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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

ةيجراخلا حلاصملا ميظنت ددحي ،12٠2 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم393-12 مقر يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................اهتايحالصو ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملل

كالمأ حلاصم ةيشتفم ماهم ددحي ،12٠2 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم٤93-12 مقر يذيفنت موسرم
....................................................................................................اهريسو اهميظنتو يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا

ةلاكولا ميظنت نمضتي،12٠2 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم٥93-12 مقر يذيفنتموسرم
.......................................................................................................................................................اهلمعو ةنيزخلل ةيزكرملا ةيبساحـملا

ةــــــعفنملاب حــــــيرـــصتلا نــــــمضتي ،12٠2 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم693-12 مقر يذيفنتموسرم
63 مقر ينطولا قــيرطلا قــفن نيب ملك3,6 لوــط ىلع332 مقر يئالولا قــــيرطلا جاودزا زاــــجنإب ةــــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا

...............................................................................................................)ةدلارز( يبونجلا يناثلا يرئادلا قيرطلاو تياف دالوأل
زكارملا ةمئاق مّمتي ،12٠2 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم793-12 مقر يذيفنتموسرم

7991 ةنس ربمسيد2 قفاوملا81٤1 ماع نابعش2 يف خّرؤملا76٤-79 مقر يذيفنتلا موسرملاب ةقحلملا ةيعماجلا ةيئافشتسالا
...........................................................................................اهريسو اهميظنتو ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملا ءاشنإ دعاوق ددحي يذلا

ماظن ريبادت فيفخت نمضتي ،12٠2 ةنس ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤم893-12 مقر يذيفنتموسرم
..........................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا

ةـّيدرفميسارم

ةيلخادلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو

...تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم

نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو

ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................................لدعلا

ةيشتفملاب نيشتفمو نييضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................لدعلا ةرازول ةماعلا

.....................لدعلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم

.........................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

.........................................ةيضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر6 يفخّرؤم يسائر موسرم

........ةيئاضق سلاجمل  نيماع ءانمأ ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم

– ةقاطلا ةرازول ماعلا شتفملاماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................................اقباس

نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييلاعلا

طبضلا ةطلس سلجمب وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................ةينورتكلإلا تالاصتالاو  ديربلل ةلقتسملا

سلجملاب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................اقباس– يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٠٨٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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...ةّيروهمجلا ةسائرب نييعتلا نانمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر6 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

بكاوملا ةيريدمب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل ةماعلا ةيريدملاب لقنلاو ةيمسرلا

لئاسولاو ةيساسألا تآشنملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب

تايجولونكتو يلآلا مالعإلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب لاصتالاو مالعإلا

ةرازوب نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ينطولا سلجملاب تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ةيشتفملاب شيتفتلاب فّلكمماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................وزو يزيتب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا

يناويد يسيئر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...........................................................................................................................................................................نيتيالو ييلاو

بدتنملا يلاولا ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................تناجب ةيرادإلا ةعطاقملل

نوؤشلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.............................................................................................................................................تايالولا ضعب يف فاقوألاو ةينيدلا

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
– يفاقثلا جاتنإلاو ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلاب فّلكملا ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ىدل ةلودلا بتاك ناويدب صيخلتلاو

...............................................................................................................................................................................................اقباس

يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................ةديلبلا ةيالو يف نماضتلاو

ةيئاملا دراوملل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................تناجب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةئيبلاو

...ةملاق ةيالو يلاو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةينيدلا نوؤشلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف فاقوألاو

ينطولا ناويدلاب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................تايئاصحإلل

نيوكتلل ينطولا زكرملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................ايدسج نيقوعملل ينهملا

يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................فيطس ةيالو يف نماضتلاو

ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................................ةيفيرلا

٠٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٣١
3م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠٢
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،12٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجمل اسيئر هتفصب ينطولا

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،12٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل اسيئر هتفصب ينطولا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

ويلوي31 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ويام4 قفاوملا2441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم رارق
..........................................................ناسملتل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس

31 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ويلوي81 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ8 يف خّرؤم رارق
............................................وزو يزيتل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس ويلوي

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ويلوي52 قفاوملا9341 ماع ةدعقلا يذ21 يف خرؤملا رارقلا مّمتي ،1202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف خّرؤم رارق
........................................................................................يبملوألا بكرملا ناويدل ةيداملا تالمتشملا دّدحي يذلا8102 ةنس

ةعانصلا ةرازو

ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،1202 ةنس ويلوي13قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ12 يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................................................................ةينوناقلا ةسايقلل

ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس51قفاوملا3441 ماع رفص8 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................................................................رامثتسالا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

دهعملل ةينقتلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي51قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................................................تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا

ةيتابنلا ةحصلا داوم ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس21قفاوملا3441 ماع رفص5 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................................................يحالفلا لامعتسالا تاذ

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع دّدحي ،12٠2 ةنـــس ربمتبس9قفاوملا3٤٤1 ماع رفص2 يف خّرؤمكرتشم يرازو رارق
.....................................................لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب لمعلا يشتفم كلسل

ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٠٨٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٠٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٣١
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ةـّيميظنتميسارم
٥1 يف خرؤملا٥6-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو1991 ةنـــس سراـــم2 قـــفاوـــملا11٤1 ماـــع نابـــعـــش
،يراقعلا ظــــفـــحلاو ةلودلا كالـــمأل ةيجراـــخلا حلاـــصملا ميــظــنت
،مّمتملاو لّدعملا

82 يف خرؤملا113-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعتب قلعتملاو1991 ةنس ربمتبس7 قفاوملا21٤1 ماع رفص

،مّمتملاو لّدعملا ،مهدامتعاونييمومعلا نيبساحـملا

يف خرؤملا313-19 مقر يذيــفـــنتلا موــسرــملا ىضــــتقمبو–
ددحي يذلا1991 ةنـس ربــمـــتبس7 قفاوملا21٤1 ماع رفص82
فرـــــــصلاـــب نورــــــــمآلا اهـــكـــســــــمي يتلا ةــــبــــــــساــحــــملا تاءارــــجإ

لّدعــملا ،اهاوـــتــحــمو اـــهتايـــــفيــكو نويمومعلا نوبــــساـــحــــملاو
،مّمتملاو

يف خرؤملا611-29 مقر يذيفـــنـتلا موــــسرملا ىضــــــتقمبو–
ددحي يذلا2991 ةنس سرام٤1 قفاوملا21٤1 ماع ناضمر9
ةلودلا كالمأل ةيـــجراــخلا حلاـــصملا يف ايلـــعلا بــــصانملا ةمئاق
لّدعملا ،اهفيـــنـــصتو اهـــيف نييــــعتلا طورشو يراقـــعلا ظــفحلاو
،مّمتملاو

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس ريارـبف٥1 قـــــفاوـــــملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا1٥2-12 مقر يذــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنــــس وـــينوي6 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع لاوــش٥2
اهقوقحو اهكالمأ ليوــــحتويضارألا حــــسمل ةينـطولا ةلاكولا لح
،ةيلاملا ةرازو ىلإ اهيمدختسمو اهتابجاوو

يف خرؤـملا2٥2-12 مـــقر يذــيـــفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
نمــــضـــتــملاو12٠2 ةنــــس وـــيــنوـــي6 قــــفاوــملا2٤٤1 ماع لاوش٥2
،هنم8 ةداملا اميسال ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

لّوألا لصفلا

 ةماـــع ماـكـــحأ

مـــيـــظـــنـــت دــــيدـــــحت ىلإ موــــسرـــملا اذـــه فدـــهــــي: ىلوألا ةّداملا
ةـــيــــنـــطولا كالــــمألل ةـــماــــعلا ةـــيرـــيدـــملل ةـــيـــجراـــخلا حلاـــصملا

.اهتايحالصو

حسمو ةلودلا كالـمأل ةيـــجراـــخلا حلاـــصملا مظــــنت :٢ ةّداملا
كالمألل ةماعلا ةيرـــيدــملل ةعـــباـــتلا يراــــقــعلا ظـــفـــحلاو يــــضارألا
 :يتأي امك ةينطولا

لوألا عـــيبر١١ يفخّرؤم٣٩٣-١٢ مـــقر يذيـــفـــنت موـــــسرم
ميظنت ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٨١ قفاوملا٣44١ ماع
ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا

.اهتايحالصو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥-211 ناـــــــتداــــملا اميــــس ال ،روـــتــــــسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناــقلا ىضــتقمبو –
ةبــساــحـــملاب قلعـــتــملاو٠991 ةنــــس تـــشغ٥1 قـــفاوـــملا11٤1
،مّمتملاولّدعملا ،ةيمومعلا

ماع لاوـــــش21 يف خرؤـــــملا7٠-٠2 مقر نوـناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،هنم93 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

8 يف خرؤـــملا93-٠2 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنــس رـــيارـــبـــف2 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماــــــــع ةـــيــناــــثلا ىداــــمـــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

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

يف خرؤـــملا182-12 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

3 يف خرؤملا622-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قوقح ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مرـحم
،مهتابجاووةلودلا يف ايلع فئاظو نوــــسرامي نيذلا لاــمعلا
،مّمتملاو لّدعملا

3 يف خرؤملا722-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنــس وــيــلوي٥2 قــــفاوــملا11٤1 ماـــــع مرــــحــم
تاسسؤملاوةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

يف خرؤملا822-٠9 مـــــقر يذيفــــــنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
ددــــحي يذلا٠991 ةــنـــس وــيلوـــي٥2 قــفاوملا11٤1 ماع مرحم3
نوسرامي نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك
،مّمتملاو لّدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو
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 :يوهجلا ىوتسملا ىلع )أ

.ةينطولا كالمألل ةيوهج ةيريدم–

 :ةيالولا ىوتسم ىلع )ب

،ةيالولا يف ةلودلا كالمأل ةيريدم –1

.ةيالولا يف يراقعلا ظفحلاويضارألا حسمل ةيريدم –2

مظنت ثيح ،نارهووةنيطنسقو رئازجلا تايالو ءانثتساب
 :يتأي امك ،هالعأ ةروكذملا ةيجراخلا حلاصملا

،ةيالولا قرش يف ةلودلا كالمأل ةيريدم –1

،ةيالولا برغ يف ةلودلا كالمأل ةيريدم –2

قرـــش يف يراقـــعلا ظفـــحلاو يـــضارألا حســـمل ةيرـــيدـــم –3
،ةيالولا

برــــــــغ يف يراـــقــــــعلا ظـــــفـــــحلاو يـــضارألا حــــســمل ةيريدــــم–٤
.ةيالولا

 :كرتشملا يدلبلا وأ/و يدلبلا ىوتسملا ىلع )ج

،ةلودلا كالمأ ةيشتفم ىمست ،ةلودلا كالمأل ةرادإ –1

ةظفاحم ىّمــست ،يراـــقعلا ظفـــحلاو يـــضارألا حــــسمل ةرادإ –2
.ةيراقع

نم رثكأوةلودلا كالمأل ةيشتفم نم رـــثـــكأ ءاــــشنإ نـــكـــمي
 .ةدحاولا ةيدلبلا ىوتسم ىلع ةيراقع ةظفاحم

يناثلا لصفلا

ةينطولا كالمألل ةيوهجلا ةيريدملا

 : ةينطولا كالمألل ةيوهجلا ةيريدملا نمضت :٣ ةّداملا

ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ليثمت–أ
،يوهجلا ىوتسملا ىلع

ةرداصلا تارارقلاو تاميلعتلا قيبطتو جماربلا ذيفنت–ب
،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا نع

ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا نيب ةيفيظولا ةقالعلا–ج
ةـــلودــــلا كالــــمأل ةـــيئالوـــلا تاـــيرــيدـــملاو ةـــيــــــــنـــطوـــلا كالـــــــمألل
امك .يراقعلا ظفحلاو يضارألا حـسمل ةـــيئالوـــلا تاـــيرـــيدـــملاو
اهصاصتخال ةعباتلا ةيئالولا تايريدملا لمع طيشنتب فلكت
 .هتبقارمو همييقتو هقيسنتو ههيجوتو يميلقإلا

 :يتأي امب صوصخلا ىلع فلكت ،ةفصلا هذهبو

ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ ماهم ذيفنت ةعباتم–
،يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا حلاصملا ىوتسم ىلع يراقعلا

ةيعيرشتلا صوصنلل اقبط لمعلا جهانم ديحوت ىلع رهسلاو
 ،نأشلا اذه يف ةيميظنتلاو

تايريدملا تاطاشن لوح ةبقارملاو شيتفتلا ماهم نامض–
لئاصحلا دادعإو يمـــيـــلـــقإلا اهـــصاـــصـــتـــخال ةعـــباـــتلا ةــــــيئالوـــلا

،ةيرود ةفصب ،كلذب ةقلعتملا صيخالتلاو

قيقحتلاو ةعجارملا ماهم ةيّملسلا ةطلسلا باسحل نامض–
،يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا حلاصملا ىوتسم ىلع

صوـــصـــنلا فـــيـــيكتو ليدعــــتو دادـــعإل حارــــتــــقا يأ ميدـــــقت–
،ةينطولا كالمألاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

حلاصملا تاطاشن لئاــصحو تايئاــــصحإلا صيخلتو دادعإ–
،ةيّملسلا ةطلسلا ىلع اهــضرعويمـــيلقإلا اهـــصاــــصتخال ةعباتلا

كالمألاب ةقلعتملا ةيمقرلا تانايبلا دادعإ تايلمع ريطأت–
،يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا ةينطولا

ةيراقعلا تاظفاحـملل يلـــصألا فيـــشرألا لالغتـــسا ةعباتـــم–
ناـــمـــضو ،ةــمــيدـــقلا ةيـــــحـــــسملا اهــتاطــطــخــملو ،”مألا“ ةاّمـــســـملا

،اهظفحو اهتنايص

ةــيوهــجلا ةــيرــيدــملل ةــيرــشـــبلا دراوــــــملا ريـــيــست ناـــمــــض–
اهصاصتخال ةعباتلا ةيجراخلا حلاصمللوةينطولا كالمألل
،يميلقإلا

ةيجراخلا حلاصملاو ةيوهجلا ةيريدملا تاجايتحا ريدـــقت–
ةينقتو ةيدامو ةيرشب لئاسو ىلإ يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا

فورــظ نع ةيـــّملــسلا ةـــطلـــسلل يرود رــــيرــقت دادـــعإو ةــــيلاــــمو
تايريدملا عم قيــســنــتلاب ،اهــــلاــمــــعتــساو لئاـــسولا هذـــه رــيـــس

،ةينعملا

مهاوتسم نيسحتو نيمدختسملا نيوكت لامعأ يف ةكراشملا–
.مهفراعم ديدجتو

ةينطولا كالمألل ةيوهــجلا تايريدـــملا ددع ددــــحي :4 ةّداملا
.ينطولا ىوتسملا ىلع ةيوهج ةيريدم )21( ةرشع يتنثاب

لك مظنتو،ةيعرف تايرـيدم يف ةيوهـــجلا ةيرـــيدــملا مظـــنت
 .بتاكم يف ةيعرف ةيريدم

كرتشم رارق بـجوـــمب لكـــيــه لك ميـــظــنتوتايـــحالص ددـــحت
ةفــــيـــظوـــلاب ةفــــــلكــملا ةــــطلـــسلاوةـــيلاــــملاب فلــــكــملا رـــيزوــــلا نيب
.ةيمومعلا

يمـــيلـــقإلا اهـــصاــصـــتـــخاو ةـــيوــهـــــجلا تايرــيدـملا تارـقم ددــــحت
.ةيلاملاب فلـــكــملا رــيزولا نـــــم رارــــق بـــجوـــمب

ريدم ةينطولا كالمألل ةيوهجلا ةيريدملا رّيسي :5 ةّداملا
 .موسرم بجومب نّيعي ،ةينطولا كالمألل يوهج

 .اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

يف ايلع ةفيظو ةينطولا كالمألل يوـــهـجلا رــــيدــــملا ةفيظو
.ةلودلا
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،حلاصم يف ةلودلا كالمأل ةيئالولا ةيريدملا مظنُت:٨ ةّداملا
.بتاكم يف ةحلصم لك مظنُتو

كرتشم رارق بــجوــمب لكيــه لك ميظـــنتوتايحالـــص ددحت
ةفـــيــظوـــلاب ةـــفلـــكـــملا ةـــطــــلـــسلاو ةـــيــــلاــــملاب فـــلـــكـــملا رــــيزوـــــلا نيب
.ةيمومعلا

يف ةلودلا كالـمأ تاـــيريدـــمل يمــيلقإلا صاــــصتـــخالا ددـــحي
،ةــــيالولا برــــغ يف ةلودلا كالـــــمأ تاـــيرــيدـــموةــــيالوـــلا قرـــــش

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا
.ةيلاملاب

يئالو ريدم ةلودلا كالمأل ةيئالولا ةيريدملا ّريسُي :٩ ةّداملا
 .موسرم بجومب نّيعي ،ةلودلا كالمأل

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

.ةلودلا يف ايلع ةفيظو ةلودلا كالمأل يئالو ريدم ةفيظو

وه ةلودلا كالمأل يئالو ريدـم ةفــيــظوـــب طـــبترــــملا بـــتارلا
ةعباتلا ةيجراخلا حلاصملا لوؤسم فينصتب طبترملا بتارلا
.ةيالولا ىوتسم ىلع ةلودلل

.فرصلاب يوناثلا رمآلا وه ةلودلا كالمأل يئالولا ريدملا

عبارلا لصفلا

يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمل ةيئالولا ةيريدملا

ظفحلاو يضارألا حسمل ةيئالولا ةيريدملا نمضت :٠١ ةّداملا
ةيراقعلا تاظفاـحـملل ةيــّملــسلا ةـــطــلـــسلا ةــسراــــمم يراـــقــــعلا
مارتحا ىلع رهست ،ةفصلا هذهبو .يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا

ةعـباــتمو يراقـــعلا ظفـــحلاو يـــضارألا حــــسم عــيرـــشتو ميــــظـــنت
.ةرطسملا فادهألا قيقحتو اهحلاصم لمع ةبقارمو

يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمل ةيئالولا تايريدملا فلكت
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،هديدجتو يحسملا جاتنإلا جمارب ذيفنت–

ةيحسملا قئاثولا ميلستو عاديإو دادعإ تاءارجإب مايقلا–
،يراقعلا لجسلا عم اهقفاوتو اهنييحت نامضو

قيقحتلا تايلمعو ،ةيفارغوبطلا لاغشألا زاجنإ نامض–
،اهتمسقو اهمسرو تايكلملا دودح نييعتويراقعلا

لـــجــسلا سيــسأــتب ةقلــــعتملا تاــــيلــمعلا ذيــفــنت مــيــظــــنت–
،رارمتساب هنييحتو يراقعلا

،يراقــعلا رهـــشلا تايلـــمع لــخدت راــــطإ ميظـــنت ىلع رهــــسلا–

يـــضارألا حـــســمب ةقلـــعـــتملا تاــعزاـــنملا اــياــضـــق ةـــعباتـــم–
،ةصتخملا ةيئاضقلا تائيهلا مامأ يراقعلا ظفحلاو

تادنس ميلستوةيراقـعلا ةيـــكلــملا قـــح ةـــنـــياـــعمب ماــــيـــقلا–
قيقحت حتف بلط ىلع ءانب ،يراقع قيقحت قيرط نع ةيكلملا

ةينطولا كالمألل يوهجلا ريدملا ةفيظوب طبترملا بتارلا
.ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم فينصتب طبترملا بتارلا وه

.فرصلاب يوناثلا رمآلا وه ةينطولا كالمألل يوهجلا ريدملا

ةيريدملا ىوتسم ىلع نيريدـــملا باوـــن نّيــــعي :6 ةّداملا
فلكملا ريزولا نم رارــق بــجوــمب ةينطولا كالـــمألل ةيوـــهـــجلا

ريدم بئان ةفيــظوب طبــــترــملا بتارلا نوـــضاقـــتيو ،ةيـــــلاملاب
.ةيزكرملا ةرادإلاب

ثلاثلا لصفلا

ةلودلا كالمأل ةيئالولا ةيريدملا

ةسرامم ةلودلا كالمأل ةيئالولا ةيريدملا نمضت:7 ةّداملا
اهصاصتخال ةعباتلا ةلودلا كالمأ تايشتفمل ةيّملسلا ةطلسلا
عيرـشــتو ميـــظـــنت مارـــتحا ىلع رهـــست ،ةفـــصلا هذهـــبو .يمــــيلقإلا
فادهألا قيقحتو اهحلاصم لمع ةبقارمو ةعباتمو ةلودلا كالمأ
.ةرطسملا

،صوـــصــخلا ىلع ،ةـــلودلا كالـــمأل ةــيئالوــــلا ةــيرـــيدــــملا فــــلكت
 :يتأي امب

ةعباتلا تاكلتمملا درجب ةقلعتملا تايلمعلا ذيفنت ميظنت–
،اهرييستواهتيامحوةلودلا كالمأل

ةيراقعلا تايلـمعلاب ةقلعـــتملا دوـــقعلا ريرــــحت يف عورـــشلا–
،اهب ةلصلا تاذ خسنلا ظفحوةلودلا كالمأل ةعباتلا

ةميدع وأ ةرغاشلا تاـكرـــتلاوتاكلـــتمملا رـــييست نامض–
،يئاضقلا زجحلا تايلمعوثراولا

ةيراقعلا قوقحلا وأ تاراقعلا مييقت تايلمع ذيفنتو ميظنت–
عباتت يتلا وأ ةلودلا كالـمأب ةقلعـــتملا ةيراــــجتلا تالــــحـملا وأ

يرادإلا عباــــطلا تاذ ةيموـــمعلا تاسسؤـــملاوةلودلا حلاـــصم
،اهراجئتسا وأ اهئانتقا تايلمع ةلودلل ةعباتلا

ىلع رجاتملاو تاراقعلا عيب تايلمع ةسارد يف عورــشلا–
ليلاحتو ريراقت دادعإو ،اهروــطت ةعباتمو يلـــحـملا ىوتـــسملا

،اهنأشب ةينقت

مامأ ةلودلا كالمأب ةقلعتــــملا تاعزاــنملا اياـــضق ةـــعباتم–
،ةصتخملا ةيئاضقلا تائيهلا

ةينطولا كالمألا ةطشنأب ةقلعتملا ةيمقرلا تاناــيبلا دادعإ–
،اهلدابتو اهلالغتساو

دادعإوةلودلا كالمأ تايشــــتفم طاشنل يرودلا ليــــلحتلا–
،ةيمّلسلا تاطلسلل اهغيلبتواهنع صيخالت

حلاصم يمدختسم عومجم ىلع ةيّملسلا ةطلسلا ةسرامم–
،ةلودلا كالمأل ةيئالولا ةيريدملا

رهسلاولمعلا تازيهجتو لئاسوب اهحلاصم ديوزت نامض–
.فورظلا نسحأ يف اهلامعتساو اهتنايص ىلع
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نكت امهم ماعلا يضارألا حـــسم تايلمـــعل عضــــخي مل راقع لكل
،ةينوناقلا هتعيبط

قئاثولا عيمجو تاططخملاو دوقعلا ظفح نامض فيلكت–
،اهتمالسو ةيراقعلا تاظفاحـملا ىدل ةعدوملا

يضارألا حسم ةطشنأب ةقلعتملا ةيمقرلا تانايبلا دادعإ–
،اهلدابتو اهلالغتساو يراقعلا ظفحلاو

دادعإو،ةيراقــعلا تاظــفاــحـملا طاــــشـــنل يرودلا ليلــــحـــتلا–
،ةيمّلسلا تاطلسلل اهغيلبتواهنع صيخالت

حلاصم يمدختسم عومجم ىلع ةيّملسلا ةطلسلا ةسرامم–
،يراقعلا ظفحلاويضارألا حسمل ةيئالولا ةيريدملا

رهسلاو،لمعلا تازيهجتو لئاسوب اهحلاصم ديوزت نامض–
.فورظلا نسحأ يف اهلامعتساو اهتنايص ىلع

ظفحلاو يضارألا حسمل ةيئالولا ةيريدملا مظنُت :١١ ةّداملا
.بتاكم يف ةحلصم لك مظنُتو ،حلاصم يف يراقعلا

،يراقعلا ظفحلاويضارألا حسمل ةيئالولا ةيريدملا نمضتت
.ةيتايلمع قرف ،اهماهم ءادأ راطإ يف

كرتشم رارق بجومب لكيـه لــك ميــظــنتو تاـــيــحالـــص ددــــحت
ةفـــيـــظولاب ةفلــــكملا ةطـــــلـــسلاو ةـــيلاـــملاب فــــلــــكـــملا رــــيزولا نيب
.ةيمومعلا

يـــضارألا حـــســـم تاـــيرـــيدــمل يمـــيلـــقإلا صاـــصـــتخالا ددــــــحي
يضارألا حسم تاــيرــــيدـــموةـــيالولا قرـــش يف يراقـــعلا ظفـــحلاو
،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ،ةيالولا برغ يف يراقعلا ظفحلاو
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ظفحلاو يضارألا حسمل ةيئالولا ةيريدملا ّريسُي :٢١ ةّداملا
،يراقـعـلا ظـفحلاويضارألا حســــمل يئالو رــــــيدـــم يراـــقـــعـــــــلا

 .موسرم بجومب نّيعي

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

ةفيظو يراقعلا ظفحلاويضارألا حسمل يئالو ريدم ةــفيظو
.ةلودلا يف ايلع

ظفحلاويضارألا حسمل يئالو ريدم ةفيظوب طبترملا بتارلا
حلاـــصــملا لوؤـــسم فــينــصــتب طــبــترــملا بـــتارـــلا وــــه يراقــــعلا
.ةيالولا ىوتسم ىلع ةلودلل ةعباتلا ةيجراخلا

رمآلا وه يراقعلا ظفحلاويضارألا حــســـمل يئالولا رــــيدـــملا
.فرصلاب يوناثلا

سماخلا لصفلا

ةلودلا كالمأ ةيشتفم

ةرادإ اهتفصب ،ةلودلا كالمأةيــشتــفم فلــــكت :٣١ ةّداملا
كرــــتـــشـــملا يدلـــبـــلا وأ/و يدلـــبلا ىوـــــتـــــسملا ىلع ةـــلودلا كالــــمأل
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،هليصحتوةلودلا كالمأل دئاع وأ جتان لك ءاعو ديدحت–

 ،اهزاجنإو تالوقنملا عيب تايلمع ريضحت–

كالمأل ةعباتلا تاراقعلا رييست ةنمضتملا دوقعلا ريضحت–
،اهريمثتو ةلودلا

تالحـملا وأ ةيراقعلا قوقحلا وأ تاراقعلا مييقت لاغشأ–
ةلودلا حلاصم عباتت يتلا وأ ةلودلا كالمأب ةقلعتملا ةيراجتلا

ةلودـــلل ةعباتـــلا يرادإلا عباطلا تاذ ةيـــموــــمــعلا تاســـسؤــــملاو
،اهراجئتسا وأ اهئانتقا تايلمع

راــطإ يف ةـــلودلا كالــــمأل ةعــــباـــــتلا تاراـــقـــــــعلاب فارـــتـــعالا–
،هكسمو ماعلا درجلا سيسأت

،اهنييحتو ةلودلا كالمأ تالمتشم تالجسكسم–

ةينطولا كالمألا ةطشنأب ةصاخلا ةيمقرلا تانايبلا دادعإ–
،اهلدابتو اهلالغتساو

دعاوـــقل اقـــبــط تادارــــيإلا ةـــبـــساــحــم كــســم ىلع رــــهــــسلا–
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلاب ةددحـملا ةيمومعلا ةبساحـملا

.امهب

 .ماسقأ يف ةلودلا كالمأ ةيشتفم مظنُت :4١ ةّداملا

ابساحم دعي ،ةيشتفم سيئر ةلودلا كالمأ ةيشتفم ّريسي
.ايوناث

تحتوهتيلوؤسم تحت ،ةلودلا كالمأ ةيشتفم سيئر دعاسي
 : ةرشابملا ةيمّلسلا هتطلس

تاجوتنم ليصحت تايلمع ةعباتمل ليصحتلاب فلكم–
ةقلعتملا ةيبساحـملا تاباتكلا كسمو ةلودلا كالمأ تادئاعو
،اهب

ريطأتو ةعــــباــتــمل عوــــيـــبلاو ةزوـــجــحـملا داوــملاب فلكم–
عويبلا فلتخم ميظنتوةزوجحـملا داوملاب ةصاخلا تايلمعلا

.ةينلعلا تادازملاب

ماســـقأ يف ةلودلا كالـــمأ ةيشـــتــــفمل يلـــخادلا ميظنتلا ددحُي
ّفلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ،مسق لك تايحالصو
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب

يميلقإلا اهصاصتخاو ةلودلا كالمأ تايشتفم ةمئاق ددحت
ةطلسلاو ةيلاملاب فلــكملا رـــيزولا نيب كرــــتـــشم رارـق بجوـــمب

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

كالمأةيــشــتـــفم ســــيئر ةـــفـــيــظو نـــم لك دــــعـــت :5١ ةّداملا
داوملاب ّفلكم ةفيظووليــصــحــتلاب فـــلـــكم ةــفـــيـــظوو ةـــــلودـــلا
اهيف نييعتلا طورش ددحتو،ايلع بصانم عويبلاو ةزوجحـملا

ميظنتلل اقبط اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلاواهفينصتو
.هب لومعملا
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فورظوهتاطاشن نع لاح ضرع يراقعلا ظفاحـملل ميدقت–
،هيلإ ةدنسملا تايحالصلا ةسرامم

لوصح وأ هبايغ ةلاح يف يراقعلا ظفاحـملا ةبانإ نامض–
رارق بـجوــمب حــّضوــت تايــفــيكو طورـــش بســـــح ،هل عــنام
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم

ماســـقأ يف ةـــيراقـــعلا ةظفاـــحـــملل يلـــخادلا ميــظــنــتلا ددـــحُي
فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب مسق لك تايحالصو
،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب

يميلقإلا اهصاصــتخاو ةيراقــعلا تاظفاـــحـملا ةمئاق ددحت
ةطلسلاو ةيلاملاب فلكــملا رــيزولا نيــب كرتـــشم رارـــق بــجوـــمب

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

ةفيظوويراقــع ظفاــحم ةفيـــظو نــم لك دعـــت:٨١ ةّداملا
نييعتلا طورش ددــحتو،ايلــع بصاــنم دعاـــسم يراقـــع ظفاـــحم
اقبط ،اهب ةطبــترـــملا ةيلالدــــتسالا ةداــــيزلاواهفـــينصتواهــــيف
.هب لومعملا ميظنتلل

عباسلا لصفلا

ةيلاقتنا ماكحأ

ةــــيــقــيــبــــطــتلا صوـــــصــنلا رودــــص راـــظـــتــــنا يف:٩١ ةّداملا
ةيلاقتنا ةفـصب ظفـــتـــحت ،موــسرــملا اذـــه يف اهـــيـــلع صوـــصنملا
تايريدملاو يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأل ةيوهجلا تايشتفملا
ةلودلا كالـمأل ةـــيئالولا تاــــيرــيدـــملاو يــضارألا حســــمل ةيوهجلا

ةـــيئالولا تاـــيرــيدـــملاو يراــــقعلا ظفـــحلل ةـــيئالولا تاـــيرـــيدــملاو
ةيراقعلا تاظفاحـملاو ةلودلا كالمأ تايشتفمو يضارألا حسمل
سراــمتو ،يلاـــحلا اـــهلـــكــشب يــــضارألا حـــســمل ةيلـــحـــملا عورـــفلاو

خيرات دنع هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف ةددحـملا اهتاــيحالص
.موسرملا اذه رشن

ةيجراخلا حلاصملا يف ايلعلا بصانملا ةمئاق ددحت :٠٢ ةّداملا
نييعتلا طورشو ةينـــطولا كالــمألل ةماـــعلا ةــيرـــيدــــملل ةعـــباــــتلا

اقبط ،اهب ةطبـترـــملا ةيلالدتــسالا ةداـــيزلاواهــفــيـــنــصتواهيــف
.هب لومعملا ميظنتلل

يف اهيلع صوصنملا ماكحألا رودص راظتـنا يفو،هّنأ ريـــغ
ةـــيــجراــخلا حلاـــصـــملا يف اــيــلــعــلا بـــصاـنـــملا ىــقــبــت ،هالـــعأ ةرــقــفـلا

حسم ةرادإل ايلعلا بصانملاويراــقعلا ظـــفحلاو ةلودلا كالــــمأل
اذه رشن خيرات دنع اهل ةرّيسملا صوصنلل ةعضاخ يضارألا
.موسرملا

نماثلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

عيمج ىغلت ،هالعأ91 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :١٢ ةّداملا
موسرملا ماكحأ اهنم اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا

سداسلا لصفلا
ةيراقعلا ةظفاحـملا

ةرادإ اهــتــفـــصب ،ةـــيراـــقــعلا ةظـــفاـــــحـملا فلــــــــكت :6١ ةّداملا
يدلبلا وأ/و يدلبلا ىوتسملا ىلع يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمل

 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،كرتشملا

حـــــســـم راـــطإ يف ةمـــلتـــسملا ةيـــحسملا قئاــــثولا لالغــــتــــسا–
ظفحلاو يضارألا حــسمل ةـــيئالولا ةـــيرــيدـــملا نم ،ماعلا يـــضارألا
 ،يراقعلا لجسلا عم اهقفاوت نامضو ،يراقعلا

سيسأتب ،ةيدلب يف حسملا تاــيلـــمع لامــــتــكا عــم ،ماـــيـــقلا–
سيركتو ةحوسمملا تاراقعلل يراقعلا ميقرتلاو يراقعلا لجسلا
فارتعالا تبثُي نيذلا صاخشألل ةيراقع رتافد ميلستب ءارجإلا

،مهتيكلم قحب

يتلا دوقعلل هؤاطعإ بجاولا يراقعلا رهشلا ءارجإ مامتإ–
اهيـــضتـــقت يتلا ةيـــعوـــضوـــــملاوةــيلكـــشلا طورـــشلا يفوــتـــست
،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا

فيلاكتلاو ةينيعلا قوقحلل ةيراقعلا رتافدلا ىلع قيلعتلا–
يراقعلا ميقرتلل ةعضاخلا تاراقعلا ىلع ةسسؤملا ةيراقعلا

،ميقرتلا اذهل ةقحاللا تاءارجإلا عيمج ىلعو

ةقلعـتملا قئاـــثولا عيـــمـــجو تاطـــطـــخــملاو دوقــــعــــلا ظـــفـــح–
ميقرتلاو يراقعلا رهشلاو ماعلا يضارألا حسم دادعإ تايلمعب

،يراقعلا لجسلا يف

اهــتاــظوـــفـــحم اهــيـــلــع لمــتـــشت يتلا تاــــمولـــعــملا غــيلـــبت–
،روهمجلل

يضارألا حسم ةطشنأب ةصاخلا ةيمقرلا تانايبلا دادعإ–
،اهلدابتو اهلالغتساو يراقعلا ظفحلاو

ةمدقملا تامدخلا ىلع ةبترتملا موسرلاوقوقحلا ليصحت–
،ةيراقعلا ةظفاحـملا فرط نم

دــعاوــقل اقـــبـــط تادارـــيإلا ةبــــــساـــحــم كـــــــســـم ىلع رـــــــــهـــسلا–
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلاب ةددحـملا ةيمومعلا ةبساحـملا

.امهب

 .ماسقأ يف ةيراقعلا ةظفاحـملا مظنُت :7١ ةّداملا

ابساحم دعي يراقع ظفاــحــم ةــيراـــقـــعلا ةـــظــفاـــحــــملا رــّيـــسي
.ايوناث

هتطلس تحتوهتيلوؤـسم تـــحت ،يراقـــعلا ظفاـــحـملا دعاـــسي
 : يتأي امب فلكي دعاسم يراقع ظفاحم ،ةرشابملا ةيمّلسلا

حسمب نيقلعتملا ميظنتلاوعيرشتلا قيبطت ىلع صرحلا–
،يراقعلا ظفحلاويضارألا

ةلكوملا ماهــملا ةسراـــمم يف يراـــقعلا ظفاحــــملا ةدـــعاــســـم–
،هالعأ61 ةداملا يف اهيلع صوصنملاوةيراقعلا ةظفاحـملل
،هيلإ ةدنسملا تايحالصلا دودح يف كلذو



ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٠٨٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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قفاوملا11٤1 ماع نابعش٥1 يف خرؤملا٥6-19 مقر يذيفنتلا
كالمأل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت نمضتملاو1991 ةنس سرام2
.مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا ظفحلاو ةلودلا

ّةيــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رـــشــــنــــي :٢٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا عيـــبر١١ يفخّرؤــــم4٩٣-١٢ مـــقر يذـــيـــــفنت  موسرم
ماهم ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٨١ قفاوملا٣44١ ماع
ظفحلاويضارألاحسموةلودلاكالمأ حلاصم ةيشتفم
.اهريسو اهميظنتويراقعلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــملا اـــمـــيـــس ال ،روـــتــــــسدلا ىلع ءاــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72-12 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خرؤـــــملا182-12 مــــقر يــــسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيــــفنـــتلا موـــسرملا ىضــتقمبو–
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قـفاوـــملا٠1٤1 ماــــع ةجـــحلا يذ لوأ
اميس ال ،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي
،هنم71 ةداملا

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذــيفـنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قـفاوملا٥1٤1 ماـــع ناـــضــــمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

8 يف خرؤــملا٤٤1-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنـــس وــــياـــم٤1 قــــفاوـــملا92٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج
يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفم ميظنت ددحي
،ممتملا ،اهتايحالصو

يف خرؤملا1٥2-12 مقر يذــيــفــنتلا موــسرــملا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنـس وــيــنوــي6 قــفاوـــملا2٤٤1 ماع لاوش٥2
اهقوقحو اهكالمأ ليوحتو يضارألا حسمل ةينطولا ةلاكولا لح
،ةيلاملا ةرازو ىلإ اهيمدختسمو اهتابجاوو

يف خرؤملا2٥2-12 مــقر يذــيــفــنتلا موـــسرملا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي6 قــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاوــــش٥2
،هنم8 ةداملا اميس ال ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةّداملا
32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خرؤملا881-٠9 مقر
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذـملاو٠991 ةـــنــس وـــيـــــنوـــي

يضارألا حســموةلودلا كالـــمأ حــلاــصم ةيــشتـــفـــم ماــهـــم دــيدـــحت
.اهريسواهميظنتويراقعلا ظفحلاو

حسمو ةلودلا كالــمأ حــلاــصــم ةيــشـــتــــفم ىلوـــتـــت:٢ ةّداملا
شيتفتلاب مايقلاب رمألا وأ/و مايقلا ةّمهم يراقعلا ظفحلاو يضارألا

: يتأي اميف قيقحتلاو ةباقرلاو

ظفحلاو يــضارألا حــســـمو ةـــلودلا كالـــــمأ حــلاــصــم مـــيــظـــنت–
،اهريسو يراقعلا

،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ رييست–

يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصمل يبساحـملا رييستلا–
،يراقعلا ظفحلاو

ةيداملاو ةيلاملاو ةيرشــبلا لئاـــسولا لامـــعتـــسا طورـــش–
يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصم فرصت تحت ةعوضوملا

،يراقعلا ظفحلاو

: يتأي امب ،اضيأ فلكتو

،ةصاخلا تاقيقحتلاب ،اهتايحالص دودح يف ،مايقلا–

ةــيـــنــعـــملا ةــيزـــكرــملا لـــكاــــيهلا عــم نواـــــعـــتلاب ةمـــهاـــسملا–
نيسحتو نيوكتلا تايلمع يف ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملل
ظفحلاو يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ ةطشنأب ةقلعتملا ىوتسملا
،شيتفتلا تاينقتو يراقعلا

كالمأل ةيوهجلاو ةيلحـملا حلاصملا شيتفت ةطشنأ هيجوت–
اهقيسنتو اهطيشنتو يراقـــعلا ظــفــحلاو يـــضارألا حـــســـمو ةلودلا

،اهتبقارمو

حسمو ةلودلا كالمأ حلاصم ةنمقر جمارب ذيفنت ةعباتم–
 .يراقعلا ظفحلاو يضارألا

يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفم ريدي:٣ ةّداملا
نيــشــتـــفم )٥( ةســـمـــخ هدــعاـــســـي ماــع شـــتـــفــم يراـــقـــعلا ظـــفـــحلاو
 .شيتفتلاب نيفلكم )٠1( ةرشعو

شــيــتـــفــتلاب نوــــفلــــكملاو نوشــــتـفــملاو ماـــعلا شـــتــفــملا ّنيــــعُي
.موسرم بجومب

.اهــســفــن لاكــشألا بــسح مهـــماـــهم ىهنُتو
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يــتلا تاـــمولـــــعــملا تاــــــبلـــط ىلـع رـــيــخأــت نودـــب ةـــباــــجإلا–
عالطالا ليهستو قيقحتلاو ةباقرلاو شيتفتلا ماهم اهمزلتست

برهتلا مهنكمي الو .ةبولطملا قئاــثولا لك ىلع ناــكملا نيع يف
ينــــهــــملا ّرـــسلا وأ يرادإلا ّملسلا مارــــتــــحا ةجـــحب مازتلالا اذه نم
تايلمعلا وأ اهيلع عالطالا بولطملا قئاثولل يّرسلا عباطلا وأ
 .اهتبقارم بولطملا

قيـقــحــتلا وأ ةـــباـــقرلا وأ شيـــــتـــفتلا ماـــهـــم جوـــتـــــــت:٨ ةّداملا
،حرتقيو تاظحالملاو تانياعملا ضرعتسي ريرقتب ةزجنملا

ةقالع هل ريبدت يأ وأ ريهطتلا وأ ليدعتلا ريبادت ،ءاضتقالا دنع
 .ةنياعملا عئاقولاب ةرشابم

حــلاـــصملايلوؤـــسم ىلإ ريرــــقتلا نم ةخـــسن ّغلــــبت:٩ ةّداملا
هاصقأ لجأ يف درلا مهيلع ّنيعتي نيذلا ،اهتـــبقارم تـــــــمت يـــتلا

تانــياعــــملا لك ىلع ،مهغــــيلـــبت خـيرات نم ءادتـبا ،)1(دحاو رهش
ريبادت يف مــــهيأر ،رمألا ىضـــــتقا اذإ ،نودبيو تاظحالملاو
  .ةحرتقملا ريهطتلاو ليدعتلا

ىقبت ،موسرملا اذه ماـكحأ قيـــبطت راظـــتنا يف:٠١ ةّداملا
ةلودلا كالمأ حلاصمل ماعلا شتفملا نم لك تابجاووقوقح
ةعضاخ شيــتــفــتلاب نيفلـــكملاو نيـــشـــتـــفــملاو يراقعلا ظـــفــــحلاو
  .موسرملا اذه رشن خيرات دنع هب لومعملا ميظنتلل

،موسرملا اذه نم٠1 ةداــملا ماـــكـــحأ ةاـــعارـــم عـــم :١١ ةّداملا
يف خرؤملا٤٤1-8٠ مـــقر يذــــيـــــفــنـــتلا موـــسرـــملا ماـــكـــحأ ىغــــلت
يذلا8٠٠2 ةنـــس ويام٤1 قـــــفاوـــملا92٤1 ماع ىلوألا ىداـــمـج8
يراقعلا ظفحلاوةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفم ميظنت ددحي
.ممتملا ،اهتايحالصو

ةّيمسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــــشـــــني:٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا عيبر١١ يفخّرؤم5٩٣-١٢ مقر يذيفنت موــــسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنــس ربوـــتــــكأ٨١ قـــــفاوـــملا٣44١ ماع
ةــنـــيزـــخلل ةيزكرملا ةيبــــساــــحـملاةلاكولا ميظنت
.اهلمعو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــملا اـــمــــيــس ال ،روـــــــتــــسدلا ىلــع ءاــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

فئاظو شيتفتلاب فلكملاو شتفملاو ماعلا شتفملا فئاظو
.ةلودلا يف ايلع

ةفيظو ىلإ ادانتسا ،يلاوتلا ىلع ،اهتابترم عفدتو فنصتو
بئانو ةيزكرملا ةرادإلا يف رـــــــيدمو ،تارازولا يف ماــــع شتــــفم
.ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم

اهقسنيو نيشتفملا لامعأ ماعلا شتفملا طّشنُي:4 ةّداملا
 : يتأي امب ،ةفصلا هذهب ،فلكيو ،اهبقاريو

ماعلا ريدملا ىلع ةماعلا فادهألاو ةيجيتارتسالا حارتقا–
،قيقحتلاو ةباقرلاو شيتفتلا لاجم يف ةينطولا كالمألل

،نيشتفملا ىلإ ةدنسملا فادهألا ديدحت–

 ،ةباقرلاو شيتفتلا ماهمل يونسلا جمانربلا دادعإ–

قيقحت وأ ةئجافم شيتفت ةمهم لكب مايقلاب ليجعتلا–
 ،صاخ

لكشب ةينطولا كالــمألل ماـــعلا ريدــمــلل لاــــح ضرـــع ميدقت–
،ةزجنملا قيقحتلاو ةباقرلاو شيتفتلا ماهم نع مظتنم

يمرت يتلا ريبادتلا لك حارتـقاو ماـــــهـملا ريراقت لالغتسا–
،اهتبقارم تــــمت يتلا حلاـــــصــــملا رــيــــــيستو ميــظـــنت نيــســـحت ىلإ
.ةينطولا كالمألل ماعلا ريدملا ىلع

شتفملل ةرشابملا ةطلسلا تحت ،نوشتفملا فرشي:5 ةّداملا
هذهب ،نوفلكيو .شيتفتلاب نيفلكملا طاشن قيسنت ىلع ،ماعلا
 : يتأي امب ،ةفصلا

،هب نوفلكملا لخدتلا عاطق تاطاشن جمانرب دادعإ–

ةدنسملا قـــيقــحتلاو ةـــباـــقرلاو شـــــيـــتفتلا تايلمعب مايقلا–
،مهيلإ

لكشب ماعلا شتفــملل مهــماـــهم ريس نع لاح ضرع ميدقت–
.مظتنم

: ةّمهم شيتفتلاب نوفلكملا ىلوتي:6 ةّداملا

ةدنسملا قيقحتلاو ةباقرلاو شيتفتلا تايلمعب مايقلا–
،مهيلإ

ةيوهجلاو ةيلــحـملا حلاـــصــملا شــيــتــفــت تاــطاـــشــن ةعـــباــتـــم–
،اهقيسنتو

.مهطاشن ريس نع ةمظتنم ريراقت دادعإ–

حسمو ةلودلا كالمأ حلاصم يلوؤسم ىلع ّنيعتي:7 ةّداملا
 : يتأي امب مايقلا اهتبقارم تمت يتلا يراقعلا ظفحلاو يضارألا

شيتفتلا ماهمب مايقلل ةيرورــضلا لمـــعلا فورـــظ نامــــض–
،قيقحتلا وأ ةباقرلا وأ
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ماع لاوــش8 يف خرؤـــملا71-٤8 مـــقر نوناـــقلا ىضـــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس وـــيلوي7 قـــفاوـــملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبـــــــــساحــــــملاب قلـــــعتـــملاو٠991 ةنس تشــــغ٥1 قــــفاوـــملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ةجحلا يذ72 يف خرؤملا٥22-68 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ثادحإ نمضتملاو6891 ةنـــس ربمتــبس2 قـــفاوــملا6٠٤1 ماــــع
،اهلمعو اهميظــنتو ةنـــيزـــخلل ةــيزـــكرــملا ةيبـــساـــــحملا ةلاكولا
 ،مّمتملاو لّدعملا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
 ،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤـــملا182-12 مــــقر يسائرلا موـــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا113-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعتب قلعتملاو1991 ةنس ربمتبس7 قفاوملا21٤1 ماع رفص82
 ،مّمتملاو لّدعملا ،مهدامتعاو نييمومعلا نيبساحـملا

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوـــملا٥1٤1 ماــــع ناــــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا892-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠1٠2 ةنس ربمفون92 قفاوملا13٤1 ماع ةجحلا يذ32
ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،تانيمأتلاو ةبساحـملاو ةنيزخلا ةرادإب

خرؤــملا2٥2-12 مــــقر يذيـــفـــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي6 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش٥2 يف

،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

ةــــيزـــكرــملا ةيــــبــساـــحـــملا ةــــلاـــــكولا عـــــضــــــخت: ىلوألا ةّداملا
مقر موسرــــملا نم ىلوألا ةداـــملا بـــجوــــمب ةــثدـحـملا ،ةنـيزخلل
ربمتبس2 قفاوملا6٠٤1 ماع ةجحلا يذ72 يف خرؤملا٥22-68

اذه ماكـحأل ،هالعأ روـــكذــملاومّمـــتـــملاو لّدـــعـــملا ،6891 ةـــــنـــــــس
 .موسرملا

 .ةبساحـملاب ةفلكملا ةماعلا ةيريدملاب ةلاكولا هذه قحلتو

،ةنيزخلل ةيزكرملا ةيبـــساــحـملا ةلاكولا ىلوـــــتت:٢ ةّداملا
 : يتأي ام ،صوصخلا ىلع

ةيرودلا ةيبساحـملا تامولعملا دادعألاب ايزكرم عمجت–
: صختو ،نويمومعلا نوبساحـملا اهلسري يتلا

ةـــلودلا ةــيـــنازـــيم ذيــفــنت راـــطإ يف مــــتـــت يتلا تاــــيــلــمـــعلا *
عــباـــطلا تاذ ةيــموـــمعلا تاســسؤــملاو ةـــيلـــحـملا تاـــعاـــمــــجلاو
 ،ةيمومعلا تائيهلاو يرادإلا

نوبـساــحـــملا اهب موــــقي يتلا ةيــــــبـــــساـــحـملا تاـــنـــيودـــتلا *
ةيديربلاو ةيـكـــنــبلا تاـــيلـــمــعلاب ماـــيــقلا راـــطإ يف ،نوـــيـــمومعلا

ةـــيلـــحــــملا تاـــعاـــمــجلاو ةـــــلودلا باــــســــحل ةنـــيزـــخلا تاـــيـــلـــمــــعو
،ةيمومعلا تائيهلاو يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

ىلع ادامتعا نييمومعلا نيبساحـملا تاــنـــيودـــت صـــحــــفت–
يزكرملا عمجلا ريبادت كلذ تبلطت اذإ ،ناكملا نيع يفو قئاثولا
 ،يبساحـملا

باسح ةطــــساوب ةزـــجنـــملا تاـــيلـــمــعلا ةعـــباــــتمو ذــيــــفــنـــت–
،رئازجلا كنب ىدل ةنيزخلل ةيوستلا

ةيـــلاـــملا تاقالــــعلاب ةقلعـــتملا تايـــلمــعلا ةعباــــتمو ذـــيـــفـــنت–
،رئازجلا ديرب عم ةيمومعلا ةنيزخلل  ةيبساحـملاو

عئادو باسح ةطساوب ةزجنملا تايلمعلا ةعباتمو ذيفنت–
 ،ةيلورتبلا ةيابجلا ضئاف نم ةدئاعلا لاومألا

ةيبساحـملا اهتانيودتب ةقلعتم ةيلمع يأ ةعباتمو ذيفنت–
 : ناونعب

 ،ةيبنجألا نئازخلا عم ةيلاملا ةيوستلا تاباسح *

وأ قيبستلا وأ ضرقلاب قلعتت يتلا ةصاـخلا تاباســــحلا *
ةيمهأ يستكت يتلا ةنـــيزـــخلا يلــسارم تاـــــباســــح وأ ةـــفلـــــسلا

 ،ةينطو

تحت ةعوضوملا تامولعملا ةمظنأ ريوطت يف ةمهاسملا–
 ،اهمادختساو اهفرصت

ةليصح وأ يلام باسح ضرع وأ ةيعضو وأ ريرقت يأ دادعإ–
يبــساـــحم وأ يئاـــصحإ عـــباـــط وأ ،يرود وأ يفرــــــظ عــباــــط تاذ
ةيزكرملا حلاصملل ةهجوملاو ،هالعأ ةروكذملا تايلمعلاب قلعتي
.ةيلاملا ةرازول

ةنيزخلل ةيزكرملا ةيبساــحـملا ةلاـــكولا مظـــنت:٣ ةّداملا
.ةيعرف ماسقأوبتاكم يف

بجومب ةنيزخلل ةيزكرملا ةيبساحـملا ةلاكولا ميظنت ددحي
ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلــكملا رـــيزولا نيب كرتــــــشم رارق
   .ةيمومعلا ةفيظولاب

ةيزكرـــملا ةيـــبـــساـــحـــملا ةــــلاـــكولا ةرادإ ىلوـــــتـــي:4 ةّداملا
ةثالث هدعاسي ةـــنـــيزــــــخلل يزـــكرـــم بـــــــساــحم نوـــع ةنـــيزــــخلل
.نيضّوفم ءالكو )3(

ءالكولاو ةنيزخلل يزكرملا بـساـــحـــملا نوـــعلا نم لك ّنيــــعي
بجومب ،ةنيزخلل ةيزكرملا ةيبساحـملا ةلاكولل نيضوفملا

.ةيلاملا ريزو نم رارق
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يف خرؤملا٥72-12 مـقر يــسائرلا موـــــسرــملا ىـــضـــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مــقر يـــسائرلا موــــسرـــملا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

7 يف خرؤملا681-39 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا ،مّمتملا ،3991 ةنس وــــيلوـــي72 قــــفاوــــملا٤1٤1 ماع رفص

21 يف خرؤــملا11-19 مــــقر نوـــناـــقلا قـــيــبـــطت تاــيـــفيك ددـــحي
ددــــحي يذلا1991 ةــــنــــس لـــيرـــبأ72 قـــــفاوـــملا11٤1 ماــــع لاّوـش

،ةيمومعلا ةعفــنــملا لـــجأ نم ةيــــكــلملا عزـــنب ةقلعــــتملا دعاوقلا
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رّركم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع لاّوش21 يف خرؤملا11-19 مقر

٠1 ةداملا ماكحأل اقبطو ،هالعأروكذملاو مّمتـــــملا ،1991 ةــــنـــــس
رفص7 يف خرؤـــملا681-39 مـــقر يذيـــفـــنتلا موـــسرـــملا نم
،هالعأروكذملاو مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوــملا٤1٤1 ماع
ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا ىلإ موسرملا اذه فدهي
لوط ىلع332 مقر يئالولا قيرطلا جاودزإ زاــجـــنإب ةقلــــعتملا

قيرطلاو تياف دالوأل63 مقر ينطولا قيرطلا قفن نيب ملك3,6
ةيتحتلا ىنبلا عباطل ارظن ،)ةدلارز( يبونـــجلا يناــــثلا يرئادلا
هذهـــل يجـــيتارتـــسالاو ينـــطولا دعـــبلاو ةـــماـــعلا ةعـــفـــنــــملا تاذ
.لاغشألا

ةيراقعلا كالمألاب ةيمومعلا ةعفنملا عباط قلعتي :٢ ةّداملا
جاودزا زاجنإل ءاعوك ةلمعتسملا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و
قيرطلا قفن نيب ملك3,6 لوط ىلع332 مـقر يئالولا قـــــيرـــــطلا
يبونجلا يناثلا يرئادلا قيرطلاو تياف دالوأل63 مقر ينطولا
: صوصخلا ىلعو ،)ةدلارز(

،قيرطلا طسو –

،يطسولا يضرألا طيرشلا –

.قيرطلل ىرخأ تاقحلم –

ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلاب ةينعملا يضارألا لثمت :٣ ةّداملا
ميلقإ يف عقتو ،اراتكه )٥1( رشع ةسمخ اهردق ةيلامجإ ةحاسم
اقبط ،ةدلارزو ةيناديوسلاو تياف دالوأ تايدلبل رئازجلا ةيالو
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل

جاودزا زاجنإ ناونعب اهب مزتلملا لاغشألا ماوق:4 ةّداملا
قيرطلا قفن نيب ملك3,6 لوط ىلع332 مقر يئالولا قيرطلا

ةنيزخلل يزــــكرـــملا بـــساـــحـملا نوــــعلا فــــّنـــــصي:5 ةّداملا
ةرادإلا يف ريدمل ايــلعلا ةفيـــظولا ىلإ ادانـتـــسا هبـــترـــم عـــفدـــيو
 .تارازولل ةيزكرملا

اميسال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت :6 ةّداملا
6٠٤1 ماع ةجحلا يذ72 يف خرؤملا٥22-68 مقر موسرملا ماكحأ
ةيبساحملا ةلاكولا ثادحإ نمضتملاو6891 ةنس ربمتبس2 قفاوملا
ءانثتساب  ،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو اهميظنتو ةنيزخلل ةيزكرملا
.هنم ىلوألا ةداملا

ّةيـــــمــــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رـــشـــنــــي:7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا عــــــيـــبر١١ يفخّرؤــــم6٩٣-١٢ مـــــــقر يذـــيفنتموسرم
نـــــــمـــضـــتي ،١٢٠٢ ةنــــس ربوــــتكأ٨١ قفاوملا٣44١ ماع
ةــــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا ةــــــعفنملاب حــــــيرـــصتلا
ىلـع٣٣٢ مـــــقر يئالولا قـــــــــــيرــــــطلا جاودزا زاـــــــــــجنإب

6٣ مقر ينطولا قـــيرـــطلا قـــــفـــن نيـــب ملـــك٣,6 لوــــــط
يــــبوـــنـــجلا يـــناـــثلا يرئادلا قــــــــيرـــطلاو تــــياـــف دالوأل
.)ةدلارز(

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــتداــــمـــلا امـــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداــــمـــج٤1 يف خرؤــــملا٠3-٠9 مــــقر نوـــناـــقلا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنــــس ربـــــمسيد لوأ قــفاوــملا11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماع لاّوـــــش21 يف خرؤــــملا11-19 مقر نوـــناقلا ىضتقمبو –
ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشـــــغ7 قفاوملا22٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،هميظنتو يربلا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةكرح ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا
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يبونجلا يناثلا يرئادلا قيرطلاو تياف دالوأل63 مقر ينطولا
: يتآلاك ،)ةدلارز(

،ارتموليك3,6 : يسيئرلا طخلا –

يــــــضرألا طـــيرـــشلا + كلـــســـم2x2 : يـــبــــناـــــجلا عــــطـــقملا –
،ارتم61 هردق يلامجإ ضرعب ،قيرطلا فاوح + يطسولا

.)3( ةثالث : ةينارودلا قرطلا تاقرتفم ددع –

ةــــــــيرورـــضلا تاداــــمــــتــــعالا رــــفوـــتــــت نأ بـــــجــــي:5 ةّداملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو ،نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
قوقحلاو ةيراقعلا كالمألا عزن تايلمع صخي اميف ،ةيمومعلا
جاودزا زاـــــجنإب ةقلــــعتملا ةيلـــمعلا ناونــــعب ةيراــــقعلا ةيــنــيعلا
قيرطلا قفن نيب ملك3,6 لوط ىلع332 مقر يئالولا قيرطلا
يبونجلا يناثلا يرئادلا قيرطلاو تياف دالوأل63 مقر ينطولا
.)ةدلارز(

ةّيمــــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــه رشـــنــــي:6 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا عيبر١١ يفخّرؤم7٩٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةمئاق مّمتي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٨١ قفاوملا٣44١ ماع
موــــسرــملاب ةقــحلــملا ةيـــعــماـــجلا ةـــيئافـــشـــتــسالا زـــــكارــــملا
٨١4١ ماـع ناــــبــعـــش٢ يفخّرؤــــملا764-7٩ مــــقر يذـــيـــفـــنتلا
ءاشنإ دعاوق ددحي يذلا7٩٩١ ةنس ربمسيد٢ قفاوملا
.اهريسو اهميظنتو ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

رـــيزوو ةـــحـــــصلا رـــيزو نيب كرــتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امــــيــــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوــــش81 يف خرؤــــمـلا11-81 مقر نوــناقلا ىضتقمبو –
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،ممتملاو

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

يف خرؤــــملا182-12 مــــــقر يــــــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــــملا76٤-79 مـــــــقر يذيـــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا7991 ةنــــس ربمسيد2 قفاوملا81٤1 ماع نابعش2
،اهريسو اهميظنتو ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملا ءاشنإ دعاوق
،هنم6و2 ناتداملا اميسال ،مّمتملا

2 يف خّرؤملا٠٤1-7٠ مقر يذيفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو7٠٠2 ةنس ويام91 قفاوملا82٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تاســسؤـــملاو ةـــيئاــفـــشــتـــسالا ةـــيـــموـــمــعلا تاســـسؤـــملا ءاــــشـــنإ
لدــــعــملا ،اهرــيـــسو اهــمــيــــظنتو ةـــيراوـــجلا ةـــحـــصلل ةيـــموــمعلا

،ممتملاو

: يتأي ام مسري

ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملا ةمئاق مّمتت :ىلوألا ةّداملا
يف خّرؤـــــملا76٤-79 مــــقر يذـــيــفــنــتلا موـــسرـــملاب ةـــــقــــــحـــــلــــملا

روكذملاو7991 ةنس ربمسيد2 قفاوملا81٤1 ماع نابعش2
: يتأي امك ،هالعأ

،موــسرـــملا اذهل ةــــــــفلاـــخملا ماـــكـــحألا عيمج ىغــــــلت:٢ ةّداملا
خّرؤملا٠٤1-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهنم اميس ال

7٠٠2 ةنس وـياـــم91 قــــفاوــــملا82٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــج2 يف
تاسسؤملاو ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا ءاشنإ نمضتملاو
.اهريسو اهميظنتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا

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

ةيوينبلا ةبيكرتلا رقملاةيمستلا

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

مناغتسم ىفشتسم يعماجلا يئافشتسالا زكرملا
مناغتسمل

مناغتسم ىفشتسم ةدحو–
ةبورخلا ىفشتسم ةدحو–

ّةيمـــــسّرلا ةدـــيرــــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رــــشــــنــــي :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ



٠٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٣١
15م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠٢

يف خرؤــملا182-12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وـيلوـي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقــمبو–
قــلــعـتملاو٠2٠2 ةـنـس سراــم12 قــفاوــمـلا1٤٤1 ماــع بــجر62
اـــنوروـــك سورـــــيفءاــــبو راشـــــــتـــــنا نم ةــــياــــقوــلارـيـبادـتــب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )91– ديفوك(

: يتأي ام مسري
ريــــبادت فيفخت ىلإ موــــسرمـلا اذه فدــــهي: ىلوألا ةّداملا

)91– ديفوك( انوروــك سوريـف ءاــبو راشــــتنا نم ةياـــقولا ماــــظن
ةحص ىلـع ظاــفحلا ىلإ ةيمارـلا ماـكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو
.انوروك سورـيـف راـشـتنال رـطـخ يأ نـم مـهـتياــمــحو نينطاومـلا

لماكلا ربع يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ عفري:٢ ةّداملا
.ينطولا بارتلا

ةطساوب صاخشألا لقن طاشن قيلعت ءارجإ عفري:٣ ةّداملا
.ورتيملا

رظحءارجإ،ينطولا بارتلا لماك ربع ،دّدمي :4 ةّداملا
تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب
ىرخألا عمجتلا تاءاضفو تالفحلا تاعاق وريسم ضّرعتيو

ىلوألا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا عنملا ءارجإ نوفلاخي نيذلا
 .طاشنلا ةسرامم ةصخرل يئاهنلا بحسلا ةبوقع ىلإ ،هالعأ

قيبطتلا ىلع رهسلا ،ةينمألا حلاصملا اذكو ةالولا ىلع نـّيعتيو
ىلوألا ةرقفلا يف اهيلــع صوـصــــنمـلا رــظـــحلا ريـــبادتـــل مراــــصلا
،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا قيبطت ىلع لمعلاو ،هالعأ

.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا نكامألا يكلام دض اذكو
ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :5 ةّداملا

حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
،ةـــيامـــحلاو ةياـــــقولا ريـــبادتب مازــــتلالا نم ققــــحتلل ةصــــتخملا

لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت اذكو
.نيفلاخملا دض هب

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت لك ةقبطم ىقبت:6 ةّداملا
سوريـــف ءاــــبو راشتنا  نم ةياقولا ماــــظن راــــطإ يف ةذـــــختمـلا

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( اـــنوروـــك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

ربوتكأ٠2 نم ءادتبا موسرملا اذه ماكحأ يرست:7 ةّداملا
.اموي )12( نيرشعو دحاو ةدمل ةقبطم ىقبتو ،12٠2 ةنس

ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رشــــنـــي:٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

81 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر11يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربوتكأ

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا عــــيـــبر١١ يفخّرؤــــم٨٩٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنــــس ربوـــــتكأ٨١ قــــفاوـــملا٣44١ ماــــع
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت فيفخت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناـــتداــــمـلا امـــيـــس ال،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا6٥1-66 مقر رمألا ىضـــتقمبو–
،تاــبوـقــعـلا نوـناــق نمـضـتملاو6691 ةـنس وـيــنوــي8 قــفاوـملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتــــمـلاو8891ةنــــس رياـــني62 قـــفاوـــملا8٠٤1 ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مـقر نوـناـقــلا ىضــتـقــمبو –
دعاوقلا ددـحي يذلا8991 ةنـــس ويـــنوي72 قــــفاوـــمـلا91٤1 ماــــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامـج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتـقمبو–
لقنلاهيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناـقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتـــــمـلاو٤٠٠2 ةـــــنس تشـــغ٤1 قـــفاوـــمـلا٥2٤1 ماــــع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–

نوناقلا نمضــتمـلاو6٠٠2 ةنــــس وـــيلوي٥1 قـــــفاوـــمـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

بـــجر٠2 يـف خرؤـــملا٠1-11 مـــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربــف12 قفاوـــمـلا33٤1 ماع

لاوـــش81يـف خرؤــملا11-81 مــقر نوــناـــقــلا ىـضـتـقــمبو–
،ةحصلاب قـلعتمـلاو81٠2 ةنـس وـيـلوــي2 قـفاومـلا93٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤــملا392-31 مــــقر يسائرلا موـــــسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فيـنـــجب ةدــــــمتـــعمـلا ،)٥٠٠2( ةــــيلودلا ةيـــحــــصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤـملا٥72-12 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت



ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٠٨٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠٢ 16161616

:نازيلغ ةيالو
يف هجامدإ ةداعإل ،ةندامحلا ةرئادب ،سيوروب لامج–

.ةيلصألا هتبتر
:مازق نإ ةيالو
.مازق نإ ةرئادب ،يفالخ نسح يالوم–

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

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ
.لدعلا ةرازوب جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا

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

3441 ماــــع رـــــفــــص03 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم بجومب
ةيتآلا ةداــسلا ماـــهم ىهـــنـــت ،1202 ةــــنـــس ربوـــتــــكأ7 قــــفاوـــــملا
جامدإلا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا يف ،مهؤامسأ
: ةيلصألا مهتبتر يف مهجامدإ ةداعإل ،لدعلا ةرازوب

حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،ميعز زيزع–
،نوجسلا

طاشنلاو ةيرشبلا دراوملل اريدم هتفصب ،حاوك ليعامس–
،يعامتجالا

.يلآلا مالعإلل ريدم بئان هتفصب ،يوايحيوب داؤف–
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7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
شــــتـفــم ماـــهــم ءاــــهــنإ نـــمــضـــتــي ،1202 ةـــنـــس رـــبوــــتكأ
.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب

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

3441 ماــــع رـــفـــص03 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرــــم بجومب
داؤفدـمحمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا

،لدعلا ةرازول ةـــماـــعلا ةيشـــتفــملاب اشــــتفم هتفــــصب ،يدوـــعسم
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

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

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييضاق ماهم ءاهــنإ نمـــضتــي ،1202 ةـــنـــس رـــبوــــتكأ

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفمو
`````````````````````````

3441 ماــــع رــــفـــص03 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرــــم بجومب
يتآلا نيّديسلا ماــهـــــمىهـــنت ،1202 ةـــنــس ربوــــــتكأ7 قـــفاوــــملا
ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفمو نييضاق امهتفصب ،امهامسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،لدعلا ةرازول

،يدنم نيدموب–
.ةزازركوب حئاسلا–

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ
.اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

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

3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنيمــسي ةّديــــسلا ماـــهم ىهـــنت ،1202 ةنــس رـــبوــتـــكأ7 قـــفاوــــملا

يف تايطعملا ةدعاق رييستل ريدم ةبئان اهتفصب ،سابعلب
ةرازوــــــــــب فيـــــشرألاو قئاـــثولاو ةنرــــصـــعلل ةماـــــعلا ةيرـــيدــــملا
ةفيظوب اهفيلـــكتل ،اقباس– ةيلــــحملا تاــــعاـــمـــجلاو ةيـــــــــلخادلا
.ىرخأ

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

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ

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

قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامــسأ ةــيتآلا ةداـــسلا ماـــهـــم ىهـــنــت ،1202 ةنــــس رــــبوـــتكأ7
:ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب

:طوغألا ةيالو

هتلاحإل ،فولخم يديس ةرئادب ،رتيمح نمحرلا دبع–
.دعاقتلا ىلع

: ةياجب ةيالو

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رصقلا ةرئادب ،يجاح دنحم–

:راشب ةيالو

ىلع هـتـلاـحإل ،ةـلداـبـعــلا ةرــئادــب ،يواســـيــع نــيدــلا نــيز–
.دعاقتلا

: ناسملت ةيالو

.نوميم دالوأ ةرئادب ،شانخ حبار–

:ترايت ةيالو

.ةلالشلا رصق ةرئادب ،يوارهط لامك–

:نارهو ةيالو

ىلع هــــــتـــلاـــحإل ،رـــيــــجلا رئب ةرئادـــب ،يرـــيـــكب ميركلا دبع–
.دعاقتلا

:سادرموب ةيالو

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،واودوب ةرئادب ،يدومحهـللا دبع–

ةّيدرف ميسارم



٠٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٣١
17171717م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠٢

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ
.لدعلا ةرازوب

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

قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اهتفصب ،بوطعم ةياب ةّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ7
،لدعلا ةرازوب تازيهجتلاو ةيساسألا تآشنملل ريدم ةبئان
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

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

قفاوملا3441 ماع رفص03 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ربوتكأ7

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

قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ7
:دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةاضق مهتفصب

 ،ونرب ورمع–

،ةنوتيزوب رداقلا دبع–

،حيشوك يدهملا–

،يڤرش رداقلا  دبع–

،ينامجدـمحم–

،يوارحص رضخالا–

،يريشب ميركلا  دبع–

،راجندـمحم–

،يلعبدـمحم–

،يوارحص دوليم–

،نيعلا سار راتخم–

،شياع ناميلس–

،ريكب لماك–

،ديشح ديجملا دبع–

،رابعكوب يلع–

،نادمح ىسيع–

،طيعز كلاملا دبع–

،نارقم رهاط–

،ةباغوب رامع–

،باهولا  دبع دلاخ–

،دادح نمحرلا دبع–

،فيرش ةمطاف–

،فاكوب رونم–

،نونغج ميهاربا–

.يحي زيزعلا دبع–

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

قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ناتّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ7
:دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةاضق مهتفصب

 ،يفاولا ريشب–

،ينسانز دوليم–

،ةريمع نب دمصلا دبع–

،ضيبألاب دمحأ–

،ينونڤو ةليضف–

،يڤارد باهولا  دبع–

،يدبع سنوي نب–

،جاره نب راتخم–

،سابع ىسيع–

،حالف بوبيش لولج–

،يدومصمدـمحم–

،شواش يلع نيمألادـمحم يديس–

،لاجر نابعش–

،ةغيت ليضف–

،يواز يداهلا–

،ةبطوب ةجحوب–

،يصالخ ةيروح–

،يشاعم ركبوبأ–

،يضاقهـللا  دبع–

.نسحأ نب ةميكح–



ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٠٨٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠٢ 18181818

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا شتفملاماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ
.اقباس– ةقاطلا ةرازول

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

قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،1202 ةنس رياربف12 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ7
ةقاطلا ةرازول اماع اشتفم هتفصب ،لالعشدـمحمّديسلا ماهم
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس–

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

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ
يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل

.يملعلا ثحبلاو

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

3441 ماـــــع رـــــفـــــص03 يف خّرؤـــم يـــسائر موــسرم بجومب
مالـــعوـــبّديـــسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةـــنـــس ربوـــتـــكأ7 قـــــفاوـــملا

نيــيلاــعلا نــيوكـــتلاو ميلــــعتلل اــماع ارـــيدم هتـــفـــصب ،يناديعــــس
ةفيـــظوب هفــــيلـــكتل ،يملـــعلا ثحـــــبلاو يلاعلا ميـــلعــــتلا ةرازوب
.ىرخأ

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

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
وـــضـــع ماـــهــم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةــــنــــس ربوتكأ31

تالاصتالاو  ديربلل ةلقتسملا طبضلا ةطلس سلجمب
.ةينورتكلإلا

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

3441 ماع لوألا عيبر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربمـتبــس81 نم ءادـــتبا ىهـــنت ،1202 ةنـــس ربوـــتـــكأ31 قفاوملا

اوـــضـــع هــتـــفـــصب ،يوارــــضخ ناـــمعنّديـــسلا ماـــهـــم ،1202 ةــــنـــس
تالاـــــصــــتالاو دـــيرـــبلل ةلـــقتـــسملا طــبـــضلا ةـــطــــلــــس ســـلــــجمب

.ةينورتكلإلا

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

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـــــــهــــم ءاـــهـــنإ نـــمـــــــضـــتـــي ،1202 ةـــنـــس رـــبوـــتــــكأ31
يداـــــــصـــتــقالا يــــنـــطوــــلا سلــــجـــملاب تاـــــــــسارد ةسيئر
.اقباس– يعامتجالاو

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

3441 ماع لوألا عيبر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يضام ةنيسح ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا

يداــــصتـــقالا ينـــطولا سلـــجــملاب تاـــساردلل ةـــــســيئر اهـــتـــــفـــصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– يعامتجالاو

قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ7
: امهيبلط ىلع ءانب ،نييضاق امهتفصب

،يبوي ةيفاص–
.يسابع ريغصلا–

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

قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهاــــمسا يــتآلا نيّديـــسلا ماـــهم ىهـــنت ،1202 ةنـــس ربوــــتكأ7
: ةافولا ببسب ،نييضاق امهتفصب

،1202 ةنس ربمتبس11 نم ءادتبا ،بيط تيأ ريهوز–

.1202 ةنس ربمتبس31 نم ءادتبا ،ةيدقعوبدـمحم–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
.ةيضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ31

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

3441 ماع لوألا عيبر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربمتبس4 نم ءادـــــتبا ىهـــنت ،1202 ةنـــس رـــبوـــتكأ31 قـــفاوـــملا

،ةيضاق اهتفصب ،يراطم ةميسن ةدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
.ةافولا ببسب

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

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيماع ءانمأ ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـــس ربوتكأ

.ةيئاضق سلاجمل
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مـــهؤاـــمسأ ةيـــتآلا ةداــسلا ماـــهم ىهـــنت ،1202 ةنـــس رــــبوــتـــكأ7
:ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملل  نيماع ءانمأ مهتفصب

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،طاوغألاب ،يرومعل ريذنلا–

هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،فلشلاب ،يقورشوب يلع نب–
،ةيلصألا

هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةنتابب ،طيوش نيمأدـمحم–
،ةيلصألا

هــــتـــبـــتر يف هجاــــمدإ ةداعإل ،راشــــبب ،ةنيداـمح ملاسدـمحم–
،ةيلصألا

هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةنيـــطنســقب ،يمـــهاـــج ناســـح–
،ةيلصألا

هــتـــبــتر يف هـــجاــمدإ ةداـــعإل ،ةـــيدــملاب ،شوــــشـــع رهاـــطلا–
،ةيلصألا

هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ضـيـــبلاب ،يـــنارـــبــج يمـــشاهلا–
.ةيلصألا



٠٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٣١
191919م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠٢

3441 ماع لوألا عيبر6 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نييعتلا نانمــضــتي ،1202 ةنـــس ربوـــتـــكأ31 قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب

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

3441 ماع لوألا عيبر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا ّديـسلاو ةّديــــسلا ّنيـــعت ،1202 ةنـــــس ربوـــتكأ31 قفاوملا
: ةّيروهمجلا ةسائرب ،امهامسا

داصتقالا ةنرصع مسقب تاساردلل اريدم ،يلدادغب ضاير–
،هتيقرتو رامثتسالا عيونتو

مسقب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم ،يلحاس ةليان ايتاك–
.ةيئاضقلاو ةينوناقلاو ةيتاسسؤملاو ةيسايسلا اياضقلا

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

3441 ماع لوألا عيبر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اّفلكم ،مساقلبدـمحم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاوتاساردلاب
`````````````````````````H`````````````````````````

7 قفاوــملا3441 ماـــع رـــفـــــص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ

ةماعلا ةيريدملاب لقنلاو ةيمسرلا بكاوملا ةيريدمب
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل

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

قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اسيـئر ،شورـمـع رـمــعادّيسلا نـّيـعـي ،1202 ةـنس رـبوــتــكأ7
ةماعلا ةيريدملاب لقنلاو ةيمسرلا بكاوملا ةيريدمبتاساردلل
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل

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

7 قـفاوــملا3441 ماـــع رـــفــــص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
تآشنملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ
.لدعلا ةرازوب لئاسولاو ةيساسألا

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

قفاوملا3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
تآشنملل ةريدم ،بوطعم ةياب ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربوتكأ7
.لدعلا ةرازوب لئاسولاو ةيساسألا

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

7 قفاوملا3441 ماع رفص03 يفخّرؤم يسائر موسرم
يلآلا مالعإلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ

.لدعلا ةرازوب لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو
`````````````````````````

3441 ماــــع رـــفـــص03 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرـــم بــــجومب
،سابعلب ةنيمسي ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربوـــــتكأ7 قفاوــملا

ةرازوب لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو يلآلا مالعإلل ةريدم
.لدعلا

7 قفاوــملا3441 ماـــع رفـــص03 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييــعت نمــضــتي ،1202 ةنـــس رـــبوـــتــــكأ
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نيوكتلاو ميلعتلل
.يملعلا

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

3441 ماع رفص03 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يناديعس مالعوبّديـسلا ّنيـــعي ،1202 ةنــــس ربوتــــكأ7 قــــفاوـــملا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نيوكتلاو ميلعتلل اماع اريدم
.يملعلا

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

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر6 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ31
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

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

3441 ماع لوألا عيبر6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يضام ةنيسحةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا

يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب تاساردلل ةريدم
.يئيبلاو

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

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ّفلكمماهم ءاهنإ نـــمـــضـــتـــي ،1202 ةـــنـــس رـــبوــــتكأ11
ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا ةيشتفملاب شيتفتلاب
.وزو يزيتب ةيلاملل

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ينام ديعسّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا ةيشتفملاب شيتفتلاب اّفلكم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،وزو يزيتب ةيلاملل

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

.نيتيالو ييلاو يناويد يسيئر
`````````````````````````

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،زقيقوب ليبنّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

.ةدكيكس ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب
```````````````````````````````````````````````

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،خيسم ديرفّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

ةفيظوب هفيلـــكتل ،ةزابــيت ةـــيالو يلاو ناويدل اســـــيئر هتفــــصب
.ىرخأ
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قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سيئر ماهــم ءاهــنإ نمــضـــتي ،1202 ةنـــس رـــبوـــتكأ11
.تناجب ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويد

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يلواص نامثعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

،تناجب ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر هتفصب
.لكيهلا ءاغلإ ببسب

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ءاـهــنإ نانـــمـضــتي ،1202 ةـــنـــس رــبوــــــتـــكأ11 قـــفاوـــملا

ضعب يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ماهم
.تايالولا

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

،ةيتآلا تايالولا يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم مهتفصب
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،عارذوب ريخلب–

،ةياجب ةيالو يف ،ةيسيلغت دمحأ–

،ةركسب ةيالو يف ،فيصول قيفوت–

،ةريوبلا ةيالو يف ،يتاوت ميهاربإ–

،ةسبت ةيالو يف ،ناوحس يتخب–

،ترايت ةيالو يف ،مقرل ميلس–

،وزو يزيت ةيالو يف ،يرود يحي–

،لجيج ةيالو يف ،فالخدـمحم–

،ةدكيكس ةيالو يف ،ينارمع نيدلا ردب–

،فيطس ةيالو يف ،حانت رمع–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،طينف رضخل–

،سادرموب ةيالو يف ،يرهوج مالعوب–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،ميلع ريديإ–

،فودنت ةيالو يف ،حارب كلام–

 .يداولا ةيالو يف ،يديزوب نيدلا حالص–

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دلاـــخّديـــسلا ماــهــمىهـــنــت ،1202 ةــــنـــس رـــبوـــتـــكأ11 قـــــفاوــــملا

ةيالو يف فاقوألاو ةيــنيدلا نوؤــــشلل ارـــيدم هتفــــصب ،يسنوي
.فراطلا

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

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ّفلــكم ماــهــم ءاـــهــنإ نمـــضتي ،1202 ةنـــس رــــبوــــتكأ31
ىدل ةلودلا بــتاك ناوـــيدب صيـــخلتلاو تاساردلاب
ةــــعاـــنــــصلاـــب ّفلـــكـــملا ،نوــــنـــفلاو ةـــفاـــــقــــــــثلا ةرـــــيزو
.اقباس– يفاقثلا جاتنإلاو ةيفارغوتامنيسلا

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

3441 ماع لوألا عيبر6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـمحمّديسلا ماـــهـــمىهـــنـــت ،1202 ةـــنـــس رـــبوــتـــكأ31 قــــفاوــــملا

بتاك ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،مساقلب
ةــــــعاـــنـــصلاب ّفلــــكملا ،نوــــنــفلاو ةـــفاـــقـــثلا ةرـــيزو ىدل ةـــــلودــــلا
ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– يفاقثلا جاتنإلاو ةيفارغوتامنيسلا
.ىرخأ

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

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11
.ةديلبلا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةشوشوب جاحّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

،ةديلبلا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدــم ماـــهـــم ءاهـــنإ نمـــضـــتــي ،1202 ةـــنس رــــبوـــتكأ11
ةيرادإلا ةعطاقملاب ةئيبلاو ةيئاملا دراوملل بدتنم
.تناجب

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يرومرم ناخأّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

ةعطاقملاب ةئــيـــبلاو ةــيئاـــملا دراوــملل اـــبدــتـــنم ارـــيدـــم هـــتـــفــــصب
.تناجب ةيرادإلا
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قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نيـــيعت نمــــضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11
.ةملاق ةيالو يلاو

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اسيئر ،خيسم ديرف ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا
.ةملاق ةيالو يلاو ناويدل

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

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نوؤشلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11
.تايالولا ضعب يف فاقوألاو ةينيدلا

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،لوصحم دولوم–

،ةنتاب ةيالو يف ،يديزوب نيدلا حالص–

،ةياجب ةيالو يف ،يرهوج مالعوب–

،ةركسب ةيالو يف ،حانت رمع–

،راشب ةيالو يف ،يمهارب ميهاربإ داروم–

،ةسبت ةيالو يف ،كرابم يقابلا دبع–

،ناسملت ةيالو يف ،ينارمع نيدلا ردب–

،ترايت ةيالو يف ،فيصول قيفوت–

،لجيج ةيالو يف ،ةيسيلغت دمحأ–

،فيطس ةيالو يف ،مقرل ميلس–

،ةديعس ةيالو يف ،يعماج نب دمحأ–

،ةملاق ةيالو يف ،حارب كلام–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،عارذوب ريخلب–

،ةيدملا ةيالو يف ،يتاوت ميهاربإ–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،طينف رضخل–

،سادرموب ةيالو يف ،ميلع ريديإ–

،فودنت ةيالو يف ،فالخدـمحم–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،ناوحس يتخب–

،ةزابيت ةيالو يف ،يرود يحي–

.ةليم ةيالو يف ،يجارد لامك–

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان نييعت نمضـتي ،1202 ةنـــس رـــبوــــتـــــكأ11
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذـــــيفنت موسرم بجومب
،قفوم روـــنلا دبع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب عبطلل ريدم بئان

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

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
زكرملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11
.ايدسج نيقوعملل ينهملا نيوكتلل ينطولا

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نودبع ةحيبص ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

.ايدسج نيقوعملل ينهملا نيوكتلل ينطولازكرملل ةريدم

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

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنـــس ربوــــتكأ11
.فيطس ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةشوشوب جاح ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنـــس ربوـــتكأ11 قـــــفاوـــملا

.فيطس ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم

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

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةحالفلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ11
.ةيفيرلا ةيمنتلاو

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

3441 ماع لوألا عيبر4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا

: ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

،ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،ةريبش سيردإ–

يرازوـــلا بتـــكــملاب تاـــساردلل اســــيئر ،روـــتـــيــش ةماــــــسأ–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ينطولا عافدلا ةرازو

٣44١ ماع لوألا عيـــبر٢ يفخّرؤــــم كرـــتـــشم يرازو رارق
بادتنا ديدجت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا

اســيئر هتـــفــصب يــنـــطوـــلا عاـــفدـــلا ةرازو ىدــــلٍ ضاــــق
ةيـــحاــنلا / ةلـــقروـــب يرــكســـعلا فانئتـــــسالا سلـــــجمل

.ةعبارلا ةيركسعلا
––––––––––

ماع لوألا عيبر2 يف خرؤم كرتشــم يرازو رارــــق بـــــجومب
ّديـــسلا بادـــتـــنا ددـــجي ،12٠2 ةــــنــــس رـــبوـــتكأ9 قــــفاوــــملا3٤٤1
اسيئر هتـــفــصب ،ينــــطولا عافدلا ةرازو ىدل ،كورــــــبم دـمحم

ةيركســــعلا ةيــــحاــنلا / ةلقروـــب يركـــسعلا فاـــنئتـــسالا سلـجمل
ةنس ربـمفوـــن٥1 نم ءادــــتبا ،ةدـــحاو )1( ةنــــس ةدمل ،ةعــــــــبارلا

12٠2.
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٣44١ ماع لوألا عيبر٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بادتنا ديدجت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا

ةفرغل اسيئر هتفصب ينطولا عافدلا ةرازو ىدلٍ ضاق
/ ةلــقروــب يرــكســعلا فاـــنئـــتــسالا سلــــجــــــمب ماهتالا
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––

ماع لوألا عيبر2 يف خرؤم كرتــــــشم يرازو رارـق بــــجومب
ّديــــــسلا بادـــتنا ددـــجي ،12٠2 ةـــنـــس رـــبوـــتـــكأ9 قــــفاوــــملا3٤٤1
اسيئر هتفصب ،ينطولا عاـــفدلا ةرازو ىدل ،ةحــــــيشوب ديعسلا
ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل
ربمفون٥1 نم ءادتبا ،ةدحاو )1( ةنس ةدمل ،ةعبارلا ةيركسعلا

.12٠2 ةنس

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

وــــياـــم4 قـــفاوـــملا2441 ماــــع ناـــــضـــــمر22 يفخّرؤم رارق
ةدعقلا يذ12 يفخّرؤـملا رارـــقلا لّدــــعي ،1202 ةــــنـــس
نمضتملاو0202 ةنس ويلوي31 قفاوـملا1441 ماــــــع
دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.ناسملتل

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

4 قفاوــملا2441 ماـــع ناـــضــمر22 يف خّرؤـــم رارــــق بــــجومب
1441 ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ويام

سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس ويلوي31 قفاوملا
: يتأي امك ،ناسملتل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ

نيدهاجملا )ىتح رييغت نودب( ....................................."
،اسيئر ،قوقحلا يوذو

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،لامك ليمر–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،ديزي يلمر–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

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

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم ،نيدلا ردب ينارمع–

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو لثمم ،ةدامح راون–
،يلئاعلا لمعلاو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ةلثمم ،ةيروح شوكب–

ةـمـظـنملا )ىـتـح رـيـيــغــت نودــب( ...................................–
،نيدهاجملل ةينطولا

،ءادهشلا ءانبأل ةينطولا ةمظنملا لثمم ،دمحأ يدلاخ نب–

.“ ........................ )رييغت نودب يقابلا( ............................
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ويلوي81 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ8 يفخّرؤم رارق
ةدعقلا يذ12 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
نمضتملاو0202 ةنس ويلوي31 قـــفاوــــملا1441 ماع
دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.وزو يزيتل

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

81 قفاوملا2441 ماع ةجــحلا يذ8 يف خّرؤـــم رارق بــــجومب
ماع ةدعـقلا يذ12 يف خّرؤملا رارـــــقلا لّدعي ،1202 ةـــنـــس ويلوي
ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس ويلوي31 قفاوملا1441
،وزو يزـــــيـــتل دــــهاـــجــــملل يوـــــهجلا فــــحتـــملا ةرادإ ســــلـــــجــم
: يتأي امك

،ينطولا عافدلا )ىتح رييغت نودب( .............................. “

تاـعاـمجلاو ةـيـلــخادــلا رــيزو لــثمم ،روــنــم ةــلــفوأ تيأ–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةيلاملا ريزو لثمم ،قراط نودعس نورمع–

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



٠٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٣١
232323م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠٢

ةعانصلا ةرازو

ويلوي13قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ12 يفخّرؤم رارق
سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،1202 ةنس

.ةينوناقلا ةسايقلل ينطولا ناويدلا ةرادإ
`````````````````````````

13قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ12 يف خّرؤـــم رارق بجومب
ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت،1202 ةنس ويلوي
نيتداملا ماكحأل اقيبطت ،ةينوناقلا ةسايقلل ينطولا ناويدلا

7041 ماع مّرحم62 يف خّرؤملا052-68 مقر موسرملا نم9و8
ينطولا ناويدلا ءاشنإ نمضتملاو6891 ةنس ربمتبس03قفاوملا
: يتأي امك ،ةينوناقلا ةسايقلل

،ةسيئر ،ةعانصلا ريزو ةلثمم ،ناتومح ةياب–

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ةدوخ نب نايفس–

ةيلــحملا تاعامـــجلاو ةيلــــخادلا ريزو لثمم ،قيبطوب داؤف–
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،اوضع ،ةيلاملا ريزو ةلثمم ،روصقلب ةيقور–

،اوضع ،مجانملاو ةقاطلا ريزو لثمم ،ةيبرع سايل–

،اوضع ،لقنلا ريزو لثمم ،ينامح يناغلا دبع–

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،نيسحلا خيش نب نوسيم–
،اوضع ،ةيفيرلا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ةلثمم ،ةيدوأ تيآ ةميتخ–
،اوضع ،يملعلا

تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم ،ةرزيلق باهولا دبع–
،اوضع ،ةيكلساللاو ةيكلسلا

ميلعــتلاو نيوـــكتلا ريزو ةلثـــمم ،يـــجاــح ءارــــهزلا ةمطاف–
،اوضع ،نيينهملا

نامــضلاو ليغـــشــتلاو لمـــعلا رــيزو ةلثـــمم ،يــــحي ةــبــــيهو–
.اوضع ،يعامتجالا
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رــبــمــتــبس51قـــفاوـــملا3441 ماـــع رـــفـــص8 يفخّرؤــــــم رارق
ةصتخملا نعطلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس
.رامثتسالا ةيقرت لاجم يف

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

51قـــــفاوـــملا3441 ماــــع رـــفـــص8 يف خّرؤـــــم رارق بـــجوــــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيـعي،1202 ةنـــس ربـــمـــتبس

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ربمتبس22 قـــفاوــملا3441 ماـــــع رفـــص51 يفخّرؤم رارق
ةدعقلا يذ21 يفخرؤــــملا رارــــقلا مّمــــتي ،1202 ةنـــس
دّدحي يذلا8102 ةنس ويلوي52 قـــفاوـــملا9341 ماع
.يبملوألا بكرملا ناويدل ةيداملا تالمتشملا
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،ةضايرلاو بابشلا ريزو ّنإ
62 يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمــضتــملاو1202 ةنـــس وــيلوي7قفاوـــملا2441 ماـــع ةدعــــقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا554-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون32 قــفاوـــملا2141 ماــــع ىلوألا ىداـــــمــــج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

2 يف خّرؤملا724-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدـــــحي يذلا2102 ةنـــــس ربمــــسيد61 قفاوـملا4341 ماـــع رفـــص
ةــصاــخلاو ةيمومـــعلا كالـــمألا رييــــستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا
62 يف خّرؤــــملا57-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو5102 ةنس رياربف61 قفاوملا6341 ماع يناثلا عيبر
اميس ال ،يبملوألا بكرملا ناويدل يساــسألا نوــــناقــلا لـــيدــــعت
،هنم62 ةداملا

12 يف خّرؤملا48-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6102 ةنـــس سراـــم لّوأ قفاوــــملا7341 ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

قفاوملا9341 ماع ةدعقلا يذ21 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ناويدل ةيداملا تالمتـشملا دّدــــــــحي يذلا8102 ةنس ويلوي52
،يبملوألا بكرملا

: يتأي ام رّرقي
يف خرؤملا رارقلا  نم2 ةداملا ماكحأ مّمتت: ىلوألا ةداملا

يذلا8102 ةنــــس وـــيلوـــي52 قـــفاوــــملا9341 ماــع ةدعـــقلا يذ21
روكذملاويبملوألا بكرملا ناويدل ةيداملا تالمتشملا دّدحي
: يتأي امك ،هالعأ

ةرك زكرم )ىتح رييغت نودب( .........................:2 ةداملا “
،حارج شاب يف ،سنتلا ،برضملا

.“ فلوغلا ناديم–

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

ربمتبس22 قفاوملا3441 ماع رفص51 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

قاقبس قازرلا دبع



ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٠٨٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠٢ 242424

خّرؤملا661-91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل
نمضتملاو91٠2 ةنس ويام92قفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر٤2 يف

رامــــثـتــسالا ةيـــقرت لاــــجم يف ةصتـــــخملا نعطلا ةنجل ةليكشت
ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل يف ،اهريسو اهميظنتو
: رامثتسالا

،ةسيئر ،ةعانصلا ريزو ةلثمم ،رهوج يداه–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،رامع يقوزرم–
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،اوضع ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم ،يحي يتاوت–

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،ريمس ةليبش–

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،قيفوت يساس–

رـيوـطـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا ةـلـثمم ،ةـيـفاص تارـيوـك–
.اوضع ،رامثتسالا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

وينوي51قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يفخّرؤم رارق
ةينقتلا ةنـــّجللا ءاــضــعأ نيــيــعت نــمــضــتــي ،1202 ةـــنـــــس

.تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل
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51قــــفاوــــملا2441 ماع ةدـعقلا يذ4 يف خّرؤـــم رارق بجومب
اقيبطت ،مــهؤاـــمــسأ ةــيتآلا ءاـــضعألا ّنيـــعي ،1202 ةنـــس وـــيــنوي
عيبر11 يف خّرؤملا532-78 مقر موسرملا نم42 ةداملا ماكحأل
نوناقلا نمضتملاو7891 ةنس ربمفون3قفاوملا8041 ماع لوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحالفلا ةينقتلا دهاعملل يجذومنلا يساسألا

ةدمل ،تاــناويـــحلا ةيـــبرـــتل ينقتلا دهعملل ةينقتلا ةنجّللا يف
: تاونس )4( عبرأ

،روذبلا جاتنإو ةنهربلا ةعرزم ريدم ،يمجان ةزمح–

،تارتجملا مسق ةسيئر ،ناهربلاوب ةليلد–

،ةدعملا تايداحأ تاناويحلا مسق ةسيئر ،ينوتيز ةينغ–

ةــــيـــبرــت عورــــفو ةـــمـــظــنأ مـــســـق ســـــيــئر ،يلــــباـــق يداــــهلا–
،تاناويحلا

،اهرثاكتو عاونألا ظفح مسق سيئر ،ضيبل دـمحم–

جاـــــــتـــــنإلا مـــــســــقــــــب ثاـــــحبألاب قــــــحلم ،يرواذــــــع دــــمـــحـــم–
،ةيعارزلا ثاحبألل يرئازجلا ينطولا دهعملا– يناويحلا

– يناويحلا جاتنإلا مسقب ثاحبألاب قحلم ،يزتنف دلاخ–
،ةيعارزلا ثاحبألل يرئازجلا ينطولا دهعملا

ةينطولا ةسردملاب ةثحاب ةذاتسأ ،زيزعب نيع ةنيسح–
،ةيرطيبلا مولعلل ايلعلا

،ةديلبلا ةيالو نم رقب يبرم ،شيعاي دـمحم–

.ةديلبلا ةيالو نم نجاود يبرم ،يلزغ نامحرلا دبع–
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ربمتبس21قفاوملا3441 ماع رفص5 يفخّرؤم رارق
ةحصلا داوم ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس

.يحالفلا لامعتسالا تاذ ةيتابنلا
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21قـــــفاوـــملا3441 ماــــع رـــفـــص5 يف خّرؤــــم رارــــق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي،1202 ةنس ربمتبس
خّرؤملا504–59 مقر يذيفنتلا موسرملا نم73 ةداملا ماكحأل

قلعتملاو5991 ةنس ربمسيد2قفاوملا6141 ماع بجر9 يف
لّدعملا ،يحالفلا لامعتسالا تاذ ةيتابنلا ةحـصلا داوم ةباـــقرب
،يحالفلا لامعتسالا تاذ ةيتابنلا ةحصلا داوم ةنجل يف ،مّمتملاو

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل

،اسيئر ،ةيتابنلا ةحصلا ةطلس لثمم ،يلاليف حبار–

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يروصنم ةيداهلا–

،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ويوي اضر يبرعلا–

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،فراش نيرسن–

ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةجلتوب ةجوز ،عزوأ ايمال ةديبوز–
،لمعلاب

،ثحبلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،شيب دـمحم–

،ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ةطوعاب نامعن–

،يجولويبلا ميوقتلا ةنجل ةررقم ،مامه ةليلد–

.ممستلا ةجرد ةسارد ةنجل ةررقم ،يرامع بنيز–
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يف خرؤملا162-11 مـــــقر يذـيــفنتلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
نمضتــــملاو11٠2 ةنــــس ويلوي٠3 قفاوملا23٤1 ماع نابعش82
يشتفم كلــسل نيمتنملا نيــــفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا
،هنم٠٥ ةداملا اميس ال ،لمعلا

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موـــــسرـــملا ىضــــــتقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنــس ويـــلوــي3 قــفاوـــملا٥3٤1 ماع ناضـمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موـــــــسرملا نــــم٠٥ ةداــــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا23٤1 ماع نابعش82 يف خرؤملا162-11 مقر يذيفنتلا

بـــــصانملا ددــــع ددـــحي ،هالـــــعأ روــــكذملاو11٠2 ةـــنــــس وـــــيلوــــي٠3
ناوــــنعب لـــمعلا يـــشتفم كلـــسل نيـــمتنملا نيــــفظوملل اــــيلعلا
ةماعلا ةيشتفملل ةزـــكرمملا رــــيغ حــــلاصملاو ةـــــيزكرملا ةرادإلا
: يتآلاك ،لمعلل

اقبط ةمهم سيئرل ايلعلا بصانـملا ددـــع عزوــــي:٢ ةداملا
.رارقلا اذهب ةقحلملا لوادجلل

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ربمتبس9 قــــــفاوملا3٤٤1 ماــــــع رفص2 يف رـــــئازــــجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

قفاوملا٣44١ ماع رفص٢ يفخّرؤمكرتشم يرازو رارق
ايلعلا بصانـملا ددــع دّدـــحي ،١٢٠٢ ةنــــس رـــبــمـــتبس٩
ناونعب لمعلا يشتـفم كلـــسل نيمــــتنملا نيـــفظوملل
ةيشتفملل ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا
.لمعلل ةماعلا

––––––––––

،لوألا ريزولا  ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو

71 يف خرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
ايلــــــعلا بصانــــملا يلغاشل ةيلالدتـــسالا ةداــيزلا حـــنم تايـــفيك

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يف خرؤملا٥72-12 مـــــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
نمضــتملاو12٠2 ةــنـــس ويلوي7 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماـع ةدـــــعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنـــس ريارــــبف٥1 قفاوـــملا٥1٤1 ماـع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥2 يف خرؤملا٥٠-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنـــس ريانـــي6 قـــفاوـــملا٥2٤1 ماع ةدعقلا يذ
،اهريسو لمعلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت

9 يف خرؤملا٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــلا8٠٠2 ةــنس لــــيرــــبأ٥1 قـــفاوملا92٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

ددعلاايلعلا بصانملا

8٥ةمهم سيئر

ايلعلا بصانملا

لمعلل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب -١

ةقحلملا لوادجلا

ددعلا

2ةمهم سيئر

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

ةيافحل نامحرلا دبع

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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ايلعلا بصانملا

عومجملا

لمعلل ةيوهجلا تايشتفملا

لمعلل ةيوهجلا تايشتفملا ناونعب -٢

ددعلا

ةمهم سيئر

رئازجلا

ةبانع

ةنيطنسق

ةنتاب

ترايت

نارهو

راشب

ةلقرو

1

1

1

1

1

1

1

1

8

لمعلل ةيئالولا تايشتفملاايلعلا بصانملا

لمعلل ةيئالولا تايشتفملا ناونعب -٣

ددعلا

ةمهم سيئر

راردأ

فلشلا

طاوغألا

يقاوبلا مأ

ةنتاب

ةياجب

ةركسب

راشب

ةديلبلا

ةريوبلا

تسغنمات

ةسبت

ناسملت

ترايت

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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لمعلل ةيئالولا تايشتفملاايلعلا بصانملا

)عبات( لمعلل ةيئالولا تايشتفملا ناونعب -٣

ددعلا

ةمهم سيئر

وزو يزيت
رئازجلا

ةفلجلا
لجيج
فيطس
ةديعس
ةدكيكس

سابعلب يديس
ةبانع
ةملاق

ةنيطنسق
ةيدملا
مناغتسم
ةليسملا

ركسعم
ةلقرو
نارهو
ضيبلا
يزيليإ

جيريرعوب جرب
سادرموب
فراطلا

فودنت
تليسمسيت

يداولا
ةلشنخ

سارهأ قوس
ةزابيت

ةليم
ىلفدلا نيع

ةماعنلا
تنشوميت نيع

ةيادرغ
نازيلغ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

48عومجملا

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


