملا لاومألا ءارجإلا سفنل عضخت
تاباتك يف ةحوتفملا ةصاخلا لاومألا تاباسح اهيوأت يتلا
.ةنيزخلا

ةــنــيزخلا نيمأ تاــباــتــك يف ةــعدوــم لاوـــمألا هذـــه ىـــقـــبـــتو
ةنجللا فرط نم زجحلا وأ/و ديمجتـلا عفري ىتح ةيزكرملا
.اهترداصمب يئاضق مكح ردصي وأ

يأ عفدب حامسلا ذيفنتلاب نيمئاقلا ىلع ّنيعتي:١٣ ةّداملا
تاـباسـحلا ةدــئاـفـل ةــقـحـتسملا حاــبرألا نـم اــهرــيـغ وأ دــئاوــف
.ديمجتلا وأ /و زجحلا رارق ايئاقلت اهيلإ دتمي يتلاو ةدمجملا

بجومب ،ءاضتقالا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق

ةميقب ةنجللا غالبإ ذيفنتلاب نيمئاقلا ىلع نـّيعتي:٢٣ ةّداملا
هعفر وأ اهديمجت وأ/و اهزجح مت يتلا لاومألا فصو وأ /و
لالخ ،هعفر وأ ديمجتلا وأ/و زجحلا تقوو خيراتو اهعونو
ماكحأل اقيبطت هعفر وأ لاومألا ديمجت وأ/و زجح نم ةعاس٤2
 .موسرملا اذه

تانايكلاو صاخشألل نذأت نأ ةنجللا نكمي:٣٣ ةّداملا
،مـهـنوـلـيـعــي نــيذــلا صاــخشألاو مــهــتالــئاــع دارــفأ وأ ةــيــنــعملا

ةيطغتلةدمجملا وأ/و ةزوجحـملا مهلاومأ نـم ءزج لامعتـساب
ديدحتب ،مهبلط ىلع ءانب وأ ايئاقلت ،ةيرورضلا مهتاجايتحا

يتلاتاضيوـعـتـلاو فـيـلاـكـتـلاو ءاـبـعألا دـيدستـل ةـيـلاـم غـلاـبــم
ءاذـغـلاـب ةــقــلــعــتملا كلــت اــهــنــم اــمــيسال ،تاــمدخلا ءاــقـل عــفدــت
يلئاـــعـــلا لزــــنملا نـهر طاسـقأ عــــفد وأ راــــجــــيإلاو ساــــبــــلــــلاو
جالـعـلا فـيـلاـكـتو باـعـتأو ةــيودألاــب ةــقــلــعــتملا فــيراصملاو
ءابرهكلاو زاغلاو ةيرابجإلا نيمأتلا طاسقأو بـئارضلاو ةحصلاو
ريغ فــــــــــيراصملا ضعــــــــــب اذــــــــــكو لاصتالا فـــــــــــيراصمو ءاملاو
.ةنجللا ريدقتل عضخت يتلا ةعّقوتملا

ةداملا يف هيلع صوصنملا ةنجللا رارق غّلبي:٤٣ ةّداملا
اهيدل ةدوجوملا ةهجلا ىلإو ينعملا صخشلا ىلإ ،هالعأ33
ةهجلا هذه ىلعو ،ةدمجملا وأ ةزوجحـملا لوصألا وأ/ولاومألا
ةـنـجلـلا مالــعإو رارــقــلا ذـيفـنتــب ةليفكلا تاءارــجإلا ذـخـتت نأ
.كلذب
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يف هيلع صوصنملا ةينلا نـسـح رـيـغــلا نــكــمـي:5٣ ةّداملا
تناك لاومأ عاجرتسا ةنجللا نم بلطي نأ ،هالعأ2 ةداملا

ابوحصم بلطلا نوكي نأ بجيو ،ديمجت وأ/وزجح لحم
.لاومألا هذه ىلع هقح تبثت يتلا قئاثولا لكب

،)2( نارـــهش هاصقأ لـــجأ يف ،بلـــطـــلا يف ةـــنـــجـــلـــلا لصفــــت
.اهراطخإ خيرات نم ءادتبا

27 لجأ يف ينعملل غّلبيو اًببسم بلطلا ضفر رارق نوكي
.هرودص نم ةعاس

ىلع ءاــنــب ،بلــطــلا اذــه دــيدجت ةــيــنــلا نسح رــيــغــلا نــكــمـــي
لاجآلاو لاكشألل اقبط هيف ةنجللا ّتبتو ةديدج تاريربت
.ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا

نامضب ةلودلا كالمأل ةماعلا ةيريدملا فلكت:٦٣ ةّداملا
بلـــطـــتـــت يتـــلا ةدـــمـــجملا وأ /و ةزوــــجحـملا لاوـــمألا رـــيـــيست
.ةرادإ لامعأ

ثلاثلا مسقلا

 رفسلا نم عنملا

يف ةــمـئاــقلا يـف لــيـجـسـتـلا رارق رــشــن درجمـب:7٣ ةّداملا
ةـيروــهــمجلا لــيــكو نــم ةــنــجــلــلا بلــطــت ،ةــيــمسرــلا ةدــيرجلا
.رفسلا نم ةمئاقلا يف لجسملا صخشلا عنم صتخملا

ةــلــماــكــلا ةــيوــهــلا دــيدحت رــفسلا نــم عــنملا بلــط نـــمضتـــي
.ةمئاقلا يف هليجست رارق نم ةخسنب قفريو ،ينعملا صخشلل

نورشعو عبرأ هاصقأ لجأ يف رفسلا نم عنملا رارق ردصي
.صتخملا ةيروهمجلا ليكو راطخإ خيرات نم ةعاس )٤2(

نييـــعـــيـــبـــطـــلا صاـــخشألا رـــفسلا نـــم عــــنملا رارــــق لــــمشي
يف ءاضعألا نييعيبطلا صاخشألا اذكو ةمئاقلا يف نيلجسملا
.ةمئاقلا يف لجسملا يباهرإلا نايكلا

صخشلل صيخرتلا نود رفسلا نم عنملا رارق لوحي ال
.هتيعضو ةيوست دصق ،ينطولا بارتلا ىلإ لوخدلاب ينعملا

بحس رفسلا نم عنملا رارق ىلع بترتي:٨٣ ةّداملا
ةليط ،ديدج رفس زاوج رادصتسا نم عنملاو رفسلا زاوج
.ةمئاقلا يف ليجستلا ةدم

حلاصملا ىلإ ،هذيفنت دصق ،رفسلا نم عنملا رارق غّلبي
نوؤشلاو ةــــيــــلــــخادــــلاــــب نيتــــفـــــّلـــــكملا نيترازوـــــلـــــل ةصتـــــخملا
.ةيجراخلا

عبارلا مسقلا

 بطشلا تارارق ذيفنت

لاومألا ديمجت وأ/و زجحو طاشنلا رظح عفري:٩٣ ةّداملا
صخشلا بـطش رارق رشن روف ،ايئاقلت ،رفسلا نم عنملاو
مل ام ،ةـــيـمـسرــلا ةدــيرـجلا يـف ةـمـئاـــقـلا نم ينعـملا نايــكلا وأ
.ةفلاخم ةيئاضق تاءارجإ لحم ينعملا نكي

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلام ماكحأ

لئاسولا ،ةنجللا فرصت تحت ،ةلودلا عضت:٠٤ ةّداملا
.اهماهم ءادأل ةيرورضلا ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا

رييست ةينازيم يف ةنجللا ريسل ةمزاللا تادامتعالا دـّيقت
.ةيلخادلاب ةفّلكملا ةرازولا

صاخشألا لاومأ ديمجت بلطت نأ ةنجللا نكمي:١٤ ةّداملا
يف ةدوجوملا ،ةمئاقلا يف اهؤامسأ ةجردملا تانايكلا وأ/و
.يلودلا نواعتلا لاجم يف اهب لومعملا تاءارجإلل اقفو جراخلا

ةمظنم وأ ةلود يأ بلط ىلع ءانب ،ةنجللا نكمي امك
تانايكلاو صاخشألا ةمئاقلا يف لجست نأ ،ةيوهج وأ ةيلود
.انوناق اهيلع صوصنملا ليجستلا طورش يفوتست يتلا

تانايكلا وأ صاخشألا ءالؤه ليجست بلط اضيأ اهنكميو
.ىرخألا لودلل ةينطولا مئاوقلا يف

 :ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت ال:٢٤ ةّداملا
تاــعوــمــجـملاو صاــخـشألا لاوــمأ زـــجـح وأ/ودـيـمـجت–

تابوقعلا ةنجلل ةدحوملا ةمئاقلا يف ةلجسملا تانايكلاو
)9991(7621 ةدحتملا ممألل نمألا سلجم رارقب ةثدحـملا
ضييبت نم ةياقولاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلل عضاخلا
،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا

نوكت يتلا اهتادئاعو لاومألا زجح وأ/وديمجت تابلط –
اقيبطت ةمدقملا ،ةيباهرإ ةمظنم وأ يباهرإل ةهجوم وأ اكلم
ضييبت نم ةياقولاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأل
.امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا

ةّيـمسّرـلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرــمـلا اذـــه رـــشـنــي :٣٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رـبوـتــكأ7 قفاوملا3٤٤1 ماــع رــفـص٠3 يـف رــئازــجلاـب ررـح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع رفص٠٣ يفخّرؤم5٨٣-١٢ مقر يذيفنت موسرم
موــسرــمــلا لّدـــعــي،١٢٠٢ ةـنــس رــبوــتــكأ7 قــفاوـمــلا
يناثلا عيبر٤٢ يفخّرؤملا5٩٢–٦٩ مقر يذيفنتلا

يذــــلا٦٩٩١ ةـــنــس رــــبـمـتـبس٨ قــــفاوـــملا7١٤١ ماــع
صاخلا صيصختلا باـــسـح ريــيـسـت تاــيــفـيـك ددــحي
معدل ينطولا قودــنصلا'' هـناونع يذلا٢٠٣-7٨٠ مقر
.''بابشلا ليغشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
لّوألا رــيزوــلا ىدــل بدــتنملا رــيزوــلا رــيرــقــت ىلــع ءاــنــب –

،ةرغصملا تاسسؤملاب فّلــكملا
1٤1و5–211 ناـــتداــمـلا اـــمـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنـــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
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٤٠٤1 ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةـيـلاملا نيناوـقـب قـلــعــتملاو٤891 ةــنس وــيــلوـــي7 قــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

مّرــحــم٤2 يـف خّرؤمــلا12-٠9 مــقر نوـــناـــقــلا ىـضــتــقــمبو –
ةبساحملاب قّلعتملاو٠991 ةنس تشغ51 قفاوملا11٤1 ماـع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ناضــمر51 يـف خّرؤـملا11-99 مـقر نوـناــقــلا ىضـتــقـــمبو –
نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قـفاوـملا٠2٤1 ماــع
،هنم98 ةداملا امـيـس ال ،مّمتملاو لّدــعملا ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا

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

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠-12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيــلاــملا نوــناــق نـمــضـتـملاو12٠2 ةـنـس وــيـنوــي8 قــفاوـملا
،هنم1٤ ةداملا اــمـيس ال ،12٠2 ةـنـسـل يلـيـمـكـتـلا

يف خرؤملا٤32-69 مقر يـساــئرـلا موــسرــملاىـضـتـقــمبو –
معدب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا71٤1 ماع رفص61
،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت

يف خرؤملا572-12 مقر يساــئرـلا موــسرــملا ىـضتــقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا592-69 مــقر يذـيفـنـتـلا موـسرـملا ىضـتـقــمبو –
6991 ةنـس رــبمتــبـس8 قـــفاوـملا71٤1 ماــع يناـثــلا عـيــبر٤2
صاــخلا صيـصـخـتلا باــســح ريـيـسـت تاــيـفـيـك ددــحـي يذــلا

ليغشت معدل ينطولا قودنصلا'' هناونع يذلا2٠3-78٠ مــقر
،مّمتملاو لّدعملا ،''بابشلا

يف خّرؤملا692-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
6991 ةـنــس رـبـمـتبس8 قــفاوـملا71٤1 ماــع يـناـثـلا عـيــبر٤2
باـبـشـلا ليـغـشـت معدــل ةـيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا ءاــشـنإ نـمـضـتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا اهنوناق دــيدــحتو

يف خّرؤملا681-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــلا٠2٠2 ةنس ويلوي٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ82
فــلــكــمــلا لوألا رــيزوـــلا ىدـــل بدـتـنـملا رــيزوــلا ىلإ دــنـســي
ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا تاسسؤملاب
،بابشلا ليغشت معدل

يف خّرؤملا٠92-٠2 مـقر يذيفـنـتلا موـسرــملا ىضـتـقـمبو –
يذـــلا٠2٠2 ةـنـس رـــبوــتــكأ21 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع رـــفص٤2
فــلـكملا لّوألا رــيزوــلا ىدــل بدـتـنـملا رــيزوــلا تاــيـحالـص ددــحي
،ةرغصملاتاسسؤملاب

: يتأي ام مسري

7٠-12 مقر رمألا نم1٤ ةداملا ماكحأل اـــقــيبطــت :ىلوألا ةّداملا
12٠2 ةنـس وـيـنوــي8 قـفاوـملا2٤٤1 ماــع لاوش72 يف خرؤمـلا

لدعي ،12٠2 ةـنــسـل يلـــيـمـكتـــلا ةـيــلاــمــلا نوـــناــــق نــــمضــــتــملاو
يذيفنتلا موسرملا نم5و٤و2 داوملا ماكحأ موسرملا اذه
قــفاوـملا71٤1 ماــع يــناــثلا عـيـبر٤2 يـف خّرؤــملا592-69 مــقر
باسح رييست تايفيك ددحي يذلا6991 ةنس ربمتبس8
قودنصـلا'' هـناوـنـع يذــلا2٠3-78٠ مــقر صاــخلا صيصـخـتلا
.''بابشلا ليغشت معدل ينطولا

نيمأ تاباتك يـف2٠3-78٠ مــقر باــســحلا حــتـفـي :2 ةّداملا''
رــيزوــلا ىدــل بدــتــنملا رــيزوــلا نوــكــيو ،يسيــئرــلا ةــنــيزخلا
فرصب يسيئرلا رمآلا ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا لوألا

.باسحلا اذه
.''............................ )رييغت نودب يقابلا( .........................
: يتأي ام2٠3-78٠ مقر باسحلا يف دــّيقي :٤ ةّداملا''

: تاداريإلا باب يف

............................... )رييغت نودب( ...................................
: تاقفنلا باب يف

)ىتح رييغت نودب( ........................................................
ةزجنملا نيوكتلا لامعأو تاربخلاو تاساردلاب لفكتلا –

ةـيـمـنـتو مـعدـل ةـيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا فرـــــط نـــــم ةسمــــــتــــــلملا وأ
.ةيتالواقملا

)ىتح رييغت نودب( ...........................................................
لامعألاو جماربلا ذيفنتب ةطبترملا رييستلا فيراصم –

ةينطولا ةلاكولا ريسب ةطبترملا كلت اميس ال ،هالعأ ةروكذملا
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل

ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق ددحي
،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا

.''باسحلا اذه يف ةدــّيقملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق
فــلــكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب حضوت :5 ةّداملا''

فــلــكمــلا لوألا رـــيزوـــلا ىدـــل بدـتنــمــلا رــيزوــلاو ةـيـلاــمــلاـب
باسح مـيـيـقـتو ةـعـباــتــم تاــيــفــيــك ،ةرــغصملا تاسسؤملاــب
قودنصلا'' هناونع يذلا2٠3-78٠ مقر صاخلا صيصختلا
.بابشلا ليغشت معدل ينطولا

لمع جمانرب ،باسحلا اذه فرصب يسيئرلا رمآلا دعي
.''اهقيقحت لاجآو ةرطسملا فادهألا هلالخ نم نّيبي

ةّيـمسّرـلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرــمـلا اذـــه رـــشـنــي :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتـكأ7 قـفاوــملا3٤٤1 ماــع رــفـص٠3 يـف رــئازــجلاـب ررـح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةـّيدرفميسارم
قــفاوــملا3441 ماـــع رـــفــص2 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم

ءاــسؤرماهم ءاهنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رـبمـتـبس9
.ةيئاضق سلاجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةيتآلا ةداّسلاو ةديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس9
: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملا ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ

: طاوغألا ءاضق سلجم
.ينادف نيسح –
: ةركسب ءاضق سلجم
.هريدس نب دمحـم –
: راشب ءاضق سلجم
.يدمحـم يلاليجلا –
: تسغنمات ءاضق سلجم
.باج دمحـم –
: مناغتسم ءاضق سلجم
.ةدخ نب رموع نب –
: ضيبلا ءاضق سلجم
.شورطل فيرش –
: سارهأ قوس ءاضق سلجم
.شوخب كلام –
: ةليم ءاضق سلجم
.يمساق حبار نب دمحـم –
: ةماعنلا ءاضق سلجم
.روصنم دمحأ –
: تنشومت نيع ءاضق سلجم
.حايرب ةريخ –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص2 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
باون ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمتبس9
.ةيئاضق سلاجم ىدل نيماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداّسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس9
: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماع اباون مهتفصب

: طاوغألا ءاضق سلجم

.يتالقم نيسي –

: يقاوبلا مأ ءاضق سلجم

.بياروب رمعأ –

: ةركسب ءاضق سلجم

.شيروب تاداسلا رون –

: راشب ءاضق سلجم

.نيورش يبنع –

: تسغنمات ءاضق سلجم

.يتاحرف يعمجلا –

: ناسملت ءاضق سلجم

.لالمش دمحـم –

: ةديعس ءاضق سلجم

.يحي نب يفاو –

: يزيليإ ءاضق سلجم

.ةبتعوب دمحأ –

: ةلشنخ ءاضق سلجم

.ةروح دوعسم –

: تنشومت نيع ءاضق سلجم

.لالعش تيأ دارم –

: ةيادرغ ءاضق سلجم

.يكس رامع –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس9
،نييتآلا نييئاضقلا نيسلجملا ىدل نيماع نيبئان امهتفصب
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

: راردأ ءاضق سلجم

.ينامحز يبرعلب دمحـم–

: سارهأ قوس ءاضق سلجم

.ريبك دمحأ يحتف –
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قفاوملا3441 ماع رفص2 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاسؤرماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمتبس9
.ةيرادإ مكاحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةيتآلا ةداّسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس9
: ةيتآلا ةيرادإلا مكاحملل ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ

: فلشلاب ةيرادإلا ةمكحملا

.ةينيادوأ ةميسن –
: ةركسبب ةيرادإلا ةمكحملا

.يدماح راونلوب –
: ةسبتب ةيرادإلا ةمكحملا

.يطاحش ديمحلا دبع –
: ةفلجلابةيرادإلا ةمكحملا

.لابوط دمحـم –
: فيطسب ةيرادإلا ةمكحملا

.راون شايع –
: ةديعسب ةيرادإلا ةمكحملا

.رضخل ديس ديعس –
: ةيدملاب ةيرادإلا ةمكحملا

.رارخ ةديبز –
: ركسعمب ةيرادإلا ةمكحملا

.رهاطلا جاح نب ةكيلم –
: نارهوب ةيرادإلا ةمكحملا

.ويرج نب ةميرك –
: ضيبلاب ةيرادإلا ةمكحملا

.سردم نايز نب –
: سادرموبب ةيرادإلا ةمكحملا

.قاوع ةحيلص –
: فراطلاب ةيرادإلا ةمكحملا

.نادمح ىسيع –
: فودنتب ةيرادإلا ةمكحملا

.ريطع رازن –
: ةزابيتب ةيرادإلا ةمكحملا

.رصحم ةيسآ –
: ىلفدلا نيعبةيرادإلا ةمكحملا

.يالوم يلع –

: تنشومت نيعب ةيرادإلا ةمكحملا

.يواخيش ةفيطل –
: نازيلغبةيرادإلا ةمكحملا

.حماسم ةيسآ –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يدانج يلاليج دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس9
ةفيظوب هفيلكتل ،لجيجب ةيرادإلا ةمكحملل اسيئر هتفصب
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع رــفــص2 يـف ناــخّرؤــم ناـــيـساــئر ناــموــسرــم

ءاــهـنإ ناـنـمـضـتـي ،1202 ةنس ربـمتـبس9 قــفاوـملا
.ةيرادإ مكاحم ىدل ةلودلا يظفاحم ماهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةيتآلا ةداّسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس9
ةيرادإلا مكاحملا ىدل ةلودلا يظفاحم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

: طاوغألاب ةيرادإلا ةمكحملا

.يناغ فيفع –
: ةياجبب ةيرادإلا ةمكحملا

.يرتنع نيدلا يحم –
: ةفلجلاب ةيرادإلا ةمكحملا

.ةود ءارهزلا ةمطاف –
: ةنيطنسقبةيرادإلا ةمكحملا

.لاتق ةزيزع مالحأ –
: ةيدملاب ةيرادإلا ةمكحملا

.يحضو يلاليج –
: يداولاب ةيرادإلا ةمكحملا

.حيصف رامع –
: ةزابيتب ةيرادإلا ةمكحملا

.يشرخ نب رمع –
: ىلفدلا نيعب ةيرادإلا ةمكحملا

.ينادم نب دمحأ –
: تنشومت نيعب ةيرادإلا ةمكحملا

.لولج نب ريمس –
: نازيلغب ةيرادإلا ةمكحملا

.ةشوازب ميلحلا دبع –
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قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس9
مهفيلكتل ،ةيتآلا ةيرادإلا مكاحملا ىدل ةلودلا يظفاحم مهتفصب
:ىرخأ فئاظوب

: راشبب ةيرادإلا ةمكحملا

.لاخلخ دمحـم –

: تسغنماتب ةيرادإلا ةمكحملا

.موسكأ ديمح –

: سادرموبب ةيرادإلا ةمكحملا

.يدياق ديعسلا –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوــملا3441 ماــع رـــفـص72 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
رــيدم ماــهـم ءاــهــنإ نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رـــبوــتــــكأ4
.ةيدملا ةعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،1202 ةنس وينوي32 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ4
.ةيدملا ةعماجل اريدم هتفصب ،يديمح فسويدّيسلا ماهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا3441 ماـــع رــفــص2 يـفخّرؤــم يساـــئر موـــسرــم
ءاــــسؤر نييــعــت نـــمـضـتي ،1202 ةـنــس رـبـمـتـبـس9
.ةـيـئاـضــق سـلاـجـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ءاسؤر،مهؤامسأ ةيتآلا ةداّسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس9
: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملل

: طاوغألا ءاضق سلجم

.ىسوم يديس بوهيم يجاح لامك –

: ةركسب ءاضق سلجم

 .ةزبخوب ديعلا –

: راشب ءاضق سلجم

.ةداق وحد –

: تسغنمات ءاضق سلجم

.يوافلخ هــللا دبع –

: ةبانع ءاضق سلجم

.ريبك دمحأ يحتف –

: ةيدملا ءاضق سلجم

.يدعس نسحل –

: مناغتسم ءاضق سلجم

.يتيرحبت ظيفحلا دبع –

:ركسعم ءاضق سلجم

.رتنع رونم –

: نارهو ءاضق سلجم

.روصنم رداقلا دبع –

: ضيبلا ءاضق سلجم

.زيزعملب ديعلا –

: فودنت ءاضق سلجم

.شافخ رمع –

: تليسمسيت ءاضق سلجم

.لالع نب يراوهلا –

: سارهأ قوس ءاضق سلجم

.مدقم كوربم –

: ةليم ءاضق سلجم

.يفرعلا نيدلا زع –

: ةماعنلا ءاضق سلجم

.يلاليف ناركس نب –

: تنشومت نيع ءاضق سلجم

.حاطش ديمح –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوـملا3441 ماــــع رـــفـص2 يـفخّرؤـــم يـساـــئر موــسرــم
نيماــع باون نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس9
.ةيئاضق سلاجم ىدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اباون ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداّسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس9
: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماع

: راردأ ءاضق سلجم

.ليعامسا باهولا دبع –

: طاوغألا ءاضق سلجم

.فيرش ميهاربا –
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قـــفاوــملا3441 ماـــع رـــفـص2 يـفخّرؤـــم يـساــئر موـــسرــم
مكاحم ءاسؤر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس9
.ةيرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداّسلاو تاّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربمتبس9
: ةيتآلا ةيرادإلا مكاحملل ءاسؤر

: فلشلاب ةيرادإلا ةمكحملا

.رمعم نب ةميعن مالحأ –

: ةركسبب ةيرادإلا ةمكحملا

.ينوفلخ ديجم –

: راشبب ةيرادإلا ةمكحملا

.راوغ ةميعن –

: ةسبتب ةيرادإلا ةمكحملا

.نانسوب يدومصم –

: ةفلجلابةيرادإلا ةمكحملا

.ليبحرش ديشر –

: لجيجب ةيرادإلا ةمكحملا

.يبحص ءامسأ –

: فيطسب ةيرادإلا ةمكحملا

.ةفدوب رامع –

: ةديعسب ةيرادإلا ةمكحملا

.رماع ديعلا –

: ةيدملاب ةيرادإلا ةمكحملا

.ماوت ةدح –

: ركسعمب ةيرادإلا ةمكحملا

.لاغرد ةيراوهلا –

: نارهوب ةيرادإلا ةمكحملا

.فيرش لالع ةرون –

: ضيبلاب ةيرادإلا ةمكحملا

.لاخلخ دمحـم –

: سادرموبب ةيرادإلا ةمكحملا

.يدياق ديعسلا –

: فراطلاب ةيرادإلا ةمكحملا

.شادوع يديعلا –

: يقاوبلا مأ ءاضق سلجم

.ةراق ركاش –
: ةركسب ءاضق سلجم

.تابيصقلوب دومحم –
: راشب ءاضق سلجم

.شرطل قراط –
: ةديلبلا ءاضق سلجم

.يرابج ديجملا دبع –
: تسغنمات ءاضق سلجم

.موسكأ ديمح –
: ناسملت ءاضق سلجم

.يبوبحم نيدلا رون –
: ةديعس ءاضق سلجم

.هـللا اطعم دمحـم –
: ةدكيكس ءاضق سلجم

.بوهوم يدهملا دمحـم –
: ةبانع ءاضق سلجم

.ةيمساوق ديرف –
: ةيدملا ءاضق سلجم

.يلازغ لامك –
: ةلقرو ءاضق سلجم

.ساعد نب لصيف –
: يزيليإ ءاضق سلجم

.يلاعموب كوربم –
: فودنت ءاضق سلجم

.ةدوع نب دمحـم –
: ةلشنخ ءاضق سلجم

.يديهم نب رونل –
: سارهأ قوس ءاضق سلجم

.مساقلب نب فصنم –
: ةليم ءاضق سلجم

.بيبت نيدلا زع –
: تنشومت نيع ءاضق سلجم

.يبلاط ريهز –
: ةيادرغ ءاضق سلجم

.ةرطعلب رداقلا دبع –
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: فودنتب ةيرادإلا ةمكحملا

.يفولك نيدلا زع –

: ةلشنخب ةيرادإلا ةمكحملا

.يبوقعي فسوي –

: ةزابيتب ةيرادإلا ةمكحملا

.نيسحل ةنهاك –

: ىلفدلا نيعبةيرادإلا ةمكحملا

.ةلاطروب يلع –

: تنشومت نيعب ةيرادإلا ةمكحملا

.يساف رصان –

: نازيلغبةيرادإلا ةمكحملا

.يصفح دماح –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــمــلا3441 ماـــع رـــفــص2 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
يـظـفاــحم نييـــعـت نــمـضـتــي ،1202 ةـنـس رـبـمتـبس9
.ةيرادإ مكاحم ىدل ةلودلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص2 يف خّرؤم يسائر موسرـم بــجوــمب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداّسلاو تاّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربمتبس9
: ةيتآلا ةيرادإلا مكاحملا ىدل ةلودلا يظفاحم

: فلشلابةيرادإلا ةمكحملا

.يميهارب ميهاربإ –

: طاوغألاب ةيرادإلا ةمكحملا

.ينامحز يبرعلب دمحـم –

: ةياجبب ةيرادإلا ةمكحملا

.يورع ميركلا دبع –

: راشبب ةيرادإلا ةمكحملا

.نايسح اضر –

: تسغنماتب ةيرادإلا ةمكحملا

.ينانز نامحد –

: ةفلجلاب ةيرادإلا ةمكحملا

.مخشل ناوضر –

: ةنيطنسقبةيرادإلا ةمكحملا

.ةيرماوع يشايعلا –

: ةيدملاب ةيرادإلا ةمكحملا

.نانروب نمحرلا دبع –

: ةلقروب ةيرادإلا ةمكحملا

.شيشم نب نيدلا حالص –

: سادرموبب ةيرادإلا ةمكحملا

.ينارمع لامك –

: يداولاب ةيرادإلا ةمكحملا

.مدقم نيسح –

: ةزابيتب ةيرادإلا ةمكحملا

.نونحس دمحـم –

: ةليمب ةيرادإلا ةمكحملا

.يدانج يلاليج –

: ىلفدلا نيعب ةيرادإلا ةمكحملا

.يواجنط دمحأ –

: تنشومت نيعب ةيرادإلا ةمكحملا

.يباح ةموتلك –

: نازيلغب ةيرادإلا ةمكحملا

.ينايلملب ةريخ –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماــع رـــفـص72 يـفخّرؤـــم يساـــئر موـــسرــم
ةعماج ريدم نييعتنمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ4
.ةيدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،يرورعوب رفعجدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربوتكأ4

.ةيدملا ةعماجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رــفــص32 يـفخّرؤــم يذــيفـنت موـــسرـــم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03
.ةديلبلاب كرامجلل يوهجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يوارضخ رهاطلادّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس03
ةفيظوب هفيلكتل ،ةديلبلاب كراــمجـلل اــيوــهــج ارــيدــم هـتـفـصـب
.ىرخأ



٨7  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦
17م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣١

قفاوملا3441 ماـــع رـــفـص32 يفخّرؤـــم يذــيـفـنت موــسرـــم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03
.نيتيالو يف بئارضلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نيدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس03
امهفيلكتل،نيتيتآلا نيتيالولا يف بئارضلل نيريدم امهتفصب
: ىرخأ فئاظوب

،فودنت ةيالو يف ،يلاقيإ نامحرلا دبع–

.يزيليإ ةيالو يف ،ينيتناو كرابمأ–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماــع رــفـص32 يـفخّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،باــقور يـندــمدــّيـسلا ماـهـمىـهـنت ،1202 ةـنـس رـبـمـتـبس03
هـتــلاــحإل ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوــب اــشـتـفـم هـتـفـصب
.دعاقتلا ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رــفص32 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موـــسرـــم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03
ةرازوـــب ةــيــتاـــموـــلــعـــملاو ةــيــقاـــطـبــــــلاو مــيـظـنــتـــــــلا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،جيجح ظوفحمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس03
ةرازوب ةيـتاـموـلـعملاو ةـيـقاـطـبـلاو مـيـظـنـتـلـل ارـيدـم هــتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رــفـص32 يفخّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرــم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03
.ةليسملا ةيالو يف نيدهاجملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يواز دــمحــم دـــّـيـسلا ماــهــمىــهـنت ،1202 ةـنــس رــبـمـتـبس03
ىلع هتلاحإل ،ةـلـيسـملا ةــيالو يف نيدــهاجمـلل ارــيدــمهــتـفصــب
.دعاقتلا

قــفاوـملا3441 ماــع رــفـص32 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03
ينـطوــلا نــماــضـتـلا ةرازوـــب لــئاــسوــلاو ةـيــلاــملا

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،غامد نيعامسدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس03
ينطولا نماضتلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل اريدم هتفصب
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوـملا3441 ماــع رــفـص32 يفخّرؤــم يذيــــفـنت موــسرــم
رــيدــم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03
.ةدكيكس ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رمعم نب دوليمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس03
هتلاحإل ،ةدكيكس ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماـع رـــفـص32 يـفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ةـبـئاــنماــهـم ءاــهــنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03
.لاصتالا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يفيلخ ةجيدخ ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس03
،لاصتالا ةرازوب يجراخلا لاصتالل ريدم ةبئان اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رــفـص32 يـفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضـتي ،1202 ةنس ربمتبس03
.تايالولا ضعب يف ليغشتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس03
مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف ليغشتلل نيريدم مهتفصب
: ىرخأ فئاظوب
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،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،جرعل دمحـم–

،تسغنمات ةيالو يف ،ينارمع دمحأ–

،ةريوبلا ةيالو يف ،ينانتم رصان–

،ةدكيكس ةيالو يف ،ةمغالش دمحأ–

،يداولا ةيالو يف ،يرفعج قيدصلا–

.ةلشنخ ةيالو يف ،نوقعلب يدشر–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماــع رــفـص32 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس03
.ةيرادإلا تاعطاقملاب ليغشتلل نيبدتنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمتبس03
ةيرادإلا تاعطاقملاب ليغشتلل نيبدتنم نيريدم مهتفصب
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،راتخم يجاب جربب ،يوابقع رمع–

،سابع ينبب ،ناحد نب يلاعلا دبع–

،مازق نإب ،يبيات ةعمجوب–

.ةعينملاب ،فورعم دمحـم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماــع رــفـص32 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
رــيدــملا نيـيـعت نــمـضـتي ،1202 ةـنـس ربــمـتـبس03
.ةبانعب كرامجلل يوهجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يوارـضـخ رــهاــطــلا دـــّـيـسلا نّيعي ،1202 ةـنـس رــبـمـتبس03
.ةبانعب كرامجلل ايوهج اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رــفــص32 يـفخّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم
نـيرــيدــم نيـيـعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رـبـمـتـبس03
.نيتيالو يف بئارضلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،اــمـهاــمـسا يــتآلا نادـّيـسلا نّيــعـي ،1202 ةـنـس ربـمـتـبـس03
: نيتيتآلا نيتيالولا يف بئارضلل نيريدم

،ةلقرو ةيالو يف ،يلاقيإ نامحرلا دبع–

.فودنت ةيالو يف ،ينيتناو كرابمأ–

قــفاوـملا3441 ماــع رــفـص32 يفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
شـتـفـم نييـــعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنــس رـبـمـتـبـس03
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اشتفم ،جيجح ظوفحم دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمتبس03
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوـملا3441 ماــع رــفـص32 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ةرـــيدــم نيــيــعت نــمـضـتـي ،1202 ةـنـس رـبـمـتــبس03
.لاصتالا ةرازوب مالعإلا لــئاـسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةريدم ،يفيلخ ةجيدخ ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمتبس03
.لاصتالا ةرازوب مالعإلا لئاسول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـمـلا3441 ماــع رــفــص32 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
نــيرــيدــم نييــعت نـمـضـتي ،1202 ةـنـس رــبمـتـبـس03
.تاــيالوــلا ضــعب يـف لـيـغـشـتـلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس03
:ةيتآلا تايالولا يف ليغشتلل

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ينانتم رصان–

،ةريوبلا ةيالو يف ،جرعل دمحـم–

،ةدكيكس ةيالو يف ،نوقعلب يدشر–

،ةبانع ةيالو يف ،ةمغالش دمحأ–

،مناغتسم ةيالو يف ،يرفعج قيدصلا–

،ةلقرو ةيالو يف ،ينارمع دمحأ–

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،يوابقع رمع–

،سابع ينب ةيالو يف ،ناحد نب يلاعلا دبع–

،مازق نإ ةيالو يف ،يبيات ةعمجوب–

.ةعينملا ةيالو يف ،فورعم دمحـم–



٨7  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦
19م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣١

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
2441 ماع ةجحـلا يذ4 يـفخّرؤــم كرـتـشـم يرازو رارــق

بادتنا ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويلوي41 قفاوملا
ةـيــحاـنــلا / ةدـيــلـبـلاب ةــيرــكـسـعــلا ةــمــكـحملا ســيــئر
.ىلوألا ةـيرـكـسـعـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـجـحــلا يذ4 يـف خّرؤــم كرــتــشـم يرازو رارــق بــجوــمـب
دّيسلا بادتنا ىهني ،1202 ةنس وـيـلوـي41 قــفاوــملا2441 ماــع
اـسـيـئر هـتـفـصـب ،ينـطوــلا عاـــفدـلا ةرازو ىدــل ،حابـصـم لاــمـك
،ىلوألا ةـيرـكـسـعلا ةـيـحاـنــلا / ةديــلـبـلاـب ةـيرـكســعلا ةـمـكـحـملل
.1202 ةنس ربوتكأ12 نم ءادتبا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ةــجحـــلا يذ4 يـفخّرؤــم كرـتـشـم يرازو رارــق
ضاق بادتنا نمضتي ،1202 ةنس ويلوي41 قفاوملا
سلجمل اسيئر هتفصب ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا
.ىلوألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـــجـحلا يذ4 يـف خّرؤـــم كرــتـشـم يرازو رارــق بـــجوــمب
دــّيـــسـلا بدــتنـي ،1202 ةـــنـس وــيلوـــي41 قـــفاوــملا2441 ماــع
اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،حاـبــصم لاـمــك

ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجمل
.1202 ةنس ربوتكأ12 نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل ،ىلوألا

ينطولا عافدلا ةرازو
2441 ماــع ةـجـحلا يذ4 يـفخّرؤــم كرـتـشــم يرازو رارـق

ءاــــهـــنإ نــمــضـتـي ،1202 ةـنـس وــيــــلوــــي41 قــفاوــمــلا
هــتـفـصـب يـنـطوــلا عاــفدــلا ةرازو ىدل ضاق بادـتنا

/ ةديلـبـلاب يرـكـسـعلا فانــئتـسالا سـلـجـمل اــســيــئر
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةــجــحلا يذ4 يـف خّرؤــم كرـتــشــم يرازو رارـــق بــجوــمـب

دّيسلا بادتنا ىهني ،1202 ةنس ويـلوــي41 قــفاوــملا2441 ماــع
هــتـفـصـب ،يـنـطوــلا عاــفدــلا ةرازو ىدــل ،يـنارـمــع روــنـلا دــبـع
ةـيـحاـنـلا / ةدــيــلـبلاـب يرـكـسـعـلا فاـنـئـتسالا سـلـجــمل اـسـيــئر
.1202 ةنس ربوتكأ12 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركـسـعـلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــع ةــجـحلا يذ4 يـفخّرؤــم كرــتـشم يرازو رارــق

ءاــهــنإ نـــمـضـتـي ،1202 ةـنــس وــيــلوــي41 قــفاوــمــلا
هتفصب ينـطوــلا عاــفدــلا ةرازو ىدـــل ضاــق بادـتـنا

يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل اسيئر
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةـجــحلا يذ4 يـف خّرؤـــم كرـــتـشـم يرازو رارـــق بــجوــمـب

دّيسلا بادتنا ىهني ،1202 ةنس ويلوي41 قفاوملا2441 ماع
اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،نسحلوأ ديعلب
/ ةدـيــلـبـلاـب يرــكـسـعـلا فاـنــئتـسالا ســلـجـمب ماـــهـتالا ةــفرــغـل
.1202 ةنس ربوتكأ12 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحاـنـلا

قــفاوــملا3441 ماـــع رـــفـص31 يفخّرؤــم يــساــئر موــسرـــم
نيــثوعبم نييعت نمضتي ،1202 ةـنـس رـبـمـتـبس02
ةـيــلاــجــلاو ةــيــجراــخلا نوؤـــشـلا ةرازوـــب نيــصاـــخ
)كاردتسا( .جراخلاب ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع رفص31 يف رداصلا17 ددعلا ،ةيمسرلا ةديرجلا

.1202 ةنس ربمتبس02 قفاوملا
،يناثلا دومعلا ،21 ةحفصلا

:01 رطسلا–1
،” ،ايبيل ةيضقو ...... “ : دــعـب–
.”1202 ةنس ربمفون2 نم ءادتبا “: أرـقـي–
:51 رطسلا–2
،” ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاب ...... “ : دــعـب–
.”1202 ةنس ربمفون2 نم ءادتبا “: أرـقـي–
.......................... )رييغت نودب يقابلا( ............................

قــفاوــملا3441 ماـــع رـــفـص31 يفخّرؤـــم يــساــئر موــسرــم
ماــهــم ءاــــهــنإ نـــــــــــمــضـتــي ،1202 ةــنس رـــبـمـتـــــــبـس02

ةــّيروـــهــمـجلل نيــضوــفــمو ةداـــعــلا قوـــف نــيرــيفس
)كاردتسا( .ةــّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع رفص31 يف رداصلا17 ددعلا ،ةيمسرلا ةديرجلا
.1202 ةنس ربمتبس02 قفاوملا

 .6 رطسلا ،لوألا دومعلا ،21 ةحفصلا

،” ىهنت “ : دــعـب –

.”1202 ةنس ربوتكأ13 نم ءادتبا “: أرـقـي–

........................... )رييغت نودب يقابلا( ...........................
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2441 ماــع ةـجـحــلا يذ4 يـفخّرؤــم كرـتـشـم يرازو رارــق
ٍضاق بادتنا نمضتي ،1202 ةنس ويلوي41 قفاوملا
ةفرغل اـسـيـئر هـتــفصـب ينطوــلا عافدــلا ةرازو ىدــل
/ ةديـلـبـلاب يركــسـعلا فاــنـئـتـسالا سـلـجــمب ماــهــتالا
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـــجحـــلا يذ4 يـف خّرؤــم كرــتــشـم يرازو رارـــق بــجوــمـب
دــّيــسـلا بدــتـنـي ،1202 ةـنـس وـيــلوــي41 قـــفاوــمــلا2441 ماــع
هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،حـيـشوــك فوؤرلا دبع
/ ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل اسيئر
12 نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا
.1202 ةنس رـبوتكأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ةجـحلا يذ4 يـفخّرؤــم كرـتــشـم يرازو رارــق
سيئر بادتنا نمضتي ،1202 ةنس ويلوي41 قفاوملا
ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملا
.ىلوألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــجـحـلا يذ4 يـف خّرؤــم كرـتـشــم يرازو رارــق بــجوــمـب
دـــّـيـسـلا بدــتنـــي ،1202 ةــنـس وــيـــلوـــي41 قــفاوـملا2441 ماــع
اــسـيـئر هـتـفـصـب ،يـنـطوـلا عاــفدــلا ةرازو ىدــل ،ةزــمــح سراـف
،ىلوألا ةــيرــكـسعـلا ةـيـحاـنــلا / ةدـيـلـبـلاـب ةيرـكـسـعلا ةـمـكـحـمـلل

.1202 ةنس ربوتكأ12 نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنـس ةدـمل

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٤١ يفّخرؤم كرتشم يرازو رارق
زـــكرــملا فيــنـصت ددــحـي ،١٢٠٢ ةـنـس رــبـمتـبـس١٢
نيــــهـمـتـلاو يـنـهــــــــمـلا نــيوـــكــتـــلا يـف صـصـخـتـــــــــمــلا
قاــحتــلالا طورـشو اــيدــســج نيــقوــعـملا صاخـشألل
.هــل ةـعــباــتــلا اـيـلـعـلا بـصاــنـملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

يف خرؤملا7٠3–7٠ مـقر يـساــئرــلا موـــسرــملا ىضـتـقـــمـب–
يذــلا7٠٠2 ةنس رـبـمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناـــضمر71
بـــصانملا يلــغاــشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تاـــيفيك ددحي
ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاـــسـسؤـملا يـف اـيـلـعـلا

،هنم31

يـف خرؤـملا572–12 مــقر يسائرلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو–
12٠2 ةــنـس وـيـنوــي٠3 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ةدـعـقـلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا182–12 مقر يساـئرـلا موـسرـملا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خرؤملا٤5–59 مـقر يذـيـفنتلا موـسرــملا ىضـتـقـمـبو–
يذــلا5991 ةنـس رــيارـبف51 قـفاوملا51٤1 ماـع ناـضــمر51
،ةـيـلاـملا رــيزو تاـيحالص ددـحي

يف خرؤــملا78–3٠ مـــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىضـــتـقمبو–
يذلا3٠٠2 ةنس سرام3 قــــفاوملا32٤1 ماـع ةجـــحلا يذ٠3
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خرؤـملا٤٠–8٠ مقر يذيـــفنتلا موسرمــلا ىضـــتقمبو–
نمــــضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرــحم11
كالسألل نيمـــتنملا نيفــظوملاب صاخلا يساــسألا نوناقـــلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتـــشملا

يف خرؤـملا39–9٠ مقر يذـيـفـنـتلا موـسرــملا ىضـتـقـمـبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا٠3٤1 ماـع رـفـص62
كالــسألل نيمـتـنملا نيـفظوملاب صاــخلا يساسألا نوـناقلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةـصاـخلا

يف خرؤملا391–٤1 مقر يذيـفـنتلا موـسرــملا ىضـتـقـــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنـس وـيـلوــي3 قفاوملا53٤1 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا٤81–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذـلا61٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر71
يـف ةصصختملا زــكارـملا رـيـسو ميـظـنت تاـيـفـيــكو ماـهـم
  ،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

بجر٠2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظـنتلا ددـحـي يذــلا91٠2 ةــنـس سراــم72 قـفاوملا٠٤٤1 ماــع
نيهمتلاو ينهـملا نـيوكـتلا يف صصخـتملا زــكرــملل يلــخادــلا
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل

: يتأي ام نورّرقي

موـسرـملا نـم31 ةداــملا ماـــكـــحأل اــــقـــــيـــبطـت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا7٠3–7٠ مـقر يساـئرـلا

رارـقـلا اذــه فدــهـي ،هالــعأ روــكذـملاو7٠٠2 ةنـس رـبـمتـبس92
ينهملا نيوكتلا يف صـصخـتملا زــكرملا فينصـت دــيدـحت ىلإ

قاـحـتلالا طورـشو اــيدـسـج نيـقوــعـملا صاــخشألل نيــهـمتلاو
.هل ةعباتلا ايلعلا بـصاـنـملاـب

ينهملا نيوكتلا  يف صصختملا زكرملا فــّنصـي :٢ ةداملا
،”ب“ فنـصـلا يـف اــيدــسـج نيـقوــعـملا صاـخـشألل  نيهـمتلاو
.”3“ مــسـقـلا

ةعــباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةداــيزـلا ددــحت :٣ ةداملا
صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا يف صصختملا زكرملل
اـقـبـط ،بــصاـنـملا هذــهب قاحتلالا طورــشو اــيدــســج نيــقوــعملا
: يتآلا لودجلل
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فينصتلا
ايلعلابصانملا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا

نم رارق
ريزولا

22٤

: نيب نم ةقباسملا قيرط نع

نيوكتلا يـف صصـــختم ذاـــتسأ–
ةسدنهلاب فلكم نيينهملا ميلعتلاو
 ،ةيجوغاديبلا

هيــجوتلا يـــف يســـيئر راشتــــسم–
ىلع نيينهملا جامدإلاو ميـــيقتلاو
)2( نيتنس تبثي ،مــسرــم ،لــقألا

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

،لـــقألا ىــلع ،يـــسيئر فرـصتم–
تبـثـي ، ةــلداــعـم ةــبـتر وأ  ،مـسرــم

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم  )2( نيتنس
،ةفصلا

نيوـكتلا يف صصــختم ذاتسأ–
ةـبـترــلا نــم نيـــيــنــهملا مــيــلــعــتــلاو
ذاــــــــتسأ وأ ىلوألا وأ ةــــــــيــــــــناــــــــثـــــــــلا

ميلعتلاو نيوكتلا يف صصختم
وأ ةـيـناـثـلا ةــبــترــلا نــم نييــنــهملا
تــبـثـي ،فــــــيـيـكـتـــــــلا ةداــعإل ىلوألا

ةــــــمدخلا  نــــــم تاوــــــنس )7( عـبـس
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

تاســــــسؤمل رـــّيسم دصتــقـــم–
،نييــنــهملا مــيـــلـــعـــتـــلاو نـــيوـــكـــتـــلا

ةمدخلا نم تاونس )7( عبس تبثي
،ةفصلا هذهبةيلعفلا

مييـقـتـلاو هـيـجوـتـلا راشتسم–
)7( عبس تبثي نيينهملا جامدإلاو

هذـهـب ةـيـلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس
،ةفصلا

، فرصتم وأ للحم فرصتم–
)7( عبس تبثي ، ةلداعم ةبتر وأ

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
،ةفصلا

،يـجوـــغادـيـبو يــنـقـت دـــعاـــســم–
ةمدخلا نم تاونس )7( عبس تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ريدم

زكرملا
صصختملا

نيوكتلا يف
ينهملا
نيهمتلاو
صاخشألل
نيقوعملا

ايدسج

م3ب

ةسسؤـملا
ةيمومعلا
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)عبات(  لودجلا

فينصتلا
ايلعلابصانملا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا

رارق
نم

ريزولا

 رارق
نم

ريزولا

251

251

هيــجوتلا يـــف يســـيئر راشتــسم–
،نييـنــهملا جاــمدإلاو مــيـــيــقــتــلاو
نم )2( نيتنس ثبثي ،مسرم
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

نيوــكتلا يـــف صصــختم ذاتــسأ–
ةبترلا نم نيـــينهملا ميلعتلاو
ذاـــــتسأ وأ ىلوألا وأ ةــــــيــــــناــــــثــــــلا

ميلعتلاو نيوكتلا يف صصختم
وأ ةيناثلا ةبترلا نم نيينهملا
تـبـثي ،فيـيـكـتلا ةداــعإل ىلوألا

ةـــمدخلا نــــم تاوــــنس )3( ثالـــث
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

مـيـيـقـتلاو هــيــجوــتلا راـــشــتـسـم–
ثالث تبثي نيينهملا جامدإلاو
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )3(
،ةفصلا هذهب

،يـــجوــغادــيــبو ينـــقــت دــعاــســم–
نــــم تاوـــــنس )3( ثالــــث تبـثـــــي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

نيوــكتلا يـــف صصــختم ذاتــسأ–
ةبترلا نم نيـــينهملا ميلعتلاو
ذاـــــتسأ وأ ىــــلوألا وأ ةـــــيـــــناــثــــــلا

ميلعتلاو نيوكتلا يف صصختم
ةــيــناــثــلا ةــبــترـلا نــم نييـنـهملا
تبثي  ،فييكتلا ةداعإل ىلوألا وأ
ةــمدــخلا نــم تاوـنـس )3( ثالــث
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

،يــجوــغادــيـبو يـنــقـت دــعاــســم–
نـــــم تاوـــــنس )3( ثالـــث تبـــثــــي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

ةحلصم سيئر
لابقتسالا

هيجوتلاو
ةقفارملاو
نيوكتلاو

 يروضحلا

ةحلصم سيئر
نيهمتلا
نيوكتلاو
ينهملا

لصاوتملا

زكرملا
صصختملا

نيوكتلا يف
ينهملا
نيهمتلاو
صاخشألل
نيقوعملا

ايدسج

ب

ب

3

3

1-م

1-م

ةسسؤـملا
ةيمومعلا
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نيوكتلا يف صصختملا زكرملا ريدمل يلاعلا بصنملاب قاحتلالل تاقباسملا ريسو  ميظنت تايفيك ددحت:٤ ةداملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا

ينهملا نيوكتلا يف صصختملا زكرملا ريدمل يلاعلا بصنملا يف ةينوناق ةفصب نونــّّيعملا نوفظوملا ديفتسي:5 ةداملا
ةيلالدتسالا ةدايزلا نم ،ةديدجلا  نييعتلا طورش نوفوتسي ال نيذلاو هالعأ نوروكذملا ،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو
.لوغشملا بصنملا يف مهماهم ءاهتنا ةياغ ىلإ،هالعأ لودجلا يف ةددحملا

لكايهلا تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوكت بتر ىلإ ، ايلع بصانم نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي :٦ ةداملا
.ةينعملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل  ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف رارقلا اذه رشني :7 ةداملا

.12٠2ةنسربمتبس12قفاوملا3٤٤1ماعرفص٤1يفرئازجلابررح

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 نيوكتلا ريزو

نيينهملا ميلعتلاو

يبارم نيساي

 لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

)عبات(  لودجلا

فينصتلا
ايلعلابصانملا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرطبصانملاب قاحتلالا طورش
نييعتلا

رارق
نم

ريزولا

251

،لــــقألا ىلع ،يسـيــــئر فرصتــــم–
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،مــسرم

ةـيـلـعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتـــنس
،ةفصلاهذهب

تاســــــسؤــمل رـــّيــســم دــصـتــقــم–
،نيــيـنـهملا مـيـلــعـتـلاو نــــيوــكــتـلا

نـــــم تاوـــــنس )3( ثالـــث تبـــثــــي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

،فرـصـتـم وأ للـحـم فرصــتـم–
)3( ثالث  تبثي ،ةلداعم ةبــتر وأ

ةـيــلـعـفلا ةــمدـــخلا نــم تاوــنـس
،ةفصلا هذـهـب

يـــسـيــئر دــصــتـقــم بـــئاــن–
ميلعــتلاو نــيوــكـتلا تاســسؤــمل

تاونس سمخ تبثي ،نيينهملا
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )5(
.ةفصلا هذهب

ةحلصم سيئر
ةيلاملاو ةرادإلا

لئاسولاو

زكرملا
صصختملا

نيوكتلا يف
ينهملا
نيهمتلاو
صاخشألل
نيقوعملا

ايدسج

1-م3ب

ةسسؤـملا
ةيمومعلا
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ةبساحملا سلجم

قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٠٢ يفخرؤملا ررقملا لدعي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٩ يفخرؤم ررقم
يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ديدجت نمضتملاو٩١٠٢ ةنس وينوي٣٢
.ةبساحملا سلجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤1 ماع لاوش٠2 يف خرؤملا ررقملا ماكحأ لدعت ،12٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص9 يف خرؤم ررقم بجومب
سلجم يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ديدجت نمضتملاو91٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا
: يتأي امك ،ةبساحملا

 نيفظوملا ولثمم ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

نايفح ةكرابم-

نيسحلب ةنينث -

دزاق نيدلا رون -

نايفح ةكرابم-

نيسحلب ةنينث -

دزاق نيدلا رون -

نايفح ةكرابم-

نيسحلب ةنينث -

دزاق نيدلا رون -

نايفح ةكرابم-

نيسحلب ةنينث -

دزاق نيدلا رون -

نيدلا رون -
يناميلسوب

ديدح ةسين-

يواسوم يلع -

نيدلا رون-
يناميلسوب

ديدح ةسين-

يواسوم يلع -

نيدلا رون-
يناميلسوب

ديدح ةسين-

يواسوم يلع -

نيدلا رون-
يناميلسوب

ديدح ةسين-

يواسوم يلع -

نيساوح ريمس-

يبرعلب ةيدلاخ -

حالف دوليم -

بلاط ةبيسح -

ةيحام ةزمح -

ليدن نيدلا رون -

نيدلا يحم لامأ -

لوغلب ةريصن -

يدادح ةميرك -

يرابج لامك -

يروجرج رباص -

ةغوغ لامك -

خيسم ناوضر-

ةديسوب ةيدان -

باهولا دبع -
شارفوب

نودعس ةدرو -

يساق نب دولوم -

يدعس ةميرك -

تافلخ ةليمج -

شورهو زوريف -

تاني ةليضف -

نيدلا رصن -
لوشكأ

نيدلا رون -
شوشمحوب

يليان رهاط -

كالسألا

نوفرصتملا -
ةمجارتلا نومجرتملا -
نويلاملا نوققدملا -
طبضلا باّتـك -
يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا -
تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا -
نيفرصتملا ودعاسم -
يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم -
تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا ودعاسم -

ةرادإلا وقحلم -
يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا -
طبضلا باّتك ءانمأ -
نويرادإلا نوبساحملا -

باّتكلا -
ةرادإلا ناوعأ -

نوينهملا لامعلا -
تارايسلا وقئاس -
باّجحلا -

للا
ناج

١

٢

٣

٤

،يناميلسوب نيدلا رون دّيسلا ،ةبساحملا سلجم يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا سأري
."لئاسولاو ةرادإلا ريدم
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 يداصتقالا ينطولا سلجملا

يئيبلاو يعامتجالاو

قفاوملا3441 ماع رفص41 يفخّرؤم كرتشم يرازو رّرقم
تايريدملا ميظنت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس12
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملل ةيعرفلا

.بتاكم يف يئيبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئرو

يــف خّرؤـملا17–12 مـــقر يساـــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمـب–
نمضتملاو1202 ةنس رياربف61 قفاوملا2441 ماــع بــجر4
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت
،يئيبلاو يعامتجالاو

يفخّرؤـملا572–12 مــقر يـساـئرـلا موـسرـملا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي03قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يفخّرؤـملا182–12 مـقر يـساــئرـلا موــسرـملا ىضـتـقـمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

بـــجر31 يـف خّرؤـــملا يـساــئرـلا موـسرــملا ىـضـتـقـــمـبو–
سيئر نييعت نمضتملاو0202 ةنس سرام8 قفاوملا1441 ماع
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

يف خّرؤملا45–59 مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
يذــلا5991 ةـنـس رــيارـبف51 قــفاوـملا5141 ماــع ناــضـمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا80–80 مـقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضتـقــمبو–
دّدـحـي يذــلا8002 ةنس رياني72 قفاوملا9241 ماع مّرحم91

ةرادإلا يف بتكم سيئرل يلاعلا بصنملا يف نييعتلا طورش
،هب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلاو ةيزكرملا

يف خّرؤملا391–41 مقر يذيـفـنتلا موـسرــملا ىضـتـقــمبو–
ددـحـي يذــلا4102 ةـنـس وـيـلوــي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موــسرــملا نم71 ةدامـلا ماـكــحأل اــقـيـبـطـت: ىلوألا ةدامـلا
قــفاوــملا2441 ماــع بــجر4 يـف خّرؤملا17–12 مــقر يساــئرــلا

رّرـــقـمـلا اذــه فدــهـي ،هالـــعأ روــكذــملاو1202 ةـنــس رــيارـبـف61
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةيعرفلا تاــيريدملا ميظنت ىلإ

.بــتاـكـم يف يئيبلاو يعامتجالاو

: يتأي ام ةاكاحملاو تامولعملا دراوم مسق مضي:2 ةداملا

:مضت يتلا،تايلآلاو جذامنلا ةيريدم–1

ةــيجــيـتارتسالا ةـظــقـيلا ماـظـنل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدــملا.
:)2(نيبتكم نم نوكتتو،رارـقــلا ذاــخـتاو

،ةيجيتارتسالا ةظقيلا بتكم–

.فارشتسالاو عّقوتلا بتكم–

،ةـيداــصـتقالا ةاـــكاـحمـلا زــكرـمـل ةـيــعرــفـلا ةــيرــيدـملا.
:)2( نيبتكم نم نوـكـتـتو

،ةجذمنلاو ةاكاحملا بتكم–

.تاعالطتسالاو ةيئاصحإلا تاقيقحتلا بتكم–

،نييكولـسـلا ةساردــلاو ليلـحـتلل ةـيــعرــفـلا ةيريدملا.
:)2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةيكولسلا تاساردلا بتكم–

.ةيكولسلا تامولعملا ليلحت بتكم–

تاــســسؤــمـلل زاــيـتـمالا زــكرــمـل ةـيــعرــفلا ةــيرــيدــملا .
:)2( نيبتكم نم نوكتتو،قاوــسألاو

،ةينطولا تاسسؤملاو قاوسألا ةعباتم بتكم–

.ةيلودلا تاسسؤملاو قاوسألا ةعباتم بتكم–

: مضت يتلا،ةيتامولعملا ةموظنملا ةيريدم–2

نم نوكـتـتو،تاموـلـعـملا كونـبل ةـيـعرـفلا ةـــيريدــملا.
:)2(نيـبتكم

،ةيتامولعملا قئارطلا بتكم–

.تانايبلا دعاوق بتكم–

نوكتتو،ةيتامولعملا ةموظنملل ةيعرفلا ةــيرــيدـملا.
: )2(نيــبتكم نم

،ةيتامولعملا ةموظنملا ريوطتو تاساردلا بتكم–

.ةيتامولعملا ةمظنألاو تاكبشلا نمأ بتكم–

ةـيـــلودـــلا تاــقالـــعــلاو نواـــعـتــلا ةـيرـــيدـــم مــضــــت:3 ةداـمـلا
:يـتأــي ام

نوـكـتتو،ةــكارــشــلاو نواــعـتـلل ةـيـعرــفـلا ةــيرــيدــملا.
:)2( نيـبـتـكـم نـم

،ةدحتملا ممألا ةموظنم تالاكو عم نواعتلا بتكم–

نواـــعـتلا تاـئـيهو ةـيـلودـلا تاـثــعـبلا عم نواــعـتلا بـتـكم–
.رئازجلاب يلودلا
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،خاـسـنـتـسالاو ةـماـعـلا لــئاــسوــلل ةيـعرـفـلا ةـيرــيدــملا.
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،ةماعلا لئاسولا بتكم–

،خاسنتسالا بتكم–

.ةيمومعلا تاقفصلا بتكم–

نم نوكتتو،ةبساـحملاو ةـيـلاـمـلل ةيـعرفلا ةـيرــيدـملا.
:بتاكم )3( ةثالث

،ةيتاينازيملا تاريدقتلا بتكم–

،ةينازيملا ةعباتمو ذيفنت بتكم–

.ةبساحملا بتكم–

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رّرقملا اذه رشني:6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
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نم نوكـتـتو ،ةيـلودـلا تاـقالــعــلل ةـيــعرــفـلا ةــيرــيدـمـلا.
:)2(نيـبتكم

ســلاــجــمـلل ةـيــلودــلا تاـــمـظـنـملا عـم تاــقالـــعـلا بــتـكــم–
،ةيعامتجالاو ةيداصــتـقالا

ةــيداصـتـقالا سـلاــجـملا عـم ةـيـئاـنــثـلا تاــقالـــعـلا بـتــكـم–
.ةيــعاـمـتجالاو

قئاـثوـلاو تاــيرـشـنلاو لاـصـتالا ةــيرــيدــم مـضــت:4 ةداملا
:يتأي ام فيشرألاو

نم نوكتتو ،قئاثولاو تايرشنلل ةيعرفلا ةيرــيدـملا.
:)2( نيبتكم

،تايرشنلا بتكم–

.قئاثولا بتكم–

نم نوكتتو،ةمـجرـتـلاو لاـصتالل ةـيـعرــفـلا ةـيريدملا.
:)2(نيـبتكم

،لاصتالا بتكم–

.ةمجرتلا بتكم–

:)2( نيبتكم نم نوكتتو،فيشرألل ةيعرـفـلا ةيرـيدملا.

،فيشرألا ةجلاعمو ةرادإ بتكم–

.فيشرألل ينورتكلإلا رييستلا بتكم–

:يتأي ام لئاسولا ةرادإ ةيريدم مضت:5 ةداملا

،سلـجملا ءاـضــعأو نيمدختسملل ةـيـعرـفـلا ةــيرـيدملا.
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،نيمدختسملا رييست بتكم–

،نيوكتلا بتكم–

.سلجملا ءاضعأ بتكم–

ينطولا سلجملا سيئر
يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ريت اضر

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب


