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ةـّيميظنتميسارم

ىلإ دامتعالــيوـحـت نـمضتـي،12٠2 ةنـــس ربمفون12 قــفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر61 يف خّرؤم٤6٤-12 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو رييست ةينازيم

ماــعلا يميظنتلا لكيهلا نمضتي،12٠2 ةنـــس ربمفون12 قــفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر61 يف خّرؤم٥6٤-12 مقر يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................ناكسإلاو ناكسلل سداسلا ماعلا ءاـصحإلل

ةيئالوتايريدم ءاشنإ نمضتي ،12٠2 ةنـــس ربمفون12 قــفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر61 يف خّرؤم66٤-12 مقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو اهماهمو مجانملاو ةقاطلل

٠12-٤8 مقر موـسرـملا مـمتيو لّدـــعي،12٠2 ةنـس ربمفون12 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر61 يف خّرؤم76٤-12 مقر يذيفنت موسرم
ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج مـيظنتب قـلعتملاو٤891 ةـنس تشغ81 قفاوملا٤٠٤1 ماع ةدعقلا يذ12 يف خرؤملا

.............................................................................................................................................................................................................اهريسو

ماكحأل ةـقباطملا ةــلهمب قلعتي ،12٠2 ةنـــس ربمفون12 قــفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر61 يف خّرؤم86٤-12 مقر يذيفنت موسرم
يتلا دعاوقلا ددحي يذــلا6991 ةــنس ربمسيد81 قفاوملا71٤1 ماع نابعش7 يف خّرؤــملا9٥٤–69 مــــقر يذـيفنتلا موسرملا

......................................................................................................................................................................ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت

يذــيــفـنـتلا موـــــسرـــمــلا لّدـــعـــي ،12٠2 ةنـــــس رـبــمـفوــن٥2 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر٠2 يف خّرؤم96٤-12 مقر يذيفنت موسرم
ةــلاــكوــلا ءاـــشــنإ نــمـضــتملاو٥٠٠2 ةـنـس وــيــلوــي٠2 قــــفاوــملا62٤1 ماـــع ةــيــناــثـــلا ىداــمـــج31 يــف خّرؤــــملا6٥2–٥٠ مــقر
...........................................................................................ةــيدــيدــحلا كـــكـسـلا يف تارامثتسالا زاـجـنإ ةـعباـتمو تاـساردــلل  ةـــيـنـطوــلا

يذــــــيفنتلا موـــــسرملا لّدــــعـــــي ،12٠2 ةنـــــس رـبــمـفوــن٥2 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــــع يناثلا عيبر٠2 يف خّرؤم٠7٤-12 مقر يذيفنت موسرم
ةـــيمومعلا ةـعفنملاب حـيرـصتلا نمضتملاو61٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا73٤1 ماع يناـثلا عـيبر22 يف خّرؤــــملا6٥–61 مــــقر
قـيرطلا  جاودزا قيرط نع ةدـــلارزـــل ةــــلودـلا ةـــماـــقإ فاــــفتلاو يسيماــــحل ينقتلا مدرلا زكرم جرخم زاــــجنإب ةــــقلعتملا ةــيلمعلل
..............................................................................................................................212 مقر يئالولا قيرطلاو76 مقر ينطولا

ةــــــعفنملاب حــــــيرـــصتلا نــــــمضتي،12٠2 ةنـــس ربمفون٥2 قــفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٠2 يف خّرؤم17٤-12 مقر يذيفنت موسرم
...............................................نافيكلا جربو زيمحلا نيب٥٤1 مقر يئالولا قــــيرطلا جاودزا زاــــجنإب ةــــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا

يذيفنتلا موسرملا لدـــعــي،12٠2 ةـنــــس رـــبـمــفوـــن٥2 قــفاوـــملا3٤٤1 ماــع يناثلا عيبر٠2 يف خّرؤم27٤-12 مقر يذيفنت موسرم
نم ةياقولا ماظن ريبادت ديدمت  نمضتملاو12٠2  ةنس ربمفون9 قفاومـلا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤمـلا1٤٤–12 مقر
................................................................................................................. هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا

ةـّيدرفميسارم

تالدابملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................ينطولا فيشرألل ةماعلا ةيريدملاب ريوطتلاو

يف ثحبلا زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................ميلقإلا ةئيهت

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل

..ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيكلسلا تالصاوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................ةفلجلا ةيالو يف ةينطولا ةيكلساللاو
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ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................3 ةنيطنسق

ةرازوب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب صيخلتلاو

نماضتلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

زاجنإ ةعباتم ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نيوكتلا تاعاطقل ةيمومعلا تازيهجتلا جمارب

ةيالو يف ةراجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................تنشومت نيع

....ةبانع ةيالو يف لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةعانصلاو ةحايسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................ةفلجلا ةيالو يف ةيديلقتلا

ةعانصلاو ةحايسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................مناغتسم ةيالو يف يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.اقباس– تايفشتسملا حالصإب فّلكملا ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ىدل ةلودلا بتاك ناويدب صيخلتلاو

ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلل

.....نيتعماج يريدم يبئان نييعت نانمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

ةرازوب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

نكسلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

..........نارهو ةيالو يف ةراجتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

قرطلا ربع لقنلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................لقنلا ةرازوب ةيتسيجوللاو

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................ةحصلا ةرازوب

ةعانصلا ةرازوب ريدم يتبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................ةينالديصلا

ةداعلا قوف ءارفس ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنسربمفون3 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر72 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.......................................................................................)كاردتسا(.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل نيضوفمو

٩٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٠٢
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

طقنلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا نمضتــي ،1202 ةنس رـبمفون01 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤـم رارق
.........................................................................................................................................................................................ايلعلا

يركسعلا فانئتــسالا سـلجم ةسائر فالختسا ءاـهنإ نمضتـي ،1202 ةنس رــبمـفوـن01 قفاوملا3441 ماع يــناثلا عيبر5 يف خّرؤم رارق
...........................................................................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب

 ةيلاملا ةرازو

مالــعإلل ةــيوــهـجلا زــكارـمــلـل يـمـيـلـقإلا صاــصـتخالا ددـحــي ،12٠2 ةـنـس رـبوــتـكأ6 قــفاوــملا3٤٤1 ماـــع رـــفــص92 يـف خرؤـــم رارــق
................................................................................................................................................................................. قـئاــثوــلاو

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةـــيئاـــفـــشــتــسالا ةـــســسؤــــملا ةرادإ سـلـجـم ءاضـــعأ نيــيـعت نمضـتــي ،12٠2 ةنـس ربوتـكأ3 قفاوملا3٤٤1 ماـع رفـص62 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................................ساـبـعـلـب يدـــيـســب يــنـطوــلا نـــمألـــل

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ةـــيزــكرـملا ةرادإلا ميـظـنــت نــمضــتـي ،12٠2 ةــنـسرـــبوــتــكأ13 قــفاوــمـلا3٤٤1 ماع لوألا عيبر٤2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................................بــتاــكم يـف ةـيـنــطوــلا ةــيــبرــتلا ةرازوـــل

كرتشملا يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،12٠2 ةنس ربمفون2 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر62 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
...ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يلخادلا ميظنتلا ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا83٤1 ماع بجر٠3 يف خرؤملا
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ةـّيميظنتميسارم
فرط نم ةيلاملا ةدعاسملا''12–6٤ مقر بابلا يفويعامتجالا

ايعامتجا مهل نّمؤملا ةدئافل يعامتجالا نامضلا قيدانص
تامدخلاب لفكتلا نيسحتل ةلودلا باسحل مهقوقح يوذو
سورــيــفــب ةــباصإلا نــع فشكــلــل اــيرصح ةــهــجوملا ةــيــبــطـــلا

.''91 - ديفوك

ليغشتلاو لمعلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يعامتجالا نامضلاو
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنـي يذلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

قــفاوـملا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عـيــبر61 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرــبـمــفوــن12

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر٦١ يفخّرؤم٥٦٤-١٢ مقر يذيفنت موسرم
نمضتي،١٢٠٢ ةنـــس ربمفون١٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
سداــــسلا ماعلا ءاـــــصحإلل ماــعلا يميظنتلا لكيهلا
.ناكسإلاو ناــــــكسلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

1٤1و٥-211 ناــتداــمـــلا اــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا9٠–68 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ءاصحإلاب قلعتملاو6891 ةنس ويلوي92 قفاوملا6٠٤1 ماع
،هنم21و11و7 داوملا اميس ال ،ناكسإلاو ناكسلل ماعلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا9٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
فيشرألاب قلعتملاو8891 ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤1 ماع
،ينطولا

يف خرؤملا1٠–٤9 مقر يعيرـشـتـلا موــسرـملا ىضــتــقــمبو –
قلعتملاو٤991 ةنس رياني٥1 قفاوملا٤1٤1 ماع ناـبــعــش3
،هنم82 ىلإ٤2 نم داوملا اميس ال ،ةيئاصحإلا ةموظنملاب

بـــجر٠2 يـف خّرؤــملا٠1–11 مــقر نوناـقــلا ىـضـتـقـــمـبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٦١ يفخّرؤم٤٦٤-١٢ مقر يسائر موسرم
نـمضتـي،١٢٠٢ ةنـــس ربمفون١٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
لمعلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعالــيوـحـت
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداــمـــلا اــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوــش8 يـف خرؤــمــلا71–٤8 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

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

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةــيــلاــملا نوــناـــق نــمـضـتــملاو12٠2 ةـنــس وــيــنوــي8 قـــفاوــملا
  ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

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

ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستــلا ةــيــنازــيــم
12٠2،

يف خرؤـملا٠3–12 مـقر يذــيـفـنتلا موــسرــمــلا ىـضـتـقـمبو –
12٠2 ةـنـس يفـناــج2 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج81
لــمــعــلا رــيزوــل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
راــنــيد فالآ ةرـــشــــعو ةـــئاـــمـــثالــــثو اـــنوــــيـــلـــم رـــــشــــــع ةــــعــــبـــس

ةكرتشملا فـيـلاــكـتلا ةــيــنازــيم يف دـــّـيـقم )جد٠٠٠.٠13.71(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا يفو

ةعبس هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠13.71( رانيد فالآ ةرشعو ةئامثالثو انويلم رشع
نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي
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لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠–21 مــقر نوـناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

ناضمر٥2 يف خّرؤــملا7٠–81 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقـمـبو –
ةــياـمـحـب قـلـعـتملاو81٠2 ةنس وـيـنوــي٠1 قــفاوملا93٤1 ماــع
تاذ تاـيـطـعـملا ةــجلاــعــم لاــجم يـف نييــعـيـبطـلا صاــخـشألا
،يصخشلا عباطلا

يف خرؤملا٥72–12 مقر يساــئرــلا موـسرــملا ىـضـتــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يساـــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا9٥1-٥9 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضتقمبو –
لدعي يذلا٥991 ةنس وينوي3 قفاوملا61٤1 ماع مّرحم٤
،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا٤33-11 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو11٠2 ةنـس رــبمتبس٠2 قفاوملا23٤1 ماع لاّوش22
تاـــــعاـمــجـلا ةرادإ يـــفــظوـــمـب صاــخـــلا يـساــسألا نوــناـــقـــلا
،ةيمـيـلـقإلا

يف خرؤملا662-٥1 مقر يذـيـفـنـتـلا موـسرــملا ىـضـتـقمبو –
٥1٠2 ةــنـس رــبوــتــكأ31 قــفاوـملا63٤1 ماــع ةــجـحلا يذ92
ناكسلل ماعلا ءاصحإلل ماعلا يميظنتلا لكيهلا عضو نمضتملاو
،81٠2 ةنسل ناكسإلاو

يف خرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

يف خرؤملا363-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد٥ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر91
،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا663-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر22
ىلع ةياصولا ةطلس تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو ىلإ دنسي
،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم11و7 نيتداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
قـــفاوـمــلا6٠٤1 ماـــع ةدــــعـــــقـــلا يذ22 يــف خرؤـــمــلا9٠–68 مـــقر

ناـكـسـلل ماــعــلا ءاـصــحإلاــب قـــلــعـتـملاو6891 ةـنـس وــيــلوــي92
ماع يميظنت لكيه عضو ىلإ موسرملا اذه فدـهـي ،ناــكسإلاو
: يتأي ام لمشي ،ناكسإلاو ناكسلل سداسلا ماعلا ءاصحإلل

،ناكسإلاو ناكسلل ماعلا ءاصحإلل ةينطو ةنجل–

،ةيئالو ناجل–

،ةيدلب ناجل–

.ةيناديم ةينقت ةنجل–

ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةينطولا ةنّجللا فلكت:2 ةّداملا
هــتـعـباــتـمو ءاـصـحإلا تاــيـلـمع رـيـس طــطـخـم طـبـضـب ،هالعأ

ذيفنت نسح نامضب ةليفكلا لامعألاو ريبادتلا لك ديدحتو
.تايلمعلا هذه

،صوصخلا ىلع ،ةينطوـلا ةـنـجّلـلا فــلـكــت ،ضرــغــلا اذـــهــلو
: يتأي امب

ةيرورضلا ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا ةسارد–
،ناكسإلاو ناكسلل ماعلا ءاصحإلا لالغتساو ذيفنتو ريضحتل

ماــعــلا ءاـصـحإلا ءارــجإ ةرـتـفو يـعـجرــملا خــيراـتــلا دــيدـحت–
،ناكسإلاو ناكسلل

دامتعالاب ءاصحإلا لامعأ لك ةعباتمو قيسنتو طيشنت–
،ةيئالولا ناجللا ىلع

ةتقؤم ماهمب مايقلل نيوعدملا نيمدختسملا تائف حارتقا–
تاضيوعتلا غلابم اذكو سداسلا ءاصحإلا ذيفنتو ريضحت لالخ
.اهنم نوديفتسي يتلا

: نم ةينطولا ةنجّللا نوكتت:٣ ةّداملا

،اسيئر ،ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا–

،سيئرلل ابئان ،تايئاصحإلاب فّلكملا ريزولا–

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

،اوضع ،ةيلاملاب ةفّلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–

،اوضع ،ةينطولا ةيبرتلاب ةفّلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–

،اوضع ،يلاعلا ميلعتلاب ةفّلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–

،اوضع ،ينهملا نيوكتلاب ةفّلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–

،اوضع ،ةضايرلاو بابشلاب ةفّلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب ةّفلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–
،اوضع ،ةيكلساللاو
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يف ةروكذملا ةيناديملا ةينقتلا ةنجّللا ىلوتت:٢١ ةّداملا
،ءاصحإلل ةـيـنــقــتــلا لاــمــعألا لــكــب ماــيــقــلا ،هالــعأ ىلوألا ةداملا

.اهيف يأرلا ءادبإل ةينطولا ةنجللا ىلع اهضرعتو

هذـه تاـيـئاصحإلل ينــطوــلا ناوــيدــلــل ماــعــلا رــيدملا سأرــي
تاـيــئاصحإلل ينــطوــلا ناوــيدــلا يرــيدــم مضت يتــلا ةــنــجــّلــلا
.ناكسإلاو ناكسلل ماعلا ءاصحإلا لاغشأب نيفلكملا

9٠–68 مقر نوناقلا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت :٣١ ةّداملا
وــيــلوـــي92 قـــفاوـــمـلا6٠٤1 ماـــع ةدــــعــقــلا يذ22 يـف خرؤمـلا

نووعدملا نوـمدـخـتـسـملا ديـفـتـسـي ،هالعأ روكذملاو6891 ةنس
سداسلا ماعلا ءاصحإلا ذيفنتو ريضحت لالخ ةتقؤم ماهم ءادأل
.ةصاخ تاضيوعت نم ،ناكسإلاو ناكسلل

نــيـمدـخـتـسـمـــلا تاــئـــف اذــــكو تاـضـــيوــــعــتـلا غــلاــبــم ددــحـت
ّفلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ،اهنم نيديفتسملا

 .ةيلاملاب فّلكملا ريزولاو ةيلخادلاب

662-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت :٤١ ةّداملا
رــبوــتـــكأ31 قـــفاوـــمــــلا63٤1 ماـــع ةـــجـحـــلا يذ92 يـف خرؤــمــلا

ماــعــلا ءاـصـحإلل ماــعلا لــكـيـهـلا عــضو نمـضـتملاو٥1٠2 ةــنـس
.81٠2 ةنسل ناكسإلاو ناكسلل

تــمــت يتـلا تاــيـلـمـعـلا اذـــكو ةذـخـتـملا صوـصـنـلا نأ رـيــغ
ةيراس ىقبت ،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت راطإ يف اـهترشابم
سداسلا ماعلا ءاصحإلا ةيلمع نم ءاهتنالا ةياغ ىلإ لوعفملا
.ناكسإلاو ناكسلل

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٥١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قــفاوـملا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عـيــبر61 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرــبـمــفوــن12

نامحرلادبعنبنميأ

–––––––––––★–––––––––––

يـناـثـلا عــيـبر٦١ يـفخّرؤــم٦٦٤-١٢ مــقر يذــيــفـنـت موــسرــم
نـمضتـي ،١٢٠٢ ةنــس رـبـمفوــن١٢ قــفاوـملا٣٤٤١ ماــع
اهماهمو مجانملاو ةقاطلل ةيئالوتايريدم ءاـشــنإ

.اهريسو اهميظنتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥–211 ناـــتداـملا اــمـيـسال ،روــتـسدـلا ىلــع ءاــنـبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

،اوضع ،ةحالفلاب ةفّلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–

،اوضع ،نكسلاب ةفّلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–

،اوضع ،لاصتالاب ةفّلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–

،اوضع ،ةحايسلاب ةفّلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–

،اوضع ،ةحصلاب ةفّلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–

.اوضع ،لمعلاب ةفّلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–

تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ىلوتي :٤ ةّداملا
.ةينطولا ةنجّللا ةنامأ

ةنجللا تاعامتجا يف ىرخألا تارازولا كراشت:٥ ةّداملا
لودج يف اهتايحالصب قلعتت طاقن جردت امدنع ةينطولا
.لامعألا

هنكمي صخش لكب نيعتست نأ ةينطولا ةنجللا نكمي
.اهلاغشأ يف اهدعاسي نأ هتءافك مكحب

ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةيئالولا ةنّجللا فلكت :٦ ةّداملا
،ءاصحإلا تايلمع ءارجإو ذيفنت صخي اميف قيسنتلاب ،هالعأ

.ةيالولا تايدلب لك ىوتسم ىلع اهريس نسح ىلع رهسلاو

: نم ةيئالولا ةنجللا نوكتت:٧ ةّداملا

،اسيئر ،يلاولا–

،ةيالولا ىوتسم ىلع ةزكرمملا ريغ حلاصملا يلوؤسم–
.ةينطولا ةنجلل ةنّوكملا ةيرازولا تاعاطقلا نولثمي نيذلا

يــئالو سدـنـهـم ةــيـئالوــلا ةــنـجّلـلا ةــناــمأ ىلوـتي:٨ ةّداملا
ىوتسم ىلع اهذيفنتو ءاصحإلا ةـيـلـمـع ريضحتل يلاوــلا هـنــّـيـعي
.ةيالولا

هـنـكـمي صـخش لــكب نيـعـتـست نأ ةـيـئالوـلا ةـنـجـّللا نكــمي
.اهلاغشأ يف اهدعاسي نأ هتءافك مكحب

ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةيدلبلا ةنجّللا فّلكت:٩ ةّداملا
نسح ىلع رهسلاو ،اهذيفنتو ءاصحإلا تايلمع قيسنتب ،هالعأ

.ةيدلبلا ىوتسم ىلع اهريس

: نم ةيدلبلا ةنجّللا نوكتت:٠١ ةّداملا

،اسيئر ،يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر–

،ءاضعأ ،يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر باون–

.اوضع ،ةيدلبلل ماعلا نيمألا–

يذلا يدلبلا بودنملا ةيدلبلا ةنّجللا ةنامأ ىلوتي :١١ ةّداملا
ءاصحإلا ريضحتل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر هنــّيعي
.ةيدلبلا ىوتسم ىلع هزاجنإو
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يناثلا عيبر٥1 يف خرؤملا9٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
يف مكحتلاب قلعتملاو9991 ةنس ويلوي82 قفاوملا٠2٤1 ماع
،ةقاطلا

ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا1٠–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ءابرهكلاب قلعتملاو2٠٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا22٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،تاونقلا ةطساوب زاغلا عيزوتو

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا9٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيقرتب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع
،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةددجتملا تاقاطلا

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا٥٠–٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٤1٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع
،مجانملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
 ،تاقورحـملا

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

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥1–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥1٠2 ةنس رياني22 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ

اهماهمو مجانملاو ةعانصلل ةيالولا ةيريدم ءاشنإ نمضتملاو
 ،اهميظنتو

يف خرؤملا٤61–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو61٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا73٤1 ماع نابعش62
،اهريسو اهميظنتو اهماهمو ةقاطلل ةيئالو تايريدم ءاشنإ

يف خرؤملا932–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٠٤2–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش91
،مجانملاو ةقاطلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

تايريدم ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
.اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو ،مجانملاو ةقاطلل ةيئالو

مـــجاـنـملاو ةــقاــطـلل ةـيــئالوـــلا ةـــيرــيدــملا فــلــكــت :٢ ةّداملا
  : يتأــي اــمب

،مجانملاو ةقاطلل ةيعاطقلا ةسايسلا ذيفنت ىلع رهسلا –

نع ةيمومعلا ةمدخلاو ةيمومعلا ةطلسلا ماهم ةسرامم –
،ةيميظنتلاو ةينقتلا ةبقارملا لامعأ قيرط

قيـبـطت ىلــع ،ةيــنـعـملا ةزــــهـجألا عــم لاـصـــتالاــب رــــهـسلا –
تاطاشنو ةيوقاطلا تاطاشنلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا
 ،ةيمجنملا تاطاشنلاو تاقورحـملا

ةقلعتملا ةيزكرملا ةرادإلا تاـهـيجوــت ذـيـفـنت ىلــع رـهسلا –
تاطاشنلاو تاقورحـملا تاطاشنو ةيوقاطلا تاطاشنلاب
،مجانملاو ةقاطلا عاطقل ةعباتلا كالمألا ةيامحو ةيمجنملا

ةقاطلا عاطق لمع جمارــب ذيـفنت يف ةـعـباــتـملا ناـمــض –
،مجانملاو

ةيقرت يف ،ةينعملا تاسسؤملاو تائيهلا عم ةــمــهاــسملا –
ةئيب ءاشنإ يفو اهميعدتو مجانملاو ةقاطلا عاطق تاطاشن
،اهب ةطبترملا تارامثتسالل ةمئالم

لامعأ ذيفنت يف ةينعملا ةزهجألا عم رهسلاو ةمهاسملا –
 ،عاطقلاب ةصاخلا ةيوقاطلا ةيلاعفلا

ةقاطلا عاطقل ىربكلا عيراشملا زاجنإ ةعباتم نامض –
.مجانملاو

يف مجانملاو ةقاطلل ةيئالولا ةيريدملا فلكت :٣ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،يوقاطلا ناديملا

لاجم يف ريوطتلا جمانرب ذيفنتو ديدحت يف ةمهاسملا –
،يعيبطلا زاغلل يمومعلا عيزوتلاو ةبرهكلا

ماكحألا قيبطت يف ،ينعملا زاهجلا عم لاصتالاب ةكراشملا –
 ،يعيبطلا زاغلاو ءابرهكلا عيزوت لاجم يف ةيميظنتلا

،عيزوتلا تاكرشو ينعملا زاهجلا عم لاصـتالاـب رـــهسلا –
 ،يعيبطلا زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةدوج ىلع

ذيفنت يف ،ةينعملا تاسسؤملاو تائيهلا عم ةــكراشملا –
عاـطـقــلاــب ةصاخلا ةــيوــقاــطــلا ةــيــلاــعــفــلــل ينــطوــلا جماــنرــبــلا

.اهلامعتسا اذكو ةديدجلا تاقاطلا ريوطت جماربو

يف مــجانملاو ةقاطلل ةيئالولا ةيريدملا فلكت:٤ ةّداملا
ىلــع ،ةـيـلورتـبلا تاــجوـتـنملا عـيزوــتو تاــقورحـملا ناديــم
 :يتأي امب ،صوصخلا

لاــجــم يــف مــيـظـنـتـلاو عــيرـــشـتــلا مارــتــحا ىلـــع رــــهســلا–
،اهعيزوتو اهلقنو ةيلورتبلا تاجوتنملا نيزختو تاقورحـملا

،ينعملا زاهجلا عم لاصتالاب
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ةيلورتبلا تاجوتنملا نيزخت تاطاشن ةعباتم نامض –
،اهل ةعباتلا ةيدعاقلا لكايهلا زاجنإ ةعباتمو اهعيزوتو

نيومتلا ىلع ،ةينعملا تاسسؤملا عم رواشتلاب رهسلا –
ةدوــج ىلـعو ةـيـلورـتـبلا تاــجوـتـنـملا نــم ةــيالوــلل مــظـتـنملا
 ،ةمدخلا

ةسارد دــعـب اــهـصاــصتـخا لاــجمل ةــعــباــتــلا صــخرــلا حـنـم –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،اهب ةصاخلا تافلملا

ةبقارــمب ماـيـقـلاو تاــياـنـبـلا تاـفــلـم ةــقـباـطـم ىلــع رـهسلا –
لاجمل ةعباتلا تآــشنـملاو لــكاـيـهـلا ءاـنــب تاــشرو شــيـتـفـتو
 ،اهصاصتخا

لاجمل ةعباتلا تآشنملاو تادعملا تارابتخا ىلع فارشإلا –
 ،اهصاصتخا

ةعباتمو دادعإ يف ينعملا زاهجلا عم لاصتالاب ةمهاسملا –
ةيلورتبلا تاجوتنملا نيزخت لكايه ريوطت ططخم ذيفنت
 ،اهعيزوتو اهلقنو

لامعأ يف ،ةينعملا تاسسؤملاو تائيهلا عــم ةــكراشملا –
.ةفيظنلا تاقاطلا لامعتسا ريوطت

نادـيـم يف مــجاـــنــملاو ةـــقاــطــلا ةــيرـــيدـــم فــلــكــت :٥ ةّداملا
صوـصــخلا ىلــع ،ةــيـمـجـنـملا هــبـشو ةـيــمــجـنـملا تاـــطاــــشـنـلا

: يتأـي اـــمب

لكايهلا لاجم يف ةينطولا ةساـيـسلا ذـيـفـنت ىلــع رــهـــسلا –
،نييمجنملا لالغتسالاو ثحبلاو ةيجولويجلا

ىلع ،ةينعملا ةزهجألاو لكايهلا عم نواـــعـتـلاـب رــــهسلا –
تاطاشنلاب ةقلعتملا سيياقملاو ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت
،ةيمجنملا هبشو ةيمجنملا

ةـقــلـعـتملا سـيياــقـملاو ميــظـنتـلا دادـــعإ يـف ةــكراــشــملا –
،ةيمجنملا هبشو ةيمجنملا تاطاشــنلاـب

ثحبلاو ةيجولويجلا لكايهلا لاغشأو تاطاشن ةعباتم –
،يمجنملا لالغتسالاو

ةيالولا تايجاحل ،ةينعملا تاطلسلا عم نواعتلاب مييقتلا –
طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةيمجنملا تاجوتنملا نم
 ،ليوطلاو

ريوطتو ريهطت يف ،ةيـنعـملا ةزــهـجألا عـم ةــمهاــســملا –
ىلــع ةـظفاحـملاو ةرــجـفـتملا داوــملاو ةـيـمـجـنـملا تاــطاـــشـنلا
،ةـيالوــلل ةيـمـجـنملا تاـــكـلـتـمملا

حنمل ةيالولا اهمظنت يتلا ينلعلا دازملا تايلمع ةعباتم –
 ،علاقملا لالغتسا صخر

ةرـجـفـتـملا داوـملا كالــهـتـسا رــيوـطــتو رـيـيسـت ةــعــباــتــم –
،تاــعـقرــفملاو

داومـلا ةدوـــج ناـمـض ىلــع ،ةـيـنـعـملا ةزــــهــجألا عــم رــهـســلا –
،اهب نيومتلا يف ماظتنالاو ةرجفتملا

يناثلا فنصلا تاعدوتسمب ةقلعتملا تاساردلا ةجلاعم –
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةرجفتملا داوملل

يف مجانملاو ةقاطلل ةيئالولا ةيريدملا فلكت :٦ ةّداملا
ىلع ،مجانملاو ةقاطلا عاطقل ةيعانصلا ةئيبلاو نمألا ناديم
:يتأي امب ،صوصخلا

قـيـبـطت ىلــع ،ةيــنـعملا ةزــهـجألا عــم رواــشـتـلاـب رـــهـسـلا –
نم ةياقولاو يعانصلا نمألا لاجم يف ميظنتلاو عيرشتلا
 ،اهب ةقلعتملا جماربلا ذيفنت اذكو ،ىربكلا راطخألا

قيبطت ىلــع ،ةيـنـعـملا ةزــهــجألا عــم رواــشــــــتـلاـب رــهسلا –
تآشنملا عاوـنأ فلتخم بسح ةينمألا ريياعملاو سيياقملا
اميس ال ،ةيمجنملا تآشنملاو تاقورحـملا تآشنمو ةيوقاطلا
 ،اهنم ةفنصملا تآشنملاو عقاوملا

عم لاصتالابو ةينعملا ةزهجألا عم رواشتلاب رهسلا –
ةئيبلا ىلع ةظفاحـملا ىلع ،ةينعملا تاسسؤملاو تائيهلا

تآشنملاو تاقورحـملا تآشنمو ةيوقاطلا تآشنملا راثآ نم
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةيمجنملا

رييستب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا –
،ةساسحلا داوملا

ميظنتلا قيبطت ىلع ،ينعملا زاهجلا عم رواشتلاب رهسلا –
 ،ةيوونلا ةمالسلاو نمألا لاجم يف سيياقملاو

ةيزكرملا ةرادإلا يف ةينعملا حلاصملا عم لاصتالاب رهسلا –
ةيعيرشتلا ماكحألا قيبطت ىلع ،ةيالولل ةينعملا حلاصملاو
ىلع ةسسؤملا يف يلخادــلا نــمألا مــكحت يتــلا ةــيــمــيــظــنـــتـــلاو
عاطقل ةعباتلا لكايهلاو تآشنملاو ةيدعاقلا لكايهلا ىوتسم
 .اهب ةقلعتملاو ةمئاقلا تابيترتلا ةيلاعفو مجانملاو ةقاطلا

يف ،مجانملاو ةقاطلل ةيئالولا ةــيريدملا فلكت :٧ ةّداملا
،صوصخلا ىلع ،ةيميظنتلاو ةينقتلا ةقباطملا ةبقارم ناديم
 :يتأي امب

عيرشتلا قيبطت ىلع ،ينعملا زاهجلا عم لاصتالاب رهسلا –
ةبقارملاب مايقلاو تاقورحـملا تاونقب نيقلعتملا ميظنتلاو
 ،اهب ةقلعتملا ،ةيرودلا ةيميظنتلاو ةينقتلا

عيرشتلا قيبطت ىلع ،ينعملا زاهجلا عم لاصتالاب رهسلا –
ةقباطملا ةبقارمب مايقلاو ،تازيهجتلاب نيقلعتملا ميظنتلاو
 ،ةيوقاطلا تآشنملاب ةقلعتملا ةيرودلا ةينقتلا
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ةبقارملا تاطاشنو جماربلا ذيفنت ةلاحل يرودلا مييقتلا –
،ةيزكرملا ةرادإلل ريراقت ميدقتو ،ةيرودلا ةيميظنتلاو ةينقتلا

ةزهجأب قلعتملا ميظنتلل ةقباطملا نم ققحتلا نامض –
ةينقتلا ةبقارملاب مايقلاو راخبلاب طغضلا ةزهجأو زاغلا طغض
ماـكـحألاـب لالـخإلا نود ،اـهـب ةـقـلـعـتملا ةـيرودـلا ةـيـمـيــظــنــتــلاو
،ةصاخلا ةيميظنتلا

ةيميظـنـتلاو ةـيـنـقـتـلا ةــقــباـــطـملا ةـبـــــقارــم ىلــع رــهــسلا –
ريسلا ةكرح يف لوألا لامعتسالا لبق اهقحاولو تارايسلل
،ظوحلم لوحتل تعضخ يتلا وأ ينطولا بارتلا ىلع

نم نّكمت يتلا تازيهجتلا ةقباطم ةبقارم ىلع رهسلا –
طوغضملا يعيبطلا زاغلاو عّيمملا لورتبلا زاغ لامعتسا

.اهتعباتمو تارايسلا بيكرت يف ادوقو

يف ،مجانملاو ةقاطلل ةيئالولا ةيريدملا فلكت:٨ ةّداملا
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةنمقرلاو لاصتالاو مالعإلا ناديم

ةيوقاطلا تاطاشنلاب ةقلعتملا تامولعملا ليلحتو عمج –
عيـمــجتو ةيـمـجـنملا تاــطاـشـنـلاو تاـــقورـحـملا تاــطاــــشـنو
،ةيئاصحإلاو ةينقتلا تايطعملا

ةقاطلا عاطق روطت لوح ةيرود ةيفرظ ةركذم دادعإ –
،ةيالولا ىوتسم ىلع مجانملاو

اقفو ةبولطملا تامولعملاب ةينعملا تائيهلا ديوزت –
،هب لومعملا ميظنتلل

عيـمـج عـم مــئاــقــلا يمالــعإلا ماـظـنـلا قـيـبـطت ىلــع رــهـسلا –
،مجانملاو ةقاطلا عاطق تاسسؤم

ةقلعتملا تامولعملا عيمج نيلماعتملا فرصت تحت عضو –
تاطاشنلاو تاقورحـملا تاطاشنو ةيوقاطلا تاطاشنلاب
 ،اهب ةقلعتملا ةيميظنتلا ماكحألا اذكو ةيمجنملا

لاصتالا ريوطتو ةيقرت هتعيبط نم لمع لك ىلع ثحلا –
،نيينعملا نيلماعتملا عيمج عم

روهمجلل ةهجوملا ةيسيسحتلاو ةيمالعإلا لامعألاب مايقلا –
،مجانملاو ةقاطلا ناديم يف

،يفيشرألاو يقئاثولا ديصرلا ىلع ةظفاحـملا ىلع رهسلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةيزكرملا ةرادإلا يف ةينعملا حلاصملا عم لاصتالاب رهسلا –
ةرازولا لمع ططخم ذيفنت ىلع ،ةيالولل ةينعملا حلاصملاو
 ،يمقرلا ليوحتلاو تاراسملا ةنمقرل

.عاطقلا تايطعم كنب دادعإ يف ةمهاسملا –

يف مجانملاو ةقاطلل ةيئالولا ةيريدملا فلكت:٩ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،نيوكتلاو ةرادإلا لاجم

راسملا رييست ناديم يف ميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا –
،نيمدختسملل ينهملا

نيسحتو نيوكتلا جمارب ذيفنت ىلع رهسلاو ةمهاسملا –
 ،اهتعباتمو مهفراعم ديدجتو نيمدختسملا ةدئافل ىوتسملا

،اهذيفنتو ةينازيملا رييست ىلع رهسلا –

ةـيراـــقــعـلاو ةــلوــقـنملا تاــكـلـتـمـملا ريــيـسـت ىلــع رــهسلا –
.اهتنايصو

)٤( عبرأ مجانملاو ةقاطلل ةيئالولا ةيريدملا مضت :٠١ ةّداملا
: حلاصم

،زاغلاو ءابرهكلا ةحلصم –

،تاكلتمملا ةيامحو تاقورحـملا ةحلصم –

،ةيميظنتلاو ةينقتلا ةقباطملا ةبقارمو مجانملا ةحلصم –

.لاصتالاو لئاسولاو ةرادإلا ةحلصم –

.بتاكم )3( ةثالث ىلإ )2( نيبتكم ةحلصم لك مضت

ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب حلاصملا ميظنت ددحي
ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو مجانملاو ةقاطلاب فلكملا
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلابفلكملا

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو

،مجانملاو ةقاطلل ةيئالولا تايريدملا ىلإ لّوحي :١١ ةّداملا
لك ،هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا تاءارجإلا راطإ يف

ةــقــباــطملا ةـبــقارـمومــجاـنـملا طاــشـنب نيطبترملا نيمدختسملا
ةيئالولا ةيرـيدــملا فرــط نــم سراـمـملا ةيميظنتلاو ةـيـنـقـتلا
يذـــيفـنـتلا موــسرــملا ماـــكــحأل اــــقـــبــــط مــــجاــــنـــملاو ةــــعاـــنــصلل
قــفاوــملا63٤1 ماــع يــناــثــلا عــيــبر لّوأ يف خرؤملا٥1–٥1 مقر
ةـيالوـلا ةــيرــيدــم ءاشنإ نــمضتملاو٥1٠2 ةـــــــنــس رـــياـنــي22
.اهميظنتو اهماهمو مجانملاو ةعانصلل

رارق بجومب ،هالعأ نيروكذملا نيمدختسملا ليوحت متي
ريزوـلاو مــجاــنـملاو ةــقاــطــلاـب فــلــكملا رـــيزوــلا نيب كرـــتـشـم
ةـطـلـسـلاو ةـيــلاـــملاـب فـلــكــملا رــيزوــلاو ةـــعاـنــصــلاــب فــلـكــملا
  .ةيمومعلاةفيظولاب ةفلكملا

٤61–61 مقر يذيـفنتـلا موــسرــملا ماـكــحأ ىـغلــت:٢١ ةّداملا
61٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا73٤1 ماع نابعش62 يف خرؤملا

اهميظنتو اهماهمو ةقاطلل ةيئالو تايريدم ءاشنإ نمضتملاو
ةبقارمو مجانملاب ةقلعتملا ةفلاخملا ماكحألا اذكو ،اهريسو
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موسرملا يف اهيلع صوصنملا ةيميظنتلاو ةينقتلا ةقباطملا
63٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤملا٥1–٥1 مقر يذيفنتلا
ةـيرــيدــم ءاشنإ نــمضتملاو٥1٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا
.اهميظنتو اهماهمو مجانملاو ةعانصلل ةيالولا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي:٣١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قــفاوـملا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عـيــبر61 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرــبـمــفوــن12

نامحرلادبعنبنميأ

–––––––––––★–––––––––––

يـناـثــلا عــيـبر٦١ يـفخّرؤم٧٦٤-١٢ مــقر يذـيفـنـت موــسرــم
لّدــــــعــي،١٢٠٢ ةنـــس رـــبــمـفوـــن١٢ قـــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع
ةدعقلا يذ١٢ يفخرؤملا٠١٢-٤٨ مقر موسرملا ممتيو
قــــــلعتملاو٤٨٩١ ةـنس تشغ٨١ قفاوملا٤٠٤١ ماع
ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج مـيظنتب
.اهريسو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداــمـــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةدعقلا يذ12 يف خرؤملا٠12-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ميظنتب قلعتملاو٤891 ةنس تشغ81 قفاوملا٤٠٤1 ماع
لدعملا ،اهريسو ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج
،ممتملاو

يف خرؤملا٥72-12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يساـئرــلا موـسرــملا ىضــتقمـبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا972-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،هنم٥2و٠1و3 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

: يتأي ام مسري

موسرملا نم2 ةداملا ماكحأ مـــّمــتـتو لّدـــعــت :ىلوألا ةّداملا
تشغ81 قفاوملا٤٠٤1 ماع ةدعقلا يذ12 يف خرؤملا٠12-٤8 مقر

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤891 ةنس

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

نيدموب يراوه ةعماج اهنم نوكتت يتلا تايلكلا ددع ددحي
: يتأي امك ،اهتاصاصتخاو ايجولونكتلاو مولعلل

،تايضايرلا ةيلك –

،ءايزيفلا ةيلك –

،ءايميكلا ةيلك –

،ةيجولويبلا مولعلا ةيلك –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ايفارغجلاو ضرألا مولع ةيلك –

،قئارطلا ةسدنهو ةيكيناكيملا ةسدنهلا ةيلك –

،ةيندملا ةسدنهلا ةيلك –

،ةيئابرهكلا ةسدنهلا ةيلك –

.''يلآلا مالعإلا ةيلك –

موــسرــملا نــم3 ةداــملا ماـــكــحأ مـــّمــتــتو لّدــــعــت:٢ ةّداملا
قــفاوــملا٤٠٤1 ماـــع ةدــــعـــقــلا يذ12 يـف خرؤـــملا٠12-٤8 مـــقر
،هالـــعأ روـــكذــملاو مــمـتــملاو لدــــعـملا ،٤891 ةنــس تـشــغ81
: يتأي امك رّرحتو

.......................)رييغت نودب( ........................... :3 ةّداملا''

موــلــعــلــل نــيدــموــب يراوــه ةــعــماــج ةرادإ سلـــجـــم نوـــكـــتـــي
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا ناونعب ،ايجولونكتلاو

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،مجانملاو ةقاطلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم –
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

تاـجـتـنملاو يرـحـبــلا دــيصلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم –
.''ةيديصلا



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩٨٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون٥٢ 12

موـــسرــملا نــم٤ ةداــملا ماـــكــحأ مـــّمــتــتو لّدـــعــت:٣ ةّداملا
تشغ81 قفاوملا٤٠٤1 ماع ةدعقلا يذ12 يف خرؤملا٠12-٤8 مقر

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤891 ةنس

يذيفنتلا موسرملا نم٥2 ةداملا ماكحأل اقبط:٤ ةّداملا''
قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤملا972-3٠ مقر
مضت ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،3٠٠2 ةنس تشغ32
،ةيزكرملا ةبتكملاو ةماعلا ةنامألا ىلع ةدايز ،ةعماجلا ةيريدم
: ةيتآلا نيدايملاب ،يلاوتلا ىلع ،ّفلكت ةيريدم تاباين )٤( عبرأ

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

يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلا –
،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو

لاـصــتالاو طـيـشـنـتـلاو نواــــعـتـلاو ةـيــجراــخــلا تاـــقالــــعـلا–
،ةيملعلا تارهاظتلاو

.''هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلا –

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي:٤ ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قــفاوـملا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عـيــبر61 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرــبـمــفوــن12

نامحرلادبعنبنميأ

–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر٦١ يفخّرؤم٨٦٤-١٢ مقر يذيفنت موسرم
ةــلهمب قلعتي ،١٢٠٢ ةنـــس ربمفون١٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
٩٥٤–٦٩ مقر يذـيفنتلا موـسرملا ماكحأل ةـقباطملا
ربمسيد٨١ قفاوملا٧١٤١ ماع نابعش٧ يفخّرؤــملا

ىلــع قــبـطـت يـتـلا دـــعاوـــقــلا ددــحــي يذــلا٦٩٩١ ةــنس
.ةيحالـفـلا تاـيـنواــعـتـلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداـــمــلا اـــمـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا9٥٤-69 مـقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
يذـــلا6991 ةـنـس ربــمـسـيد81 قــفاوــملا71٤1 ماــع ناـبــعش7
لّدعملا ،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت يتلا دعاوقلا ددــحي
،مّمتملاو

: يتأي ام مسري

ةيحالفلا تاينواعتلل ةحونمملا ةلهملا ددمت :ىلوألا ةّداملا
موسرملا ماــكــحأل اــهــتــقــباــطــم ضرــغــب ةدــمــتــعملا اــهـــتاداحتاو
قفاوملا71٤1 ماع نابعش7 يف خرؤملا9٥٤-69 مقر يذيفنتلا

ىلع قبطت يتلا دعاوقلا ددحي يذلا6991 ةنس ربمسيد81
ءادتبا ، )1( ةدحاو ةنسب ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحالفلا تاينواعتلا

.12٠2 ةنس ربوتكأ٥ نم

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي:٢ ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قــفاوـملا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عـيــبر61 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرــبـمــفوــن12

نامحرلادبعنبنميأ

–––––––––––★–––––––––––

يـناـثـلا عـيـبر٠٢ يفخّرؤــم٩٦٤-١٢ مــقر يذــيـفـنت موــسرــم
لّدـــعـــي ،١٢٠٢ ةنـــــس رـبــمـفوــن٥٢ قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــع
يــفخّرؤــــمــلا٦٥٢–٥٠ مــقر يذــيــفـنـتلا موـــــسرـــمــلا
وــيــلوــي٠٢ قــــفاوــملا٦٢٤١ ماـــع ةــيــناــثـــلا ىداــمـــج٣١

ةـــيـنـطوــلا ةــلاــكوــلا ءاـــشــنإ نــمـضــتملاو٥٠٠٢ ةـنـس
كـــكـسـلا يف تارامثتسالا زاـجـنإ ةـعباـتمو تاـساردــلل
.ةــيدــيدــحلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيمومعلا لاغشألا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،لقنلا ريزوو

1٤1و٥–211 ناــتداـمــــلا اــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع  ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يـف خرؤـملا6٥2–٥٠ مقر يذيفنتلا موـسرمـلا ىضــتـقـمبو –
٥٠٠2 ةنس ويلوي٠2 قفاوملا62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج31
ةــعــباــتــمو تاساردــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوـــلا ءاشنإ نـــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيديدحلا ككسلا يف تارامثتسالا زاجنإ

يف خرؤملا663–12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ربمتبس72 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠2

،لقنلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٠83–12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىـضـتـقـمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا3٤٤1 ماع رفص82

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
ةيناثلا ىدامج31 يف خرؤملا6٥2–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا

ءاشنإ نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ويلوي٠2 قفاوملا62٤1 ماع
يف تارامثتسالا زاجنإ ةعباتمو تاساردلل ةينطولا ةلاكولا
.مّمتملاو لّدعملا ،ةيديدحلا ككسلا

موـسرــمـلا نــم11و8و2 داوــملا ماــكــحأ لّدـــعــت :٢ ةّداملا
62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج31 يف خرؤملا6٥2–٥٠ مقر يذيفنتلا
رّرـــحــتو ،هالــــعأ روـــكذــملاو٥٠٠2 ةـنــس وــيـلوــي٠2 قــفاوـــمــلا

: يتأي امك

.''لقنلا ريزو ةياصو تحت ةلاكولا عضوت :2 ةّداملا''

تآشنملاو ينابملا مالتساب مايقلاب ةلاكولا فلكت :8 ةّداملا''
دـــعاوــقــلاو سـيـياـــقـملا بـســح ،ةــيدــيدــحلا كــكــسـلل ةــيدــعاــقــلا
كـكـسـلاب لــقـنـلل ةـيـنـطوــلا ةــكرــشــلا ىلإ اــهـلـيوـحـتو ،ةـيـنـفـلا
ةددحملا تايفيكلاو طورشلل اقفو ،اهرييستب ةفلكملا ةيديدحلا

.''لقنلا ريزو نم رارقب

: نم سلجملا نوكتي :11 ةّداملا''

،اسيئر ،لقنلا ريزو لثمم –

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

ةــئـيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاــعاــمـجلاو ةــيـلـخادــلا رـيزو لــثـمم –
،ةـيـنارـمـــعـلا

،ةيلاملا ريزو لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم –

،ةئيبلاةريزو لثمم –

،مجانملاو ةقاطلا ريزو لثمم –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم –

،ةعانصلا ريزو لثمم –

ةرازو يف هجوملا لقنلاو ةيديدحلا ككسلاب لقنلا ريدم –
،لقنلا

،لقنلا ةرازو يف فارشتسالاو طيطختلا ريدم –

.ةلاكولا لامع نع )2( نيلثمم –

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

ةيمستب''ةـيـمومــعـلا لاـغشألا''ةـيـمــست ضّوــعــت :٣ ةّداملا
موـسرمـلا نــم٠2و81و61و٥1 داوـملا ماكــحأيـف''لــقــنـلا''
62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج31 يف خرؤملا6٥2–٥٠ مقر يذيفنتلا
ماكحأ يفو ،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس ويلوي٠2 قفاوملا
ةيمومعلا ةمدخلا تاعبتب صاخلا طورشلا رتفد نم٥ ةداملا
.هب قحلملا

ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشــني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـملا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عـيــبر٠2 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرــبـمــفوــن٥2

نامحرلادبعنبنميأ

–––––––––––★–––––––––––

يـناـثـلا عـيــبر٠٢ يـفخّرؤــم٠٧٤-١٢ مـقر يذــيفـنت موـسرــم
لّدــــعـــــي ،١٢٠٢ ةنـــــس رـبــمـفوــن٥٢ قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــــع
يــفخّرؤــــمــــلا٦٥–٦١ مــــقر يذــــــيــــفـنــتلا موــــــــــسرملا
رـــياربف لّوأ قفاوملا٧٣٤١ ماـــع يناـــــــثلا عـــيبر٢٢

ةـــيمومعلا ةـعفنملاب حـيرـصتلا نمضتملاو٦١٠٢ ةنس
مدرــــلا زــكرــم جرـخــم زاــــجــنإــب ةـــــقـــلـعـتملا ةـــيــلــمـعـلل
ةدـــلارزـــل ةــــلودـلا ةـــماـــقإ فاــــفتلاو يسيماــــحل ينقتلا

قيرطلاو٧٦ مقر ينطولا قـيرطلا  جاودزا قيرط نع
.٢١٢ مقر يئالولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناـــتداـــمـــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72–12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت
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ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشــني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـملا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عـيــبر٠2 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرــبـمــفوــن٥2

نامحرلادبعنبنميأ

–––––––––––★–––––––––––

يــناـثـلا عـيـبر٠٢ يفخّرؤــم١٧٤-١٢ مـقر يذــيـفـنت موــسرـــم
نــــــمضتي،١٢٠٢ ةنـــس ربمفون٥٢ قــفاوملا٣٤٤١ ماع
ةــــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا ةــــــعفنملاب حــــــيرـــصتلا
زيمحلا نيب٥٤١ مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإب
.نافيكلا جربو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداـمــلا اــمـيـس ال ،روـتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

لاّوــش21 يـف خرؤـملا11-19 مــقر نوـناــــقــلا ىضـتـقـمــبو –
دعاوقلا ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
هيجوت نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا22٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح

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

يف خرؤملا182–12 مقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا681-39 مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
،مّمــتــملا ،3991 ةـــنــس وــيــلوــي72 قــفاوــمــلا٤1٤1 ماـــــع رــــفــص7

يف خرؤملا182–12 مــقر يساــئرــلا موــسرـملا ىـضــتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا6٥-61 مـقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
61٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا73٤1 ماع يناثلا عيبر22
ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتملاو
ةماقإ فافتلاو يسيماحل ينقتلا مدرلا زكرم جرخم زاجنإب
76 مقر ينـطوـلا قـيرــطلا جاودزا قــيرـط نــع ةدــلارزــل ةـلودــلا

،212 مقر يئالولا قيرطلاو

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
يناثلا عيبر22 يف خرؤملا6٥-61 مقر يذيفنتلا موسرملا

حيرصتلا نمضتملاو61٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا73٤1 ماع
زكرم جرخم زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب
نع ةدلارزل ةلودلا ةماقإ فافتلاو يسيماحل ينقتلا مدرلا

يئالولا قــيرــطلاو76 مــقر يـنــطوــلا قـــيرـــطـلا جاودزا قــــيرــط
.212 مقر

يذيفنتلا موسرملا نم٤و3 نيتداملا ماكحأ لّدعت :٢ ةّداملا
لّوأ قفاوملا73٤1 ماع يناثلا عيبر22 يف خرؤملا6٥-61 مقر
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس رياربف

ةعــفـنـملاـب  حــيرـصـتلاـب ةـيــنعـملا يـضارألا لــثــمت:3 ةّداملا''
،موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط ةددحملا ،ةيمومعلا

نوسمخو اراتكه )٤6( نوتسو ةعبرأ اهردق ةيلامجإ ةحاسم
: يتأي امك ةعزوم ،ارآ )٠٥(

اراتكه )6٤( نوعبرأو ةتس : رـئازــجلا ةـيالول ةبـسنـلاب –
،ةـملاعملاو ةريودلاو ةجرملا ةلاست تايدلبب  ارآ )٠٥( نوسمخو

اراــتـكه )٥1( رــشـع ةــسـمـخ: ةزاــبـيـت ةــيالوــل ةبـســنلاـب –
،ةدواود ةــــيدلبب

ةيدلبب تاراتكه )3( ةثالــث: ةدــيـلبـلا ةــيالوــل ةــبـسـنـلاـب –
.''ليلخ نب

جرخم زاجنإ ناونعب اهب مزتلملا لاغشألا ماوق:٤ ةّداملا''
ةدلارزل ةلودلا ةماقإ فافتلاو يسيماحل ينقتلا مدرلا زكرم
يئالولا قيرطلاو76 مقر ينطولا قيرطلا جاودزا قيرط نع
: يتأي امك ،212 مقر

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

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

،)8( ةينامث : ةينفلا تآشنملا ددع –

.'')٥( ةسمخ : طبرلا تالوحم ددع –
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يف خرؤملا11-19 مقر نوناقــلا قيـبـطـت تاــيــفـيـك ددـحــي يذـــلا
ددحي يذلا1991 ةـنـس لـــيرـبأ72 قــفاوـملا11٤1 ماــع لاّوـش21
،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكـلـملا عزنـب ةـقلـعـتملا دــعاوـقـلا
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

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

٠1 ةداملا ماكحأل اقبطو ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،1991 ةنس
٤1٤1 ماع رفص7 يف خرؤملا681-39 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
فدهي ،هالعأروكذملاو مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا

ةـيـلـمـعـلـل ةـيـموــمــعــلا ةــعــفــنملاــب حــيرصتــلا ىلإ موسرملا اذــه
زيمحلا نيب٥٤1 مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإب ةقلعتملا

ةـعـفـنملا تاذ ةـيـتـحـتـلا ىـنـبـلا عـباـطـل ارـظـن ،ناـفــيــكــلا جرــبو
.لاغشألا هذهل يجيتارتسالاو ينطولا دعبلاو ةماعلا

ةيراقعلا كالمألا ةيمومعلا ةعفنملا عباط صخي:٢ ةّداملا
جاودزال باحرك مدختست يتلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و
.نافيكلا جربو زيمحلا نيب٥٤1 مقر يئالولا قيرطلا

جاودزال باــحرــك مدـخـتـست يـتـلا يـضارألا عــقـت:٣ ةّداملا
اهتحاسم غلبت يتلاو ،هالعأ نــّيبملا ،٥٤1 مقر يئالولاقيرطلا
يتيدلبب ،رئازجلا ةيالو ميلقإ يف ،ارآ )٠٥( نيسمخ ةيلامجإلا

قحلملا ططخملل اقبط ددحتو ،ءاضيبلا رادلاو نافيكلا جرب
.موسرملا اذه لصأب

ةيلمع ناونعب اهب مزتلملا لاغشألا ماوق صخي :٤ ةّداملا
،نافيكلا جربو زيمحلا نيب٥٤1 مقر يئالولا قيرطلا جاودزا

: يتأي ام

،تارتموليك )٤( ةعبرأ: يسيئرلا طخلا –

يضرألا طيرشلا +2x2 ناكلسم : يبناجلا عطقملا –
،ةفصرألا + يطسولا

.)3( ةثالث : نارودلا رواحم ةئيهت –

ةــيرورـــضـــلا تاداــــمـتـعالا رــــفوـــتــــت نأ بـــجــي:٥ ةّداملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
ةــيراــقـعـلا كالــمألا عزــن تاـيـلـمــع صـخـي اــمـيــف ،ةـيـموــمـعلا

قيرطلا جاودزا ةيلمعل ةيرورضلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلاو
.نافيكلا جربو زيمحلا نيب٥٤1 مقر يئالولا

ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشــني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـملا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عـيــبر٠2 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرــبـمــفوــن٥2

نامحرلادبعنبنميأ

يناثلا عيبر٠٢ يفخّرؤــم٢٧٤-١٢ مــقر يذـيـفــنت موــسرــم
لدـــعــي،١٢٠٢ ةـنــــس رـــبـمــفوـــن٥٢ قــفاوـــملا٣٤٤١ ماــع
يــفخرؤــــمــــلا١٤٤–١٢ مــــــقر يذــــــيـفـنــتلا موــــسرـــمـــلا
١٢٠٢ ةنس ربمفون٩ قفاومـلا٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤
راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ديدمت  نمضتملاو
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف ءابو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥–211 ناـــتداـــمـــــلا اــمــيـس ال،روتـسدــلا ىلــع ءاــنــب–
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوـش81يـف خرؤمـلا11–81 مــقر نوــناــقـــلا ىــضـتـقـمـبو–
،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مـقر يساــئرلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـمـلا96–٠2 مـقر يذـيفـنتلا موـسرـمــلا ىـضـتـقـمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر62
)91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

يف خرؤمـلا1٤٤–12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىـضـتـقـمبو–
12٠2 ةـنـس رـبـمـفوــن9 قــفاوــمــلا3٤٤1 ماــع يـناـثــلا عـيــبر٤
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ديدمت نمـضـتملاو
 ،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرمـلا نم2 ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةّداملا
قــفاومـلا3٤٤1 ماــع يــناـثــلا عــيـبر٤ يـف خرؤــمـلا1٤٤–12 مـقر
ةياقولا ماظن ريبادت ديدمت  نمضتملاو12٠2 ةنس ربمفون9
،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم
: يتأي امك ررحتو

لك رظحءارجإ،ينطولا بارتلا لماك ربع،عفري:2 ةّداملا“
تاــبساــنــمـلا وأ/و تالـــفحلاو صاـــخشألا تاـــعـــمجت نـــم عوـــن
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.”زئانجلا ةبسانمب

ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشــني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـملا3٤٤1 ماــع يناــثــلا عـيــبر٠2 يـف رــئازـــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةـنـسرــبـمــفوــن٥2

نامحرلادبعنبنميأ



ـه٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩٨٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمفون٥٢ 16

ةـّيدرفميسارم
3441 ماـــع يــناـثــلا عــيـبر31 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا
ةــماــعــلا ةيرــيدـــملاــب رــيوــطــتلاو تالداـبــملا ةرــيدــم
.ينطولا فيشرألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةريمس ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

ةماعلا ةيريدملاب ريوطتلاو تالدابملل ةريدم اهتفصب ،نويع
.اهبلط ىلع ءانب ،ينطولا فيشرألل

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يـناـثــلا عـيــبر31 يـفخّرؤـــم يــساــئر موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

.ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرم ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجوـمب
،ماحر لامجّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

.ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرمل اريدم هتفصب

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يـناـثــلا عـيــبر31 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
نيـيـعــت نمضتي ،1202 ةـنـسرــبـمـفوــن81 قــفاوــملا
ةمظنأو ةنمقرلل ةماعلا ةيرـيدــملا يف رــيدــم بــئاــن
.ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلاد ىفطصمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

مالعإلا ةمـظـنأو ةنـمـقرــلل ةـماــعــلا ةــيرــيدــملا يــف رــيدــم بــئاــن
.ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يناـثــلا عـيـبر31 يـفخّرؤــم يـساــئر موــسرــم
نييـعــت نـــمـضـتي ،1202 ةنس ربمفون81 قفاوملا

.ميـلـقإلا ةـئـيـهـت يـف ثـحـبـلا زــكرــم رــيدــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،سابع نب يقوشّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمفون81 قفاوملا

.ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرمل اريدم

3441 ماــع يــناـثــلا عـيــبر31 يـفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ريدم
.ةفلجلا ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ربوتكأ41  نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنسربمفون81 قفاوــملا

ارــيدـــم هــتـفـصــب ،شـــيرــح يدـــفــمدــّيســلا ماـــهــم ،1202 ةـنـس
،ةفلجلا ةيالو يف ةـنطوـلا ةيــكـلساللاو ةيـكـلـسـلا تالـصاوـمـلل
.ةافولا ببسب

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يناـثـلا عــيـبر31 يـفخّرؤــم يذـيـفـنــت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا
.3 ةنيطنسق ةعماجب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يقوشدّيسلا ماــهمىهنت ،1202 ةـنـسرــبـمـفوــن81 قــفاوـــملا

ةيجراخلا تاقالــعلاب اــفّلـكـم رــيدــم بــئاــن هـتـفــصب ،سابع نب
ةــعـماــجـب  ةـيـمـلــــعــــــلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواـعـتــلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،3 ةنيطنسق

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يــناـثــلا عــيبر31 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم يبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا
ةيبرتلا ةرازوــب رــيدــم يبـئاـن امــهـتـفصـب ،اـمــهاــمــسا يـتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةينطولا

ةـيريضـحـتـلا ةــيـبرــتـلل رـــيدــم ةــبــئاــن ،يـتـيــهارــب يــنوــم–
،صصختملا ميلعتلاو

ةــماــعـلا لــئاــسوــلل رــيدــم بـــئاــن ،لالــش ناــمــحرــلا دــبــع–
.تاـكلـتـمـملاو
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3441 ماــع يـناـثــلا عــيـبر31 يـفخّرؤــم يذـيـفنـت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

نـيوـكـتـلا ةرازوـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب فـّلـكـم
.نيينهملا ميلعتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نايفسدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

نيوكتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،ةريسيت
.نيينهملا ميلعتلاو

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يـناـثــلا عــيـبر31 يـفخّرؤم يذـيـفـنـت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب شتفم
.ةأرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدوع نــبدــّيسلا ماــهـمىهنت ،1202 ةنسرـبـمفوـن81 قــفاوـملا

ةرــسألاو ينطولا نماضـتـلا ةرازوــب اـشــتـفم هـتـفـصـب ،نزازـــع
.ةأرملا اياضقو

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يـناـثــلا عــيــبر31 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ىفطصمدّيسلا ماـهمىـهنـت ،1202 ةنـسرـبـمفوــن81 قـفاوـملا
ةنـمــقرـلاو ةـيـتاــموـلـعـملا ةـمــظـنألل رــيدــم بـئاـن هـتفـصب ،يلاد
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يـناـثــلا عـيـبر31 يـفخّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

ةيمومعلا تازيهجتلا جمارب زاجنإ ةعباتم ةريدم
نارــمــعلاو نـــكــســلا ةرازوـــب نــيوـــــكــتــلا تاــــعاـــطــقــل

.ةــنـيدــمــلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ىليل ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

تازيهجتلا جمارب زاجنإ ةعباتمل ةريدم اهتفصب ،تاركيوش
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نيوكتلا تاعاطقل ةيمومعلا

.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

3441 ماــع يـناــثــلا عــيـبر31 يـفخّرؤـم يذـيـفـنـت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

.تنشومت نيع ةيالو يف ةراجتلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

،تـنــشوــمت نيـع ةــيالو يـف ةراـجـتـلل ارــيدــم هـتـفـصـب ،يـجـيـق
.ىرخأ ةفيظوب هــفـيـلـكـتـل

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يـناـثــلا عـيـبر31 يـفخّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

.ةبانع ةيالو يف لقنلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
كـيـلــمدــّيــسلا ماـهـمىهـنـت ،1202 ةـنـسرــبـمــفوــن81 قــفاوـملا

ةفيظوب هفيلكتل ،ةبانع ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب ،ينيوج
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يـناــثــلا عــيـبر31 يـفخّرؤم يذـيـفنــت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

.ةفلجلا ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
راوـنـلادـّيســلا ماـــهــمىـهـنــت ،1202ةنـسرـبـمـفوــن81 قــفاوـملا

ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم هتفصب ،ةدامح
.ةفلجلا

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يـناـثـلا عـيـبر31 يـفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريدم
.مناغتسم ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
مالسلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم هتفصب ،روصنم
.مناغتسم ةيالو يف يلئاعلا
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3441 ماــع يــناـثــلا عـيـبر31 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

ةلودلا بتاك ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ىدل
.اقباس– تايفشتسملا حالصإب فّلكملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ليعامس دّيسلا ماهمىهنت،12٠2ةنس ربمفون81قفاوملا

بتاك ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكمهتفصب ،لولهب
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ىدل ةلودلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس –تايفشتسملا حالصإب ّفلكملا

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـع يــناـثـلا عـيـبر31 يـفخّرؤــم يذــيـفنت موــسرــم
نييــعـت نــمضتي ،1202 ةـنـسرـبـمـفوــن81 قــفاوملا

.ةينطولا ةيبرتلل ةــماــعــلا ةيشتفملاب نيـــشـتـفـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا
: ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم ،امهامسا

،يتيهارب ينوم–

.لالش نامحرلا دبع–

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرـم
نييعت نانمضتي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا
.نيتعماج يريدم يبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةزمح يلع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدــم بـــئاــن ،فـــيرــش
ةــعــماــجــب ةــيــمــلـــعـــلا تارــهاــظـــتــلاو لاــصـــتالاو طـــيـشـنــتلاو
.ناسملت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
حاـتفـلا دـبـع دــّـيـسلا نـــّيـعـي ،1202 ةـنـسرــبـمـفوــن81 قـــفاوـــملا
نيروطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،دولوم يبأ
نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لّوألا
.ةلقرو ةعماجب جردتلا يف يلاعلا

3441 ماــع يــناـثــلا عــيـبر31 يـفخّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم
نييـعــت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـسرـبـمـفوــن81 قــفاومـلا

تالــصاوــمـــلاو دـــيرـــبـــلا ةرازوـــب تاــسارد سـيـئر
.ةـيــكـلـساللاو ةـيــكـلـســلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بــجوــمب
كــلاــملا دـبـع دــّيـســلا نــّيــعـي ،1202 ةـنـسرــبـمــفوــن81 قــفاوملا

يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب تاساردـلل اسـيئر ،طويخلوب
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ةسسؤملا يف

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يــناـثــلا عـيــبر31 يـفخّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم
نييــعـت نـــمـضـتي ،1202 ةنـسرـبـمـفوــن81 قــفاوــملا

.ةنـيدــملاو نارـمـعـلاو نكسلا ةرازوب شتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
مالـسإلا فيـس ّديسـلا ّنيعـي ،1202 ةـنـسرـبـمفوـن81 قـفاوـمـلا

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب اشتفم ،ينامحر نب

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يـــناــثــلا عـيـبر31 يـفخّرؤــم يذـيــفنــت موـسرــم
نييــعت نـمـضـتي ،1202 ةـنـسرـبمـفوــن81 قــفاوــمــلا

.نارهو ةيالو يف ةراجتلا رــيدــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دـبـع دــّيسـلا نّيـعـي ،1202 ةـنـسرـبـمـفوــن81 قــفاوـملا

.نارهو ةيالو يف ةراجتلل اريدم ،يجيق

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ماــع يــناـثــلا عــيـبر31 يـفخّرؤم يذيفنت موسرــم
رــيدــم نييعت نمضتي ،١٢٠٢ةنس ربمفون٨١قفاوملا
.لقنلا ةرازوب ةيتسيجوللاو قرطلا ربع لقنلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ينيوج كيلم دّيسلا نّيعي ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

.لقنلا ةرازوب ةيتسيجوللاو قرطلا ربع لقنلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع يــناـثــلا عـيـبر31 يــفخّرؤــم يذــيفــنت موــسرــم
نييـعــت نــمضتــي ،1202 ةـــنسربمفون81 قـــفاوملا

.ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لولهب ليعامس ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنـسرـبــمـفوــن81 قــفاوــملا

.ةحصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
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3441 ماــع يــناــثــلا عــيـبر31 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
نيـيـعــت نمضتي ،1202 ةـنـسرــبـمـفوــن81 قــفاوــملا
.ةـيـنالديـصـلا ةــعاـنــصلا ةرازوب ريدم يتبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،1202 ةنسربمفون81 قفاوملا

: ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب ريدم يتبئان

،تايئاصحإلاو ليلحتلل ريدم ةبئان ،سابعلب ناميإ–

ةـيـنالدـيـصـلا داوـملا طبــضل رــيدــم ةــبـئاــن ،شاــعــم ةــمــير–
.ةيبطلا تامزلتـسـملاو

3441 ماع لوألا عيبر72 يف ناخّرؤم نايساــئر ناــموــسرــم
ءاــهـنإ ناــنـمـضـتي ،1202 ةــنـسرـبـمفوــن3 قــفاوــملا

ةــّيروــهمـجلل نيـضّوــفـمو ةداــعــلا قوــف ءارـــفـس ماــهـم
 )كاردتسا( .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرــئازــجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـناثـلا عـيـبر6 يف رداــصــلا68 ددــعـلا– ةيـمـسرـلا ةدـــيرــجلا
.1202 ةنسربمفون11 قفاوملا3441 ماع

.51 رطسلا ،يناثلا دومعلا ،22 ةحفصلا–

،” دعاسم ماع نيمأ “ : دــعـب–

.”1202 ةنس ربمفون03 نم ءادتبا “: أرـقـي–

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

قــفاوــملا3441 ماـــع يـــناـــثـــلا عــــيــــبر5 يــفخّرؤـــــم رارـــــق
ةيمسالا ةليكشتلا نمضتــي ،1202 ةــنس ربمفوـن01
.ايلعلا طقنلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزوّنإ

يـف خّرؤــملا49-10 مـــقر يــساــئرــلا موــسرـــملا ىــضـتـقمــب–
نمضتملاو1002 ةنـس لـــيرـــبأ51 قـــفاوـــملا2241 ماــــع مّرحــم12
اهرــيــيـــســت تاــيــفــــيـــــك دــيدحـتو اــــيــــلــــعــــلا طـــقــنـــلا فـــيرـــعـــت
،اهتيامحو

يف خّرؤــملا94-20 مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
دّدحي يذلا2002 ةنس رياني91 قفاوملا2241 ماع ةدعقلا يذ5
اهتايـــحالـــصو اــيــلـــعلا طـــقـنــــلــل ةـــيــنــــطوــــلا ةـــنــــجّللا لـــيـــكــــشـــت
،هنم3و2 نيتداملا اميس ال ،اهريسو

يف خّرؤملا59-02 مــقريــساـــئرــلاموــسرــملا ىـضـتـقـمــبو–
دّدحييذلا0202 ةنسليربأ8 قفاوملا1441 ماعنابعش41
لّدعملا ،هتايحالصوينطولاعافدلاةرازولماــعـلانيــمألاماـــهم
،مّمتملاو

2441 ماــعلوألا عـيبر61يـف خّرؤملارارــقــلا ىـضـتـقــمبو–
ةليــكــشــتلا نـــمـــضـــتـــملاو0202 ةــــنــــسرـــبـــمــــفوــــن2 قــــفاوـــملا
،ايلعلا طقنلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا

: يتأي ام رّرقي

نــــم3و2 نيـــــتداـــمـــلـــل ماـــــــكــــحأل اـــقــيــــبـــطـــت: ىلوألا ةداملا
2241 ماع ةدعقلا يذ5 يف خّرؤملا94-20 مقر يسائرلا موسرملا
اذــــه فدهي ،هالعأ روكذملاو2002 ةنس رياني91 قفاوملا
ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةـلـــيكـشتلا ديدحت ىلإ رارقلا
.ايلعلا طقنلل

نم اـيلـــعلا طـــقــنــلل ةــيــنــــطوـــلا ةـــنــــجّللا نوـــكـــتـــت:2 ةداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا

: ينطولا عافدلا ةرازو باسحل

.اسيئر ،وطي نب نايفس ديقعلا–

ةــــــيــــلــــحملا تاــــعاـــمـــجلاو ةـــيـــلــــخادــــلا ةرازو باـــــســــحل
: ةينارمعلا ةئيهتلاو

.اوضع ،مودح ةيضار ةدّيسلا–

: ةيلاملا ةرازو باسحل

.اوضع ،شودع دمحأ دّيسلا–

ةيــــكــــلـــــســــلا تالــصاوــملاو دـــــيرــــبــــــلا ةرازو باــــــســـــحل
: ةيكلساللاو

.اوضع ،يميلح فوؤرلا دبع دمحـم دّيسلا–

: لاصتالا ةرازو باسحل

.اوضع ،تايز رامع دّيسلا–
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يف خرؤــملا٤٥–٥9 مقر يذيــفنـتلا موـسرــملا ىضــتـقــمبو –
يذـــلا٥991 ةـنـس رــيارـبـف٥1 قــفاوملا٥1٤1 ماــع ناـضـمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا723–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتــقـمبو –
يذــلا6٠٠2 ةنس ربمتبس81  قفاوملا72٤1 ماع نابعش٥2
،اهتايحالصو ةيئابجلا ةرادإلل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت ددحي
،ممتملاو لدعملا

رفص٥2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنت ددحي يذلا9٠٠2 ةنس رياربف12  قفاوملا٠3٤1 ماع
لدــعملا ،اهتاـيحالـصو ةــيئاــبجلا ةرادإلل ةــيـجراخلا حلاصــملا

،ممتملاو

82٤1 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خرؤــملا رارـقـلا ىـضـتــقـمبو –
يميلقإلا صاصتخالا ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا
لدعملا ،بئارضلل  ةيئالولا تايريدملاو ةيوهجلا تايريدملل
،ممتملاو

82٤1 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
يميلقإلا صاصتخالا ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،قئاثولاو مالعإلل ةيوهجلا زكارملل

: يتأي ام ررقـي

يذــيـفـنـتـلا موـــسرـــملا  ماـــكــحأل اــقــيــبـطـــــت : ىلوألا ةداملا
قــــفاوــملا72٤1 ماـــع ناــبــــعــش٥2 يـف خرؤــمـــلا723–6٠ مـــــقر
ةيجراخلا حلاصملا ميظنت ددحي يذلا6٠٠2 ةنس ربمتبس81
امـيـس ال ،مـمـتـمــلاو لدـــعـملا ،اــهـتاــيــحالــصو ةــيـئاــبــجلا ةرادإلل
يميلقإلا صاصتخالا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هنم٥1 ةداملا
. قئاثولاو مالعإلل ةيوهجلا زكارملل

رئازجلاب قئاثولاو مالعإلل ةيوهجلا زكارملا عقت :٢ ةداملا
  .ةلقروو ةنيطنسقو نارهوو

،قئاثولاو مالعإلل يوهجلا زكرملا صاصتخا دتمي :٣ ةداملا
بئارضلا تايريدمل يميلقإلا لاجملا ىلإ ،رئازجلاب عقاولا
   : نم لكل

،طسو–رئازجلا–

،برغ–رئازجلا–

، قرش–رئازجلا–

، ةديلبلا–

،ةيدملا–

،ةزابيت–

: لقنلا ةرازو باسحل

.اوضع ،يواروب بيكش دّيسلا–

2441 ماعلوألا عيبر61 يف خّرؤملارارقلاىغلي:3 ةداملا
ةيمسالا ةليكشتلا نمضتملاو0202 ةنسربمفون2 قفاوملا

.ايلعلا طقنلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل

ةّيمـــــسّرــــلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارــــــقـــلا اذــــــه رـــــشـــنــــي :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوــمــلا3441 ماـــع يــناــثـــلا عـــيــبر5 يـف رــئازـــجـلاــب رّرــــح
.1202 ةنـس رــبــمـفوـــن01

ينطولا عافدلا ريزو نع

ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دمـحم ءاوللا

–––––––––––★–––––––––––

قــــفاوــملا3441 ماــــع يــــناــــثـــــلا عـــيـــبر5 يــفخّرؤـــــم رارــــق
فالخـتـــسا ءاـــهــنإ نــمــضــتـــي ،1202 ةنــس ربمفون01
/ ةديلبلاب يركسعلا فانئتــسالا ســـلـــجـــم ةـــساـــئر
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم رارق بجومب
،1202 ةنس ربمتبس03 نم ءادتبا ىهــنــي ،1202 ةـنس ربمفون01
/ ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا سلجم ةساـئر فالــخــتـــسا
،كوربم دمحـم دّيسلا اهنمضيتلا،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

ةـيـــحاـنــــلا / ةــلــقروـــب يرــكـســـعـلا فانـئتسالا سلـجــم سـيــئر
.ةعبارـلا ةــيرــكـسعـلا

 ةيلاملا ةرازو

رـبوــتـكأ٦ قــفاوــملا٣٤٤١ ماـــع رـــفــص٩٢ يـفخرؤـــم رارــق
زــكارـمــلـل يـمـيـلـقإلا صاــصـتخالا ددـحــي ،١٢٠٢ ةـنـس

 .قـئاــثوــلاو مالــعإلل ةــيوــهـجلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةيلاملا ريزو ّنإ

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤  قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

يف خرؤـملا182–12 مــقر يـساــئرـلا موــسرـملا ىـضـتقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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،وزو يزيت–

،سادرموب–

،ةفلجلا–

.ةريوبلا–

قئاثولاو مالعإلل يوهجلا زكرملا صاصتخا دتمي:٤ ةداملا
لكل بئارضلا تايريدمل يميلقإلا لاجملا ىلإ ،نارهوب عقاولا

   : نم

،قرش–نارهو–

،برغ–نارهو–

،فلشلا–

،مناغتسم–

،ترايت–

،نازيلغ–

،تليسمسيت–

 ،ركسعم–

 ،راردأ–

،نوميميت–

،راتخم يجاب جرب–

    ،ضيبلا–

 ،تنشومت نيع–

،راشب–

،سابع ىنب–

  ،ةماعنلا–

،ناسملت–

،فودنت–

،ةديعس–

،سابعلب يديس–

.ىلفدلا نيع–

قئاثولاو مالعإلل يوهجلا زكرملا صاصتخا دتمي :٥ ةداملا
بئارضلا تايريدمل يميلقإلا لاجملا ىلإ ،ةنيطنسقب عقاولا
  : نم لكل

 ،ةنيطنسق–

،ةنتاب–

،ةدكيكس–

،لجيج–

،ةملاق–

،ةلشنخ–

 ،سارهأ قوس–

،ةركسب–

،لالج دالوأ–

،ةسبت–

،ةبانع–

،ةليم–

 ،فراطلا–

،يقاوبلا مأ–

،ةياجب–

          ،فيطس–

،ةليسمــلا–

.جيريرعوب جرب–

قئاثولاو مالعإلل يوهجلا زكرملا صاصتخا دتمي :٦ ةداملا
لكل بئارضلا تايريدمل يميلقإلا لاجملا ىلإ  ،ةلقروب عقاولا

   : نم

 ،ةلقرو–

،طاوغألا–

،ترقوت–

،يداولا–

،ريغملا–

،تسغنمات–

،حلاص نإ–

،مازق نإ–

،يزيليإ–

 ،تناج–

،ةيادرغ–

.ةعينملا–
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82٤1 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خرؤملا رارقلا ىغلي :٧ ةداملا
يميلقإلا صاصتخالا ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ويام٤2 قفاوملا
.قئاثولاو مالعإلل ةيوهجلا زكارملل

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٨ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

رـبوــتـكأ6 قــفاوــملا3٤٤1 ماـــع رـــفــص92 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةـنـس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

رــبوــتــكأ٣ قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع رـفــص٦٢ يـفخّرؤـــم رارــق
ســـــلــــجـــم ءاـــضــــعأ نــــيــيــعــــت نــــمــــضــــتــــي ،١٢٠٢ ةــــنــــــس

يــنـطوــلا نـــمألـــل ةـــيئاـــفـــشــتــسالا ةـــســسؤــــملا ةرادإ
.ساـبـعـلـب يدـــيـســب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربوتكأ3 قفاوملا3٤٤1 ماـع رفص62 يف خرؤم رارق بــجومب
ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيـعي ،12٠2 ةنس

يف خرؤملا9٠-91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠1و8 نيتداملا
91٠2 ةنـس يـفـناــج32 قــفاوملا٠٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج61
ينطولا نمألل ةيئافشتسالا ةسسؤملا ءاشنإ نمضتملاو
ةرادإ سلجم يف ،اهريسو اهميظنت ديدحتو سابعلب يديسب
ةدمل ،سابعلب يديسب ينطولا نمألل ةيئافشتسالا ةسسؤملا

: ديدجتلل ةلباق تاونس)3( ثالث

،ينـطوـلا نـمألل ماـعـلا رـيدـمـلــل الــثمم ،دــمــحأوــب رــكــبوــب–
،اسيئر

،ةيلخادلاب فلكملا ريزولل الثمم ،ةرقشوب نيدلا لامج–
،اوضع

،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولل الثمم ،يداجن دـمـحـم–

،ةـحصلاـب فــلــكملا رــيزوــلــل الــثمم ،روــعشوــب لــيضوــف–
،اوضع

،سابعلب يديس ةيالو يلاوـل الثمم ،يشمروأ ىفطصم–
،اوضع

تانيمأتلل ينطولا قودنصلل الثمم ،بابش ينيساو–
،اوضع ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

نمألل ةماعلا ةيدضاعتلل الثمم ،ينارقم نايزمأ دنحم–
،اوضع ،ينطولا

،نييبطلا نيمدختسملا نع بختنم لثمم ،ةعمجوب وتع–
 ،اوضع

هـبـش نيمدختـسملا نــع ةبخـتـنم ةــلـثـمم ،بـيـط ةمـيـلـس–
،اوضع ،نييبطلا

نيمدختسملا نــع بـخـتـنم لــثـمم ،راــبــع مــيـسو ضاــير–
،اوضع ،نيينقتلاو نييرادإلا

ةــسـسؤــمـلل يــبـطــلا ســلـجــملا ســيــئر ،لاـــيــم ســـنوــي–
.اوضع ،ةيئافشـتسالا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٤٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ميـظـنــت نــمضــتـي ،١٢٠٢ ةــنـسرـــبوــتــكأ١٣ قــفاوــمـلا
يـف ةـيـنــطوــلا ةــيــبرــتلا ةرازوـــل ةـــيزــكرـملا ةرادإلا

.بــتاــكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزوو

يــف خرؤملا٥72–12 مــقر يـساـــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس وـينوي٠3 قفاومـلا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
 ،لوألا ريزولا نييعت

يــف خرؤملا182–12 مقر يساـئرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وـيلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881–٠9 مقر يذيــفـنـتلا موـسرـملا ىـضــتقــمبو–
يذلا٠991 ةنس ويـنوــي32 قــفاوــملا٠1٤1 ماــع ةــجحلا يذ لوأ
،تارازوـــلا يـف اــهـتزـــهــجأو ةـــيزـــكرــمـلا ةرادإلا لـــكاــيــه ددــحــي
،هنم7و3 ناتداملا اميسال

يف خرؤملا٥62–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥1٤1 ماع لوألا عيبر92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤـملا٤٥–٥9 مــقر يذـيـفنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا391–٤1 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
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نم نوكتتو ،يسردملا ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا*
: )2( نيبتكم

،تاطسوتملل يرادإلاو يجوغاديبلا ميظنتلا بتكم–

.ةيسردملا ةايحلاو سردمتلا بتكم–

،يجولونكتلاو ماعلا يوناثلا ميـلعــتلا ةــيرــيدــم–٣
: نيتيعرف )2( نيتيريدم نم نوكتتو

،يسردملا هيجوتلاو ايجوغاديبلل ةيعرفلا ةيريدملا*
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

ةينفلا ةيبرتلاو ةيجولونكتلاو ةيملعلا داوملا بتكم–
،ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلاو

،ةيعامتجالا داوملاو تاغللاو بادآلا بتكم–

،يسردملا هيجوتلا بتكم–

.يجوغاديبلا مييقتلا بتكم–

نم نوكتتو،يسردملا ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا*
: بتاكم )3( ةثالث

،تايوناثلل يرادإلاو يجوغاديبلا ميظنتلا بتكم–

،ةيسردملا ةايحلاو سردمتلا بتكم–

.تايوناثلا ريس ةعباتم بتكم–

،صاخلا ميلعتلاو صصختملا ميلعتلا ةيريدم–٤
:نيتيعرف )2( نيتيريدم نم نوكتتو

ميـلـعـتـلاو ةــيريضحتلا ةيبرـتـلل ةـيـعرـفلا ةــيرــيدــملا*
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو،صصختملا

،ةيريضحتلا ةيبرتلا بتكم–

ميلعتلاو ةقاعإ ةيعضو يف ذيمالتلا سردمت ةعباتم بتكم–
،فيكملا

 ،صصختملا ميلعتلا بتكم–

تاسفاـنملاو داـيــبملوألا يف ةــكراشملا مــيــظــنــت بتــكــم–
.ةيملعلا

نم نوـكـتـتو،صاــخـــلا ميـلـعتـلل ةــيـعرــفـلا ةــيرــيدــملا*
: )2( نيبتكم

،ةصاخلا ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤم بتكم–

.ةيسردملا ةايحلا ةعباتمو سردمتلا بتكم–

يف خرؤملا2٠–91 مــقر يذيفـنـتلا موــسرـملا ىضــتقــمبو–
91٠2 ةنس يفناج8 قفاوملا٠٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج لوأ

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،هنم9 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا

لاوش6 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنت نمضتملاو11٠2 ةنس ربمتبس٤ قفاوملا23٤1 ماع
،بتاكم يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

: يتأي ام نورّرــقي

موـــسرــملا نــم9 ةداــملا ماــكــحأل اــقــيـبــطـت: ىلوألا ةداملا
٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ يف خرؤملا2٠–91 مقر يذيـفـنتلا
،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،91٠2 ةنس يفناج8 قفاوملا

ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
.بتاكم يف ةينطولا ةيبرتلا

)٤( عــبرأ يف ميـلـعتلل ةـماـعــلا ةــيرـــيدــمـلا مــظـنــت:٢ ةداملا
: تايريدم

نيتيريدم نم نوكتتو ،يئادتبالا ميلعتلا ةيريدم–١
:نيتيعرف )2(

)٤( ةعبرأ نم نوكتتو،ايجوغاديبلل ةيعرفلا ةيريدملا*
: بتاكم

،ةيعامتجالا داوملاو تاغللا بتكم–

ةيندبلا ةيبرتلاو ةينفلا ةيبرتلاو ةيملعلا داوملا بتكم–
،ةلمكملا تاطاشنلاو

،ةيميلعتلا تازيهجتلاو لئاسولا بتكم–

.يجوغاديبلا مييقتلا بتكم–

نم نوكتتو ،يسردملا ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا*
: )2( نيبتكم

،ةيئادتبالا سرادملل يرادإلاو يجوغاديبلا ميظنتلا بتكم–

.ةيسردملا ةايحلاو سردمتلا بتكم–

)2( نيتيريدم نم نوكتتو ،طسوتملا ميلعتلا ةيريدم–٢
: نيتيعرف

،يسردملا داشرإلاو ايجوغاديبلل ةيعرفلا ةيريدملا*
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،ةيعامتجالا داوملاو تاغللا بتكم–

ةيندبلا ةيبرتلاو ةينفلا ةيبرتلاو ةيملعلا داوملا بتكم–
،ةلمكملا تاطاشنلاو ةيضايرلاو

،يسردملا داشرإلا بتكم–

.يجوغاديبلا مييقتلا بتكم–
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نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل ةماعلا ةيريدملا مظنت:٣ ةداـملا
: )2( نيتيريدم يف

)3( ثالث نم نوكتتو ،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم–١
:ةيعرف تايريدم

،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل ةيعرفلا ةيريدملا*
:بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم رييست بتكم–

،ةينطولا ةيبرتلا يشتفم رييست بتكم–

تاسسؤملا يرطؤمو تايوناثلا يريدم رييست بتكم–
،بناجألا نيسردملاو ةياصولا تحت ةيمومعلا

.دعاقتلاو تاشاعملا بتكم–

يمدـخـتسم رـيـيست ةـعـباـتمل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا*
:بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو،ةيزكرماللا حلاصملا

،ةيبرتلا تايريدم يمدختسم رييست ةعباتم بتكم–

ةيئادتبالا سرادملا يمدختسم رييست ةعباتم بتكم–
،تايوناثلاو تاطسوتملاو

،ةيزكرماللا ةيقرتلاو فيظوتلا تايلمع طبض بتكم–

.يلوألا نيوكتلا جوتنم ةعباتم بتكم–

،ةينهملا تاراسملا رييست طبضل ةيعرفلا ةيريدملا*
:بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،ةينهملا تاراسملا بتكم–

،نيمدختسملا دادعت بتكم–

.رييستلا بيلاسأ ةعباتم بتكم–

: نيتيعرف )2( نيتيريدم نم نوكتتو،نيوكتلا ةيريدم–٢

نوكتتو،صصختملا نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا*
:بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،صصختملا نيوكتلا تاططخم بتكم–

،صصختملا نيوكتلا ةعباتمو ميظنت بتكم–

،صصختملا نيوكتلا تايلمع مييقت بتكم–

.صصختملا نيوكتلا جمارب مييقت بتكم–

،ةــمدــخــلا ءاـــنـثأ نــيوـــكـتــلل ةــيــــعرــــفـــلا ةــيرــيدــمــلا*
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوـكــتتو

،ةمدخلا ءانثأ نيوكتلا تاططخم بتكم–

،ةمدخلا ءانثأ نيوكتلا ةعباتمو ميظنت بتكم–

،ةمدخلا ءانثأ نيوكتلا تايلمع مييقت بتكم–

.دعب نع نيوكتلا ميظنت بتكم–

معدلاو لكايهلاو ةيلاملل ةماعلا ةيريدملا مظنت:٤ ةداـملا
: تايريدم )3( ثالث يف

عبرأ نم نوكتتو،ةيداملاو ةيلاملا دراوملا ةيريدم–١
 : ةيعرف تايريدم )٤(

نوكتتو ،ةينازيملا تاريدقتل ةيعرفلا ةيريدملا*
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم

،رييستلا ةينازيم دادعإ بتكم–

،ةزكرمملا ريغ حلاصملل ةينازيملا تاريدقت بتكم–

ةيميلعتلا تاسسؤملا يمدختسم تاقفن رييست بتكم–
،ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو

.اهتعباتمو رييستلا تاقفنب مازتلإلا بتكم–

،ةيمومعلا تاقفصلاو ةبساحملل ةيعرفلا ةيريدملا*
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،اهتيفصت ةعباتمو رييستلا تاقفن فرصب رمآلا بتكم–

،حنملاو بتاورلا ةيفصت بتكم–

،تاراشتسالاو ةيمومعلا تاقفصلا بتكم–

ةلاكولاو ةيزكرملا ةرادإلا رييست تاقفن ةعباتم بتكم–
.ةيزكرملا

تاـسـسؤملا رـيـيـسـت ةـبـقارــمل ةـيــعرـفــلا ةــيرــيدــملا*
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو،ةياصولا تحــت ةيمومعلا

،تاطسوتملا رييست ةعباتم بتكم–

،تايوناثلا رييست ةعباتم بتكم–

نـيوـكـتلل ةـيـنطوــلا دــهاــعملا رـيــيــست ةــعـباــتـم بـتـكـم–
،ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو

تاـسـسؤـملل يداـملاو يلاملا ريـيـسـتلا ةــبـقارــم بـتـكـم–
.ةياصولا تحت ةيمومعلا

،تاكلتمملاو ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا*
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،ةيلخادلا حلاصملا بتكم–

،تايقتلملاو تاصبرتلا ميظنت بتكم–
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يف ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلا ةيريدم مظنت:٥ ةداـملا
: نيتيعرف )2( نيتيريدم

نم نوكتتو،يئانثلا نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا*
: )2( نيبتكم

اكيرمأو ايسآو ابروأ نادلب عم يئانثلا نواعتلا بتكم–
،ايسونايقوأو

.ةيقيرفإلاو ةيبرعلا نادلبلا عم يئانثلا نواعتلا بتكم–

،فارطألا ددــعـتملا نواــعـتلل ةـيـعرــفـلا ةــيرـــيدـملا*
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

تاــئـيــهـلاو ةـيــلودــلا تاـــمــظــنــملا عــم نواـــعــتــلا بــتــكــم–
،ةصـصـخـتملا

.ةيميلقإلا تامظنملا عم نواعتلا بتكم–

)3( ثالث يف ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم مظنت :٦ ةداـملا
: ةيعرف تايريدم

،ةينوناقلا تاساردلاو ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا*
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

،ميظنتلا بتكم–

،ةينوناقلا تاساردلا بتكم–

.ةينوناقلا ةظقيلا بتكم–

)3( ةثالث نم نوكتتو ،تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدملا*
: بتاكم

،ةيئاضقلا تاعزانملا بتكم–

،تاملظتلا بتكم–

.ةينوناقلا ةراشتسالا بتكم–

نوــكــتتو ،فيشرألاو قيثوتلل ةيعرفلا ةـيرــيدــملا*
: بتاكم )3( ةثالث نم

،قيثوتلا بتكم–

،فيشرألا بتكم–

.رشنلا بتكم–

مييقتلاو ةيئاصحإلا تاساردلا ةيريدم مظنت:٧ ةداـملا
: نيتيعرف )2( نيتيريدم يف فارشتسإلاو

نوكتتو،ةيئاصحإلا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا*
: بتاكم )3( ةثالث نم

،تاءاصقتسالاو ةيئاصحإلا تايطعملا عمج بتكم–

،ةيئاصحإلا ليلاحتلاو تاساردلا بتكم–

.تايطعملا كنب بتكم–

،ريفستلا بتكم–

.نيومتلا بتكم–

نـم نوــكـتتو،تازيــهـجـتــلاو لـــكاــيــهــلا ةــيرــيدــم–٢
: نيتيعرف )2( نيتيريدم

جــمارــب سـيـيــقـتو ةــعـباــتمل ةـيـعرــفــلا ةـــيرــيدــملا*
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو،ةيسردملا تارامثتسإلا

تاءانبلل ةيميظنتلاو ةينقتلا سيياقملا طبض بتكم–
 ،ةيسردملا تازيهجتلاو

تاراــمثـتسالا جـمارــب ذـيـفـنت ةــعـباـتـم ةـجــمرــب بـتـكـم–
،اهمييقتو ةيسردملا

.اهتازيهجت ديدجتو ةيسردملا لكايهلا ةئيهت ةعباتم بتكم–

نوكتتو،ةيسردملا ةـطـيرـخـلل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدــملا*
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةيسردملا ةطيرخلاو ةجمربلا بتكم–

،ةيميلعتلا تازيهجتلا ةعباتمو تاساردلا بتكم–

ةزكرمملا ةيعاطقلا رامثتسالا جمارب ةعباتم بتكم–
.اهمييقتو

طاشنلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا معد ةيريدم–٣
:نيتيعرف )2( نيتيريدم نم نوكتتو ،يعامتجالا

،ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا معدل ةيعرفلا ةيريدملا*
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،ةيوبرتلاو ةينفلاو ةيفاقثلا ةطشنألا بتكم–

،ةيضايرلا ةطشنألا بتكم–

،ةيسردملا تاسسؤملا نيب تالدابتلاو تايعمجلا بتكم–

.ةسردملل ةلمكملا ةطشنألا ةيقرت بتكم–

،يـعاـمــتجالا طاـشـنـلا مــعدــل ةــيـعرــفـلا ةــيرــيدـملا*
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو

،يسردملا نماضتلا تايلمع معد بتكم–

معاطملا ريس ةعباتمو ةيساردـلا حـنملا ريـيـسـت بــتـكـم–
،ةيسردملا

،يسردملا طسولا يف ةياقولاو ةيحصلا ةعباتملا بتكم–

يمدختسم ةدئافل ةيعامتجالا ةطشنألا ةعباتم بتكم–
.عاطقلا
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يوــبرــتـــــلا ماــــــظـنـلا مـيـيـقـتــــــل ةــيـعرـــفـلا ةــيرــيدــملا*
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو ،فارـــشـتسالاو

،ذيمالتلل ةيساردلا تابستكملا مييقت بتكم–

،يوبرتلا ماظنلا مييقت بتكم–

.ةيفارشتسالا تاساردلا بتكم–

نيتيريدم يف ةيتامولعملا ةمظنألا ةيريدم مظنت:٨ ةداـملا
: نيتيعرف )2(

تاقيبطتلاو ةمظنألا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا*
:بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،ةيتامولعملا

،تاقيبطتلا ميمصت بتكم–

،تانايبلا دعاوق طبضو ةرادإ بتكم–

،تاقيبطتلا ريوطت بتكم–

.عاطقلل ةينورتكلإلا ةباوبلا ةرادإ بتكم–

نمألاو تاكبشلاو تازيهجتلل ةيعرفلا ةيريدملا*
:بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو،يتامولعملا

،ةيتامولعملا ةمظنألا جامدإ معد بتكم–

،ةيجولونكتلا ةظقيلاو يتامولعملا نمألا بتكم–

،ةيتامولعملا ةيدعاقلا لكايهلا بتكم–

.تاكبشلا ةرادإ بتكم–

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :٩ ةداملا
نمضتملاو11٠2 ةنس ربمتبس٤ قفاوملا23٤1 ماع لاوش6 يف

.بتاكم يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٠١ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــــفاوـــملا3٤٤1ماـــع لوألا عـيــبر٤2 يـف رـــئازـــجلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربوتكأ13

ةينطولا ةيبرتلا ريزو

دباعلب ميكحلا دبع

ةيلاملا ريزو

 نامحرلا دبع نب نميأ

لّوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦٢ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا ممتيو لدعي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٢ قفاوملا
٨٣٤١ ماع بجر٠٣ يفخرؤملا كرتشملا يرازولا
ميظنتلا ددحي يذلا٧١٠٢ ةنس ليربأ٧٢ قفاوملا
.ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينطولا ةيبرتلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يـف خرؤــملا٥72-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرملا ىضــتـقــمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤـملا182-12 مـقر يساـئرــلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥62-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥1٤1 ماع لوألا عيبر92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٥-٥9 مــقر يذيــفنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو–
يذــلا٥991 ةـنـس رــيارـبــف٥1 قــفاوملا٥1٤1 ماــع ناــضـمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

يـف خرؤـملا77-31 مــقر يذــيـفنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قـفاوـملا٤3٤1 ماـع لوألا عـيـبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يـف خرؤـملا391-٤1 مـــقر يذـــيفنتلا موسرملا ىضتـقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا1٥1-61 مقر يذـيـفـنتلا موـسرــملا ىضتـقمـبو–
نمضتملاو61٠2 ةنس ويام32 قفاوملا73٤1 ماع نابعش61

ةيمومع ةسسؤم ىلإ ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا ليوحت
،يجولونكتو يملع عباط تاذ

بجر٠3 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا83٤1 ماع
،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يلخادلا
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تاسارد زاجنإب ةيبرتلا ايجولونكت يف ثحبلا مسق فلكي
: لوح ثحب لامعأو

ةيجولونكتلا لولحلا ىلع قيدصتلاو ميوقتلا تايجولونكت–
،ةيبرتلل

،ةجمدملا ةيجوغاديبلا ةمظنألا تايجولونكت–

،ةيجوغاديبلا تايوتحملاب مالعإلاو دادعإ تايجولونكت–

.”ةيبرتلا يف ةنمقرلا مادختسا لوح فراعملا لقن–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمفون2 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر62 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

: يتأي ام نورّرقي

نم9 ةداملا ماكحأ ممتيو رارقلا اذه لدعي: ىلوألا ةداملا
83٤1 ماــع بــجر٠3 يـف خرؤــملا كرــتـــشملا يرازوــلا رارــقلا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا

: نم )٤( ةعبرأ اهددعو ثحبلا ماسقأ نوكتت :9 ةداملا "

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

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

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

.ةيبرتلا ايجولونكت يف ثحبلا مسق–

تاسارد زاجنإب اهطيحمو ةسردملا يف ثحبلا مسق فلكي
: لوح ثحب لامعأو

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

تاسارد زاجنإب ةيوبرتلا ةماكحلا يف ثحبلا مسق فلكي
: لوح ثحب لامعأو

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

راكتبالاو داوملا ةيميلعتو ميلعتلا يف ثحبلا مسق فلكي
: لوح ثحب لامعأو تاسارد زاجنإب يجوغاديبلا

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

ةينطولا ةيبرتلا ريزو

دباعلب ميكحلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

 لوألا ريزولا نع
،هنم ضيوفتبو

ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب

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


