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ةّيميظنت ميسارم

ةينازيمتاقفن عيزوت لّدــــعــي ،١2٠2 ةـــــنس رـــــبمفون٤قــــــفاوملا٣٤٤١ ماـــــع لوألا عيبر82 يف خّرؤم٥2٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
..............................................................................................................................عاطق لك بسح١2٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

ةينازيمتاقفن عيزوت لّدــــعــي ،١2٠2 ةنس ربمفون٤قفاوملا٣٤٤١ ماـع لوألا عــــيبر82 يف خّرؤـــم٦2٤-١2 مــقر يذـــيفنتموـــسرم
..............................................................................................................................عاطق لك بسح١2٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

ةـينازيم يف داــــــمتعا لــقن نـمضــتــي ،١2٠2 ةنس ربمفون٤قـفاوـملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم٧2٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
..............................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـــييست

تاــــــــعاق جاردإ ةداــعإ تاـيفيك ددحي ،١2٠2 ةنس ربمفون٤قـفاوـملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم82٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
اذــكو نونـفـلاو ةــفاـــقــثـلا ةرازوــل اــهرــييـست دانسإو ةــلودـــلل ةــصاــخلا كالــمألا نــمض تاـيدلبلل ةــعـباــتـلا يئاــمنيسلا ضرعلا
..................................................................................................لـيوحتلاب ةــينعملا تاـيدلبلا ةدئافل ةلودلل ةيلاملا ةمهاسملا

يذيفنتلا موسرملا مـّمـتيو لّدـــعـي،١2٠2 ةنس ربمفون٤ قـفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم٩2٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
نيفظوملل ةحونمملا ةيفاضإلا ةلطعلا ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربمفون2 قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٣١ يف خّرؤملا٠2٣-٧١ مقر
.........................................ةيفارغجلا قطانملا ضعب يف جراخلا يفو ينطوــــلا بارــتلا نم قــطاــنملا ضعب يف نوــلمعي نــيذــلا

٦٩٤-٣8 مقر موـــــسرملا لّدــــــعي ،١2٠2 ةـــنس رـــبمفون٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عيبر82 يف خّرؤم٠٣٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
ادوقو عــّيمملا لورــتبلا زاـــغ لاـــمعتسا طورشب قــــــــلعتملاو٣8٩١ ةـــــــنس تــــــشغ٣١ قـــــفاوملا٣٠٤١ ماع ةدعقلا يذ٤ يف خرؤــملا
..................................................................................................................................................................هعيزوتو تاراــيسلل

مقر يذيفنتلا موـسرملا لّدـــــعي ،١2٠2 ةـــنس رـــــبمفون٤ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف خّرؤـــم١٣٤-١2 مــقر يذـــيفنتموــسرم
فيلاكت ناوـنعب تاوالــــــعلا حــــنم طورـــش ددحي يذــلا٣١٠2 ةــنس وــــينوي8١ قـــفاوـملا٤٣٤١ ماـع ناـبعش٩ يف خرؤــــملا8١2-٣١
................................................................................................................................................................ءابرهكلا جاتنإ عيونت

حنم تايفيكو طورش ددحي ،١2٠2 ةنس رـــبمفون٤ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف خّرؤم2٣٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
....................................................................................زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا

يذـــيفنتلا موسرملا مـــّـمتيو لّدــــــعي،١2٠2 ةنس ربمفون٤ قفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم٣٣٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
ةــيمومعلا ةــعفنملاب حــيرصتلا نمـضتملاو٣١٠2 ةنس وـيلوي٧ قــــــفاوملا٤٣٤١ ماـــع ناـــبعش82 يف خرؤملا١٦2-٣١ مقر
....................................................ىسوم دالوأو ةواره نيب طبارلا22١ مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل

ةعفنملاب حــيرصتلا نــــمـضتي ،١2٠2 ةنس ربمفون٤ قفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤـــم٤٣٤-١2 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
................................................ةيرارد -١١١ مقر يئالولا قيرطلا جاودزاو ةيامح لاغشأ زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا

مقر يذـيفنتلا موسرملا مـمــــتي ،١2٠2 ةــــنس رــــبمفون٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماـــــع لوألا عيبر82 يف خّرؤم٥٣٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
حـــــلاصملا رـــــييستو مـــيظنت دـــــــعاوــــق ددـــحي يذـــــلا٣١٠2 ةنس رـياني٥١ قـفاوـــملا٤٣٤١ ماـــــع لوألا عيبر٣ يف خّرؤملا٣١-٣١
.............................................................................................................................................نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيجراخلا

ةيئالولا ةيريدملا  ءاشنإ نــمضتي ،١2٠2 ةــنس رـــبمفون٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماع لوألا عيبر82 يف خّرؤم٦٣٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
..............................................................................................................................................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل

ةّيدرف ميسارم

......لدعلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رـبمفون3 قـفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم

نيدهاجملا ةرازول ماعلا نيمألا نييــــعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون3 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................قوقحلا يوذو

ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٨2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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كالمأل نيريدم ماهم ءاهنإ ناـنمضتي ،1202 ةنس ربوـتكأ03 قـفاوملا3441 ماع لوألا عــيبر32 يف ناخّرؤم ناــــيذيفنت ناموسرم
......................................................................................................................................................................نيتيالو يف ةلودلا

يف ةيلحملا ةرادإلا رـيدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون2 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................فلشلا ةيالو

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رــبوتكأ03 قـــفاوملا3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو يف صيخلتلاو

ةـــــماعلا ةرادإلا رــــــيدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قــــفاوملا3441 ماــــع لوألا عـــــيبر32 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــــسرم
.........................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوــــقاطلا لاقتنالا ةرازوب

لاقتنالا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماـع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيـــــفنت موـسرم
....................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤـم يذـيفنت موـسرم
.....................................................................................................................................اقباس - نيدهاجملا ةرازوب صيخلتلاو

ةيالو يف نيدهاجملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنس رـــبمفون3 قــــفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يذــيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................نارهو

ينطولا دـــهعملا رــــيدم ماهم ءاهنإ نـــمضتي ،1202 ةنس ربمفون2 قـــــفاوملا3441 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤــم يذيفنت موسرم
........................................................تسغنماتب فاقوألاو ةـيـــنيدلا نوؤـشلا ةرادإب ةــــصاـــــــخلا كالسألل صصـــختملا نـــيوكتلل

ةيدعاقلا تآشنملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 مع لوألا عيبر32 يف خّرؤــــم يذيفنت موسرم
...........................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةيفارشتسالا تاساردلاو تازيهجتلاو

ةضايرلاو بابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـس رـــبمفون2 قـــفاوملا3441 ماــــــع لوألا عــــــيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................ةياجب ةيالو يف

ةحالفلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رـــبمفون2 قــــفاوملا3441 ماـع لوألا عيبر62 يف خّرؤـم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو

ةيحالفلا حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماـــــــــع لوألا عـــــيبر32 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
...................................................................................................................................................................يقاوبلا مأ ةيالو يف

يراـقعلا رـــييستلا رــــيدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤـــــم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون2 قفاوملا3441 ماع لوألا عـــــيبر62 يف خّرؤم يذـيفنت موسرم
.........................................................................................اقباس - تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو

تاـــــساردلاب فّلــــــكم ماـــــهم ءاـــــهنإ نــــــمضتي ،1202 ةــــــنس رــــــبوتكأ03 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................يعامتجالا نامضلاو لـيغشتلاو لــمعلا ةرازوب صـــيخلتلاو

حلاصمب تاسارد ةسيئر نييــعت نـــمضتي ،1202 ةنس رـبوـــتكأ03 قـفاوملا3441 ماع لوألا عـــــيبر32 يف خّرؤــم يذـــــيـــفنت موـسرم
...............................................................................................................................................................................لوألا ريزولا

صـــــيخلتلاو تاــــساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قـــفاوملا3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدـتنملا ريزولا حـلاصمب

ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماــع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................قرش - نارهو

ةيالو يلاو ناويد سيئر نييــــــعت نــــمضتي ،1202 ةـنس رـبوتكأ03 قـفاوملا3441 ماع لوألا عــــيبر32 يف خّرؤــم يذيفنت موـــسرم
.....................................................................................................................................................................................ةدكيكس

٥٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر2
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ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٨2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمفون٧ 4

يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم نييـــــعت نمضتي ،1202 ةـنس ربمفون2 قـــــفاوملا3441 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤــم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

ةرازوب ةماعلا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماـع لوألا عيبر32 يف خّرؤـم يذــيفنت موـسرم
......................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا

نيدهاجملا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤــم يذــيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................قوقحلا يوذو

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماـع لوألا عيبر32 يف خّرؤــم يذيفنت موـــسرم
.......................................................................................................................................................................ةدكيكس ةيالو يف

...تسغنمات ةعماجب نييعتلا نانمضتي ،1202 ةنس رــبوتكأ03 قـفاوملا3441 ماع لوألا عــــيبر32 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون2 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤـــم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................نيينهملا

نارمعلاو نكسلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤـم يذـيفنت موـسرم
....................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون2 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤم يذــيفنت موسرم
.................................................................................................................................سارهأ قوس ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

يف ةيئاملا دراوملل نيريدم نييــــــعت نــمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماع لوألا عـيبر32 يف خّرؤـــــم يذيفنت موــسرم
...........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

ةيئاملا دراوملل بدتنم ريدم نييـــــــعت نـمضتي ،1202 ةنــــس رــبوــتكأ03 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤـم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبل ةيرادإلا ةعطاقملاب

........ةحصلا ةرازوب رـيدم بـــئان نييعت نـمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف ناكسلاو ةحصلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441 ماع لوألا عــيبر32 يف خّرؤــم يذـــيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................ةريوبلا ةيالو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

تشغ81 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ71 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،1202 ةنس ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم رارق
........ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو ىدل ةأشنملا نعطلل ةينطولا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنس

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةينالديصلا داوــملا لـــــيجست ررــــقم لـــيدعت تاــيفيك دّدـــحي ،1202 ةـــنس رــــبوتكأ3 قـــــفاوملا3441 ماـــــع رــــفص62 يف خّرؤــــم رارــــق
....................................................................................................................................................يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

)عبات( سرهف

27

27

27

27

2٧

28

28

28

28

28

28

28

29

29



٥٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر2
5م١202 ةنس ربمفون٧

ةـّيميظنت ميسارم
ةــــصخرو )جد٠٠٠.١8٣.٧8٤.2( رانيد فــــلأ نوــــنامثو دـــــحاوو
انويلم نونامثو ةعبسو ةئامعبرأو نارايلم اهردق جمانرب
)جد٠٠٠.١8٣.٧8٤.2( رانيد فلأ نونامثو دحاوو ةئامثالثو
اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقي

8 قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا يف
ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )١2٠2

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا عــــيبر٨2 يفخّرؤــــم٥2٤-١2 مـــقر يذــــيفنتموــــسرم
لّدــــعــي ،١202 ةـــــنس رـــــبمفون٤قــــــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــع
١202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ماــــع لاوـــش٧2 يف خّرؤــــمـلا٧٠-١2 مـــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤمـلا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــنس وــــينوي٠٣ قــــفاوـــــملا2٤٤١ ماــــع ةدـــــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خّرؤمـلا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وــــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩١ يف خّرؤمـلا٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويلوي٣١ قفاوملا٩١٤١ ماع لوألا عيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
انوــــــــيلم نوــــــناـــــمثو ةـــــــــعبسو ةـــــــئاــــمــــــعبرأو ناراــــيلم هردـــــــق
)جد٠٠٠.١8٣.٧8٤.2( رانيد فلأ نونامثو دحاوو ةئامثالثو
ةـــــــعبسو ةــــــئامعبرأو ناراــــــيلم اـــــهردـــــق جــــمانرب ةـــــــصخرو
راــــنيد فــــلأ نوــــنامثو دــــحاوو ةــــئامثالثو اــــنويلم نوــــنامثو
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقم )جد2.٠٠٠.١8٣.٧8٤(
لاوش٧2 يف خّرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(
نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع
اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا
.موسرملا

هردق عفد دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :2 ةّداملا
ةــــئامثالثو اـــنويلم نوـــنامثو ةــــعبسو ةــــئامعبرأو ناراــــيلم

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم »ب« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم »أ« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

ةصصخملا غلابملا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

رـيـغ تاـقـفـنـل يطاـيـتــحا
ةعّقوتم

عومجملا

عاطقلا

ةعانصلا

يرلاو ةحالفلا

ةجتنملا تامدخلا معد

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيرادإلاو ةيداصتقالا

نيوكتلاو ةيبرتلا

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

عومجملا

١8٣.٧8٤.2

١٨٣.٧٨٤.2

١8٣.٧8٤.2

١٨٣.٧٨٤.2

2٧٥

١٩8.٣١

٠٥٣.٤

8٤٠.٧٥

٩2٦.٧٩٠.١

١٩8.٣١٣.١

١٨٣.٧٨٤.2

2٧٥

١٩8.٣١

٠٥٣.٤

8٤٠.٧٥

٩2٦.٧٩٠.١

١٩8.٣١٣.١

١٨٣.٧٨٤.2



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٨2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمفون٧ 6

لوألا عــــيبر٨2 يفخّرؤـــم٦2٤-١2 مــقر يذـــيفنتموـــسرم
لّدــــعــي ،١202 ةـــــنس رـــــبمفون٤قــــــفاوملا٣٤٤١ ماـــــع
١202 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناـــــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءانــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس وـيلوي٧ قـــفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ماـــع لاوـــش٧2 يف خّرؤــــمـلا٧٠-١2 مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

٩١ يف خّرؤمـلا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خّرؤمـلا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وــــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩١ يف خّرؤمـلا٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قـــــلعتملاو8٩٩١ ةـــنس وــــيلوي٣١ قــــفاوملا٩١٤١ ماــــع لوألا عــــيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠8١( راــــــــنيد نوـــــــيلم نوـــــــــناـــــمثو ةـــــئاـــم هردــــــــق
راــــــنيد نوــــيلم نوـــــــناـــمثو ةـــــئاــم اــــهردــــق جـــمانرب ةــــــصخرو
يئاـــهنلا عــباطلا تاذ تاـــقفنلا يف نادّيـــقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠8١(
لاوش٧2 يف خّرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(
نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع
اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )١2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا
.موسرملا

عــــفد داـــــمتعا١2٠2 ةـــــنس ةــــــينازيمل صصــــــخي:2 ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠8١( راــــــنيد نوـــــــــيلم نوـــــــــناــــمثو ةــــــئام هردـــــــــــق
راــــــــــنيد نوـــــــيلم نوـــــنامثو ةـــــئام اــــــهردـــــــق جـــــمانرب ةصخرو
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠8١(
لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا(

نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١ ماع
قـــحلملا ”ب” لودــجلل اـــقبط )١2٠2 ةــــنسل يلــــيمكتلا ةــــيلاملا

.موسرملا اذهب

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رـــــشني:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا عيبر٨2 يفخّرؤم٧2٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
لــقن نـــمضــتــي ،١202 ةــنس رـــبمفون٤قــــفاوـملا٣٤٤١ ماــــع
تاعامجلاو ةـيلخادلا ةرازو رــييست ةـينازيم يف دامتعا
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـع لاوـــش8 يف خرؤـــمـلا٧١-٤8 مـــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٦١ يف خرؤمـلا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم »ب« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم »أ« لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

ةصصخملا غلابملا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

جمانربلا ةصخرعفدلا دامتعا

رـيـغ تاـقـفـنـل يطاـيـتــحا
ةعّقوتم

عومجملا

ةيدعاقلا تآشنملا
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

عومجملا

عاطقلا

٠٠٠.٠8١

000.0٨١

٠٠٠.٠8١

000.0٨١

٠٠٠.٠8١

000.0٨١

٠٠٠.٠8١

000.0٨١
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)أ( قحلملا لودجلا

6.000.000

6.000.000

5.000.000

5.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

02 - 31

03 - 37

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

.......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا مسقلا عومجم

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

................................................................ةيندملا ةلاحلا - ةيزكرملا ةرادإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

نيوانعلا

ةـــــيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا ةرازو رـــييست ةـــينازيم يف
''أ'' لودــــــجلا يف ةــــنيبملا باوــــبألا يفو ةــــينارمعلا ةــــئــيهتلاو
.موسرملا اذهب قحلملا

هردــــــق داـــمتعا١2٠2 ةـــنـــس ةــــينازيمل صصــــخي:٢ ةّداملا
دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.١٥١( رانيد نويلم نوسمخو دحاوو ةئام

ةــــــيلحملا تاـــــعامجلاو ةـــــيلخادلا ةرازو رـــــييست ةــــينازيم يف
''ب'' لودــــجلا يف ةــــنّيبملا باوــــبألا يفو ةــــينارمعلا ةئـــيهتلاو
.موسرملا اذهب قحلملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
اذه ذيفنتب ،هصخي اـــميف لــــك ،ةـــينارمعلا ةـــئيهتلاو ةــــيلحملا
ةّيروـــــــهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رـــــشني يذـــــلا موــــسرملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ماـــع لاوـــش٧2 يف خرؤــــمـلا٧٠-١2 مـــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

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

8١ يف خرؤملا٤٠-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــنس يـــــفناج2 قـــــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةــيــنازــيــم نــم ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتـــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.١٥١( رانيد نويلم نوسمخو دحاوو ةئام

)جد( ةاغلملا تادامتعالاباوبألا مقر
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)عبات( )أ( قحلملا لودجلا

140.000.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

151.000.000

01 - 31

ثلاثلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

..............................................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةيندملا ةيامحلا
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم
...................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

)ب( قحلملا لودجلا

6.000.000

6.000.000

5.000.000

5.000.000

6.000.000

6.000.000

11.000.000

01 - 33

90 - 34

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
لوألا عرفلا
ةماعلا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...............................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيزكرملا ةرادإلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر
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)عبات( )ب( قحلملا لودجلا

140.000.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

151.000.000

01 - 33

ثلاثلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...............................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيندملا ةيامحلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا عرفلا عومجم
.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

لوألا عيبر٤١ يف خرؤملا٣٠-١١ مقر نوناقلاىضتقمبو –
،امنيسلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس رياربف٧١ قفاوملا2٣٤١ ماع

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلاىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلاىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

ىدامج٦١ يف خرؤمـلا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

،هنم١١١و٠١١ ناتداملا اميس ال ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ةجحلا يذ٦ يف خرؤملا٣٥-٧٦ مقر موسرملا ىضتقمبو –
زاــيتمالاب قـــلعتملاو٧٦٩١ ةـــنس سرام٧١ قــفاوملا٦8٣١ ماـع
ضرـــعلل ةـــيراجتلا تالــحملا لالـــغتسال تاـــيدلبلل حوـــنمملا
،يئامنيسلا

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــــنس وــــــينوي٠٣ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدـــــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥٥٤-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماعىلوألا ىدامج٦١
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

لوألا عـــيبر٨2 يفخّرؤــــم٨2٤-١2 مــــقر يذـــيفنتموــــسرم
ددــــــحي ،١202 ةــــنس رــــبمفون٤قـــــفاوـملا٣٤٤١ ماـــــع
يئامنيسلا ضرعلا تاــــــــعاق جاردإ ةداــعإ تاـيفيك
ةــلودلل ةصاخلا كالمألا نمض تاـــــــــيدلبلل ةعباتلا

اذكو نونفلاو ةفاقثلا ةرازول اهرــييست دانسإو
ةــينعملا تاـيدلبلا ةدئافل ةلودلل ةيلاملا ةمهاسملا
.لـيوحتلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
ةـفاـقـثـلا ةرـيزوو ةـيـلاملا رـيزوو ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتــلاو ةــيــلحملا

،نونفلاو

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رـــفص٣2 يف خرؤـــملا2١-٠8 مــقر نوـــناقلاىــــضتقمبو –
نوـــــناق نــــمضتملاو٠8٩١ ةـــــنس رـــــبمسيد١٣ قـــــفاوملا١٠٤١
،هنم88 ةداملا اميس ال ،١8٩١ ةنسل ةيلاملا

ىداــــمج٤١ يف خرؤــــملا٠٣-٠٩ مــــقر نوــــناقلاىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق
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: نم ةنجللا نوكتت

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نع نيلثمم )٣( ةثالث –
،ةنجللا سيئر مهنيب نم ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملا ةرازو نع )2( نيلثمم –

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازو نع )2( نيلثمم –

ةنامأ ةيلحملا تاعامجلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىلوتت
.ةنجللا

فـــــــلكملا رــــــيزولا نـــــم رارــــــق بــــــجومب ةــــنجللا ءاــــضعأ ّنيــــــعي
ةيرازولا تاعاطقلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةيلحملا تاعامجلاب
.ةينعملا

نأ هــــــنأش نــــم صــــخش يأــــب ةــــناعتسالا ةــــنجللا نــــكمي
.اهلامعأ يف اهدعاسي

: يتأي امب ةينطولا ةنجللا فّلكت:٩ ةّداملا

يئامنيسلا ضرعلا تاعاق جاردإ ةداعإ ةيلمع ريس ةعباتم –
ةفاقثلا ةرازول اهرييست دانسإو ةلودلل ةصاخلا كالمألا نمض
،ةضرتعملا تابوعصلا عفرل لولح حارتقاو ،نونفلاو

صوصنملا يئاهنلا ميلستلا رضحم نم ةخسن مالتسا –
،موسرملا اذه نم2١ ةداملا يف هيلع

ةـــــيلمعل يـــمييقتلا رــــيرقتلاو ةـــيئاهنلا ةــــليصحلا دادــــعإ –
ةـــــصاخلا كالــــمألا نــــمض يــــئامنيسلا ضرــــعلا تاــــعاق جاردإ
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول اهرييست دانسإو ةلودلل

تاــــعاق لـــيوحتب ةـــينعملا تاــــيدلبلا دــــيفتست:0١ ةّداملا
كالـــــمألا نـــمض جاردإلا ةداـــعإ عوـــضوم ،يــــئامنيسلا ضرــــعلا
ةدـئاـفــل عــفدــت ةــلودــلــل ةــيــلاــم ةــمــهاسم نــم ،ةــلودــلــل ةصاخلا

.ةيدلبلا ةينازيم

رارـــق بــــجوــمب ةـــيلاــملا ةــــمهاسملا طــبــض تاــــــيفيك ددــــحت
ريزولاو ةيلحملا تاعامجلاب فـلكملا رـــيزولا نيب كرـــتشم
.ةيلاملاب فلكملا

يئاــــــمنيسلا ضرـــــعلا تاــــــعاق رـــــييست دـــــنسي:١١ ةّداملا
اهلالغتسا اهنكمي يتلا ةفاقثلاب ةفلكملا ةرازولا ىلإ ةينعملا

نع اهحنم وأ ،اهل ةعباتلا تاسسؤملا فرط نم ةرشابم
صاوخ وأ/و نييمومع نييداصتقا نيلماعتمل زايتمالا قيرط
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ضرــعلا تاـــعاقل يلـــعفلا مـــيلستلا قــــيثوت مــــتي:2١ ةّداملا
اهرييست دانسإو ةلودلل ةصاخلا كالمألا ةدئافل يئامنيسلا
نيب ايروضح ررحي رضحم بجومب نونفلاو ةفاقثلا ةرازول

ةصتخملا ةلودلا كالمأ حلاصم لثممو ةينعملا ةيدلبلا لثمم
ايمك ادرج لمشيو ،ةيئالولا ةفاقثلا حلاصم لثممو ايميلقإ

ةـيـنــعملا يئاــمــنــيسلا ضرــعــلا تاــعاــقــل اــيرــيدــقــتو اــيــعوــنو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ادعم اهتايوتحمو

2 يف خرؤملا٧2٤-2١ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

نــــم١١١و٠١١ نيــــتداملا ماــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
2٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمج٦١ يف خرؤـــمـلا٦١-٠2 مـــقر نوــناقلا
ةيلاملا نوـــناق  نــمضتملاو٠2٠2 ةنس رــــبمسيد١٣ قــــفاوملا
ةداعإ تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،١2٠2 ةنسل
نمض تايدلبلل ةعباتلا يئامنيسلا ضرعلا تاعاق جاردإ
ةـــفاقثلا ةرازوـــل اـــهرييست داـــنسإو ةــــلودلل ةـــصاخلا كالـــمألا

تاـيدـلـبـلا ةدـئاـفـل ةـلودـلـل ةـيـلاملا ةــمــهاسملا اذــكو ،نوــنــفــلاو
.ليوحتلاب ةينعملا

ضرعلا تاعاق ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:2 ةّداملا
ماكحأل اقيبطت ،تايدلبلا ةدئافل اهنع لزانتملا يئامنيسلا
ماع رفص٣2 يف خرؤملا2١-٠8 مقر نوناقلا نم88 ةداملا

نوــــــناق نــــمضتملاو٠8٩١ ةــــنس رـــبمسيد١٣ قـــــفاوملا١٠٤١
اهطاشن نع ةلوحملا وأ ةلغتسملا ريغ ،١8٩١ ةنسل ةيلاملا
.يلصألا

يئاــــمنيسلا ضرـــعلا تاـــعاق جاردإ ةداــــعإ مــــتت:٣ ةّداملا
ةصاخلا كالمألا نمض ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
اقبط ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا ةلوادم دعب ةلودلل
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

بجومب ،ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا لكشي:٤ ةّداملا
ديدحتب فلكت ةصاخ ةنجل ،هسيئر نم حارتقا ىلع ءانب ،ةلوادم
كالمألا نمض اهجاردإ ةداعإ  حرتقملا يئامنيسلا ضرعلا تاعاق
.ةلودلل ةصاخلا

ضرـــعلا تاـــعاق ةـــمئاق ةـــصاخلا ةنجللا ضرـــعت:٥ ةّداملا
ةصاخلا كالــمألا نــمض اــهــجاردإ ةداــعإ حرــتــقملا يئاــمــنـــيسلا
يــبعشلا ســلجملا ســـيئر ىلع ،اــــهتايصوتب ةــــقفرم ،ةــــلودلل
.ةلوادملل سلجملا ىلع اهضرع ىلوتي يذلا يدلبلا

يئامنيسلا ضرعلا تاعاق ةمئاق ةلوادملا نمضتت نأ بجي
.جاردإلا ةداعإب ةينعملا

ةنمضتملا يدلبلا يبعشلا سلجملا ةلوادم ذّفنت:٦ ةّداملا
ةصاخلا كالمألا نمض يئامنيسلا ضرعلا تاعاق جاردإ ةداعإ
.هب لومعملا عيرشتلل  اقبط يلاولا ةقفاوم دعب ةلودلل

ةينعملا ةيدلبلل ةصتخملا حلاصملا ىلع نّيـعتي:٧ ةّداملا
يئامنيسلا ضرعلا تاعاقل لصفم درجو يفصو نايب دادعإ
.اهتايوتحمو ةينعملا

ةيلحملا تاعامجلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل سسؤت:٨ ةّداملا
ضرعلا تاعاق جاردإ ةداعإ ةيلمع ةعباتمب فلكت ةينطو ةنجل

اـهرـيــيست داــنسإو ةــلودــلــل ةصاخلا كالــمألا نــمض يئاــمــنــيسلا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول



٥٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر2
11م١202 ةنس ربمفون٧

: يتأي ام مسري

ماـــكحأ ضـــعب مّمـــتيو موـــسرملا اذـــه لّدــــعي : ىلوألا ةّداملا
ماــــــع رـــــفص٣١ يف خرؤـــــملا٠2٣-٧١ مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا

ةــــلطعلا ددـــحي يذـــــلا٧١٠2 ةــــنس رــــبمفون2 قــــفاوملا٩٣٤١
ضعـب يف نوــلــمــعــي نــيذــلا نيفــظوــمــلــل ةــحوــنــمملا ةــيــفاضإلا
قطانملا ضعب يف جراخلا يفو ينطولا بارتلا نم قطانملا
.ةيفارغجلا

موسرملا نم٣و2 نيتداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :2 ةّداملا
قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٣١ يف خرؤملا٠2٣-٧١ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ناررحت و ،هالعأ روكذملاو٧١٠2 ةنس ربمفون2

تاــــيالوب نوــــلمعي نــــيذلا نوـــــفظوملا دــــيفتسي:2 ةداملا"
ةــــلــــقروو راشبو يزــــيــــلــــيإو فودــــنـــــتو تسغـــــنـــــماـــــتو راردأ

راتخم يجاب جربو نوميميتو يداولاو طاوغألاو ةيادرغو
ريغملاو تناجو ترقوتو مازق نإو حلاص نإو سابع ينبو
،الماك اموي )٠2( نورشع اهردق ةيفاضإ ةلطع نم ةعينملاو
.''ةحارلل ةينوناقلا ةيونسلا ةلطعلا ىلع ةدايز

تاــــــيالوب نوـــــلمعي نــــيذلا نوــــفظوملا دـــــيفتسي:٣ ةداملا"
ةلطع نم لالج دالوأو ةركسبو ةفلجلاو ضيبلاو ةماعنلا
ةلطعلا ىلع ةدايز ،ةلماك مايأ )٠١( ةرشع اهردق ةيفاضإ
.''ةحارلل ةينوناقلا ةيونسلا

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازـــــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

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

لوألا عيبر٨2 يفخّرؤم0٣٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
لّدــــــعي ،١202 ةـــنس رـــبمفون٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع
ماع ةدعقلا يذ٤ يفخرؤــملا٦٩٤-٣٨ مقر موـــــسرملا
قــــــــلعتملاو٣٨٩١ ةـــــــنس تــــــشغ٣١ قـــــفاوملا٣0٤١
ادوقو عــّيمملا لورــتبلا زاـــغ لاـــمعتسا طورشب
.هعيزوتو تاراــيسلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــتدامـلا اـــميس ال ،روــتسدلا ىلـــع ءاــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٩2 يف خرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قـــــلعتملاو١٠٠2 ةـــنس تــــشغ٩١ قــــفاوملا22٤١ ماــــع ىلوألا

لدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
،ممتملاو

يلاوـــــــلا ىلإ يلـــــعفلا مـــــيلستلا رــــضحم نــــم ةــــخسن لـــــسرت
8 ةداملا يف ةروكذملا ةينطولا ةنجللا ىلإو ايميلقإ صتخملا
.هالــــعأ

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ
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عــــــيبر٨2 يفخّرؤـــــــم٩2٤-١2 مــــــقر يذــــــيفنتموـــــسرــــم
،١202 ةـــــــنس رـــــبمفون٤ قـــــــفاوملا٣٤٤١ ماــــــع لوألا
02٣-٧١ مــــــقر يذــــــيفنتلا موـــــسرملا مـّمــــــتيو لّدـــــــعـي
رـــبمفون2 قــــفاوملا٩٣٤١ ماـــع رــــفص٣١ يف خّرؤــــملا

ةحونمملا ةيفاضإلا ةلطعلا ددحي يذلا٧١02 ةنس
نم قــطاــنملا ضعب يف نوــلمعي نــيذــلا نيفظوملل
قطانملا ضعب يف جراخلا يفو ينطوــــلا بارــتلا
.ةيفارغجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنب –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٩٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
مـــيظنتلاب قــلعتملاو٤8٩١ ةـــنس رـــياربف٤ قــــفاوملا٤٠٤١ ماـــع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ىداـــــمج٩١ يف خرؤــــملا٣٠-٦٠ مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو –
نـمضتملاو٦٠٠2 ةــنس وـــيلوي٥١ قـــفاوملا٧2٤١ ماـــع ةـــيناثلا
ةداملا اميسال ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

،هنم٥٩١

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماـع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠2٣-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربمفون2 قفاوملا٩٣٤١ ماع رفص٣١
يف نوــلمعي نــــيذلا نيـــفظوملل ةــــحونمملا ةــــيفاضإلا ةــــلطعلا

ضـــــعب يف جراـــخلا يفو يـــنطولا بارـــتلا نـــم قـــطانملا ضــــعب
،ةيفارغجلا قطانملا
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طاشن ةسرامم تبثت ىرخأ ةقيثو يأ وأ يراجتلا لجسلا –
ءاـــــــبرهك - اــــــكيم وأ تاراــــــيسلا ءاــــــبرــــــهك وأ تاراــــــيسلا اــــــكيناكيم
،تارايسلا

رـــــــيزولا نـــــم ةدــــمتعم ةـــــئيه اــــهمّلست ةءاـــــفكلا ةداــــهش –
،مجانملاب فلكملا

طسوتم ةعبارلا ةنسلا نع لقي ال ىوتسمب ةيسردم ةداهش –
يتلا تازيهجتلا بيكرتب مايقلل لهؤملا نوعلل اهلداعي ام وأ

،ادوقو عيمملا لورتبلا زاغ لامعتسا نم نكمت

ةحاسمب طاشنلا ةــسراممل لـــــحم دوــــــجو تــــــبثت ةـــــقيثو –
،2م٠٦ نع لقت ال

.طاشنلا ةسراممل ةمزاللا لئاسولا ةمئاق –

ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب دامتعالا تايفيك ددحت
ريزولاو تاقورحملاب فلكملا ريزولاو مجانملاب فلكملا
.”ةيندملا ةيامحلاب فلكملا

نم نكمي زيهجت لك ىلع ةقفاوملا متت نأ بجي:8 ةداملا''
،تارايسلا يــف دوـــقوـــك عـــّـيمملا لورـــــتبلا زاـــــغ لاـــــمعتسا

يف ةـــصتخملا ةــــحلصملا لـــبق نـــم ،ةــــمدخلا يف لوـــــخدلا لــــبق
ةـــــقفاوــملا تاــــيفيك حــــــضوتو ،مـــــجانملاب ةـــــفلكملا ةرازوــــلا

.مجانملاب فلكملا ريزولا نــــــم رارـــــق بـــــجومب

نم نكمت يتلا تازيهجتلا هذه لالغتسا يف عورشلا متي ال
دعب ّالإ تارايسلا يف دوقوك عّيمملا لورتبلا زاغ لامعتسا
دوقوك عّيمملا لورتبلا زاغ لامعتسا ةصخر ىلع لوصحلا

مجانملاب ةفلكملا ةرازولا يف ةصتخملا ةحلصملا اهمّلست
ىلع فارشإلاو ةبقارملا دعبو بيكرتلا ةداهش ساسأ ىلع
دــــــنعو ،هــــــب لوــــمعملا مــــيظنتلل اــــقفو ةـــــيميظنتلا براــــجتلا
ةــــصخر جذوـــــمن ددـــــحيو .ةــــبوـــلطملا ســـــيياقملل ،ءاــــــــضتقالا
كرتشم رارق بجومب دوقوك عّيمملا لورتبلا زاغ لامعتسا

.لقنلاب فلكملا ريزولاو مجانملاب فلكملا ريزولا نيب

تاـــــــــئيهلا ضوــــــــــفي نأ مــــــجاـــنملاب فــــــلكملا رـــــيزوـــــلا نــــــكمي
براجتلا ىلع فارشإلاو ةبقارملاب مايقلل ةدمتعملاو ةصتخملا
لسرتو .اهتقباطم نم دكأتلل تازيهجتلا هذه ىلع ةيميظنتلا

ةـحـلـصملا ىلإ فارشإلاو ةـبــقارـملا رــضـحـم تاـئـيـهـلا هذــه
.”مجانملاب ةفلكملا ةرازولا يفةصتخملا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني:٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ىلوألا ىدامج٩١ يف خرؤملا٠١-٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةئيبلا ةيامحب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماع

،لدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف

ةدعقلا يذ٣١ يف خرؤملا٠2-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع
ةـيـمـنـتـلا راـطإ يف ثراوــكــلا رــيــيستو ىرــبــكــلا راــطــخألا نــم
،ةمادتسملا

ةدعقلا يذ٤١ يف خرؤملا2٠-٩١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلاب قلعتملاو٩١٠2 ةنس ويلوي٧١ قفاوـــــملا٠٤٤١ ماع
،عزفلاو قئارحلا راطخأ نم ةياقولل ةماعلا

ةدعقلا يذ٤ يف خرؤملا٦٩٤-٣8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
طورشب قلعتملاو٣8٩١ ةنس تشغ٣١ قفاوـــــملا٣٠٤١ ماع
،هعيزوتو تارايسلل ادوقو عيمملا لورتبلا زاغ لامعتسا

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوــــملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٩٣2-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا١2٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٩١

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

موسرملا ماكحأ ضعب موــسرملا اذـــه لدـــعي:ىلوألا ةّداملا
٣١ قفاوـــــملا٣٠٤١ ماع ةدعقلا يذ٤ يف خرؤملا٦٩٤-٣8 مقر
لورتبلا زاغ لامعتسا طورشب قلعتملاو٣8٩١ ةنس تشغ
.هعيزوتو تارايسلل ادوقو عّيمملا

مقر موسرملا نم8و٧و٤ داوملا ماكحأ لدعت:2 ةّداملا
تشغ٣١ قفاوـــــملا٣٠٤١ ماع ةدعقلا يذ٤ يف خرؤملا٦٩٤-٣8

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٣8٩١ ةنس

يف دوقوك عيمملا لورتبلا زاغ لامعتسا نكمي :٤ ةداملا''
نم عاونأ ةدع وأ عون عم اجيزم وأ ،ةدح ىلع ،تارايسلا
.''نيجه كرحم اهل يتلا كلت اهيف امب دوقولا

نـــــــم نـــــــــكمت يــــــتلا تازـــــــيــــهجتلا بــــــــيكرـــــتب موــــــــقي ال :٧ ةداملا''
نوبكرمّ الإ تارايسلا يف دوقوك ّعيمملا لورتبلا زاغ لامعتسا

بـــــيكرتلا اذـــــه جوــــتيو ،مــــــجانملاب فـــــــلكملا رـــيزوـــلا مـــــهدمتعي
جذوــــــمن ددـــــحيو ،دــــــمتعملا بــــــكرملا اــــــهّملسي بـــــيكرت ةداـهشب

فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب بيكرتلا ةداـــــــهش
داــمـتـعالا بــلـط مدــقــي .لــقــنــلاب فـلــكـملا رــيزوــلاو مــجاـنــملاب
ىدــل ،اــيوــنـعـم وأ اــيــعـيـبط اـصـخـش ،بــلاــطـلا نــم ةرداـبــــمـب
: ةيتآلا قئاثولا نم خسنب اقفرم ،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا
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ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني:2 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ
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لوألا عـــيبر٨2 يفخّرؤم2٣٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
ددحي ،١202 ةـــنس رـــــبمفون٤ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع

كالـــمألل ةـــعباتلا يـــضارألا حـــنم تاـــيفيكو طورـــش
.زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥-٥٧ مقر رمألاىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩٥-٥٧ مقر رمألاىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع ةدعقلا يذ8 يف خّرؤملا٤٧-٥٧ مقر رمألاىضتقمبو –
حسم دادعإ نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمفون2١ قفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا لجسلا سيسأتو ماعلا يضارألا

ةجحلا يذ٧١ يف خّرؤملا٥٠١-٦٧ مقر رمألاىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٦٧٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ليجستلا

ىدامج لوأ يف خّرؤملا٥2-٠٩ مقر نوناقلاىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون8١ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٩2-٠٩ مقر نوناقلاىضتقمبو –
قّلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣-٠٩ مقر نوناقلاىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ىداـــمج82 يف خّرؤــملا2١-٥٠ مــقر نوـــناقلاىـــضتقمبو –
قــــلعتملاو٥٠٠2 ةـــنس تــــشغ٤ قــــفاوملا٦2٤١ ماــــع ةـــيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،هايملاب

لوألا عـــيبر٨2 يفخّرؤـــم١٣٤-١2 مــقر يذـــيفنتموــسرم
لّدـــــعي ،١202 ةـــنس رـــــبمفون٤ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع
٩ يفخرؤــــملا٨١2-٣١ مـــــقر يذـــــيفنتلا موـــــــسرـــــملا

٣١02 ةــنس وــــينوي٨١ قـــفاوـــملا٤٣٤١ ماــــع ناـــبعش
ناوـــــــنعب تاوالـــــــــعلا حــــــنم طورـــــــــش ددـــــــحي يذــــــــلا
.ءابرهكلا جاتنإ عيونت فيلاكت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

تاــــقاطلاو يوــــقاطلا لاــــقتنالا رــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاــــنب –
،ةددجتملا

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوــــملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩ يف خرؤملا8١2-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس وينوي8١ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
جاـــتـــنإ عـــيوـــنـــت فـــيـــلاـــكـــت ناوـــنـــعـــب تاوالـــعـــلا حـــنــــم طورش

،مّمتملاو لّدعملا ،ءابرهكلا

٩2 يف خرؤملا8٩-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧١٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
وأ ةددــجــتملا تاــقاـــطـــلا جاـــتـــنإل ضورـــع بلـــط ءارـــجإ ددـــحـــي
ةــموــظــنملا يف اــهــجاــمدإو كرــتشملا جاــتــنإلا نـــع ةـــقـــثـــبـــنملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئابرهكلا ةقاطلاب ديوزتلل ةينطولا

٦ يف خرؤملا22٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر
تاـــــــــقاطلاو يوــــــقاطلا لاـــــــقتنالا رــــــيزو تاـــــيحالص ددـــــــحي
،ةددجتملا

يف خرؤملا٩٣2-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا١2٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٩١

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

''ةقاطلاب فّلكملا ريزولا'' ةرابع لدبتست:ىلوألا ةّداملا
٩ يف خرؤملا8١2-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ عيمج يف
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس وينوي8١ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
جاـــتـــنإ عـــيوـــنـــت فـــيـــلاـــكـــت ناوـــنـــعـــب تاوالـــعـــلا حـــنــــم طورش

لاقتنالاب فّلكملا ريزولا''ةرابعب ،مّمتملاو لّدعملا ،ءابرهكلا
.''ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا
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2 يف خّرؤملا٧2٤-2١ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

٤ يف خّرؤملا٥٦2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص

يضارألاـــــب ةــــــيــــــعاــــــنصلا ةــــــعارزــــــلا ةــــــيــــــمــــــنــــــت ناوــــــيد ءاشنإ
،ةيوارحصلا

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ةطملا اميسال ،8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ماع نابعش لّوأ يف خرؤملا٦١-8٠ مقر نوناقلا نم ،اهنم ىلوألا

اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤١
ةعباتلا يضارألا حنم تايفيكو طورش ديدحت ىلإ موسرملا
.زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل

عضو ىلإ يمري لمع لك ،حالصتسالاب دصقي :2 ةّداملا
ةـــهجولا تاذ ةــيراقعلا كالــمألا تاردــق نيـــمثتو جاـــتنإلا زـــيح
هجوملا ،تاونسلا ددعتم وأ يونس جاتنإب حامسلل ،ةيحالفلا
وأ ةرـــشابم يـــعانصلا وأ يــناويحلا وأ يرـــشبلا كالـــهتسالل
.هليوحت دعب

لاغشألا ،صوصخلا ىلع ،لامعألا هذه صخت نأ نكمي
يقسلاو زيهجتلاو ةئيهتلاو ةقاطلاو هايملا ةئبعتب ةقلعتملا

.ةبرتلا ىلع ةظفاحملاو سرغلاو هايملا فرصو

تاذ يضارألا حالصتساب ةردابملا ةلودلا نكمي :٣ ةّداملا
يف هزاجنإو ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا ةيحالفلا ةهجولا
.ةيحالفلا ةيمنتلا جمارب راطإ

ةيرئازج ةيسنج نم نييعيبط صاخشأ نكمي :٤ ةّداملا
اضيأ يرئازجلا نوناقلل نوعضخي نييونعم صاخشأ وأ
ةعباتلا ةيحالفلا ةهجولا تاذ يضارألا حالصتساب ةردابملا
ةمهاسمب ،ءاضتقالا دنع ،هزاجنإو ةلودلل ةصاخلا كالمألل
.هب صاخلا طورشلا رتفد دونب بسح ،ةلودلا

يناثلا لصفلا
زايتمالا راطإ يف حالصتسالل يضارألا حنم طورش

: لبق نم حالصتسالل يضارألا حنم متي:٥ ةّداملا

تاطيحملل ةبسنلاب ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا –
ةــــــعارزلا ةـــيمنت ناوـــــيد لـــــخدت لاـــــجم نــــمض لـــــخدت ال يــــتلا
،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

نابعش لّوأ يف خّرؤملا٦١-8٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –
هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع
،هنم8١ ةداملا اميسال ،يحالفلا

ماع ناضمر٦١ يف خّرؤملا١٠-٠١ مقر رمألاىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠١٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا١٣٤١
،هنم١٤و٠٤ ناتّداملا امّيسال ،٠١٠2 ةنسل يليمكتلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلاىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قّلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

لّوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلاىضتقمبو –
،ةيالولاب قّلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش٩2 يف خّرؤملا٩٠-٦١ مقر نوناقلاىضتقمبو –
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٧٣٤١
،لّدعملا

عيبر٤2 يف خّرؤملا2٦-٦٧ مقر موسرملاىضتقمبو –
دادعإب قلعتملاو٦٧٩١ ةنس سرام٥2 قفاوملا٦٩٣١ ماع لّوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ماعلا يضارألا حسم

عيبر٤2 يف خّرؤملا٣٦-٦٧ مقر موسرملاىضتقمبو –
قــــــــلعتملاو٦٧٩١ ةـــــنس سراــــم٥2 قـــــفاوـــملا٦٩٣١ ماــــع لّوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا لجسلا سيسأتب

يفخّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــنس وــــــينوي٠٣ قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةدعـــــقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يفخّرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماـع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥٥٤-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
١٩٩١ ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

٦ يف خّرؤملا٧8-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو٦٩٩١ ةنس رياربف٤2 قفاوملا٦١٤١ ماع لاّوش

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ءاشنإ

٧ يف خّرؤملا٩٥٤-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس ربمسيد8١ قفاوملا٧١٤١ ماع نابعش

لّدــعملا ،ةــيــحالــفــلا تاــيــنواــعــتــلا ىلع قــبــطـــت يتـــلا دـــعاوـــقـــلا
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٣8٤-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا٧٩٩١ ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا8١٤١ ماع نابعش٥١
كالـمألا نـم ةـيضرأ عـطــق زاــيــتــما قــح حــنــم تاــيــفــيــك ددــحــي
تاــــــحاسملا يف ةــــــلودــــــلــــــل ةــــــعــــــباـــــــتـــــــلا ةصاخلا ةـــــــيـــــــنـــــــطوـــــــلا
،ممتملاو لّدعملا ،هطورشو هئابعأو ،ةيحالصتسالا
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ةـــــــعارزلا ةــــيمنت ناوــــــيد فرـــــط نـــــم وأ ةــــــيحالفلا يـــــضارألل
موسرملا بجومب أــشنملا ةــــيوارحصلا يــــضارألاب ةــــيعانصلا
قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٤ يف خرؤملا٥٦2-٠2 مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس22

ىلـــــع نـــــمضتي فـــــلمب زاـــــيتمالا بـــــلط قــــــفري :٤١ ةّداملا
تاريربتو رامثتسالا عورشمل لامعألا ططخم ،صوصخلا
ةرّيسملا ةيساسألا نيناوقلاو عورشملا لماحل ةيلاملا ةردقلا
.نييونعملا صاخشألل

دعب ،عورشملا لماح فرط نم اينورتكلإ بلطلا لسري
ىلإ ،ةلاحلا بــــسح ،حـشرتلا نــع نالــــعإلاب تاراـــــعشإ رـــــشن
ةــــيمنت ناوــــيد ىلإ وأ ةـــــيحالفلا يــــضارألل يــــنطولا ناوــــيدلا
لـــــــصو لــــــباقم ،ةــــــيوارحصلا يــــــضارألاب ةـــــيعانصلا ةـــــعارزلا
.مالتسا

: لبق نم زايتمالا تافلم سردت :٥١ ةّداملا

ىدل ةأشنملا يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا –
ةبسنلاب ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل ةيئالولا لكايهلا
ةـيـمـنـت ناوـيد لــخدــت لاــجــم يف لــخدــت ال يتــلا تاــطــيــحــمــلــل
،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا

ناوــــيد ىدـــل ةأـــشنملا يــنقتلا مــــييقتلاو ةرـــبخلا ةــــنجل –
صوصنملا ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت
٥٦2-٠2 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا نـــــم٤٣ ةداــــملا يف اــــهيلع
٠2٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٤ يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

،يحالفلا راــمثتسالا ةــــيقرتل ةــــينقتلا ةــــنجللا:٦١ ةّداملا
ةقفارمو ذيفنتلاو رواشتلل ةادأ ،هالعأ٥١ ةداملا يف ةروكذملا

ىلع يــحالفلا راــــمثتسالا ةــــيقرت راـــطإ يف عــــيراشملا يلـــماح
.يلحملا ىوتسملا

: يتأي امب فلكت ،ةفصلا هذهبو

،ةحالفلا عاطق ةسايس ساسأ ىلع عيراشملا هيجوت –

ىلع حالصتسالا تاطيحم ةهجول لثمأ هيجوت نامض –
دراوـــــــملا ىلــــع ةـــــظفاـحملاو ةـــــيداـــصتقالا ىودــــــــجلا ىوــــــتسم
ةــــيوارحصلاو ةــــيبهسلا يـــــعرلا يــــضارأ اــــميسال ،ةــــيعيبطلا

،اهنم

عوضوم ،تاطيحملل ةينقتلا تاساردلا ىلع ةقداصملا –
،ةيالولل ةينعملا ةينقتلا حلاصملا عم رواشتلاب ،حنملا

تايصوصخب ةـقالع تاذ ىرـــخأ ءاــــقتنا رـــــيياعم دـــــيدحت –
،ةيالولا

ىلـع ،حالـــصتسالا راـــطإ يف راــــمثتسالا عـــيراـشم ةـسارد –
،اهيف لصفلاو لامعألا تاططخم ساسأ

لجأ ديدمتو لامعألا تاططخم ليدعت تابلط يف لصفلا –
،ةحونمملا يضارألا نع لزانتلاو ةحاسملا ةعجارمو زاجنإلا

ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد –
٤ يف خرؤـــملا٥٦2-٠2 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ماـــكحأل اـــقبط
روكذملاو٠2٠2 ةــــنس رـــبمتبس22 قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع رــــفص

.هالعأ

ناويدلا فرط نم حالصتسالا تاطيحم ددحت :٦ ةّداملا
ةينقتلا حـلاصملا عـــم رواــــشتلاب ةـــيحالفلا يـــضارألل يـــنطولا
.يضارألا ةرفو ىلع ءانب ةيالولل ةينعملا

نم رارقب ةددحملا حالصتسالا تاطيحم أشنت:٧ ةّداملا
يــــــضارألل يـــنطوــــلا ناوــــــيدلا نــــــم حارــــــتقا ىلــــــع ءانــــب يلاوــــــلا
.ةيحالفلا

جئاــتــنــل اــقــبــط تاــطــيحملا هذــه ىوــتسم ىلع حــنملا مــتـــي
.ةزجنملا تاساردلا

نمض لخدت يتلا حالصتسالا تاطيحم ددحت :٨ ةّداملا
يـــضارألاب ةـــيعانصلا ةــــعارزلا ةــــيمنت ناوـــــيد لــــخدت لاـــــجم
مقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ماـــكحأل اــــقبط حـــنمتو ،ةـــــيوارحصلا

رــــبمتبس22 قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع رــــفص٤ يف خرؤــــملا٥٦2-٠2
.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس

قـــــيرط نــــــع حالـــــصتسالل يــــــضارألا حـــــنم مــــــتي :٩ ةّداملا
ديفتسملا فرط نم عــــّقوم طورــــــش رــــتفدب اـــــقفرم زاـــــيتمالا

ينـــطولا ناوـــيدلا لبـــق نــــم ،ةــــلاحلا بــــسح ،هـــــيلع رـــــّشؤمو
لبق نم وأ ،موسرملا اذهب هجذومن قحلملا ،ةيحالفلا يضارألل
بسح ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد
يف خرؤملا٥٦2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاب قفرملا جذومنلا

٠2٠2 ةــــــنس رــــــبمتبس22 قـــــفاوـــــــملا2٤٤١ ماـــــــع رــــــــفــــــص٤
.هالعأ روكذملاو

ةــــــــعباتلا يــــضارألل ةــــبسنلاب زاــــيتمالا حــــنمي:0١ ةّداملا
اهاصقأ ةدمل حالصتسالا لجأ نم ةلودلل ةصاخلا كالمألل
بــــحاص نــــم بــــلطب دــــــيدجتلل ةــــلباق ،ةـــــنس )٠٤( نوــــــعبرأ
.زايتمالا

لاغشأ ةرشابم زايتمالا بحاص ىلع نّيعتي :١١ ةّداملا
خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس ىدعتي ال لجأ يف حالصتسالا

جــــــمانربل اــــــقبط اــــــهزاــــجنإو ضرألا ةــــــــعطق يف هــــــبيصنت
.طورشلا رتفد يف روكذملا حالصتسالا

ددحت ،ةيونس ةواتإ عفد لباقم زايتمالا حنمي :2١ ةّداملا
.ةيلاملا نوناق بجومب

ثلاثلا لصفلا
زايتمالا راطإ يف حالصتسالل يضارألا حنم تايفيك

قــــــــيرـــــط نــــــع يـــــحالـــــــفلا راـــــمثتسالا راــــــطإ يف :٣١ ةّداملا
حشرتلا نع نالـــعإلاب تاراــــعشإ قالــــطإ بــــجي ،حالــــصتسالا
يــــــنطولا ناوـــيدلا فرــــط نـــــم ،ةـــــلاحلا بـــــــسح ،اـــــينورتكلإ
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وأ ةــيحالفلا يـــــضارألل يـــنطولا ناوـــــيدلا موـــــقي :٣2 ةّداملا
،ةــــــيوارحصلا يـــــضارألاب ةــــيعانصلا ةــــــعارزلا ةيـــــمنت ناوــــــيد

حلاصم ىدل زايتمالا دقع خسف بلط ميدقتب ،ةلاحلا بسح
زايتمالا بحاص نـم لالـــخإلا ةــــلاح يف ،ةـــيالولل ةــــلودلا كالـــمأ
هعورشمب صاـــخلا لاــــمعألا ططـــــخمو طورـــــشلا رــــتفد دوــــنبب
رــــــيغ )2( نـــــــيراذعإ دـــــــعب ،اــــــنوــــــناق نـــــياـــــعملا ،يراـــــمثتسالا

.نيرمثم

يف مــــلظتب مدـــــقتي نأ زاــــيتمالا بــــحاص نـــــكمي:٤2 ةّداملا
ررـقم غــيلبت خـــيرات نـــم ءادـــتبا ،اـموي )٥١( رشع ةـــسمخ لـــجأ
.ينعملا ناويدلا فرط نم زايتمالا دقع خسف وأ حنملا ءاغلإ

: ةيتآلا تالاحلا يف زايتمالا دقع يهتني :٥2 ةّداملا

،هديدجت مدع ةلاح يف زايتمالا ةدم ءاضقنا –

،زايتمالا بحاص نم بلطب –

تامازتلاب لالــــخإلا بـــبسب زاــــيتمالا دـــــقع خــــسف ةــــجيتن –
،يرامثتسالا عورشملا لمع ططخمو طورشلا رتفد

نود يوــــنعملا صــــخشلا لــــح وأ زاــــيتمالا بــــحاص ةاــــفو –
   .هاندأ٦2 ةداملا ماكحأب ساسملا

عبارلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتناو ةصاخ ماكحأ

نكمي ،زايتمالا نم ديفتسملا ةافو ةلاح يف:٦2 ةّداملا
بجي ،ضرغلا اذهلو .زايتمالا لالغتسا ةلصاوم هقوقح يوذ
عاديإ ،ةافولا خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس لجأ يف مهيلع
ينطولا ناوــيدلا ىدـــل ،يـــنوناق فــــلمب اـــــــــقفرم زاــيتما بـــلط
ةـــــــيعانصلا ةـــــــعارزلا ةــــــيمنت ناوــــــيد وأ ةــــــيحالفلا يـــــضارألل
.تاءارجإلا مامتإ لجأ نم ةيوارحصلا يضارألاب

يف اهيلع صوصنملا يونعملا صخشلا قوقح ةاعارم عم
بـــحاص لاوز ةـــــلاح يف ،اــــمهب لوــــمعملا مــــيظنتلاو عــــيرشتلا
عوــضوم كالـــمألا دوـــــعت ،باــــبسألا نــــم ببـــــس يأل ،زاــــــيتمالا
.ةلودلا ىلإ زايتمالا

يتلا يـضارألا ةـــقباطم لاـــــجآو تاـــيفيك ددــــحت :٧2 ةّداملا
ديدحتو نييعت تاءارجإ لحم نكت مل يتلا اهحالصتسا مت
نيفلكملا ءارزولا نيب كرتشم رارق بجومب ينوناق حنمو
.ةيئاملا دراوملاو ةيلاملاو ةيلخادلاو ةحالفلاب

يف ،يـــــــضارألا نــــم نــــيديفتسملا ىلــــع نّيــــعتي :٨2 ةّداملا
لـــــمتكت مل يتلا حالـصتسالاب ةصاخلا ةـمظنألا فـلتخم راطإ
لجأ يف موسرملا اذه ماكحأل لاثتمالا ،اهيف حنملا تاءارجإ
ةديرجلا يف هرـــشن خـــيرات نـــم ءادـــتبا ،ارــــهش )2١( رـشع ينثا
.ةيمسرلا

يف لصفلاو ةعباتملاو ةبقارملا ريراقت ىلع ةقداصملا –
،زايتمالا دقع خسف وأ حنملا ررقم ءاغلإ

لصفلاو زايتمالا بحاص اهعدوي يتلا تاملظتلا ةسارد –
.اهيف

ماــــــعلا رـــيدملا اــــهسأري يـــتلا ةـــنجللا لــــــكشتت :٧١ ةّداملا
ةـــينقتلا حــــلاصملا نـــم ةــــيحالفلا يــــضارألل يــــنطولا ناوــــيدلل
.ةيالولل ةينعملا

ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةيريدم حلاصم ىلوتت
.ةنجللا ةنامأ ةيالولل

نــــم ،مـــهتاءافك مــــكحب ،ءارــــبخب ةــــناعتسالا ةــــنجللا نــــــكمي
 .اهلاغشأ يف اهتدعاسم مهنأش

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجللا دــــّعـــت

يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا ةليكشت ددحت
 .ةحالفلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةـــيقرتل ةــينقتلا ةـــنجللا ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةـــمئاقلا ددـــحت
ماــعلا رــيدملا نــم ررـــقم بـــجومب ةـــيالولل يـــحالفلا راـــمثتسالا
  .ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل

.ةجاحلا تعد املك ةنجللا عمتجت:٨١ ةّداملا

اهءاضعأ فرط نم ةعّقوم رضاحم يف ةنجللا تارارق نودت
ماعلا ريدملا لبق نم هيلع رّشؤمو مّقرم لجس يف لجستو
.ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل

ريزولا ىلإ رهشأ )٣( ةثالث لك ناويدلا لسري :٩١ ةّداملا
قلعتت ةليصح ،ايميلقإ صتخملا يلاولاو ةحالفلاب فّلكملا

: يتأي امب

،حالصتسالل يضارألا حنم –

.يحالفلا رامثتسالا عيراشم ذيفنت ةلاح –

حنمو ءاشنإو نييعت تاءارجإو تايفيك ددحت :02 ةّداملا
دقع خسفو زايتمالا حنم ءاغلإ اذكو حالصتسالل تاطيحملا
نيــــــــفلكملا ءارزوــــــلا نيــــــب كرــــــتشم رارــــــق بــــــجومب زاـــــيتمالا

.ةيلاملاو ةيلخادلاو ةحالفلاب

حــلاصم هدـّعـــت دــــقع لــــكش زاــــيتمالا حـــنم ذـــــخأي :١2 ةّداملا
بــسح ،دـــيفتسملل مـــلسيو اــيميلقإ ةــصتخملا ةـــلودلا كالـــمأ
نم وأ ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا لبق نم ،ةلاحلا

،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد لبق
عيرشتلل اقبط يراقعلا رهشلاو ليجستلا تاءارجإ ءادأ دعب
.امهب لومعملا ميظنتلاو

يأــــــــب ،زاــــيتمالا بـــــحاص ىلإ تاراذــــــعإلا لــــــسرت :22 ةّداملا
ينطولا ناويدلا فرط نم ،هتامازتلاب لالخإلا ةلاح يف ،ةليسو
يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد وأ ةيحالفلا يضارألل
.طورشلا رتفدل اقبط ةيوارحصلا
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٣ ةّداملا
لالغتسالاو حالصتسالا عورشم

طورشو هالعأ ةروكذملا يضارألا حالصتسا لامعأ ذخأت
كالمألل ةعباتلا يضارألا حالصتسا عورشم لالغتساو زاجنإ
ةــــــيقرت راـــــطإ يف زاــــــيتمالا قـــــيرـــــط نـــــع ،ةـــــلودلل ةـــــصاخلا
ساسأ ىلع الكش يلحملا ىوتسملا ىلع يحالفلا رامثتسالا

.اذه طورشلا رتفدب قحلملا لامعألا ططخم

............................................................................. : عورفلا

.................................................................... : جاتنإلا ماظن

....................................................... : ةحاسملا – تاعارزلا

.............................................. : دادعتلا – تاناويحلا ةيبرت

.......................................................................... : بوانتلا

......... : )ةقاطلا ،هايملا ،لوخدلا كلاسم( ةلكيهملا لامعألا

...............................................................................................

.............................................................................. : ىرخأ

٤ ةّداملا
 هديدجتو هلوعفم نايرسو زايتمالا ةدم

........................................................... ةدمل زايتمالا حنمي

ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا حالصتسا ىلع بترتي ال
بــــحاص حـــــلاصل ةـــــيكلملا لـــــقن زاـــــيتمالا راـــــطإ يف ةــــــلودلل
.زايتمالا

دــــــقع رـــــهش خــــيرات نـــــم ءادــــتبا زاــــيتمالا لوــــعفم يرــــسي
.ةيراقعلا ةظفاحملاب زايتمالا

نــكميو .ةــينمض ةــقيرطب اــيلعف زاــيتمالا دـــيدجت نــكمي ال
ميدقتب ،ديدجتلا ىلع لصحتي نأ رمثتسملا زايتمالا بحاص
ةـــــيحالفلا يـــضارألل يـــنطولا ناوــــيدلا ةــــيريدمل يــــطخ بــــلط
،لقألا ىلع ةدحاو )١( ةنس لبق ................................ ةيالول
.هتدم ءاضقنا نم

دنع ديدجتلا بلط زايتمالا بحاص ميدقت مدع ةلاح يفو
يتلا ةحونمملا كالمألا ةعومجم دوعت ،زايتمالا ةدم ءاضقنا

.ةلودلل ةصاخلا كالمألا ىلإ رمثتسملا زايتمالا بحاص ةزوحب

٥ ةّداملا
زايتمالا بحاص قوقح

دارـــــملا تاراــــمثتسالا يف ارــــح زاـــيتمالا بـــــحاص نوـــــكي
قداــــصملاو مّدقــملا لاـــمعألا ططـــخم مارـــتحا نــــمض ،اــــهزاجنإ
.يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا فرط نم هيلع

: يف قحلا زايتمالا بحاصل

،ةجاحلا تعد املك ،موسرملا اذه ماكحأ دّدحُت :٩2 ةّداملا
رارق بجومب وأ ةحالفلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب
.نيينعملا ءارزولا عم كرتشم

،موــــسرملا اذــــهل ةـــفلاخملا ماــــكحألا لــــك ىـــــغلت :0٣ ةّداملا
خرؤملا٣8٤-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهنم اميسال

يذلا٧٩٩١ ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا8١٤١ ماع نابعش٥١ يف
كالــــــمألا نـــم ةـــيضرأ عــــطق زاــــيتما قــــح حـــنم تاـــيفيك ددــــحي
تاــــــحاسملا يف ةــــــلودــــــلـــــل ةــــــــعـــــباـــــتـــــلا ةـــــصاــــــخلا ةـــيــــــنــــــطوــــــلا
.ممتملاو لّدعملا ،هطورشو هئابعأو ،ةيحالصتسالا

ةّيــــــمسرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني :١٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

زايتمالا باحصأ تامازتلاو قوقح ددحي طورش رتفد
ةعباتلا يضارألا حالصتسا راطإ يف نيرمثتسملا

 زايتمالا قيرط نع ةلودلل ةصاخلا كالمألل

ىلوألا ةّداملا
فدهلا

تاــــمازتلاو قوـــقح دـــيدحت ىلإ ،اذـــه طورـــشلا رـــتفد فدـــهي
حالصتسا عــيراشم يلــماح نــــيرمثتسملا زاــــيتمالا باــــحصأ
،زايتمالا قيرط نع ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا

.يلحملا ىوتسملا ىلع يحالفلا رامثتسالا ةيقرت راطإ يف
................. :)يعيبط صخش( زايتمالا بحاص مساو بقل
..........................................................................................
............................................................................ : ناونعلا
...................... : فتاهلا..................... : ينورتكلإلا ديربلا
........................................................................... : سكافلا
........................................ :)يونعم صخش( ةكرشلا مسا

......................... :)ةفصلاو مسالاو بقللا( فرط نم الثمم

2 ةّداملا
زايتمالا عوضوم كالمألا ماوق

............................ طيحم يف زايتمالا عوضوم كالمألا عقت
............................ ةيالو ...............................)تايدلب( ةيدلب

اراتكه ....................ـب اهتحاسم ردقت ضرأ ةعطق لمشتو
ططخمل اقبط( ...............ارايتنس ................. ارآ ..................

،يضارألا حسم ططخم جرختسم وأ دودحلا ميسرتو ديدحت
.)اذه طورشلا رتفدب قفرملا ،ءاضتقالا دنع
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داوــــمو ةدــــمسألا لاــــمعتسال ةدــــــيشر ةـــــفصب رــــييستلا–
،)اهريغو تاديبملا( ةيتابنلا ةحصلا

روـــــطتلا تاــيلآل ،ةــــــمئالم ةـــــيعارز تاــــينقتب ،رــــييستلا–
ةـــــبرـتـلـل )ءاملاـب عـّبشتـلاو ةـحوـلملا( يئاـيـمـيـكـلا يئاـيزـيــفــلا
عطقلا يف )لاــــحرتلا( لاــــــقتنالا يداـــــفت لـــــجأ نـــــم ةــــــلغتسملا
،ةعورزملا

ةــــــــبقارمب ةـــــــصاخ تازــــــيهجت عــــــضوو ءاــــــنتقاب لــــــــفكتلا–
،تابرستلا

عــــــــطق ىوـــــتسم ىلـــــع هاـــــيملا فـــــيرصت ةــــــكبش عــــضو–
،ةحولملا راطخأل ةضرعملا ،زايتمالا

،تاعارزلا ريودتو بوانت مارتحا–

ةليدب رداصم وأ ةددجتملا تاقاطلاب ةناعتسالا عيجشت–
،ىرخأ

،ةقاطلل ةدصتقملا تادعملا لامعتسا عيجشت–

لامعألا ططـخم يف ةددــــحملا لالــــغتسالا طورـــــش مارــــتحا–
رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجللا فرط نم هيلع قداصملا
،ةيالولل يحالفلا

،زايتمالا عوضوم يضارألا نم ءازجأ وأ لك راجيإ مدع–
،نطابلا نم اهراجيإ وأ

،هخسفي وأ همربي نأ ديري ،ةكارش وأ قافتا لك ضرع–
...................... ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ىلع
ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا لظ يف ،ةقبسملا ةقفاوملا دصق
،ةيميظنتلاو

ةــــــــيالول ةـــــيحالفلا يــــــضارألل يـــــنطولا ناوـــــيدــــلا مالـــــعإ–
صخشلل يساسألا نوناقلا سمي ليدعت لكب ........................
،يونعملا

ةدلوتملا قوقحلا نع ةيلك وأ ةيئزج ةفصب لزانتلا مدع–
ءانثتساب هلحم ريغلا لالحإب مايقلا وأ اذه طورشلا رتفد نع
،ةكارشلا تالاح

،هفرصت تحت ةعوضوملا ةيراقعلا كالمألا نهر مدع–

ةـــــــيالول ةــــــيحالفلا يـــــضارألل يــــــنطولا ناوــــــيدلا مالـــــــعإ–
رارضإلا هنأش نم ثدح لكب ،تقو لك يف ،.............................
،ةرمثتسملا كالمأب

ىلإ لوخدلا ةيرح ءاطعإل ةيرورضلا ريبادتلا لك ذاختا–
نيلهؤملا ناوعألل ناكم لك يفو ،تقو لك يف ،ةرمثتسملا

ةبقارملاب مايقلا لجأ نم )ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا( انوناق
.ةيرودلا

بحاص رمثتسملا نوكي نأ ضرتفي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
،يلاتلابو .هل تـحنم يــتلا كالــــمألا ماوــــقب ملـــــع ىلــــع زاــــيتمالا

.بابسألا نم ببس يأل ةلودلا دض نعط يأ ميدقت هنكمي ال

راــــطإ يف هــــفرصت تــــحت ةـــعوضوملا ةــــعطقلا لالــــغتسا–
،ةحالفلا عاطق ةسايس

لضفألا لالغتسالل نييرورض ءانبو ةئيهت لكب مايقلا–
ةيعيرشتلا تاءارجإلا ءافيتسا ةطيرش ،ةحونمملا ةعطقلل
.نأشلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيميظنتلاو

ةيقرتل ةينقتلا ةـنجللا نم ساــمتلا زاــيتمالا بـــحاص نـــكمي
: زايتمالا ةحاسم ةعجارم ،يحالفلا رامثتسالا

بابسأل ةحاسملا لك حالصتسا ىلع هتردق مدع ةلاح يف–
رـــصتقي ،اــــنوناق اـــهتنياعم تــــمت يـــتلاو هــــقاطن نــــع ةــــجراخ
،حالصتسالا لاغشأب طقف ةينعملا ةحاسملا ىلع زايتمالا

هــــل تــــحنم يـــتلا ضرألا نــــم ءزــــج ناـــــك اذإ اــــم ةـــــلاح يف–
،ةيمومعلا ةعفنملا راطإ يف فينصت ءاغلإ عوضوم

يراــــــمثتسالا هــــــجمانرب زاــــــجنإ دــــــعب عــــسوت ةــــــلاح يف–
.ةيراقعلا ةرفولا ةطيرش

٦ ةّداملا
زايتمالا بحاص تامازتلا

نـمضو ةـــكرتشم ةـــفصب هـــيلع قفتملا جــــمانربلا راــــطإ يف
،لامعألا ططخم اهنمضتي يتلا لالغتسالا طورش مارتحا

: يتأي امب زايتمالا بحاص مزتلي

يتلا طورشلل اقبط ،زايتمالا عوضوم ضرألا حالصتسا–
،هب ةقلعتملا تارامثتسالا زاجنإو هعورشم اهنمضتي

ةرازو حــــلاصم اـــهددحت يـــتلا ةـــينقتلا طورــــشلا مارــــتحا–
.ةيئاملا دراوملا ةرازوو ةحالفلا

.....................ةدمل حالصتسا جمانرب ،راطإلا اذه يف مّدقيو
ةينقتلا ةنجللا فرط نم هيلع اقداصم ،............................
.يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل

: يتأي امب ،كلذ ىلع ةدايز مزتليو

اـهرامثإ ىلــــع لــــمعلاو هـــــل ةــــحونمملا ةــــعطقلاب ءاــــنتعالا–
،ةيحالفلا اهتهجو ىلع ةظفاحملاو

دراوــــملل ةـــينطولا ةــــلاكولل ةـــينقتلا طورــــشلل لاـــــثتمالا–
بجاولا هايملل ىصقألا قفدتلاب اصوصخ ةقلعتملا ةيئاملا
كلذب ةـــطبترملا تازــــيهجتلاو راــــبآلا رــــفح قــــمعو هـــــلالغتسا

بــــجاولا اـــيندلا لـــخادتلا ةــــفاسمو راــــبآلا هذــــه عــــقومو ددـــــعو
،اهمارتحا

تــــحت عوـــــضوملا يــــئاملا دروــــملل يــــنالقعلا لاــــمعتسالا–
ةــــــيعون تاذ يـــــقس تازــــيهجت ةـــــماقإ قـــــيرط نــــع فّرــــصتلا

،هايملل ةدصتقمو

لجأ نم هايملاو ةـــبرتلا لــــيلاحتب ،ةـيرود ةفصب ،مايقلا–
،ةدمسألل ينالقعلاو ديشرلا لامعتسالا
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،رهشأ )٦( ةتس ةدم دعب حالصتسالا لاغشأ ةرشابم مدع–
،هتعطق ىلع ديفتسملا بيصنت خيرات نم ءادتبا

وأ راـــــبآلا زاــــجنإ ءاـــنثأ ةـــينقتلا طورـــشلا مارــــتحا مدــــع–
،بويعب اهزاجنإ

ءاــــنثأ ةـــــحونمملا يــــضارألا حالــــصتساو لالـــــغتسا مدـــــع–
،لوقعم ببس نودب يحالف مسوم

،ةحونمملا ةعطقلا ةهجو ليوحت–

وأ ،زايتمالا عوضوم يــضارألا نــــم ءازـــــجأ وأ لـك رـــــيجأت–
،نطابلا نم اهريجأت

ةقبسم ةقفاوم نودب ةكارش وأ قافتا لك خسف وأ ماربإ–
،...................... ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا نم

دصقلا نوكيو ،زايتمالا قح اهعوضوم نوكي ةلماعم لك–
،ةحونمملا كالمألا ماوق ليدعت اهنم

)2( نيــــتنسل ةـــلودـــلا كالــــمأ ىلـــع ىواـــتألا دــــيدست مدــــع–
،نيتيلاتتم

رتفد دونبو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا مدع–
.هب ةقحلملا قئاثولاو ،اذه طورشلا

٩ ةّداملا
زايتمالا قح لاقتنا

،هـــــتافو ةــــلاح يف ،زاــــيتمالا بـــــحاص قوـــــقح يوذ نــــــكمي
،ضرـغلا اذــــهلو .زاــــيتمالا عوــــضوم ضرألا لالــــغتسا ةــــلصاوم
،ةافولا خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس لجأ يف ،مهيلع بجي
ناوــــــيدلا ىدـــل ،يــــنوناق فــــلمب اـــــقفرم زاــــيتما بــــلط عادــــيإ
لجأ نم ،........................... ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا
.تاءارجإلا مامتإ

يف اهيلع صوصنملا يونعملا صخشلا قوقح ةاعارم عم
بــــحاص لاوز ةـــلاح يف ،اـــمهب لوـــمعملا مـــيظنتلاو عـــيرشتلا
عوــــضوم كالـــمألا دوــــعت ،باـــبسألا نــــم ببــــس يأل ،زاــــيتمالا
 .ةلودلا ىلإ زايتمالا

0١ ةّداملا
زايتمالا ةياهن

: زايتمالا يهتني نأ نكمي

،هديدجت مدع ةلاح يف زايتمالا ةدم ءاضقنا ةجيتن–

 ،زايتمالا بحاص نم بلطب–

تامازتلاب لالـخإلا ببـــسب زاــــيتمالا دــــقع خـــسف ةــــجيتن–
،رامثتسالا عورشمب صاخلا لامعألا ططخمو طورشلا رتفد

يونعملا صخشلا لح وأ زايتمالا بحاص ةافو ةلاح يف–
.هالعأ٩ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم

٧ ةّداملا

ةبقارملا

راـــــــطإ يف ةـــــسرامملا ىرـــــخألا تاــــبقارملاب لالــــــخإلا نود
ينطولا ناوـيدلا نــــكمي ،اــــمهب لوــــمعملا مـــيظنتلاو عــــيرشتلا
تقو يأ يف مايقلا  .......................... ةيالول ةيحالفلا يضارألل

نم دكأتلاو يضارألا لالغتساو حالصتسا فورظ ةبقارمب
طورشلا رتفد دونبو لامعألا ططخم عم تاطاشنلا ةقباطم
.اذه

ميدقت زايتمالا بحاص ىلع نّيعتي ،ةبقارملا تايلمع دنع
ةرمثتسملا ىلإ مهلوخد ليهستب ،ةبقارملا ناوعأل هتدعاسم
.ةبولطملا قئاثولا وأ/و تامولعملا لكب مهديوزتبو

نع اــّمإ ةــــمولعملا ىلــــع لوــــصحلا نـــــكمي ،راـــــطإلا اذـــــه يفو
.نكامألا ىلإ لقنتلا راطإ يف وأ ديربلا قيرط

٨ ةّداملا

هتامازتلاب زايتمالا بحاص لالخإ

نّودـــم ،هـــتامازتلاب زايتمالا بـــحاص نــم لالخإ لـــك يدؤــي
ددـحــيو ةبقارملا ناوعأ هدعي يذلا ةنياعملا رضحم يف انوناق
،هتامازتلاب لالخإ لك اذكو نيظحالم للخ وأ ريخأت لك هيف
.اذه طورشلا رتفد دونبل لاثتمالا دصق هراذعإ ىلإ

ناويدلا فرط نم ةلسرمو ةّدعم ةقيثو لكش راذعإلا ذخأي
ةليسو يأب ،................... ةيالول ةيحالفلا يضارألل ينطولا

ناوــــــنع ىلإ )ســـــكاف وأ اــــينورـــتكلإ ادـــــيرب وأ ادــــيرـــب( تــــــناك
.اذه طورشلا رتفد يف روكذملا زايتمالا بحاص

نودب ،زايتمالا بحاص فرط نم اًملتسم راذعإلا ربتعي
خيرات نم مايأ )٣( ةثالث دعب ،كيكشتلا لاكشأ نم لكش يأ
.ناونعلا يف أطخ ببسب هتدوع ةلاح يف ىتح ،هلاسرإ

خيرات نم ءادتبا بستحملاو ددحملا لجألا ءاضقنا دنع
بحاص ةباجتسا مدع ةلاح يفو ،هالعأ روكذملا راذعإلا لاسرإ
،دعب نم اموي )٥١( رشع ةسمخ ٍناث راذعإ هل لسري ،زايتمالا

مدــــع ّرـــمتسا اذإو .طورــــشلا ســـــــــفنو لاــــكشألا ســــــفن نــــمض
يناثلا راذعإلا يف ددحملا لجألا ءاضقنا دعب ،ينعملا ةباجتسا
كالــــمأ ةرادإ موـــقت ،هـــمالتسال )٣( ةــــثالثلا ماــــيألا نـــم ءادـــتبا
يــــضارألل يــنـــطولا ناوــــيدلا لــــبق نــــم اـــهراطخإ دــــعب ،ةـــــلودلا
.ايرادإ زايتمالا دقع خسفب ،.................... ةيالول ةيحالفلا

حـــــيلصت بــــلط قــــحب ةـــــلودلا ظفـــــتحت ،تالاـــــحلا لــــــك يفو
نود ،هالعأ روـــكذملا لالــــخإلا نــــع ةـــجتانلا ةــــلمتحملا رارــــضألا
عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ىرخألا تابوقعلاب ساسملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

: صوصخلا هجو ىلع تامازتلالاب لالخإلاب دصقي
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زاــــــجنإب ةـــــقلعتملا ةـــــيلمعلل ةــــيمومعلا ةــــــعفنملاب حـــــيرصتلا
دالوأو ةوارــه نيب طـــبارلا22١ مــــقر يـــئالولا قــــيرطلا جاودزا

،ىسوم

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضـــعب مّمتـــــيو موـــــسرملا اذــــه لّدـــــعي :ىلوألا ةّداملا
ماع نابعش82 يف خرؤملا١٦2-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا

حــــــيرصتلا نــــــمضتملاو٣١٠2 ةـــــنس وـــــيلوي٧ قــــــفاوملا٤٣٤١
قيرطلا جاودزا زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب
.ىسوم دالوأو ةواره نيب طبارلا22١ مقر يئالولا

موسرملا نم٤و٣ نيتداملا ماكحأ ممتتو لّدعت :2 ةّداملا
٤٣٤١ ماــــــــع ناـــــبعش82 يف خرؤــــــملا١٦2-٣١ مــــــقر يذـــــيفنتلا
رّرـــــــــحتو ،هالــــــعأ روــــــكذــــملاو٣١٠2 ةــــــنس وــــــيلوي٧ قــــــفاوــملا

: يتأي امك

يتلا ،هالعأ2 ةداـملا يف ةروـــكذملا يـــضارألا عــــقت :٣ ةّداملا''
اراــــــتكه )١١( رــــشع دـــــــــحأ اــــهردـــــق ةـــــيلاــــمجإ ةــــــحاــسم لـــــثمت
اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط  ،ارآ )8٦( نوتسو ةينامثو
: نيتيتآلا نيتيالولا يميلقإ يف ،موسرملا

،ةبيورلاو ةياغرلا اتيدلب : رئازجلا –

.''جاده دالوأ ةيدلب  : سادرموب –

جاودزا زاجنإ ناونعب ،اهب مزتلملا لاغشألا ماوق:٤ ةّداملا''
: يتأي امك ،22١ مقر يئالولا قيرطلا

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

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

.'' )٣( ثالث : ةينفلا تآشنملا ددع –

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ
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لوألا عيبر٨2 يفخّرؤـــم٤٣٤-١2 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
نــــمـضتي ،١202 ةنس ربمفون٤ قفاوملا٣٤٤١ ماع
ةقلعـتملا ةـيـلـمـعـلـل ةـيـموـمـعـلا ةـعـفـنملاـب حــيرصتـلا
يئالولا قيرطلا جاودزاو ةيامح لاغشأ زاجنإب
.ةيرارد -١١١ مقر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولاّ نإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١١ ةّداملا
خسفلا راثآ

كالـــمألا عوـــمجم ةــــلوليأ ىلإ زاــــيتمالا دقــــع خـــسف يدؤي
.ينكسلا لامعتسالا تاذ تالحملا اهيف امب ،ةلودلل ةيراقعلا

نوـــيدلا ىلـــع رــــثأ نودـــب زاـــيتمالا ىــــقبي ،كلذ ىلــــع ةداـــيز
بحاص قتاع ىلع ىقبت يتلا ،لبق نم ةدلوتملا موصخلاو
.زايتمالا

2١ ةّداملا
تاعزانملاو تافالخلا

يراـــمثتسالا عورـــشملا ذيـــفنت راـــــطإ يف ثدــــحي فالــــخ لـــــك
.يضارتلاب هتيوست متت نأ بجي ،اذه طورشلا رتفد عوضوم
تاـــــــــهجلا ىلــــــع ضرـــــعي ،يـــــضارتلاب هــــــتيوست مدــــــع ةـــــلاح يفو
.ايميلقإ ةصتخملا ةيئاضقلا

......................... يف ........................ـب رّرح

ينطولا ناويدلا ةريشأت                  هيلع قدوصو ئرق

 ةيالول ةيحالفلا يضارألل                 ديفتسملا فرط نم

...................................................
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لوألا عيبر٨2 يفخّرؤم٣٣٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
لّدــــــعي،١202 ةـــــنس رــــــبمفون٤ قـــفاوــملا٣٤٤١ ماــــع
خرؤملا١٦2-٣١ مقر يذـــيفنتلا موــــــسرملا مـــّـمتيو

ةـــــنس وــــيلوي٧ قــــــفاوملا٤٣٤١ ماـــع ناـــبعش٨2 يف
ةــيمومعلا ةــعفنملاب حــيرصتلا نــــمـضتملاو٣١02
يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل

.ىسوم دالوأو ةواره نيب طبارلا22١ مقر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وــــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا١٦2-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش82
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ةـــيلمعل ءاـــعوك مدـــختست يــــتلا يــــضارألا لـــــثمت:٣ ةّداملا
-١١١ مقر يئالولا قيرطلا جاودزاو ةيامح لاغشأ زاجنإ
)٣( ةثالث اهردق ةيلامجإ ةحاسم ،هالعأ ةروكذملا ،ةيرارد
ةـــيالو مـــيلقإ يف عــــقت ،ارآ )١٥( نوــــسمخو دــــحاوو تاراــــتكه
اـــــقبط ددـــــحتو ،ةـــــيراردو نـــــسح اــــباب يــــتيدلب يف ،رـــــئازجلا
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل

لاغشأ زاجنإ ةيلمعل اهب مزتلملا لاغشألا ماوق:٤ ةّداملا
: يتأي امك ،ةيرارد -١١١ مقر يئالولا قيرطلا جاودزاو ةيامح

،ارتموليك8,١ : عورشملل يسيئرلا طخلا –

،م٥٧,٣ بx2 2 كلسم : يبناجلا عطقملا –

،مx٥,١ 2 : فيصرلا وأ قيرطلا فاوح –

.رتم١ : يطسولا يضرألا طيرشلا –

ةــــــيرورـــــــــضلا تاداــــــمتعالا رــــــــفوــــتت نأ بـــــــجي:٥ ةّداملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
ةـــيراقعلا كالـــمألا عزــــن تاـــيلمع صـــخي اـــميف ،ةــــيمومعلا

ةيامح لاغشأ زاجنإل ةيرورضلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلاو
.ةيرارد -١١١ مقر يئالولا قيرطلا جاودزاو

ةّيــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

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

لوألا عيبر٨2 يفخّرؤم٥٣٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
مـمــــتي ،١202 ةــــنس رــــبمفوــــن٤ قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــــع
عيبر٣ يفخّرؤملا٣١-٣١ مقر يذـيفنتلا موسرملا
٣١02 ةــــــنس رــــــــياـــني٥١ قـــــــفاوـــملا٤٣٤١ ماـــــع لوألا
حـــــلاصملا رـــــييستو مـــيظنت دـــــــعاوــــق ددـــحي يذـــــلا
.نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٩٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
مــــيظنتلاب قـــــــلعتملاو٤8٩١ ةـــنس رـــياربف٤ قــــــفاوملا٤٠٤١ ماــــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ماــع بــجر لّوأ يف خرؤـملا٩٧-٤8 مــقر موــسرملا ىــضتقمبو –
تاــيالولا ءاــمسأ ددـــحي يذــــلا٤8٩١ ةـــنس ليربأ٣ قـــفاوملا٤٠٤١
،ممتملا ،اهراقمو

١٤١و٥-2١١ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداــــمج٤١ يف خرؤــــملا٠٣-٠٩ مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خرؤملا١١-١٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دـــــــعاوقلا ددـــــحي يذـــــلا١٩٩١ ةـــــنس لـــــيربأ٧2 قـــــفاوملا١١٤١
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا

ىداــــــمج٧١ يف خرؤـــــملا٣١-١٠ مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نــــمضتملاو١٠٠2 ةـــــنس تــــشغ٧ قــــفاوملا22٤١ ماـــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىداـــــمج٩2 يف خرؤــــملا٤١-١٠ مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
قـــــلعتملاو١٠٠2 ةـــــنس تــــشغ٩١ قـــــفاوملا22٤١ ماـــــع ىلوألا

لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
،مّمتملاو

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

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

٧ يف خرؤملا٦8١-٣٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا ،مّمتملا ،٣٩٩١ ةنس ويلوي٧2 قفاوملا٤١٤١ ماع رفص

2١ يف خرؤملا١١-١٩ مقر نوناقلا قيبطت تايفيك ددحي
ددحي يذلا١٩٩١ ةنس ليربأ٧2 قفاوملا١١٤١ ماع لاّوش

،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رّركم2١ ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
ليربأ٧2 قفاوملا١١٤١ ماع لاّوش2١ يف خرؤملا١١-١٩ مقر

٠١ ةداملا ماكحأل اقبطو ،هالعأروكذملاو مّمتملا ،١٩٩١ ةنس
ماع رفص٧ يف خرؤملا٦8١-٣٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
،هالعأروكذملاو مّمتملا ،٣٩٩١ ةنس ويلوي٧2 قفاوملا٤١٤١
ةـــــيمومعلا ةـــــعفنملاب حــــيرصتلا ىلإ موــــسرملا اذــــه فدـــــهي
قــــيرطلا جاودزاو ةــــيامح لاـــغشأ زاـــجنإب ةـــقلعتملا ةـــيلمعلل
ىنبلا عباطل ارظن ،ةيراردو نسح اباب نيب١١١ مقر يئالولا
يجيتارتسالاو ينطولا دعبلاو ةماعلا ةعفنملا تاذ ةيتحتلا
.لاغشألا هذهل

ةيراقعلا كالمألا ةيمومعلا ةعفنملا عباط صخي:2 ةّداملا
ةيلمعلل ءاعوك مدختست يتلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و
مقر يئالولا قيرطلا جاودزاو ةيامح لاغشأ زاجنإب ةقلعتملا

.ةيرارد -١١١
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ماع لوألا عيبر٨2 يفخّرؤم٦٣٤-١2 مقر يذيفنتموسرم
ءاشنإ نــمضتي ،١202 ةــنس رـــبمفون٤ قــــفاوملا٣٤٤١
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةيريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

تاـــجتنملاو يرـــحبلا دـــيصلا رــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاـــنب –
،ةيديصلا

١٤١و٥-2١١ ناــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع  ةدـــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا٥٣١-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١٠٠2 ةنس ويام22 قفاوملا22٤١ ماع رفص82
يف ةـــيديصلا دراوــــملاو يرــــحبلا دــــيصلل تاـــــيريدم ءاـــــشنإ
،اهريسو اهميظنتو تايالولا

٧ يف خرؤمـلا28-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

ديصلل ةيريدم ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
اهماهم ديدحتو ةيالولا ىوتسم ىلع تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

.اهميظنتو

ةـــــــيبرتو يرــــــحبلا دــــــيصلل ةــــــيئالولا ةــــــيرــــــيدملا:2 ةّداملا
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيجراخ ةحلصم تايئاملا
.ةيديصلا

يرــــحبلا دــــيصلل ةـــــيئالولا ةـــيريدــــــملا فــــــلكت:٣ ةّداملا
ةرازول ةيزكرملا حلاصملا عم لاصتالاب ،تايئاملا ةيبرتو
ةـــــسايسلا ذـــــيفنتب ،ةــــيديصلا تاـــــجتنملاو يرــــحبلا دــــيصلا
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةينطولا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكت ،ةفصلا هذهبو

ةيئاملاو ةيديصلا ةورثلا ةيمنتب ةقلعتملا ماهملاب مايقلا–
اهنيمثتو اهيلع ةظفاحملاو اهتيامحو اهرييستو اهترادإو
،اهلالغتسا ةبقارمو

قيسنتلاب ،عاطقلل ةعباتلا عيراشملا زاجنإ ةعباتم نامض–
،ةينعملا حلاصملا عم

ةـــــــيعيبطلا ةـــــيئاملا تاـــــحطسملا نيــــــمثت ىلــــــع لـــــمعلا–
اميس ال ،ةيبرتلا تاطاشن ريوطت قيرط نع ةيعانطصالاو
،بلاحطلاو تايرشقلاو تايوخرلاو كامسألاب ةقلعتملا كلت

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو١2٠2 ةــــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٩8١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةنس ويلوي لّوأ قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2
،ةـــنيدملاو نارـــمعلاو نـــكـــسلا رـــــيزو تاـــــيحالص ددـــــحي يذـــــلا
،مّمتملا و لّدعملا

٣ يف خرؤملا٣١-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٥١ قفاوملا٤٣٤١ ماع لّوألا عيبر
نكسلا ةرازول ةيجراخلا حلاصملا رييستو ميظنت دعاوق
،نارمعلاو

: يتأي ام مسري

موسرملاب قحلملا ماكحأ موسرملا اذه ممتي: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٤٣٤١ ماع لّوألا عيبر٣ يف خرؤملا٣١-٣١ مقر يذيفنتلا

حلاصملا رييستو ميظنت دعاوق ددحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٥١
.نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيجراخلا

ةـــــينعملا تاـــــيالولا نــــــمضتملا قـــــحلملا ممــــــتي :2 ةّداملا
٣١-٣١ مــــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا نــــم8و٦ نيـــتداملا ماـــكحأب
ةـــنس رـــياني٥١ قـــفاوملا٤٣٤١ ماــــع لوألا عـــيبر٣ يف خرؤــــملا

.ةديدج تايالوب ،هالعأ روكذملاو٣١٠2

ّةيـــــمسّرلا ةدـــــيرــــــــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا“

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

موسرملا نم8و٦ نيتداملا ماكحأب ةينعملا تايالولا –
٤٣٤١ ماــــــــع لوألا عــــيبر٣ يف خرؤـــــملا٣١-٣١ مـــــقر يذــــيفنتلا
حــلاصم )٣( ثالــــث اــــهل يتلاو٣١٠2  ةـــــنس رـــــياني٥١ قــــفاوملا

............................... )رييغت نودب( .............................. : يه

نإ ،سابع ينب ،لالج دالوأ ،راتخم يجاب جرب ،نوميميت
.”ةعينملا ،ريغملا ،تناج ،ترقوت ،مازق نإ ،حلاص



٥٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر2
23م١202 ةنس ربمفون٧

يرحبلا ديصلل ةيئالولا تايريدملا ةمئاق ددحت:٤ ةّداملا
قحلملا لودجلل اقبط يميلقإلا اهصاصتخاو تايئاملا ةيبرتو
.موسرملا اذهب

يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةـيريدملا مـــضت نأ نـــكمي:٥ ةّداملا
،حــــــــلاصم )٤( عـــــبرأو2( نيـــــتحلصم نيـــب اـــم تاــــيئاملا ةــــيبرتو
.اهب مايقلا بجاولا ماهملا ةيمهأو ةيالو لك ةيصوصخ بسح

ةيمهأ بسح ،رثكألا ىلع بتاكم )٣( ةثالث ةحلصم لك مضت
.اهب لفكتملا ماهملا

يرحبلا ديصلا ةيريدم ىوتسم ىلع تاطحم ءاشنإ نكمي
.ةجاحلا دنع ،تايئاملا ةيبرتو

يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةيريدملا ميظنت ددحي :٦ ةّداملا
بجومب تاـــــطحمو بــــــتاكمو حــــــلاصم يف تاـيئاملا ةـــــيبرتو
رـــــيزولاو يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق
.ةيمومعلا ةــــــفيظولاب ةـــــفلكملا ةـــــطلسلاو ةـــــيلاملاب فــــــلكملا

٥٣١-١٠ مــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا ماـــــكحأ ىـــــغلت :٧ ةّداملا
١٠٠2 ةنس وــيام22 قـــفاوملا22٤١ ماــــع رــــفص82 يف خرؤــــمـلا

دراوـــــملاو يرـــــحبلا دـــــيــصلل تاـــــيريدم ءاـــــشنإ نـــــمضتملاو
.اهريسو اهميظنتو تايالولا يف ةيديصلا

ةّيــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رــــــشني:٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عـــيبر82 يف رــــئازــــــــجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ربمفون

نامحرلا دبع نب نميأ

ناريسي نيذللا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا ىلع رهسلا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تالاجم

يرحبلا دــيصلا تاــــطاشن يف راــــمثتسالا عـــــيجشتو ةــــــيقرت–
ةطبترملا تاعانصلا يفو تايئاملا ةيبرتو يراقلا ديصلاو
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلاب

ةــــــقلعتملا ةـــــيئاصحإلا تاــــــيطعملاو تاــــــمولعملا عــــــمج–
اـــــــهليلحتو تاــيئاملا ةـــــيبرتو يرــــــحبلا دـــــيصلا تاـــــطاشنب
،اهعيزوتو

نيـــــــناوــــــقلا راــــــــطإ يف ،ةـــــــينعملا لـــــــــــكايهلا عـــــم ةـــــــكراـــشملا–
يرحبلا ديصلا تاجتنم ةبقارم يف ،اهب لومعملا تاميظنتلاو
،تايئاملا ةيبرتو يراقلا ديصلاو

،اهطيشنتو ةنهملا ميظنت عيجشت–

ىوــــــتسملا نيـــــسحتو نـــــيوكتلا جــــمارب ذـــــيفنت ةـــــقفارم–
يراقلا ديصلاو يرحبلا دـــيصلا تاـــينقتب ةـــصاخلا داـــشرإلاو
ةيبرتو يرـحبلا دـــيصلا يــــينهم ةدــــئافل ،تاــــيئاملا ةـــــيبرتو
،تايئاملا

يرحبلا دــيصلا ئـــجالمو ئــــناوم مـــيظنت يف ةــــكراشملا–
،اهتئيهتو اهريوطتو وسرلا ئطاوشو

،تايئاملا ةيبرتل ةلهؤملا عقاوملا ةيامح–

،نيمدختسملل ينهملا راسملا رييست نامض–

،اهذيفنت نامضو ةينازيملا ريضحت يف ةمهاسملا–

ةــــــيراقعلاو ةـــــلوقنملا كالـــــمألا ةـــــنايصو رـــــييست ناــــمض–
،اهنييحتو اهدادعإو

.يلحملا ىوتسملا ىلع ةيئاضقلا تاعزانملا ةعباتم–

قحلملا لودجلا
يميلقإلا اهصاصتخاو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا تايريدملا ةمئاق

مازق نإ ،حلاص نإ - نوميميت - راتخم يجاب جرب - راردأ

فلشلا

ةياجب

ريغملا - لالج دالوأ - ةركسب

ضيبلا - فودنـــت - سابع ينب - راشب

ناسملت

يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةيريدملا
تايئاملا ةيبرتو

يميلقإلاصاصتخالا

راردأ

فلشلا

ةياجب

ةركسب

راشب

ناسملت
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)عبات( قحلملا لودجلا

ةريوبلا - وزو يزيت

رئازجلا

ةليم - لجيج

ةنتاب - ةليسملا - جيريرعوب جرب - فيطس

ةنيطنسق - ةدكيكس

ةماعنلا - ةديعس - سابعلب يديس

ةبانع

ةلشنخ - ةسبت - يقاوبلا مأ - سارها قوس - ةملاق

مناغتسم

ةعينملا - طاوغألا - تسغنمات - تناج - ةيادرغ - ةلقرو

نارهو

سادرموب

فراطلا

ترقوت - يزيليإ - يداولا

ةديلبلا - ةزابيت

ةفلجلا - ةيدملا - تليسمسيت - ىلفدلا نيع

تنشومت نيع

ترايت - ركسعم - نازيلغ

يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةيريدملا
تايئاملا ةيبرتو

يميلقإلاصاصتخالا

وزو يزيت

رئازجلا

لجيج

فيطس

ةدكيكس

سابعلب يديس

ةبانع

ةملاق

مناغتسم

ةلقرو

نارهو

سادرموب

فراطلا

يداولا

ةزابيت

ىلفدلا نيع

تنشومت نيع

نازيلغ
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3441 ماـــــــع لوألا عـــــيبر32 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رــبوتكأ03 قـــفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــــع لوألا عـــــيبر32 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
دّيــــــسلا ماهـــــمىــــهنت ،1202 ةـــنس رـــــبوتكأ03 قــــفاوملا3441
يف صــــــيخلتلاو تاساردلاب اــــفّلكم هـــتفصب ،تادــيمح دمــــحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا ةيالو

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

3441 ماــــع لوألا عـــــيبر32 يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قــــفاوملا

يوــــقاطلا لاــــــقتنالا ةرازوـــــب ةـــــماعلا ةرادإلا رــــــيدم
.ةددجتملا تاقاطلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ناـــــــيفسّديــــــسلا ماـــــهــــمىــــــهنت ،1202 ةــــــنس رــــــــبوتكأ03 قـــــــفاوملا

يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ةماعلا ةرادإلل اريدم هتفصب ،نونحس
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةددجتملا تاقاطلاو

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

3441 ماـــــــع لوألا عــــــيبر32 يفخّرؤـــــــم يذيـــــفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا
تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ريدم بئان
.ةددجتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،داجمل دمـحمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا

يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب دوقعلاو تاقفصلل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةددجتملا تاقاطلاو

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

3441 ماــــــــــع لوألا عـــــيبر32 يفخّرؤــــــــــم يذــــــيفنت موـــــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا

- نيدهاجملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم
.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع لوألا عـــيبر32 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
دّيـــــــسلا ماــــــهمىــــــهنت ،1202 ةــــنس رــــــبوتكأ03 قـــــفاوملا3441
صيخلتلاو تاـــساردلاب اــــفّلكم هـــتفصب ،فالـــخ ظـــيفحلا دـــبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - نيدهاجملا ةرازوب

3441 ماـــــــع لوألا عـــــيبر72 يفخّرؤــــــم يــــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنس رـــبمفون3 قـــفاوملا
.لدعلا ةرازوب ريدم ةبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــشئاع ةدّيــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رــــبمفون3 قــــفاوملا

ةرازوب تاظوفحملاو قئاثولل ريدم ةبئان اهتفصب ،روشاع
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،لدعلا

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

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــــــعلا نيـــــمألا نييــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبمفون3
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،فيفع يمشاه دّيسلا نّيعي ،1202 ةـنس رـــبمفون3 قـــفاوملا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازول اماع انيمأ

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

ماـــع لوألا عــــــيبر32 يف ناــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناـــــموسرم
ناــــــنمضتي ،1202 ةــــــنس رــــــبوـتكأ03 قـــــــفاوملا3441
.نيتيالو يف ةلودلا كالمأل نيريدم ماهم ءاهنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نايلع بيبحّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا

هفيلكتل ،جيريرعوب جرب ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس سرام3 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا

ةلودلا كالمأل اريدم هتفصب ،ناريرمعوب يلعّديسلا ماهم ،0202
.ةزابيت ةيالو يف
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قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــــــــيدم ماـــــــهم ءاـــــهنإ نــــــمضتي ،1202 ةــــــنس رـــــــبمفون2
.فلشلا ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــــسلا ماــــــهمىــــــهنت ،1202 ةـــنس رــــبمفوــــن2 قـــــــفاوملا3441
ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل اريدم هتفصب ،ةورفوب ميكحلا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فلشلا

ةّيدرف ميسارم
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3441 ماـــــــــع لوألا عـــــيبر32 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا

.يقاوبلا مأ ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دوـــــــــلومّديـــــسلا ماـــــهـــمىـــــهنت ،1202 ةــــــنس رــــــبوتكأ03 قـــــفاوملا

.يقاوبلا مأ ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب ،ةدرجوب
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3441 ماـــــــع لوألا عـــــيبر32 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا

نارمعلاو نكسلا ةرازوب يراـقعلا رـــييستلا رــــيدم
.ةنيدملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رمعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441
نكسلا ةرازوب يراقعلا رييستلل اريدم هتفصب ،يحيشب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو
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3441 ماـــــــع لوألا عـــــيبر62 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون2 قفاوملا

ةــحصلا ةرازوــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب ةــفــّلــكـــم
.اقباس - تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لدنه ةزيزع ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون2 قفاوملا

ناكسلاو ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم اهتفصب
.اهبلط ىلع ءانب ،اقباس - تايفشتسملا حالصإو

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

3441 ماـــــع لوألا عــــــيــــــبر32 يفخّرؤم يذــيــفــنــت موسرـــم
ماـــــهم ءاـــــهنإ نــــــمضتي ،1202 ةــــــنس رــــــبوتكأ03 قفاوملا

لــــــمعلا ةرازوــــــب صـــــيخلتلاو تاـــــساردلاب فّلــــــكـــم
.يعامتجالا نامضلاو لــــــيغشتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــمىهنت ،1202 ةــنس رــبوــتــكأ03 قــــفاوملا3441
،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،سومان ةسالحوب
ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا لوؤسم
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

3441 ماــــــع لوألا عــــــيبر72 يفخّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ءاــــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــــبمفون3 قــــــفاوملا

.نارهو ةيالو يف نيدهاجملا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــمىهنت ،1202 ةـنس رـبــمــفوــن3 قــــفاوملا3441
،نارهو ةيالو يف نيدهاجملل اريدم هتفصب ،فيفع يمشاه
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

3441 مـــــــــاع لوألا عـــــــيبر62 يفخّرؤـــــــم يذــــــيفنت موــــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نـــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــبمفون2 قـــــفاوملا

كالسألل صصـــختملا نـــيوكتلل ينطولا دـــهعملا رــــيدم
فاـــــــــــــــقوألاو ةــــــــيــــــــنيدـــــــــــلا نوؤـــــــــــــشلا ةرادإب ةـــــــــــــــصاـــــــخلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.تسغنماتب

3441 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نيرمخت دمحأّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون2 قفاوملا

كالسألل صصختملا نيوكتلل ينطولا دهعملل اريدم هتفصب
ةداعإل ،تسغنماتب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ
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3441 ماـــــــع لوألا عــــــيبر32 يفخّرؤــــم يذـــــــيفنت موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا

تاساردلاو تازيهجتلاو ةيدعاقلا تآشنملا ريدم
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةيفارشتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

اضردّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441
تازـيـهـجـتـلاو ةـيدــعاــقــلا تآشنــمــلــل ارــيدــم هـــــــتـــــــفصب ،يمود
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةيفارشتسالا تاساردلاو
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3441 ماــــــع لوألا عــــــيبر62 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـس رـــبمفون2 قـــفاوملا

.ةياجب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميركلا دبعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمفون2 قفاوملا

.ةياجب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب ،نيمطلاوب
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3441 ماــــــع لوألا عـــــيبر62 يفخّرؤــــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رـــبمفون2 قــــفاوملا
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ناوــــــــضرّديــــــسلا ماــــــهمىــــــــــــهنت ،1202 ةـــــــنس رــــــبمفون2 قــــــفاوملا
تاـــــكلتمملاو ةـــــماعلا لئاــــسولل رـــــيدم بـــــئان هــــــتفصب ،يــــموراه
.هبلط ىلع ءانب ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب
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3441 ماــــــــع لوألا عــــــــيبر32 يفخّرؤـــــــم يذــــــــيفنت موـــــــــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا
تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ةماعلا ةرادإلا
.ةددجتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،داجمل دمـحمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ةماعلا ةرادإلل
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3441 ماـــــــع لوألا عــــــيبر32 يفخّرؤـــــــــم يذــــــــــيفنت موـــــسرم
سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ناويد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،فالخ ظيفحلا دبعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا

.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ناويدل اسيئر
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3441 ماــــــــع لوألا عـــــــيبر32 يفخّرؤــــــــــم يذــــــــــيفنت موـــــــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا
.ةدكيكس ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
،لــــيوخ فــــيرشلاّديــــسلا ّنيــــعي ،1202 ةــــنس رـــــبوتكأ03 قـــــفاوملا

.ةدكيكس ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريدم
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ماـــــع لوألا عــــيبر32 يف ناـــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
ناــــــــنمضتي ،1202 ةــــــنس رـــــبوتكأ03 قـــــفاوملا3441
.تسغنمات ةعماجب نييعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيــــــعي ،1202 ةــــــنس رــــــبوتكأ03 قــــــفاوملا
: تسغنمات ةعماجب

،اماع انيمأ ،نونيش ناضمر –

نيوكتلاو يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان ،ينانب دمحأ –
،تاداهشلاو لصاوتملا

ةيقرتو طيشنتب افّلكم ،رـــيدم بــــئان ،رــــضخألاب لــــيلخ –
،نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلاو يملعلا ثحبلا

3441 ماــــــــع لوألا عـــــيبر32 يفخّرؤـــــــــم يذـــــيـــفنت موـــــــــــسرم
نييـــــــــــعت نــــــــــمضتي ،1202 ةـــــــــنس رــــــبوــــــتكأ03 قــــــفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ةسيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يردــــح ةلــــيلد ةّديــــسلا ّنيـــــعت ،1202 ةـــــنس رـــــبوتكأ03 قـــــفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل ةسيئر
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3441 ماـــــــــع لوألا عــــــيبر32 يفخّرؤـــــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
ةّفلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قـــفاوملا
بدــــــتنملا رـــــيزولا حــــــلاصمب صـــــيخلتلاو تاــــساردلاب
.ةرغصملا تاسسؤملاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةزئاف ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا3441
رـيزوـلا حـلاصمب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب ةــفــّلــكــم ،فــيــنوــب
.ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا
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3441 ماــــــــــع لوألا عـــــــيبر32 يفخّرؤــــــــــم يذـــــــيفنت موــــــــــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا
.قرش - نارهو ةيالو يف ةلودلا كالمأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

اريدم ،نايلع بيبحّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا
.قرش - نارهو ةيالو يف ةلودلا كالمأل
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3441 ماـــــع لوألا عــــيبر32 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
نييــــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس رــــبوتكأ03 قـــــفاوملا

.ةدكيكس ةيالو يلاو ناويد سيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــــع لوألا عــــيبر32 يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موـــسرم بــــجومب
دمـحمدّيــــسلا نّيــعـــــي ،1202 ةـــــنس رـــــبوتـــكأ03 قـــفاوملا3441
.ةدكيكس ةيالو يلاو ناويدل اسيئر ،تاديمح
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3441 ماـــــع لوألا عـــــيبر62 يفخّرؤــــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــبمفون2 قـــــفاوملا

.نيتيالو يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع لوألا عــــيبر62 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــــجومب
يتآلا نادّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس رـــبمفون2 قـــفاوملا3441
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم ،امهامسا

،فلشلا ةيالو يف ،ميحر دمـحم –

.نارهو ةيالو يف ،ةورفوب ميكحلا دبع –
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،راشب ةيالو يف ،ميدخ لالع –

،ترايت ةيالو يف ،يدومحم ريثخ –

،ةدكيكس ةيالو يف ،يمساق ناضمر –

،ةبانع ةيالو يف ،يكيرب ةليمج –

،ةملاق ةيالو يف ،شيعرق نيدلا رون –

.ةيدملا ةيالو يف ،يناشب نيدلا رصن –
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3441 ماـــــع لوألا عــــــيبر32 يفخّرؤــــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
نييـــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةنـــــس رـــــبوــتكأ03 قـــــفاوملا

ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيئاملا دراوملل بدتنم ريدم
.ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دــــــــــمـحمّديـــــــسلا ّنيــــــــــــعي ،1202 ةـــــنس رــــــبوــــــــتكأ03 قـــــــفاوـــــملا

ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيئاملا دراوملل ابدتنم اريدم ،نيدلا يحم
.ةديلبلا ةيالو يف نانيعوبل
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3441 ماــــــع لوألا عــيــبر32 يـفخّرؤـــم يذـــيـفــنت موــسرــــم
نييـــــــــعـت نـــــمــضـتـي ،1202 ةــــنــس رـــــــبوــتــكأ03 قــفاوـــملا
.ةحصلا ةرازوب رـــــــيدم بـــــــئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
معنملا دبع دمـحمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا

ةرازوب يلئاعلا ميظنتلاو ةيباجنإلا ةحصلل ريدم بئان ،شيرب
.ةحصلا
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3441 ماــــــــــع لوألا عـــــيبر32 يفخّرؤــــــــم يذـــــــــيفنت موـــــسرم
ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا
.ةريوبلا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع لوألا عـــــيبر32 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
ةـحيتف ةدّيــسلا ّنيــــعت ،1202 ةـــنس رـــبوتكأ03 قـــفاوملا3441
.ةريوبلا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل ةريدم ،ناتفإ

ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،ريباديإ دمحأ –
،رييستلا مولعو

.تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع ،يواتنك نيدلا رون –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يردنز يبنلا دبع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا

.تسغنمات ةعماجب ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع
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3441 ماـــــــــع لوألا عـــــــيبر62 يفخّرؤــــــــــم يذــــــيفنت موـــــــسرـــــم
شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون2 قفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةنيدوأ نب نيدلا زع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمفون2 قفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب اشتفم
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3441 ماـــــــع لوألا عــــــيبر32 يفخّرؤـــــم يذــــــــيفنت موــــــــــسرـــــم
شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يـــــــحيشب رــــمعّديــــسلا ّنيـــــعي ،1202 ةـــــنس رـــــبوتكأ03 قــــــفاوملا

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب اشتفم
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3441 ماــــــــع لوألا عــــــيبر62 يفخّرؤــــــــم يذــــــــيفنت موـــــــــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون2 قفاوملا
قوس ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا
.سارهأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع لوألا عــــيبر62 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
دـــيشر دّيــــسلا نّيـــــعي ،1202 ةــــنس ربــــمفون2 قـــــفاوملا3441
يف ءاــــنبلاو ةـــيرامعملا ةـــسدنهلاو رــــيمعتلل ارـــيدم ،يـــضاقلب
.سارهأ قوس ةيالو
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3441 ماــــــع لوألا عــــــيبر32 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
نييــــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــبوتكأ03 قـــــفاوملا

.تايالولا ضعب يف ةيئاملا دراوملل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ّنيـــعت ،1202 ةـــنس رـــبوتكأ03 قــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم ،مهؤامسأ
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03 يف خّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ماهم ددـحي يذلا9102 ةــنس وـــيلوي3 قـــفاوملا0441 ماـــع لاوـــش

لّدعملا ،اهريسواهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا
،مّمتملاو

11يف خّرؤملا172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذــلا0202 ةنس رـــبمتبس92 قـــفاوملا2441 ماــــع رــــفص
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

6 يف خّرؤملا523-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــــنس رــــبمفون22 قـــــفاوملا2441 ماـــــع يــــــناثلا عــــــيبر
اـــميس ال،ةـــينالديصلاداوـــــملا لــــيجست تاـــيفيكب قـــــلعتملاو
،هنم34 ةداملا

2441 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤـملارارــــقلا ىـــضتقمبو –
مييقتلا تاءارجإ ددحي يذلا0202 ةنس رـــبمسيد62 قــــفاوملا
ةـــيودألا ةــمئاــقولـــــيجستلافـــــلمل يـــــنقتلا وأ/و يــــــقئاـــثولا
،ةينعملا

2441 ماــــــع ناــــــضمر82 يف خّرؤــــــملارارــــــقلا ىـــــضتقمبو –
فــــــــلم لـــــيكشت دّدـــــحي يذــــــلا1202 ةـــــنس وــــــيام01 قــــــفاوملا
يف ةلمعتسملا ةيودألا ليجست ررقم ديدجت فلمو ليجستلا
،يرشبلا بطلا

:يتأي ام رّرقي

موـــسرملا نــم34 ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت:ىلوألا ةداملا
2441 ماــع يناثلا عــيبر6 يف خّرؤـــملا523-02 مـــقر يذـــيفنتلا
ليجست تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قـــفاوملا
تاـــــيفيك دـــيدحت ىلإ رارــــقلا اذــــه فدــــهي،ةــــينالديصلا داوــــملا

بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا ليجست ررقم ليدعت
.يرشبلا

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

لــــجسم يــــنالديص جوــــتنم لــــيدعت لــــك عــــضخي:2 ةداملا
6 يف خّرؤملا523-02 مـــقر يذيـــفنتلا موـــسرملا ماـــكحأل اقـــبط
0202 ةـــــــنس رـــــبمفون22 قـــــفاوملا2441 ماــــع يـــناثلا عـــيبر
ذخأ فصووينالديص لكشوةعرج لك اذكو ،هالعأ روكذملاو
ليجستلا ررقم ليدعت بلط عاديإ ىلإ ،يفاضإ ميدقتوةعرجلا
اذه ماكحأل اــقبط ةــينالديصلا داوـــملل ةـــينطولا ةــــلاكولاىدــــل
.رارقلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو

ربمتبس03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يفخّرؤم رارق
ةجحلا يذ71 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي،1202 ةنس
نمضتملاو9102 ةنس تشغ81 قفاوملا0441 ماع
ىدل ةأشنملا نعطلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
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03 قفاوملا3441 ماع رفص32 يف خّرؤم رارق بجومب
ةجحلا يذ71 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،1202 ةنس ربمتبس
نييعت نمضتملاو9102 ةنس تشغ81 قفاوملا0441 ماع
نماضتلا ةرازو ىدل ةأشنملا نعطلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ
: يتأي امك ،ةأرملا اياضقوةرسألاو ينطولا

ةـيـبرـتـلا )ىـتـح رـيـيــغــت نودــب( ...................................... “
،اوضع ،ةينطولا

،اوضع ،ينهملا نيوكتلا عاطق نع ةلثمم ،دنق ةليمج–

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

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةنس ربوتكأ3 قفاوملا3441 ماع رفص62 يفخّرؤم رارق
داوــملا لــيجست ررـقم لـيدعت تاــيفيك دّدـــحي ،1202
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

2441 ماع لاوش72 يف خّرؤملا70-12 مقر رمألا ىضتقمب –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو1202 ةنس وينوي8 قفاوملا
،هنم13 ةداملا اميس ال ،1202 ةنسل

62 يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو1202 ةـــنس وــــيلوي7 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدـــعقلا يذ
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٨2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس ربمفون٧ 30

،جوتنملا صــئاصخ صــــخلم يف رــــهظت يـــتلا ةـــيلاتلا طاـــــقنلا
عناوموةعرجلاوةيجالعلا تارشؤملا صوصخلا هجو ىلعو
.ةفدهتسملا ناكسلا ةئفوتاريذحتلاولامعتسالا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماــــعلا رـــيدملا دّدـــحي
ةرــقفلا يف ةروــــكذملا تالـــيدعتلل ةـــفلتخملا تائفلا صئاــصخ
اهميدقت بـــجي يـــتلا قـــئاثولا اذــــكو عادــــيإلا طورـــشو،هالــــعأ

 .ليدعتلا تائف بسح

وأ/و ةزــــــئاحلا ةــــينالدــيصلا ةــــسسؤـــملا غــلبت:6 ةداملا
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ،ليجستلا ررقمل ةلغتسملا
01 ةداملا يف ةروكذملا قئاثولاب اقفرم ذفنملا ريغصلا ليدعتلا
ارهش )21( رشع ينثالا لالخ ليدعتلا ذـهب غيلبتلا متيو .هاندأ
.ليدعتلا ذيفنت خيرات يلت يتلا

اهذيفنت روف ةريغصلا تاليدعتلاب غيلبتلا بجي هنأ ريغ
ةرمتسملا ةبقارملا لجأ نم ايروف اغيلبت بلطتت يتلاو
.ينعملا ينالديصلا جوتنملل

يناثلا لصفلا

ليجستلا ررقم ليدعت بلط

ىلإ ليجستلا ررقم ليدعت بلط عاديإ عضخي:7 ةداملا
ةــيـــنالدـــيصلا ةسسؤملا قـــتاـــع ىلع لـــيدـــعـــت لـــكـــل ةواـــتإ عـــفد

.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط بلطلا ةبحاص

يف ةروكذملا ليدعتلا تابلط ىلع ةواتإلا لماك عفد قبطــي
ىلع رثؤت يتلا تاليدعتلا ءانثتساب هاندأ )2 ةرقفلا(9 ةداملا
ةسسؤملا سفن اهيلع ةزئاحلا ليجستلا تاررقم نم ديدعلا
 .ةينالديصلا

تبثي لصو ،هاندأ01 ةداملا يف روكذملا فلملاب قفريو
.ليجستلا ررقم ليدعت بلط ةواتإ عفد

ةلاكولا ىدل ليجستلا ررقم ليدعت بلط عدوي:8 ةداملا
رــــــيدملا يلدـــــيصلا فرــــط نــــم ةـــــينالديصلا داوــــملل ةــــينطولا
ررقمل ةلغتسملا وأ/و ةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملل ينقتلا
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط ليجستلا

ليجستلا ررقم ليدعت بلط لك نوكي نأ بجي:9 ةداملا
.لصفنم بلط ميدقتعوضوم

نأ ةــينالديصلا داوــملل ةـــينطولا ةــــلاكولا نــــكمي هــــنأ رــــيغ
دحاو بلط عوضوم نوـكيوتالــــيدعت ةدــــع عـــيمجتب صـــخرت
:ةيتآلا طورشلل اقفو ،رارقلا اذه ماكحأل اقبط مدقم

تالـيدعتب اـيرصح قــــلعتت ةـــعومجملا تالـــيدعت عـــيمج –
جوتنملا صئاصخ صخلم ىلع ةّبــــصنم  ةـــيرادإ ةـــعيبط تاذ
،ةرشنلا وأتاقصلملا وأ

اذــه موــهفم يف ،لــيجستلا ررـــقم ليدعتب دــــصقي:3 ةداملا
:ىلع أرطي ليدعت لك رارقلا

رارـقلا نـم4 ةداــملا يف ةروـــكذملا قـــئاثولا وأتاـــمولعملا –
1202 ةنس ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤملا

،هالعأ روكذملاو

يف لمعتسم ينالديص جوتنم ليجست ررقم تامولعم –
موسرملا ماكحأ نم04 ةداملا يف اهيلع صوصنميرشبلا بطلا
2441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا523-02 مقر يذيفنتلا
صخلم اذكو،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

رثؤت دويق وأتامازتلا وأطورش يأوجوتنملا صئاصخ
بــــــــــبسب ،ةرـــــــــشنلا وأقـــــــــصلملا وألـــــــيجستلا ررــــــــــقم ىلــــــــــع
يتلاوجوتنملا صئاصخ صخلم ىلع أرطت يتلا تاليدعتلا

.ليدعتلا بلط يف ةلدعملا تامولعملا عاديإ بجي

وأ تافاضإلا يف ليجستلا ررقم ليدعت لثمتي:4 ةداملا
يف ةروـــــكذملا قـــــئاثولا وأ تاــــمولعملا فذـــــح وأ تاــــضيوعتلا
.هالعأ3 ةداملا

ةلدعملا قـئاـثوـلاوتاـموـلـعملا بسح ،تالـيدـعــتــلا صخــت
:يتأي ام ،ليجستلا فلمل

،ةيرادإلا تاليدعتلا  –

،ةيعونلا تاليدعتلا  –

صوصخب ةظقيلاوةيلاعفلاونمألاب ةقلعتملا تاليدعتلا–
.ةيودألا

نكلو،لصفنم ليدعتك ةيريرحتلا تاليدعتلا عاديإمتي ال
.ليجستلا فلمب ةلصلا يذ ةدحولا ليدعت يف اهمض نكمي

ةيودألا ىلع ةئراطلا تاليدعتلا فينصت نكمي:5 ةداملا
ةــــــحصلا ىلـــــــع رـــــطخلا ىوــــتسم بــــسح ،ةــــفلتخم تاـــــئف يف

،ينعملا ءاودلا ةيلاعفونـــمأوةدوـــج ىلـــع راـــثآلاو،ةـــيمومعلا
:يتاي امك

نمأ وأةدوج ىلع هراثآ نوكت ليدعت لك:ريغص ليدعت –
،ةمودعم وأ ةليئض ينعملا ءاودلا ةيلاعف وأ

راــثآ هـــل نوـــكت نأ هـــنأش نـــم لـــيدعت لـــك:رـــيبك لــــيدعت –
،ينعملا ءاودلا ةيلاعفونمأوةدوج ىلع ةربتعم

راثآ هل نوكي نأ هنأش نـــم لـــيدعت لــــك:لدــــتعم لـــيدعت –
،ينعملا ءاودلا ةيلاعفونمأوةدوج ىلع ةيلعف

لـــــــك:ةــــينمأ باــــبسأل ةـــــلجعتسم ةــــيرصح رـــــيـبادت –
ايرورض نوكي جوـــتنملاب ةـــقلعتم تاـــمولعمل تـــقؤم لـــيدعت
ءاودــلا لاـــمعتسا نــــمأ لوـــــح ةدـــــيدج تاــــيطعم دوـــجو ببـــسب
نم رثكأ وأةدحاو ةــطقنب صاــــخ لــــكشب قــــلعتي اـــمويـــنعملا



٥٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر2
31م١202 ةنس ربمفون٧

،ىرخألا تانوكملا وأ ةطيسولا هداومب،ءاضتقالا دنعو ،ةيلوألا
ةــــبقارمب ةــــقلعتملا ةــيرورضلا ةصاخلا لئاسولاوفشاوكلاو
.هب ةطبترملا قئاثولا اذكو،يئاهنلا جوتنملا ةدوـــــج

ةــــسسؤملا ةــــينالدـــيصلا داوـــــملل ةـــــينطولا ةـــــلاكولا غــــــلبت
اقبط ،اهميدقت بجاولا تايمكلاب بلطلا ةبحاص ةينالديصلا

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤملارارقلا نم7 ةداملا ماكحأل
.هالعأ روكذملاو1202 ةنس ويام01 قفاوملا

عوضوم ليجستلا ررــقم لـــــيدعت فـــــلم نوـــــكي:21 ةداملا
داوملل ةينطولا ةلاكولا حلاصم فرط نم ةيلباقلا ةسارد
صــختو.ماــيأ )8( ةـيـناــمــث زواــجـتـي ال لــجأ يـف ةــيـنالدــيصــلا
قئاثولا ةحصولامتكاوليدعتلا فينصت نم دكأتلا ةساردلا
عفد اذكوتاليدعتلا تائف نم ةئف لكب ةصاخلا هل ةنّوكملا
.ةلصلا تاذ تاليدعتلاب ةقلعتملا ىواتألا

مدـــعب حرـــصي ،لــــمتكم رـــيغ لـــيدعتلا فــــلم نوــــكي اــــمدنع
.كلذب ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا غيلبت متيو،هلوبق

ءارجإ متي ،الوبقم ليدعتلا فلم ربتعي امدنع:31 ةداملا
ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل ةـيـنـعملا حـلاصملا هـب موـقــت ينــقــت مــيــيــقــت
نم13و03و92 داوملا ماــكــحأل اــقــبــط ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا523-02 مقر يذيفنتلا موسرملا

 .هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع

نأ ةينالديصلا داوـملل ةــينطولا ةـــلاكولا نـــكمي:41 ةداملا
ةيميظنت ةطلس اهزجنت يتلا تامييقتلا نابسحلا يف ذخأت

ةلاكولا فرط نم اهب فرتعم ةطلس وأ ةمراص ةينالديص
تاررقم ليدعت تابلط يف ّتبلل ةينالديصلا داوملل ةينطولا

يف خّرؤملارارقلا نم7 ةداملا يف ةروكذملا ةيودألا ليجست
0202ةنس ربمسيد62 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج11
.هالعأ روكذملاو

داوـــملل ةــينطولا ةــلاكولل ماــعلا رـــيدملا ضرـــعي:51 ةداملا
،رـــيــغصلا لــــيدــعــتــلا فــلمل ةــيساسألا رـصاـنـعــلا ةــــيــنالدــيصلا

ءادتـبا ،اـموـي )03( نيـثالـث لــجأ يفيـنقتلا مـــييقتلا رــــيراقتو
داوملا ليجست ةنجل ىلع ،لـيدــعتلا بــلـط لوـبـق خــيراــت نم
عــــــيرشتلل اــــــقبط اـــهيأر يـطـعـت نأ بــجـي يتلا،ةينالديصلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

داوــملل ةـينطولا ةــلاكولل ماــعلا رـــيدملا ضرـــعي :61 ةداملا
وأ لدتعملا ليدعتلا فلمل ةيساسألا رصانعلا ةينالديصلا
،اــــموي )06( نيــــتس لجأ يف،ينقتلا مييقتلا ريراقتوريبكلا
ليجست ةنجل ىلع لــــيدعتلا بـــلط لوـــبق خــــيرات نــــم ءادــــتبا
عيرشتلل اقبط اـهيأر يـطعت نأ بــجي يتلا،ةينالديصلا داوملا

.امهب لومعملا مــــيظنتلاو

داوـــملل ةـــينطولا ةـــلاكوللماــــعلا رــــيدملا نـــكمي:71 ةداملا
،هالعأ61و51 نيتداملا يف ةروكذملا لاجآلا صيلقت ةينالديصلا

لاـجـعـتسالا ةـلاـح يفو ةـيـموـمـعـلا ةـحصلاـب قـلــعــتــت باــبسأل
.ايفاضإ اموي )03( نيثالثب اهديدمت وأيحصلا

عـــيمجو،لدـــتعم لـــيدعت وـــه ةــــعومجملا تالـــــيدعت دـــــحأ –
ةجتان ةريغص تاليدعت يه ةعومجملا نم ىرخألا تاليدعتلا

،لدتعملا ليدعتلا اذه نع

عـــــــيمجورـــــيبك لـــــيدعت وـــــه ةــــعومجملا تالـــــيدعت دـــــحأ –
اذه نع ةجتان تاليدعت يه ةعومجملا نم ىرخألا تاليدعتلا
،ريبكلا ليدعتلا

يفو ةـــــعرجلا يف لــــــيدعت وــــه ةـــــعومجملا تالـــــيدعت دــــحأ –
تاليدعتلا عيمجو ةعرجلا ذخأ فصووينالديصلا لكشلا
،ليدعتلا اذه نع ةجتانلا ةعومجملل ىرخألا

فلملا تاليدعت يف لثمتت ةعومجملا تاليدعت عيمج –
وأحاقللا دضتسمل صاــخلا فـــلملاو،ةــــلاعفلا ةداـــملل يّرـــسلا
،امزالبلل ددحملا فلملا

نيــــــسحت عورـــشمب قلـــعتت ةـــــعومجملا تالـــــيدـــعت عــــيمج –
،ةلاعفلا هتدامل وأهتيعونو ينعملا ءاودلا عينصت ةيلمع

ةدوجب قلعتت تاليدعت يه ةعومجملا تاليدعت عيمج –
،يعانملا جوتنملا

ماظنب قلعتت تاليدعت يه ةعومجملا تاليدعت عيمج –
،ةيودألا صوصخب ةظقيلا

يرـــصح رــيبدت نــع ةـــجتان ةــــعومجملا تالــــيدعت عـــيمج –
.ةينمأ بابسأل لجعتسم

فـــــــلمب لــــيجستلا ررــــقم لـــــيدعت بــــلط قــــفري:01 ةداملا
نم ةئف لكل ةيرورضلا ةصاخلا قئاثولا ىلع ةدايز ،نمضتي
:ةيتآلا قئاثولاوتامولعملا ،ليدعتلا تائف

يف ةنيبم يه امك ةمدقملا تاليدعتلا عومجم فصو –
:حيضوت عم،هالعأ5 ةداملا

ةلاح يف ،ةنيبملا تاليدعتلا نم ليدعت لك ذيفنت خيرات - أ
،ةريغصلا تاليدعتلا

اهب مايقلا مت يتلا ةريغصلا تاليدعتلا عومجم فصو - ب
عوـضوـم نـكـت مليـتـلاةرـيـخألا ارـــهش )21( رـشــع يـنـثالا لالــخ
اغيلبت بلطتت ال يتلا ةريغصلا تاليدعتلا ةلاح يف غيلبت
.ايروف

بوــجوو تالـيدـــعـتلا نيـب ةدوــجوــملا ةــقالــعــلا فــصو –
ةــجـيـتن وأ الــصأ اهدــحأ لــكــشـي اــمدــنـع فـــلملاــب اــهاــقاــفرإ
ةروكذملا قئاثولاوتامولعملا ىلع تأرط رخآ تاليدــعـتل

،هالعأ )2و ىلوألا نيتطملا(3 ةداملايف

كلت اميس ال ،قوسلا يف عضولا صيخارت عومجم ةمئاق –
.ليدعتلا بلط وأراطخإلاب ينعملا أشنملا دلبب ةصاخلا

ىلع ءانب ليجستلا ررقم ليدعت فلم قفري :11 ةداملا
هداوموءاودلاب ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نم بلط
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ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولاّ تبت نأ بجي :02 ةداملا
اقبط،هالعأ91 ةداملا يف روكذملا ححصملا ليدعتلا بلط يف
خيرات يلت يتلا اموي )03( نيثالثلا يف ،رارقلا اذه ماكحأل
.همالتسا

ثلاثلا لصفلا
ةيماتخوةصاخ ماكحأ

لــــــيجستلا تاررــــــــقم لــــيدـــــعت تاـــبلط نوـــــكت :12 ةداملا
خيرات دنع ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل ةعدوملا

تاررـــــــقم دـــــيدجت دــــنع ةــــيوست عوــــضوـــم ،رارـــــقلا اذــــه رــــشن
 .اهليجست

تاليدعتلا تاذ ةينالديصلا داوملا ميلست رمتسي:22 ةداملا
لدـعــم لــيــجست ررــقــم وأةــقــفاوــم اــهـــل سيـــل يتـــلا ةرـــيـــغصلا

عوضوم نوكت نأ بجيو.رارقلا اذه رشن خيرات دنع ةقوسملاو
.هالعأ12 ةداملا ماكحأل اقبط ليجستلا ررقمل ةبسنلاب ةيوست

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رـــــــــشني:32 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمّجلل

رـبوتكأ٣ قـــفاوملا3441 ماــــع رـــفص62 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.1202 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

نيعتيو،ةيليمكت تامولعم بلطت امدنع لاجآلا قلعتو
تامولعملا ميدقت بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع
 .اهل ةددحملا لاجآلا يف ةيليمكتلا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا تبت نأ بجي:81 ةداملا
)01( ةرشع زواجتي ال لجأ يف ليجستلا ررقم ليدعت بلط يف

،ليجستلا ةنجل يأر لاسرإوةلوادملا خيرات نم ءادتبا ،مايأ
.امهب لومعملاميظنتلاوعيرشتلل اقبط

ةينالديصـلا ةـسسؤـملا ىلإ ةينالديصلا ةسسؤملل غّلبي
:يتأي ام ليجستلا ررقمل ةلغتسملا وأ/و ةزئاحلا

قــفاوملا لــيدعتلا بــلط ناــك اذإ ،لدــعملا لــيجستلا ررـــقم –
 ،ليجستلا ررقم تامولعم صخي هيلع

هيلع قفاوملا ليدعتلا بلط ناك اذإ ةبوتكملا ةقفاوملا –
)ىلوألا ةطملا(٣ ةداملا يفروكذملا ليجستلا ررقمل ليدعت وه
،رارقلا اذه نم

.انوناق رربم ليدعتلا بلط ضفر رارق –

وأ/وةزــــــئاحلا ةــــينالديصلا ةــــسسؤملا نــــكمي :91 ةداملا
)03( نيـــــثالثلا لــــجأ يف مدــــقت نأ لــــيجستلا ررــــقمل ةــــلغتسملا

لــــيدعت بـــلط ،ضــــفرلا رارــــق مالــــتسا خــــيرات يلـــت يـــتلا اـــموي
باـــبسأ ناــبسحلا يف بــــلطلا اذــــه ذـــخأي نأ بــــجيو ،ححـــصم
.قباسلا بلطلا ضفر

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


