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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب
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ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

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

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

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



ةـّيميظنتميسارم

ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف خّرؤم6٤1-22 مقر يذيفنتموسرم
........................................................................................................................................عاطق لك بسح22٠2 ةنسل زيهجتلل

ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف خّرؤم7٤1-22 مقر يذيفنتموسرم
.......................................................................................................................................عاطق لك بسح22٠2 ةنسل زيهجتلل

ةـــينازيم يف داــمتعالــقن نـــمضــتــي ،22٠2 ةنـس لـــيرـــبأ11 قــفاوــملا3٤٤1 ماــــع ناضمر٠1 يف خّرؤم8٤1-22 مقر يذيفنتموسرم
.................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاـــطلا لاــــقتنالا ةرازو رـــــييست

ةـينازيم يف داــــمتعا لقن نمضــتــي،22٠2 ةنس ليربأ11 قــفاوملا3٤٤1 ماـــع ناـضـمر٠1 يـف خّرؤــم9٤1-22 مقر يذيفنتموسرم
.........................................................................................................................................................................ةعانصلا ةرازو رــــييست

ةينازيم يف دامتعالقن نـمضتــي ،22٠2 ةنس لــيرــبأ11 قفاوملا3٤٤1 ماـــع ناضــمر٠1 يـف خّرؤـــم٠٥1-22 مقر يذيفنتموسرم
.........................................................................................................................................................................ةئيبلا ةرازو رــييست

يلخادلا ماظنلا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ11 قفاوــملا3٤٤1 ماــع ناــضـمر٠1 يـف خّرؤــم1٥1-22 مقر يذيفنت موسرم
.................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملل

ةـّيدرفميسارم

تاعامجلاوةيلخادلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................اقباس - ةيلحملا

ةيلخادلا ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا تاعامجلاو

ثوحبلل ينطولا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو خيراتلا لبق ام روصع يف

نمألاب فّلكم ،تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب ةسسؤملل يلخادلا

يسامولبدلا دهعملاب نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ةيلودلا تاقالعلاو

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................................لدعلا

.............................لدعلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم

رييستلل يلاعلا دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................طيطختلاو

يف ثوحبلل ينطولا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو خيراتلا لبق ام روصع

اــيــلــعلا ةسردملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا3441 ماــع ناــبـعش62 يـف خّرؤــم يساــئر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيئاملا دراوملا تنمجانمل

نيسحتل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................زيهجتلا يف ىوتسملا

ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٥٢١١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٢١ 2

سرهف

5

6

6

7

8

8

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

19



.............لوألا ريزولا حلاصمب ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا3441 ماع ناضمر٥يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........ضيبلا ةيدلبل ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

كرامجلل يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................فيطسب

ةيشتفملاب شيتفتلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................ةنيطنسقب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا

ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................يداولا

يوذو نيدهاجملا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................قوقحلا

ضعب يف نيدهاجملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
.......................................................................................................................................................................................تايالولا

ميلعتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا

طاشنلل نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةيرادإلا تاعطاقملا ضعب يف يعامتجالا

ةحالفلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................اقباس - يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

ةحالفلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو

ةحالفلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو

ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................تاباغلل

ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ناسملت

لاغشألا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيمومعلا

ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................سابعـلـب يدـيس

ةعانصلاو ةحايسلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................ةديلبلا ةيالو يف ةيديلقتلا

ةيراوجلا ةحصلا لكايه ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................اقباس - تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................اقباس - تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةركسب

لئاسولا ةرادإ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

٥٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر١١
3م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٢١
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حلاصمب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا

نيريدم نييعت نانمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...........................................................................................................................................................نيتيالو يف نيدهاجملل

تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو

ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................تايئاصحإلاو ةنمقرلا

طاشنلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................تايالولا ضعب يف نماضتلاو يعامتجالا

ميظنتلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب فيشرألاو ةينوناقلا نوؤشلاو

ةيمومعلا لاغشألا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةليسملا ةيالو يف

زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةريودلل يعماجلا يئافشتسالا

يرحبلا ديصلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

فشكل ينطولا ربخملل يلخادلا ميظنتلا دّدحي ،22٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................................................تاطشنملا يطاعت

ةأرملا اياضقوةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي ،2202 ةنس ليربأ5 قفاوملا3441 ماع ناضمر3 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................”ةقفنلاو ينطولا نماضتلاب صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا203–960 مقرصاخلا

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

ةدئافل نيوكتلا ميظنت تايفيكو طورش دّدحي ،22٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش12 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................................................ةلاطبلا ةحنم نم نيديفتسملا

نيذلا نيسوبحملا ةدافتسا تاــيـفـيـك ددــحـي ،22٠2 ةــنــس سراـــم72 قـــفاوــملا3٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................................................................................ةلاطبلا ةحنم نم مهتبوقع ةدم اوفوتسا

ةيروتسدلا ةمكحملا

ةـيروـتسدـلا ةـمـكحملا لـكاـيـهـل يلخادـلا مـيـظـنـتــلا ددــحــي ،22٠2 ةــنس لــيرــبأ11 قـــفاوملا3٤٤1 ماــــــع ناضمر٠1 يف خرؤم ررـــــقـــــم
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ماع ناضمر٠١ يفخّرؤم٦٤١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
عيزوت لدعــي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ١١ قفاوملا٣٤٤١
بسح٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن
.عاطق لك

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خّرؤمـلا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةــنس وــيــنوـــي٠3 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤمـلا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
8991 ةــنس وــيــلوــي31 قــــفاوملا91٤1 ماــــع لّوألا عــــيــــبر91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.13٤( رانيد  نويلم نوثالثو دحاوو ةئامعبرأ هردق
نويلم نوثالثو دحاوو ةئامعبرأ اهردق جمانرب ةصخرو
عباــــطلا تاذ تاقـــفنـــــلا يف نادّيــــقم )جد٠٠٠.٠٠٠.13٤( راــــنـــــيد
خّرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف
لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ”

ةـّيميظنتميسارم
هردق عفد دامتعا22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا

)جد٠٠٠.٠٠٠.13٤( رانيد  نوـيلـم نوثالــثو دــحاوو ةــئاــمــعـبرأ
نويلم نوثالثو دحاوو ةئاـــمــــعبرأ اهردــق جــمانرب ةـــصــــخرو
عــباــــطلا تاذ تاــقـــفـــنلا يف نادّيــــــقي )جد٠٠٠.٠٠٠.13٤( رانيد
خّرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف
”ب” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرملا اذـــه رــشــــني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ11 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

عاطقلا

ريغ تاقفنل يطايتحا–
ةعّقوتم

................................. عومجملا

)ريناندلا فالآب(

ةصخر
جمانربلا

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

دامتعا
عفدلا

٠٠٠.13٤

٠٠٠.١٣٤

ةاغلملا غلابملا

٠٠٠.13٤

٠٠٠.١٣٤

عاطقلا

ةجتنملا تامدخلا معد–

................................. عومجملا

ةصخر
جمانربلا

دامتعا
عفدلا

٠٠٠.13٤

٠٠٠.١٣٤

٠٠٠.13٤

٠٠٠.١٣٤

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

ةصصخملا غلابملا

قحلملا لودجلا
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ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشـــنـــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ11 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

٣٤٤١ ماع ناضمر٠١ يفخرؤم7٤١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
تاقفن عيزوت لدعــي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ١١ قفاوملا

لـــك بسح٢٢٠٢ ةـنسل زـيـهـجـتـلـل ةـلودـلا ةـيـنازـيـم
.عاطق

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خّرؤمـلا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤمـلا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــلوــي7 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع  ةدـــعـــقــــلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤمـلا722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
8991 ةـنس وـيــلوــي31 قـــفاوملا91٤1 ماـــع لّوألا عـــيــــبر91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

ةصخر22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلت : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠7( رانيد  نويلم ةئامعبس اهردـــــق جـــماــــنرــــب
يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ةدّيقم
3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا61–12 مقر نوناقلا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل

جمانرب ةصخر22٠2 ةنس ةـينازــيــمل صـــــصخت:٢ ةّداملا
يف دّيقت )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠7( رانيد  نويلم ةئامعبس اهردق
نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا61–12 مقر
ةـنسل ةـيــلاملا نوــناــق نــمضتملاو12٠2 ةــنس رــبــمسيد٠3
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط )22٠2

عاطقلا

ريغ تاقفنل يطايتحا–
ةعّقوتم

.................................. عومجملا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

قحلملا لودجلا

جمانربلا ةصخر
ةاغلملا

٠٠٠.٠٠7

٠٠٠.٠٠7

٠٠٠.٠٠7

٠٠٠.٠٠7

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

ةيدعاقلا تآشنملا–
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

.................................. عومجملا

جمانربلا ةصخرعاطقلا
ةصصخملا

٣٤٤١ ماع ناضمر٠١ يفخّرؤم٨٤١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم

داــمتعالــقن نـــمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ١١ قفاوملا

يوقاـــطلا لاــــقتنالا ةرازو رـــــييســت ةـــيــنازــيــم يــف

.ةددجتملا تاقاطلاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
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ماع ناضمر٠١ يفخّرؤم٩٤١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
لقن نمضــتــي،٢٢٠٢ ةنس ليربأ١١ قفاوملا٣٤٤١
.ةعانصلا ةرازو رــــييست ةـينازيم يف داــــمتعا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

92 يف خرؤملا٠2-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةينازيم نم ةعانصلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
يف دّيـــــــقم )جد٠٠٠.٠٠٥.1( راـــــنـــيد فلأ ةئامـــــــســـمخو نوــــيلـم
2٠–73 مــقر باــبــلا يفو ةــعاــنصلا ةرازو رــيــيست ةــيــنازـــيـــم
رواشتلل ينطولا سلجملا رييست تاقفن– ةيزكرملا ةرادإلا''

.''ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت لجأ نم

هردــق دامـــتعا22٠2 ةنـــس ةــينازـــيـــمل صـــصــــخي :٢ ةّداملا
يف دّيـــــقي )جد٠٠٠.٠٠٥.1( رانــــيد فلأ ةئاـــمـــسمخو نوـــــيلـــم
29–٤3 مــقر باــبــلا يفو ةــعاــنصلا ةرازو رــيــيست ةــيــنازـــيـــم
.''راجيإلا– ةيزكرملا ةرادإلا''

اميف لك ،ةعانصلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ11 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

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

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

92 يف خرؤملا9٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةددجتملا

22٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٥.2( رانيد فلأ ةئامسمخو نانويلم
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو رييست ةينازيم
.''ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا”1٠–٥3 مقر بابلا يفو

نانويلم هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٥.2( رانيد فلأ ةئامسمخو
يفو ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو رييست
.''تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا”٠9–٤3 مقر بابلا

يوقاطلا لاقتنإلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةددجتملا تاقاطلاو
ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدـيرجلا يف رشنــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ليربأ11 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ



ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٥٢١١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٢١ 8

٣٤٤١ ماع ناضمر٠١ يفخّرؤم٠٥١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
دامتعالقن نـمضتــي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ١١ قفاوملا

.ةئيبلا ةرازو رــييست ةينازيم يف

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

92 يف خرؤملا23-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةينازيم نم ةئيبلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةينازيم يف دــــّيقم )جد٠٠٠.٠٠2.2( رانيد فلأ اتئامو نانويلم
ةرادإلا”1٠–٤3 مــــقر باـــــبلا يفو ،ةئـــــــيــــبلا ةرازو رـــييــــــــست
.''تاقفنلا دـــيدـــست - ةيزكرملا

هردـــــق دامتــعا22٠2 ةنــــس ةيـــنازـــيــمل صـــصــــخي :٢ ةّداملا
ةينازيم يف دــــّيقي )جد٠٠٠.٠٠2.2( رانيد فلأ اتئامو نانويلم
- ةيزكرملا ةرادإلا”1٠–٥3 مقر بابلا يفو ،ةئيبلا ةرازو رييست

.''ةينقتلا اهتآشنمو ينابملا ةنايص

اميف لك ،ةئيبلا ةريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ11 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ماع ناضمر٠١ يفخّرؤم١٥١-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
ةقفاوملا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ١١ قفاوملا٣٤٤١
يداصتقالا ينطولا سلجملل يلخادلا ماظنلا ىلع
.يئيبلاو يعامتجالاو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناـــــــتداـــــملا اـــمــيــــسال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــــنـــــب –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خرؤملا73-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت
،هريسو

٤ يف خرؤملا17-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف61 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت
،يئيبلاو يعامتجالاو

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

ربمتبس٠3 يف خرؤملا رضحـملا ىلع عالطالا دعبو –
سلجملل يلخادلا ماظنلا ىلع ةقداصملا نمضتملاو12٠2 ةنس

هتيعمج فرط نم ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا
،ةماعلا

: يتأي ام مسري

موسرملا نم3٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12 مقر يسائرلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا
ينطولا سلجملل يلخادلا ماظنلا ىلع ةقفاوملا ىلإ موسرملا
.موسرملا اذهب قحلملا ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ةّيــــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرــملا اذــــه رــشنــي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ11 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ



٥٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر١١
9م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٢١

يناثلا بابلا

سلجملا ةليكشت

ءاضعأ ،هبيصنت روف ،سلجملا سيئر يعدتسي:٤ ةّداملا
موسرملا نم61 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةصاخلا ةنجللا
2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12 مقر يسائرلا
طبض دصق ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا

،يندملا عمتـجـــملا نع نيــــلثــمــملا ءاــــضــــعألا راـــيـــتـــخا رـــيـــياـــــعم
.اهرشن ىّلوتيو

ةلـــسارـــم قـيرـــط نـــع ،سلــــــجملا ســـــيئر بلــــطـــي:٥ ةّداملا
ةيداصتقالا تاعاطقلاو ةلودلا تاسسؤمو تارادإ يلوؤسم
سلجملا ةيوضعل مهيلثمم حارتقا ،ةيئيـــبلاو ةيـــعاــمتــــجالاو
73–12 مقر يسائرلا موسرملا يف ةددحـملا تايفيكلل اقبط

ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا
.هالعأ روكذملاو12٠2

رييغت وأ تائيهلا ضعب ءاغلإ ةنياعم ةلاح يف:٦ ةّداملا
تاـئيـهـلا سلـجملا سيـئر حرـتـقـي ،ةـيـنوـناـقـلا اـهـتـعـيـبــط يف

.ررقم بجومب اهنع ةليدبلا

يلثمم دـيدــحت نــم ةــصاـخلا ةــنـجـللا ءاـــهـتـنا روـــف:7 ةّداملا
اذكو يداـــصتـــقالاو يعاــــمتــجالا نيــــعاــطـــقلا ناوـــنــــعب سلـــــجملا

ســــيئر يـــقــلتو ،ةـــلوادـــم بــجوـــمب ،يـــندـــملا عــمتـــجــملا يلـــثــــمم
ةمئاقلا ريخألا اذه ددحي ،ةلهؤملا تايصخشلا نييعت سلجملا
مهنم نولكشي نيذلا وضع )٠٠2( يتئامل ةيئاهنلا ةيمسالا
،ةيمسرلا ةديرجلا يف ررقملا رشنيو .ررقم بجومب ،سلجملا

73–12 مقر يسائرلا موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقبط
ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو12٠2

ءاضعألا بيصنتل ةمزاللا تاءارجإلا سلجملا سيئر ذختي
ةيعمجلل عامتجا لوأ دنع ةينلعو ةيئافتحا ةسلج يف ايمسر
ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل كلذو ،ةماعلا

.ةدحاو ةرم

نيميلا ،مهبيصنت ءانثأ ،سلجملا ءاضعأ يدؤي:٨ ةّداملا
موــــسرـــملا نـــم81 ةداـــــملا يف ةددـــحــــملا ةغـــيــــصـــلاب ةــــينوـــناــــقلا
2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤــــملا73–12 مـــقر يـــسائرلا
،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا

لك مّلسيو ،يمسر رضحمب نيميلا ءادأو بيصنتلا تبثي
.هنم ةخسن وضع

،سلجملا فيشرأ يف رضحـملا اذهل ةيمسرلا ةخسنلا ظفحت
.ةجاحلا دنع اهيلإ عوجرلل

ةيــــــعمـــجلا ءاـــضــــعأ ىلع ،سلـــــجملا ســـيئر عزوـــــي:٩ ةّداملا
مدعب دهعتلا تارامتسا ،اهبيصنت ةسلج لالخ ىلوألا ةماعلا

قحلملا

يداصتقالا ينطولا سلجملل يلخادلا ماظنلا
يئيبلاو يعامتجالاو

ةماـــعلا ةيعـــمجلا فرــط نم هــيــــلع قداصـملا(
)١٢٠٢ ةنس ربمتبس٠٣ خــــيراــتب

لوألا بابلا

ةماع ماكحأ

ةــماـــعلا دــعاوـــقلا يلـــخادلا ماــــظــنلا اذـــه ددــــحي : ىلوألا ةّداملا
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا لمع مكحت يتلا

فلتخم ىوتسم ىلع متت يتلا هلاغشأ ريس اذكو يئيبلاو
دــــــصارــملاو ،ةـــصاـــخلاو ةـــيـــعرــفلاو ةــــمئادلا هـــناـــجلو هـــتزـــهــــجأ
ىلع ةقبطملا طابضنالا دعاوق اضيأ ددــــحيو .ةــيتاعوـــضوـــملا
.هئاضعأ

يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ىعدي
.”سلجملا“ صنلا بلص يف

ءاـــــــضـــعأ لك ىلع يلــــــخادلا ماـــظـــنلا اذـــه قــــبــــطي:٢ ةّداملا
.هئاكرش اذكو سلجملا

دنع هيف عمتجي يذلا ناكملا نكي امهم هماكحأ قبطتو
.ةحلصملا وأ ةرورضلا

راوــــحلل راــــطإو ةـــيراـــشـــتـــسا ةئــــيـــه سلـــجــــملا:٣ ةّداملا
،ةفصلا هذهبو ،فارشتسالاو ليلحتلاو حارتقالاو رواشتلاو
نم3 ةداـملا يف ةددـــحـــــملا ماــــهـــملا ىلإ ةـــفاــضإ ،علـــطـــضـــي هّنإف
ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12 مقر يسائرلا موسرملا

ةليكشت نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع
،هريسو يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

 :ةيتآلا ماهملاب

عيضاوملا لوح ةيسارد مايأو تايدتنمو تاودن ميظنت –
،هماهمب ةلصلا تاذ

ةـيداصتـقالا عـيضاوملا لوـح ةـيـلود تاـيدـتـنـم مـيــظــنــت –
،ةيئيبلاو ةيعامتجالاو

ةلصلا تاذ عيضاوملا يف تاروشنمو تالجم رادصإ –
 ،هماهمب

تائيهلا فلتخم عم نواعتلا تاقافتاو تايقافتا ماربإ –
هــــــماـــــهــمب ةلــــصلا تاذ عــــيــــضاوـــملا يف ةــــيلودـــــــلاو ةـــيـــــــنـــــــطولا

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط كلذو ،هتاصاصتخاو
،اهب لومعملا

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم عم تاقالعلا طيشنت ةداعإ –
رواشتلاو راوحلا ةيقرتب حمسي امب ةبختنملا سلاجملاو
لولحلا حارتقاو هماهمب ةلصلا تاذ عيضاوملا ةسارد دصق
.ةحورطملا تايلاكشإلل
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نم9 ةداــــملا نـــمض ةددـــحـملا يفاـــنتلا تالاح نــمض مهدوجو
ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12 مـــقر يـــساــــئرلا موـــسرملا

 .هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع

ةدراولا ءاضعألا تاحيرصت نأشب يرادإ قيقحت ءارجإ متي
 .يفانتلا تالاح نمض مهدوجو مدعب دهعتلا يف

هحنمو ،يفانتلا ةلاح نمــــض دوـــجوملا وــضعلا راذعإ متي
ةفص هنادقـــف ةلئاــــط تـــحت ،هتـــيـــعـضو ةـــيوـــستل الوـــقـــعــم الــــجأ
.سلجملاب ةيوضعلا

سلجملا يف ةيوضعلا ةفص ،نوناقلا ةوقب ،وضعلا دقفي
.ةينوناقلا هتيعضول هتيوست مدع دنع

دقف اذإ ،نوناقلا ةوقب ،ةيوضعلا ةفص وضعلا دقفي امك
.اهساسأ ىلع نّيع يتلا ةفصلا

بتـكم ايـــباــــتك ملــــعي نأ وــــضــــعلا ىلع بــــــجي:٠١ ةّداملا
مالتسا نيح ةيباختنا ةفيظول حشرتلل حيرصتلاب سلجملا

تائـــــيهلا نم ةرداــــصلا تاـــباخـــتنالل هحـــشرـــت لوـــبـــق ةقــــيــــثو
.كلذل ةلوخملا

حيرصتلا خيرات نم ءادتبا ،سلجملا يف ةيوضعلا قيلعت متي
.جئاتنلا نالعإ ةياغ ىلإ ،ةيباختنا ةفيظول حشرتلاب

يف اهيلع صوصـنــــملا تالاــحلا ىلإ ةــــفاـــضإلاــــب:١١ ةّداملا
ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12 مقر يسائرلا موسرملا

،هالـعأ روــكذملاو12٠2 ةــنس يفــناــج6 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع
تالاـــــحلا يف وأ نوـــناــــقلا ةوـــقب ةيوــــضعلا نادقـــفب ةقـــلعـــــتملاو
وضع دقـــفي ،هــنـــم91و٠1و9 داوـــملا يف ةددـــحـــــملا ،ةـــيئاقـــلـــتلا
 :ةيتآلا تالاحلا يف ةيوضعلا ،اضيأ ،سلجملا

،ةافولا –

،ةلاقتسالا –

ةيوضعلا نادقفو فيقوتلاب قلعتت ةيبيدأت ةبوقع رودص –
، هاندأ3٤ ةداملا ماكحأل اقبط سلجملا يف

 .ةيوضعلا ةسرامم هناكمإ نود لوحي عنام ثودح –

ةروكذملا تالاحلا لك يف سلجملا سيئر ردصي:٢١ ةّداملا
فالختسا متيو .ةيوضعلا ةفص نادقفب اًررقم٠1و9 نيتداملا نمض

.اهب هنييعت مت يتلا طورشلا سفن بسح ينعملا وضعلا

يتلا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا نييحت ىلوتي امك
.ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنت

ثلاثلا بابلا

راطخإلا عيضاوم لوح ريراقتلاو ءارآلا دادعإ

راـــطــخإلا عوــضوـــم سلـــجـــملا ســـيئر ضرـــــعـــــي:٣١ ةّداملا
سيئر وأ ،لوألا ريزولا نم وأ ةيروهمجلا سيئر نم دراولا
نم٤ ةداملا يف هيلع صوصنملا ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا

ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12 مقر يسائرلا موسرملا
ىلع ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع
 .هيقلت روف ،سلجملا بتكم ءاضعأ

دصقو راطخإلا عوضوم ةسارد دعب ،سلجملا بتكم ىلوتي
 :اّمإ ،ةبولطملا ريراقتلا وأ ءارآلا دادعإ

،رثكأ وأ ةمئاد ةنجل نييعت –

.سلجملا نم ءاضعأ مضت ةصاخ ةنجل ءاشنإ –

ىوصقلا دودحلا نمض زاجنإلا لاجآ ديدحت ىلوتي امك
73–12 مـــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا نـــم٥ ةداـــملا يف ةددــــحـــــــــملا
ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو12٠2

نأ ،ةصاخلا ةنجللا وأ ةمئادلا ةنجللا تأترا اذإ:٤١ ةّداملا
،ريرقتلا وأ يأرلا دادعإ لاجآ ديدمت يضتقي راطخإلا عوضوم
لجألا هيف ددحي ،كلذب بتكملا ىلإ اللعم اًبلط اهسيئر هجوي
.اموي )٠3( نيثالث زواجتي ّالأ ىلع ،بولطملا يفاضإلا

ةينعملا ةنجللا ىلإ اهغّلبيو ديدمتلا لاجآ بتكملا ددحي
 .همارتحا اهيلع نّيعتي يتلا

ةهج لبق نم لاجعتسالا ىلع هيبنتلا لاح يف:٥١ ةّداملا
،ةيرورضلا تاءارجإلا ذختي نأ سلجملا سيئر نكمي ،راطخإلا

.ريراقتلا وأ ءارآلا زاجنإ نامض دصق

قيسنتلابو ،ريراقتلاو ءارآلا دادعإ راطإ يف:٦١ ةّداملا
يلوؤسم وأ ينعملا ريزولا نكمي ،لوألا ريزولا حلاصم عم
ريدم ةبترب مهلثمم وأ ةيمومعلا تاسسؤملا وأ تائيهلا

تاحيضوتلا ميدقتل ةنجللا لاغشأ روضح ،لقألا ىلع ،يزكرم
يسائرلا موسرملا نم6 ةداملا ماكحأل اقبط كلذو ،ةمزاللا

6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12 مقر
.هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج

مايأ )٠1( ةرشع لبق قفرملا فلملا عم تاوعدلا لسرت
هذه زواجتت ّالأ ىلع ،لاغشألا ةسلج داقعنا نم ،لقألا ىلع
.راطخإلا ةعيبط بسح ،اموي )٠2( نيرشع ةدملا

.تاوعدلا هذه ءاضمإ ةيحالص هدحو سيئرلل

وأ يأرلا دادعإ نم ءاهتنالا روف ،ةنجللا ىلوتت:7١ ةّداملا
ىدم ريرقت ىلوتي يذلا سلجملا بتكم ىلإ هلاسرإ ،ريرقتلا
بتكم يف وأ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف هتجمرب ةيناكمإ
.هيلع ةقداصملاو هتساردل ،سلجملا

ةــيـلـصألا ةـخـسـنـلا ىلـع ســلجـملا ســيئر عــّقوــي:٨١ ةّداملا
.سلجملا فيشرأب هنم ةخسن ظفحتو ،ريرقتلا وأ يأرلل

قئاثولاب اقفرم ،ريرقتلا وأ يأرلا سلجملا سيئر غّلبي
)3( ثالث يف راطخإلا تاطلس ىلإ ،ءاضتقالا دنع هب ةقلعتملا

 .خسن
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نع الوؤسم نّيعملا ريبخلا وأ صخشلا نوكي:٤٢ ةّداملا
،هل ةدنسملا ةمهملا ذيفنت راطإ يف هل مّلست يتلا قئاثولا

.هتمهم نم ءاهتنالا دعب سلجملل اهتداعإ هيلع نّيعتيو

ىلع ظافـــحلاب ريـــبــخ وأ/وصـــخـــش لك مزـــــتلي:٥٢ ةّداملا
علــــطــي يتلا قئاـــــثولاو تاــــمولـــــعـــملا لك ىلعو ،يـــــنــــهملا رــــسلا

تابوقعلا ةلئاط تـــحت ،اهتـــبسانــــمب وأ هــماهـــم ءادأ دنع اهـــيلـــع
.هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

يف هتمهم نّيعملا ريبخلا وأ صخشلا يدؤي:٦٢ ةّداملا
اهميلست لاجآو ةبولطملا لامعألاو اهتدم ددحت ةيقافتا راطإ

 .ريبخلا باعتأو

سماخلا بابلا
مهقوقحو سلجملا ءاضعأ تابجاو

نوعتمتيو ،تابجاولا ىلإ سلجملا ءاضعأ عضخي:7٢ ةّداملا
مــــقر يـــسائرلا موــــسرـــملا يف اهيـــــلع صوـــــصـــنملا قوـــقــــحلاب
6 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــج22 يف خرؤـــــملا73–12
ّنيبملا ليصــفــتلا بســـح ،هالعأ روــــكذـــملاو12٠2 ةنــــس يفناـــج
.قحو بجاو لكل هاندأ

لوألا مسقلا
 سلجملا ءاضعأ تابجاو

فوقوب ،بيصنتلا ةسلج لالخ نيميلا ىدؤت:٨٢ ةّداملا
ةوالت هضّوفي نم وأ سلجملا سيئر ىلوتي نأ ىلع ،ءاضعألا

 .مسقلا ءادأب وضع لك موقيو ،نيميلا صن

تاعامتجاو ةماعلا ةيعمجلا لاغشأ روضح نوكي:٩٢ ةّداملا
يدج رربم دوجو ةلاح يف ادعام ،اًيرابجإو ايصخش ،ناجللا
سلجملا سيئر نم قبسمو حيرص صيخرتب وأ بايغلل
نمض لجسي يذلا ،ةلاحلا بسح ،ةينعملا ةنجللا سيئر وأ/و

.سلجملا سيئر فرط نم هيلع رشؤم صاخ لجس

راركت دنع ةيوضعلا دقفت ،ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم
موسرملا نم91 ةداملا هب حمست ام دودح زواجتب بايغلا
2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12 مقر يسائرلا
 .هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا

سلجملا ءاضعأ ةياصو ةطلس غيلبت سلجملا سيئر ىلوتي
ةّريسملا تاراطإلاو ،ىربكلا تاسسؤملاو تاكرشلل نيلثمملا
تارادإو ،ينهملا نيوكتلاو ةيعماجلاو ةيوبرتلا تاسسؤملل
لالخ اهل عباتلا وضعلا بايغب ،ايباتك ،ةلودلا تاسسؤمو
،رربملا ريغ هبايغل ةيلاوملا ةعاس )8٤( نيعبرألاو ينامثلا

.ةمزاللا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دصق

مارتحا ىلع رهسلا سلجملا وضع ىلع نّيعتي:٠٣ ةّداملا
نسحألا ليثمتلا ليبس يف لذبيو ،يلخادلا ماظنلا اذه ماكحأ

لاغشأ يف ةلاعفو ةيلعف ةفصب ةكراشملاو لمعلا يف هدهج
هل ةدنسملا ماهملا ءادأب مزتليو ،ناجللا تاعامتجاو سلجملا

.ةبولطملا ةيعونلابو ةددحـملا لاجآلا يف

عبارلا بابلا

ةكراشملا تايصخشلاب ةناعتسالا

 ءاربخلا وأ/وصاخشألا ةوعدو

لوألا مسقلا

 ةكراشملا تايصخشلاب ةناعتسالا

طـــبـضو عـــضو لـــجأل ســلـجملا بــتـــكـم عــمـتـجــي:٩١ ةّداملا
صوصنملا ،ةكراشملا تايصخشلا يف اهرفوت بجاولاطورشلا

خرؤملا73–12 مقر يسائرلا موسرملا نم23 ةداملا يف اهيلع
12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف

.هالعأ روكذملاو

،ةمئادلا ناجللا تاجايتحا بسح ،سلجملا بتكم ددحي
تايصخشلا نييعت يف ةبولطملا تاصاصتخالا ،اهنع ربعملا
لاجملا يف ةربخلاب ةطبترملا طورشلا ددحيو ،ةكراشملا
 .ةحئال بجومب كلذو ،ةبرجتلاو تاراهملاو بولطملا

ىلإ ةكراشملا تايصخشلا تاحارتقا ناجللا ءاسؤر مدقي
 .ةمئاق نمض اهدعيو تاحارتقالا عمجي يذلا ،بتكملا

ىلع ،سلجملا بتكم ءاضعأ تيوصت ىلع ةمئاقلا ضرعت
 .تايصخش )٠1( رشع اهددع زواجتي ّالأ

ررقم بــجوــمب ةـــكراشـــملا تايــصــخـــشلا ّنيــــعت:٠٢ ةّداملا
،ةكراشم ةيصخش لك عم دقع ماربإ متيو ،سلجملا سيئر نم
.هب لومعملا عيرشتلل عضخي

ىلع ظافـــحلاب ةـــكراـــشم ةيـــصـــخـــش لك مزـــتلت:١٢ ةّداملا
علــــــطي يتلا قئاثولاو تاــــمولــــعــملا لك ىلعو ،ينـــــهـــملا ّرـــسلا

تابوقعلا ةلئاط تــحت ،اهـــتبــــسانـــمب وأ هماهـــم ءادأ دنع اهيـــــلع
.هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

 يناثلا مسقلا

ءاربخلاوأ /و صاخشألا ةوعد

ريبخ وأ/و صخش يأ ّنيعي نأ سلجملا نكمي:٢٢ ةّداملا
نيلجسملا نمض نم كلذو ،هلاغشأ يف ةديفم هتمهاسم نوكت

يأر ذخأ دعب ،اقبسم سلجملا سيئر اهّدعي يتلا ةمئاقلا يف
.بتكملا

حشرتلا لوح ًانالعإ سلجملا سيئر رشني:٣٢ ةّداملا
،سلـجملا مـهـب نيعـتسي نــيذــلا ءارــبخلاو صاــخشألا ةــمــئاــقــل
ةبولطملا تاصصختلا ديدحت ،صوصخلا هجو ىلع ،نمضتت
ةرـبخلا اذـكو ،ةـيـلـمـعــلاو ةــيرــظــنــلا فراــعملا وأ تاداــهشلاو
)٠1( رشع نع ،لاوحألا لك يف ،لقت ال يتلا ةبولطملا ةينهملا

 .صصختلا يف تاونس

طبضت ،طورشلا رفوت نم دكأتلاو تاحشرتلا يقلت دعب
.ءاربخلاو صاخشألا ءالؤه ةمئاق
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مارـــتـــحا راــــطإ يف سلـــجــملا وـــضـــــع ىلع ّنيعتي:١٣ ةّداملا
اهنأ ىلع ةفنصم عئاقو وأ تامولعم يأ ءاشفإ مدع ،ةيرسلا

صوصنملا ةيئازجلا تابوقعلا ةلئاط تحت كلذو ،ةموتكم
.ةيبيدأتلا ةعباتملاب لالخإلا نودو ،هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع

ةــــفــــصب قــيـــصلوٍ ماــــس مازـــتلا ظفـــحـــتلا بـــــجاو:٢٣ ةّداملا
كلذ ليبس يف كلسي نأ وضعلا ىلعو .سلجملا يف ةيوضعلا
اذه يفو .ةيروتسدلا ةسسؤملا هذه ليثمتب قئاللا َكولسلا
مساب تاحيرصتب ءالدإلا مدعب ،صوصخلا ىلع ،مزتلي لاجملا
نم ةحيرص ةصخرب ّالإ تناك ةسسؤم يأ ىلإ سلجملا

.هسيئر فرط

بصنملا وأ ةفصلا لامعتسا نم عنملا ديفي:٣٣ ةّداملا
قلعتت ةهبش لك ءاقتاو ،هيزنلاو فيرشلا كولسلاب يلحتلا

 .ةلمتحـملا داسفلا لامعأب

يف بصنملاو ةيوضعلا ةفص نم لك لامعتسا رصحني
.طقف اهب ةطبترملا ماهملا ةيدأت

لغش نيبو ةيوضعلا ةفص نيب عمجلا نكمي ال:٤٣ ةّداملا
يسائرلا موسرملا يف ةددحـملا بصانملا نم يرادإ بصنم
رياربف61 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٤ يف خرؤملا17–12 مقر

ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت نمضتملاو12٠2 ةنس
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملل

يناثلا مسقلا
 سلجملا ءاضعأ قوقح

ةطبترملا ماهملا ةيدأتل ،سلجملا ءاضعأ عتمتي:٥٣ ةّداملا
 :يتأي امـــب ،ةيوضعلاب

لاغشأ يف ةيرح لكب يأرلا ءادبإو ةشقانملا يف قحلا –
مارتحا لظ يف ،ناجللا فلتخم تاعامتجا لالخو سلجملا
،ةلامزلا بجاوو ريغلا ءارآو ءاسؤرلا

ةدنسملا ماهملا ةيدأتل ةمزاللا قئاثولا ىلع لوصحلا –
صصخت بسح ،سلجملا اهردصي يتلا تاروشنملا اذكو ،مهل
سيئرلا ظفحتي يتلا كلت ادعام ،اهيلإ نومتني يتلا ةنجللا

،اهرشن ىلع

يف كلذو ،ةيداملاو ةيرادإلا تاليهستلا نم ةدافتسالا –
،اهب لومعملا ةيميظنتلا ماكحألا هب حمست ام راطإ

ةــبساــنمب سلــجملا يف ةــيوضعــلا ةــفص راــهــظــتسا قــح –
دــــعب ،ةيـــنــــهملاو ةيمــــلعلا مهـــتاروـــشـــنم وأ ةيمالعإلا مهتالخدت
.اقبسم سلجملا سيئر مالعإ

تاقفنب لفكتلا نم سلجملا ءاضعأ ديفتسي:٦٣ ةّداملا
ناجللا تاعامتجا وأ/وسلجملا تارود لالخ ماعطإلاو ءاويإلا
نوكراشي يتلا تامهملا فيراصم نم اذكو ،لمعلا تاسلج وأ
يف سلجملا بتكم نم ةددحـملا تاءارجإلا بسحو ،اهيف
.لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلل ماتلا مارتحالا راطإ

نم سلــجــملا ءاـــضـــعأ ةــياـــمـــح ةلودلا نــــمـــضـــت:7٣ ةّداملا
تامجهتلا وأ فذقلا وأ تاناهإلاو تاديدهــتلا وأ تاـــطوـــغـــضلا
ةبـــسانـــمب وأ ءاـــنـــثأ اهل نوــــضرـــعــتي دـــق يــتلا تاءادــــتـــعالا وأ

.مهتيوضع ةسرامم

،نييعتلا ةهجل اعبات سلجملا يف وضعلا ىقبي:٨٣ ةّداملا
يف رـــمـــتسي هـــيلـــعو ،غرـــفـــتلا يف قـــحلا ةـــيوـــضـــعلا حــــنمت الو
وأ عاطقب ةطبترملا ايازملاو قوقحلا عيمج نم ةدافتسالا

.ءامتنالا ةهج

سداسلا بابلا

طابضنالا دعاوق

لـــحم سلـــجــملاب وـــضـــع لك نوــــكـــي نأ نــــكــــمي:٩٣ ةّداملا
ةسرامم ءانثأ هنم ردصت يتلا لاعفألا ببسب يبيدأت ءارجإ
دعاوقلل ةفلاخم نوكتو اهتبسانمب وأ سلجملا يف ةيوضعلا

ماكحأو ةنهملا تايبدأو تايقالخأ قاثيم دعاوقو تاميظنتلاو
.يلخادلا ماظنلا اذه

دحأل هيــــبـــنت هيـــجوـــت سلــــجملا ســـيئر نكـــمـــي:٠٤ ةّداملا
.سلجملا لاغشأ ريس ءانثأ ءاضعألا

ارشابمو ايهفش نوكيو ،ايقابتسا ءارجإ هيبنتلا لثمي
.ايباتك وأ ةينلعلا ةسلجلا يف

:ةيتآلا تالاحلا يف هيبنتلا ذختيو

،صيخرت نود تاعامتجالا يف ةملكلا ذخأ –

مدعو سلجملا لاغشأ يف ةيباجيإلا تاماهسإلا بايغ –
،ةبولطملا لامعألا ميدقت

،تاعامتجالا ءانثأ سلجملا ءاضعأ مارتحا مدع –

.اهلمع ةلقرعو تائيهلا فلتخم لاغشأ ريس مارتحا مدع –

ةسائرب طابضنالا دعاوقب ةصاخ ةنجل أشنت:١٤ ةّداملا
 :نم نوكتت ،سلجملا سيئر

،)7( عبسلا ةمئادلا ناجللا ءاسؤر –

،ةيداصتقالا تاعاطقلا ناونعب ءاضعألا نع )1( دحاو لثمم –

،يندملا عمتجملا ناونعب ءاضعألا نع )1( دحاو لثمم –

،ةلهؤملا تايصخشلا ناونعب ءاضعألا نع )1( دحاو لثمم –

ةــلودـــلا تارادإ ناوـــنـــعـــب ءاضعألا نـــع )1( دـــحاو لـــثمم –
.اهتاسسؤمو

ىلوتيو ،ةنجللا تاعامتجا سلجملل ماعلا نيمألا رضحي
.يراشتسا توص هلو ،اهتنامأ

ةماعلا ةيعمجلا نم ةقداصمب ةصاخلا ةنجللا ةليكشت ددحت
 .سلجملا سيئر نم حارتقا ىلع ءانب
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عباسلا بابلا

سلجملا لكايه ميظنت

موسرملا نم7٤و٤3 نيتداملا ماكحأل اقبط:٤٤ ةّداملا
2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12 مقر يسائرلا
ةزهجأ لكشتت ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا
 :نم سلجملا

،سيئرلا –

،ةماعلا ةيعمجلا –

،بتكملا –

.ةمئادلا ناجللا –

ىرخأ معد لكايه ءاشنإ ،ةجاحلا دنع ،سلجملا نكميو
دــــصارـــملاو ةـــصاـــــخلا ناـــــجللاو ةـــيــــعرـــفلا ناـــجللا يف لثـــمـــــــتـــت
اهيلع صوصنملا ريــبادـــتلاو تاءارــــجإلا قــفو ،ةـــيتاـــعوـــضوملا

 .يلخادلا ماظنلا اذه يف

لوألا مسقلا

سيئرلا

سلــــــجـــملا ســـيئر تاـــــيـــحالـــص ىلع ةدايز:٥٤ ةّداملا
مقر يسائرلا موسرملا نم63 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12
ام سلجملا سيئر ىلوتي ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج
 :يتأي

،ةماعلا ةيعمجلا يف عامتجالل سلجملا ءاضعأ ءاعدتسا –
،ةيداعلا ريغ وأ ةيداعلا اهتارود يفو

،عامتجالل سلجملا بتكم ءاضعأ ءاعدتسا –

تاررقم ةصاخ ةفصبو ،ةيلخادلا تاررقملا ءاضمإو دادعإ –
سيئرلا بئان ماهم ديدحتو ،سلجملا ءاضعأ ىلع ماهملا عيزوت
صاخــشألا ةــمئاقو ،ةكراــــشملا تايــــصــــخشلا نييــعت ررـــــقمو
،سلجملا مهب نيعتسي نيذلا ءاربخلا وأ /و

 ،طابضنالا دعاوقب ةفلكملا ةصاخلا ةنجللا تاررقم ذيفنت –

اصوصخ ةقلعتملا تاقافتالاو تايقافتالاو دوقعلا ماربإ –
،ءاربخلا وأ /وصاخشألاو ،ةكراشملا تايصخشلاب ةناعتسالاب

.هيبنتلا ةبوقع عيقوتو رادصإ –

يناثلا مسقلا

ةماعلا ةيعمجلا

سلجملا ءاضعأ ىلإ روضحلا تاوعد لسرت:٦٤ ةّداملا
ةيعمجلا داقعنا نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لبق
ةينعملا قئاثولا نم ةخسنو ،لامعألا لودجب ةقفرم ،ةماعلا

.ةساردلاب

نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةصاخلا ةنجللا عمتجت:٢٤ ةّداملا
دض بتكملا نم اهيلإ ةعوفرملا ريراقتلا يف رظنلل ،سيئرلا
.سلجملا ءاضعأ نم وضع يأ

تابوقعلا عيقوت ةصاخلا ةنجللا صاصتخا نم:٣٤ ةّداملا
:ةيتآلا ةيرادإلا

قبطيو ،وضعلل ايباقع ايطابضنا ءارجإ لثميو:راذنإلا –
:ةيتآلا تالاحلا يف

،هيبنتلا بجوتست يتلا لاعفألا راركت•
نود ،ناجللا تاعامتجا نع تارم )٤( عبرأ بايغلا•

،رربم
،رربم نود ،سلجملا لاغشأ نع )2( نيترم بايغلا•
سلجملا مساب مالعإلا لئاسول تاحيرصتب ءالدإلا•

،هسيئر نم قبسم صيخرت نود
ةيباختنالا ةياعدلل سلجملا ةيوضع ةفص لامعتسا•

،ةيبزحلا وأ
وأ ،وضعلا صصخت نمض لخدت يتلا لامعألا ضفر•

.اهزاجنإ مدع

لثميو:سلجملا يف ةيوضعلا نادقفو فيقوتلا –
،راذنإلاو هيبنتلا تاءارجإ نم لك ذافنتسا دعب ريخألا ءارجإلا

،هاندأ3و2 نيتــطملا يف نيتروــكذملا نيتــلاحلا ءاــنـــثـــتساـــب
،ةيوضعلا ةفصل رشابملاو يئاقلتلا دقفلا امهيلع بترتي نيتللا

 :ةيتآلا تالاحلا يف ءارجإلا اذه قبطيو
،راذنإلا ةبوقع اهيلع بترتت يتلا ءاطخألا راركت•
،تارم )٥( سمخ ناجللا فلتخم لاغشأ نع بايغلا•

،رربم نود
لاـــــغشأ تارود نـــــم )2( نيترود نــم رــثــكأل باــيــغـــلا•

،رربم نود ،سلجملا
،هيمَدختسم وأ ،سلجملا ءاضعأ دحأ متشوأ بس•
،هيمدختسم وأ ،سلجملا ءاضعأ دض فنعلا لامعتسا•
تامولعملا نمض ةفنصم تامولعم وأ عئاقو ءاشفإ•

،ةموتكملا
قاثيم هيلع هيلمي يذلا ظفحتلا بجاوب مازتلالا مدع•

،ةنهملا تايبدأو
يتلا كلت ريغ ىرخأ ضارغأل وضعلا ةفص لامعتسا•

.هتدهع ةسرامم نمض لخدت
لاح يفو ،تاوصألا ةيبلغأب ةصاخلا ةنجللا تارارق ذختت

.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست
.ةصاخلا ةنجللا تارارق ذيفنت سلجملا سيئر ىلوتي

،ينعملا وضعلا اهعبتي يتلا ةيصولا ةطلسلا غالبإ متي
 .اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو طورشلا قفو هفالختسا ّمتيو
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ةسمخ لبق تاوعدلا لسرت ،ةيداعلا ريغ تارودلا ةلاح يفو
.اهداقعنا نم ،لقألا ىلع ،مايأ )٥(

يف ةددــحـــملا ماهـــملا ةـــماـــعلا ةيـــعـــمـــجلا لّوـــــخت:7٤ ةّداملا
22 يف خرؤملا73–12 مقر يسائرلا موسرملا نم73 ةداملا

روكذملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
.هالعأ

سيئر ةسائرب ةماعلا ةيعمجلا لاغشأ قلطنت:٨٤ ةّداملا
تايآل عامتسالا دعب ةيحاتتفا ةملكب كلذ نلعي يذلا سلجملا

.ينطولا ديشنلا مث ،ميكحلا ركذلا نم تانيب

ةماعلا ةيعمجلا لاغشأل روضحلا تابثإ نوكي:٩٤ ةّداملا
 .روضحلا ةقرو ىلع عيقوتلاب

تاســـلج يف ةـــماـــعلا ةيعــمــجلا لاغـــشأ دقعـــنـــت:٠٥ ةّداملا
ىلإ رظنلاب ،اهئاضعأ ةيبلغأ وأ سيئرلا ررق اذإ الإ ،ةينلع
.كلذ فالخ ،ةساردلا لحم عوضوملا

ةــســــلـــج حاـــتـــتــــفا دـــنــــع سلــــجـــملا ســــيئر ّنيعي:١٥ ةّداملا
 .سلجملا ءاضعأ نيب نم ةينقتلا ةنامألا ءاضعأ ةماعلا ةيعمجلا

يف ةماعلا ةيعمجلا لاغشأ نيودتب ةينقتلا ةنامألا فلكت
.ضرغلا اذهل مقرمو رشؤم صاخ لجس

مت يتلا تارارقلا لجستو ،ءاضعألا تالخدت نوّدت امك
.اهنأشب لوادتلا

،ةرودــــلل يئاهـــنلا رـــضـــحـــملا دادــــعإ اــــضــــيأ ةنـــاــــمألا ىلوــــتــــتو
.سيئرلا هعقوي يذلا ،سلجملل ةماعلا ةنامألاب ةناعتسالاب

لامعأ لودج ىلع لاغشألا قالطنا دنع قداصي:٢٥ ةّداملا
الو ،نـيرضاحلا ءاضعألا ةـيـبـلــغأب ةــماــعــلا ةــيــعــمجلا تاسلــج
 .هيلع ةقداصملا دعب ىرخأ ةطقن يأ جاردإ نكمي

لاـح يف ،اـقـحال ةـحرـتـقملا ىرــخألا طاــقــنــلا لــيــجأت نــكــمــي
.ةلبقملا ةرودلا ىلإ ،اهب كسمتلا

تالخدتلا عيزوتو ةسلجلا ةرادإ سيئرلا ىلوتي:٣٥ ةّداملا
قفو لخدتلا يف نوبغري نيذلا ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ نيب
ةمئاق يف ليجستلا دعب كلذو ،هيلع قداصملا لامعألا لودج
.ةينقتلا ةنامألا ىدل ةعوضوملا ،نيلخدتملا

حمسي امب لـــخدــت لكل ددــــحــــملا تـــيـــقوـــتلا ســـيئرـــلا ددــــــحي
.ةرودلا داقعنا لاجآ مارتحاب

الو ،طقف ةيميظنتلا رومألا يف الخدت ماظن ةطقن ربتعت
.لامعألا لودج نومضم نع ثيدحلا يف اهلالغتساب حمسي

ةوالتب ةماعلا ةيعمجلا ةرود لاغشأ متتخت:٤٥ ةّداملا
.ةيئاهنلا تايصوتلاو ريراقتلا

ثلاثلا مسقلا

سلجملا بتكم

مقر يسائرلا موسرملا نم1٤ ةداملل اقبط:٥٥ ةّداملا
6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12
يذـلا بتــكملا نوــكــتــي ،هالــعأ روــكذملاو12٠2 ةــنس يفــناــج
عبسلا ةمئادلا ناجللا ءاسؤر نم ،سلجملا سيئر هسأري
رابـــتــعالل ةلـــهؤــملا تايــــصــخــشلا نـــع نيــــلـــثــــمم )3( ةـثالــــثو ،)7(
نع ،هل ةرود لوأ يف سلجملا بتكم مهراتخي ،يصخشلا

ىلع اقبسم ةدعملا تايصخشلا ةمئاق ىلع باختنالا قيرط
 .ءالؤه حشرت ساسأ

اــــبئاــن مهـــنــيب نـــم بتـــــــــكملا ءاـــضــــعأ بـــخــتــــني:٦٥ ةّداملا
.نيحشرتملا نمض نم هيلع تيوصتلاب ،سيئرلل

رغصألاو انس ربكألا وضعلا تاباختنالا هذه ميظنت ىلوتيو
.نيحشرتملا ريغ نم ،انس

ةيداع تاعامتجا يف سلجملا بتكم عمتجي:7٥ ةّداملا
تعد اّملك ةيداع ريغ تاعامتجا يفو ،رهشأ )3( ةثالث لك ةرم
يثلث بلطب وأ ،هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ،ءانب كلذ ىلإ ةجاحلا
.هئاضعأ )2/3(

ةرشع لبق بتكملا ءاضعأ ىلإ روضحلا تاءاعدتسا لسرت
لامعألا لودجب ةقفرم ،عامتجالا داقعنا نم ،لقألا ىلع ،مايأ )٠1(
.ةساردلل ةحرتقملا قئاثولاو

)٥( ةسمخ ىلإ ةيداعلا ريغ تاعامتجالا يف لجألا صلقيو
.مايأ

هبئان وأ سلجملا سيئر بتكملا لاغشأ سأري:٨٥ ةّداملا
داقعنا دنع قداصيو .هنم فيلكتبو سيئرلا بايغ ةلاح يف

.نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأب عامتجالا لامعأ لودج ىلع ةسلجلا

تاوصأ ةيبلغأب تارارقلا فلتخم ىلع ةقداصملا متت
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا بتكملا ءاضعأ
.احِّجرم سيئرلا توص نوكي

.هضيوفت زوجي الو يصخش تيوصتلا

نع يئرملا رضاحتلا ةينقت لامعتسا نكمي:٩٥ ةّداملا
،كلذ ةرورضلا تضتــقا اــمــلــك بتــكملا تاــعاــمــتــجا يف دـــعـــب
.سلجملا سيئر نم صيخرتب

سفن دعب نع يئرملا رضاحتلا ةينقتب عامتجالا ذخأي
.يصخشلا وأ يروضحلا عامتجالا مكح
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ءاضعأل ىلوألا باختنالا ةيلمع نم ءاهتنالا دعب:٦٦ ةّداملا
صوصنملا ايندلا طورشلاو دودحلا نمض ةمئادلا ةنجللا

خرؤملا73–12 مقر يسائرلا موسرملا نم٥٤ ةداملا  يف اهيلع
12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف

ةيباختنالا ةيلمعلا ميظنت نوفرشملا ىلوتي ،هالعأ روكذملاو
ىصقألا ددعلا باختنا لامكتسال كلذو ةيناثلا اهتلحرم يف

،اوضع )٥1( رشع ةسمخب دَّدحـملاو ةمئادلا ةنجللا ةليكشت نم
 .ءاضعأ )٤( ةعبرأ باختنا لامكتساب يأ

لقألا وضعلا رايتخا متي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
.ةمئادلا ةنجللا ةيوضعل انس

ةمئادلا ةنجللا ءاضعأ باختنا ةيلمع جّوتت:7٦ ةّداملا
ةيلمع تاءارجإ ديدحت اصوصخ نمضتي رضحم ريرحتب
لصحتملا تاوصألا ددعو ،نيحشرتملا ركذب( ةيلوألا باختنالا

تاءارجإ اذكو ،)ةيئاهنلا جئاتنلا ديدحتو حشرتم لكل اهيلع
 .ةمئادلا ةنجللا ءاضعأ لامكتسا باختنا

باــــخــتــنال ةـــمئاد ةـــنـــجل لك ءاـــضـــعأ عـــمـــتـــجي:٨٦ ةّداملا
 .مهنيب نم سيئر

ربكألا اهاوضع ةنجللا سيئر باختنا ةيلمع ىلع فرشي
.نيحشرتملا ريغ نم انس رغصألاو انس

تاحيشرتلا يقلتب باختنالا تايلمع متت:٩٦ ةّداملا
وأ يّرسلا عارتقالا قيرط نع متي يذلا باختنالا ميظنتو
رايتخا عضخيو .ةنجللا ءاضعأ رايتخا بسح ،ينلعلا عارتقالا
ةيلمعلا ةيادب لبق ةنجللا ءاضعأ فرط نم تيوصتلا ىلإ كلذ
.ةيباختنالا

متي ،يناثلا رودلا يف تاوصألا ددع يف ٍواست لاح يف
.انس ربكألا وضعلا رايتخا

كانه ناك اذإ ةيكزتلا قيرط نع عارتقالا نوكي نأ نكمي
ةءافكلاو ةربخلا ريياعم ساسأ ىلع راتخيو ،دحاو حشرتم
 .ةنجللا رييست ىلع ةردقلاو

باختناب نافلكملا انس رغصألاو انس ربكألا ناوضعلا ىلوتي
،ةيباختنالا ةيلمعلل يئاهنلا رضحـملا دادعإ ،ةنجللا سيئر

.سلجملا فيشرأ ىوتسم ىلع امهادحإ ظفحت ،نيتخسن يف

يف ةددــحـــملا ماـــهــملاب ةـــمئادلا ناــــجــللا فلـــــكت:٠7 ةّداملا
22 يف خرؤملا73–12 مقر يسائرلا موسرملا نم6٤ ةداملا

روكذملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 .هالعأ

يرشبلا لاملا سأرو تاءافكلا ةنجل ىلوتت:١7 ةّداملا
 :يتأي ام ،اضيأ يمقرلا لوحتلاو

عبارلا مسقلا

ةمئادلا ناجللا

يسائرلا موسرملا نم٤٤ ةداملا ماكحأل اقبط:٠٦ ةّداملا
6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12 مقر
عبس نم سلجملا نوكتي ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج
 :يتآلاك ،ةمئاد ناجل )7(

،يمقرلا لوحتلاو يرشبلا لاملا سأرو تاءافكلا ةنجل –

،يملاعلا داصتقالاو طبضلاو ةسفانملا ةنجل –

،ميلاقألاو ةحصلاو ايفارغوميدلا ةنجل –

،ةمادتسملا ةيمنتلاو يوقاطلا لاقتنالاو ةئيبلا ةنجل –

،ةيداصتقالا تاسايسلاو ةيلاملا ةمكوحلا ةنجل –

،ةينطاوملا ةكراشملاو ةيطارقميدلا تاراسملا ةنجل –

.جراخلا يف نيميقملا نييرئازجلا ةنجل –

لكل يلوألا عــيزوــــتلا سلـــجـــملا ســـيئر ىلوـــتــــي:١٦ ةّداملا
مهتاصصخت ىلإ رظنلاب ةمئادلا ناجللا ىلع سلجملا ءاضعأ

.مهتالهؤمو

باختناب ةنجل لك يف نونيعملا ءاضعألا موقي:٢٦ ةّداملا
موسرملا نم٥٤ ةداملا ماكحأ ةاعارمب ةمئادلا ةنجللا ءاضعأ
2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا73–12 مقر يسائرلا
.هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا

ةمئادلا ةنجللا ءاضعأ باختنا ةيلمع ىلوتي:٣٦ ةّداملا
ريغ نم ،ةنجل لك ءاضعأ نم انس رغصألاو ربكألا ناوضعلا
ةــيباــخــتنالا ةيلــــمعلا ةرادإ ناــــيلوـــتي ناذللا ،نيـــحـــشرـــتــــملا

.اهيلع فارشإلاو

يف ،ةنـــجل لك يف نونـــّيــعــملا ءاـــضـــعألا موــــــقي:٤٦ ةّداملا
ماكحأ ةاعارمب ةمئادلا ةنجللا ءاضعأ باختناب ،ىلوألا ةلحرملا
22 يف خرؤملا73–12 مـــقر يــسائرلا موـــسرـــملا نم٥٤ ةداـــــملا

روكذملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 .هالعأ

لقألا وضعلا رايتخا متي ،تاوصألا ددع يواست لاح يف
.ةمئادلا ةنجللا ةيوضعل انس

عارتقالاب ةمئادلا ةنجللا ءاضعأ باختنا متي:٥٦ ةّداملا
عضخــيو .ةــنــجــلــلا ءاضعأ راــيــتــخا بسح ،ينــلـــعـــلا وأ يّرسلا
ةيادب لبق ةنجللا ءاضعأ فرط نم تيوصتلا ىلإ كلذرايتخا
.ةيباختنالا ةيلمعلا



ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٥٢١١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٢١ 16

جمارب حرتقم عضو يف ءارآلاو تاساردلاب ةمهاسملا –
ينهملا نيوكتلا اذكو يلاعلا ميلعتلا ىوتسم ىلع ةينيوكت
يف لثمتملا ديدجلا عقاولا عم ايشامت ،تاصصختلا ددعتملا
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةنمقرلا

ةقـــفارم جــــمارب حارتــــقا دـــصـــق تاـــساردو ثوــــحب دادــــعإ –
ةديدجلا تابلطتملاو تاجايتحالا عم فيكتلل تاسسؤملا

ةينيوكتلا جماربلا اهنم اميس الو ،يمقرلا لوحتلا تالاجم يف
.ةيرشبلا دراوملل

داصتقالاو طبـــضلاو ةسفاـــنملا ةنـــجل ىلوــــتت:٢7 ةّداملا
 :يتأي ام يملاعلا

ةيلمع جمارب حارتقا دصق ثوحبلاو تاساردلا دادعإ –
ىلإ لاقتنالا فدهب ةيداصتقالا ةطشنألا ريطأت ىلع لمعت
يف روطتلاب نييداصتقالا نيلماعتملل حمست ةيداصتقا ةئيب

،ةيسفانت قوس

ةباقرلا ماظن زيزعت اهنأش نم ةيلمع تاحارتقا ةغايص –
،ةعجان ةقيرطب قاوسألا طبض ةمظنأ ىلع

لمعي يلمع جمانرب حارتقا يف ةمهاسملاو ةردابملا –
ظافحلاو قوسلا ميظنت يف ةينطولا تائيهلا ةدعاسم ىلع
.كلهتسملا ةيامحو ةيسفانتلا ةردقلا ىلع

مــيلاــقألاو ةــحــصلاو ايفارــغــوـميدلا ةنـــجل ىلوـــتــــت:٣7 ةّداملا
 :يتأي ام

ةقلعتملا بناوجلا عيمج يف ثوحبلاو تاساردلا دادعإ –
تايجيتارتسالاو ،يحصلا ماظنلا ثيح نم ،ناكسلا ةحصب
ماـــظـــنو ،لاـــجــملا اذـــه يف ةـــعوـــضوـــملا طـــطـــخلاو تاـــساــيـــــسلاو
ةطبترملا ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا اذكو ،ةيحصلا ةياعرلا

لك ريوطت لجأ نم ةبسانملا لولحلا حارتقاو ،لاجملا اذهب
،بناوجلا هذه

،ناكسلا صئاصخب ةقلعتملا ثوحبلاو تاساردلا دادعإ –
ديلاوملا تالدعم يف ةساردلاو ثحبلا تالاجم اهنم اميس الو
،رئازجلا ىلإو نم ةرجهلا ةرهاظ اذكو ،تايفولاو ةبوصخلاو

،ريمعتلا تاسايسو ،ميلاقألاب ةقلعتملا تاساردلا دادعإ–
.رامثتسالاب ةطبترملا تاهجوتلاو ططخلاب اهتاقالعو

ةيمنتلاو يوقاطلا لاقتنالاو ةئيبلا ةنجل ىلوتت:٤7 ةّداملا
 :يتأي ام ةمادتسملا

مايقلاو ،ةيئيبلا عيضاوملاب ةقلعتملا تاسايسلا مييقت –
لجأ نم ةلاعف جمارب حارتقا دصق ثوحبلاو تاساردلاب
،ةيئيبلا مظنلاو ةيعيبطلا طاسوألاو ةئيبلا ىلع ظافحلا

زيزـعـتو ،رـحصتـلا ةـبراـحـمو ،يجوـلوـيـبـلا عوـنـتـلا ةـياـمـحو
،اهنيمثتو رئازجلا اهب رخزت يتلا ةيعيبطلا تاكلتمملا

طامنأ ىلع ظافحلا لجأ نم ةيلمع تاحرتقم ةسارد –
،رضخألا داصتقالاو مادتسملا كالهتسالاو جاتنإلا

تادـيدـهـتو رـطاـخـم مـيـيـقـتـب ةـقـلـعـتملا تاساردـلا دادـعإ –
نمألاو يئاذغلا نمألا ىلع يخانملا ريغتلاو يئيبلا روهدتلا
،يموقلا

،يوقاطلا لاقتنالاب ةقلعتملا ثوحبلاو تاساردلا دادعإ –
.ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو ،نوبركلا ميدع داصتقالاو

تاسايسلاو ةــيلاــملا ةـــمكوـــحلا ةـــنـــجل ىلوــــتــــت:٥7 ةّداملا
 :يتأي ام ةيداصتقالا

اهرشابت يتلا ةيداصتقالا تاسايسلا مييقتو ةسارد –
 ،ةموكحلا

ةيلمع لولح حارتقا لجأ نم ثوحبلاو تاساردلا دادعإ –
،لاّعف داصتقا ءانبل طيطختلا يف اهتائيهو ةموكحلا دعاست

تاـــساــيـــسلا ذيــفـــنت يف ةـــيلـــمــع تاـــحرـــتـــقـــمب ةمهاــــســـملا –
.ةيداصتقالا

ةكراشملاو ةيطارقميدلا تاراسملا ةنجل ىلوتت:٦7 ةّداملا
 :يتأي ام ةينطاوملا

ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا تاسايس مييقتو ةسارد –
تاجايتحا قفو ،يلحـملاو ينطولا نييوتسملا ىلع ةيئيبلاو
،نينطاوملا تاعلطتو

لـئاسوو قرـط لوـح ةـيـلـمـع تاـحرـتـقـم دادـعإو مــيــيــقــت –
ةيداصتقالا ةايحلا يف يندملا عمتجملا يلثمم ةكراشم ةيقرت
دـيـعصلا ىلع ءاوس هرود لـيـعـفـتو ةـيـئيـبـلاو ةــيــعاــمــتــجالاو
 ،يلحـملا وأ ينطولا

ةينهملا تامظنملا يلثمم كارشإل ةيلمع تاحرتقم دادعإ –
ةغايص ةروريس يف ةيسيئرلا ةينطولا ةطشنألل ةعباتلا

ةيــــعامــتـــجالاو ةـــيداـــصـــتقالا ةيـــمنـــتلا مـــعد تاــــسايـــس ذيـــفــــنتو
.ةيئيبلاو

جراخلا يف نيميقملا نييرئازجلا ةنجل ىلوتت:77 ةّداملا
 :يتأي ام

فلتخم اهجهتنت يتلا ةماعلا تاسايسلا مييقتو ةسارد –
يف ةميقملا ةينطولا ةيلاجلا حلاص يف ةيموكحلا تاعاطقلا
،جراخلا

ةيموكحلا تاعاطقلا فلتخم معدل ةيلمع تاحرتقم دادعإ –
ةباجتسالاو جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا عم ةقالعلا نيسحت دصق
موـلـعـلاو ةـيداصتـقالاو ةـيساـيسلا تالاـجملا يف اـهـتاـعـلـطــتــل
عمتـــجـــملاو ةيـــعامـــتجالاو ةيـــفاقــــثلا ةايـــحلاو ايــجولوـــنــــكتلاو
.يندملا
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،اهلاغشأ نع الصفم اريرقت ةصاخلا ةنجللا دعت:٦٨ ةّداملا
 .سلجملا سيئرل مّلسي

دصارم ثادحإ ،ةجاحلا دنع ،سلجملا نكمي:7٨ ةّداملا
اهنأش نم يتلاو ،ةمساحلا تاهجوتلاب قلعتت ةيتاعوضوم
 .داصتقالاو عمتجملا يف ريثأتلا

ةظقيلا ةمهمل اراطإو ءاضف دصرملا ربتعي:٨٨ ةّداملا
يف هــماــهــم ددحتو ،يجــيــتارــتسالا دـــعـــبـــلا تاذ عـــيضاوملا يف

مهأل ثوحبلاو تاساردلا قيرط نع ،بقرتلاو ةظحالملا
لك يفو ةيملاعلاو ةيلخادلا ةئيبلا يف ةلصاحلا تاريغتلا
تارارقلا ذاختا يف ةيموكحلا تائيهلا ةدعاسم دصق ،تالاجملا
ةيفارشتسالا تايلمعلا ءانبب اهل حمستو يجيتارتسالا دعبلا تاذ
يف ةلــصاـــحلا تادجـــتـــسملا عــم ايــــشاــمتو يمـــلـــع ساــــسأ ىلع
.ةئيبلا

يتاعوضوملا دصرملا ءاشنإ ررقم نمضتي:٩٨ ةّداملا
عوضوملاو هتليكشتو هسيئر نييعت ،سيئرلا هيضمي يذلا

 .ةساردلا لحم

.سلجملا سيئرل هلاغشأ نع ةيرود ريراقت دصرملا مدقي

ءاضـــعأ نــم يـــتاـــعوـــضوــملا دـــصرــملا لكـــشـــتـــي:٠٩ ةّداملا
ءارــبــخلاو سلـــجــــملا تاراــــــطإل هعـــيـــسوـــت نـــكــمـــيو ،سلــــجـــملا

عوضومب ةلماشلا ةفرعملاو ةياردلا مهيدل نمم ،نيصتخملاو
 .ةساردلا

عساتلا بابلا

ةيماتخ ماكحأ

نم هيلع قداصملا يلخادلا ماظنلا اذه لخدي:١٩ ةّداملا
بجومب هيلع ةقفاوملا دعب ،ذيفنتلا زيح ةماعلا ةيعمجلا فرط
 .يذيفنت موسرم

ىلع ءانب يلخادلا ماظنلا اذه داوم ليدعت نكمي:٢٩ ةّداملا
،هئاضعأ )2/3( يثلث وأ هبتكم وأ سلجملا سيئر نم حارتقا

.اهسفن لاكشألل اقفو تاليدعتلا ىلع قداصيو

ءاضعأل يلخادلا ماظنلا اذه نم ةخسن مّلست:٣٩ ةّداملا
هرودص دعب يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

.ةيمسرلا ةديرجلا يف

.هبيصنت روف ديدج وضع لكل مّلست امك

وأ صخش لكل اذكو ،ةكراشملا تايصخشلل اضيأ مّلستو
.كلذل ةصاخلا ةمئاقلا يف جردم ريبخ

.12٠2 ةنس ربمتبس٠3 يف رئازجلاب رّرح

ناجللا ءاـــضـــعأ ىلإ روــــضـــحلا تاوــــعد لـــــسرـــــت:٨7 ةّداملا
،عامتجالا داقعنا نم ،لقألا ىلع ،مايأ )٥( ةسمخ لبق ةمئادلا

.تافلملا نم ةخسنو ررقملا لامعألا لودجب ةقفرم

وأ ،سلجملا بتكم نم بلط ىلع ءانب ةنجل لك عمتجت
.اهسيئر نم بلطب

.اهئاضعأ ةيبلغأ روضحب ّالإ ةنجللا تالوادم حصت ال

تاوصأ ةيبلغأب ةنجللا لاغشأ فلتخم ىلع ةقداصملا متت
نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا

.احِّجرم ةنجللا سيئر توص

،عامتجا لك يف ،ايرود ةنجللا سيئر نّيعي:٩7 ةّداملا
ةنجللا ةنامأ ىلوتي ،اهجراخ نم وأ اهئاضعأ نيب نم ارِّرقم
.ةمئادلا

ضيوفت ،هبايغ ةلاح يف ،ةنجللا سيئر نكمي:٠٨ ةّداملا
.عامتجالا ةسائرل ةنجللا ءاضعأ دحأ

قفو فلختسي ،ةنجللا سيئر بصنم روغش ةلاح يفو
.اهبجومب هنييعت مت يتلا تاءارجإلاو طورشلا سفن

نماثلا بابلا

 معدلا لكايه

لثمتت معد لكايه ئشني نأ سلجملا نكمي:١٨ ةّداملا
،ةيتاعوضوملا دصارملاو ةصاخلا ناجللاو ةيعرفلا ناجللا يف
73–12 مقر يسائرلا موسرملا نم7٤ ةداملا ماكحأل اقبط

ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا
 .هالعأ روكذملاو12٠2

ةنـــجــللا نم عرـــفـــتت ةـــيعرــف ناـــجل ءاشـــنإ مـــتــــي:٢٨ ةّداملا
قلعتي عوضوم دادعإ وأ ةساردب فلكتو ،ةينعملا ةمئادلا

.ةددحم ةيئزجب

يذلا ةيــعرــفـلا ةــنـجـلـلا ءاـــشــنإ ررــقــم نــمـضـتي:٣٨ ةّداملا
يعاودو ،اهسيئرو ةيعرفلا ةنجللا ةليكشت ،سيئرلا هيضمي
ةدملا اذــكو ،اــهــل ةــلــكوملا ةــيــلاــكشإلا وأ ةــلأسملاو ،اـــهـــئاشنإ
 .اهنم بولطملا دادعإل ةيعرفلا ةنجلل ةحونمملا

،اهماهم نع الصفم اريرقت ةيعرفلا ةنجللا دعت:٤٨ ةّداملا
 .سلجملا سيئرل مّلسي

يذـــلا ،ةــصاـخلا ةنـجـلـلا ءاــشــنإ ررـقــم نــمـضـتـي:٥٨ ةّداملا
ةعيبط بسح اهتليكشتو ،اهسيئر نييعت ،سيئرلا هيضمي
ةيلاكشإلا وأ ةلأسملاو ،اهئاشنإ يعاودو ،اهيلإ دنسملا عوضوملا
.ةنجللا لمع ةدمو اهل ةلكوملا
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ةّيدرف ميسارم
قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام92
.اقباس– ةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلا

––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا
،اقباس– ةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

ةيــساــسألا نيــناوــقلل ارـــيدــم هتفـــصب ،يدـــمـــح نامـــــيلس–
،سييقتلاوةيلحملا ةرادإلا يمدختسمل

تاراهملاونهملل ريدم بئان هتفصب ،نايزوبدـمحم فيرش–
،ةيلحملا تاعامجلا يف

ةنايصلاوتازيهجتلل ريدم بئان هتفصب ،يسالح ديلو–
،فيشرألاوقئاثولاو ةنرصعلل ةماعلا ةيريدملا يف

مــيـــيــقتوريــيســتل رـــيدم بئاـــن هــــــتفــــصب ،يدــــياز نســـــحل–
،تاراطإلا

تاسسؤم ىلع ةياصولل ريدم ةبئان اهتفصب ،يتالڤم لامأ–
نيوكتلاوةيرشبلا دراوملل ةماعلا ةيريدملاب نيوكتلا تاكبشو
 .ةيساسألا نيناوقلاو

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
باوــن ماهـــم ءاهـــنإ نمـــضــتي ،2202 ةنــــس سراــــم92
ةــيلــــحملا تاـــعامـــجلاوةيلـــخادلا ةرازوب نـــيريدــــم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلاوةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا
ةيلخادلا ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتألا

فئاظوب مهفيلكتل ،ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا تاعامجلاو
:ىرخأ

تاــــساردلل رـــيدـــم ةبئاـــن اهــتــفــصب ،نـــموـــملا دـــبع سانإ–
دراوـمـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا يف نـيوـكـتـلا ةـيرـيدمب ةـجـمرــبــلاو
،ةيساسألا نيناوقلاونيوكتلاوةيرشبلا

لصاوتملا نيوكتلل ريدم بئان هتفصب ،بوكط يدومح–
نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل ةماعلا ةيريدملا يف نيمدختسملل
،ةيساسألا نيناوقلاو

رييستوميظنتل ريدم بئان هتفصب ،يديزوب مساقلب–
.ةيلحملا تاعامجلل ةماعلا ةيريدملا يف ةيزكرماللا ةرادإلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام92
خيراتلا لبق ام روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملا

.خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو

––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديرفدـّيسلا ماـهـمىهنت ،2202 ةـــنس سراـــم92 قـــفاوملا

روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملل اريدم هتفصب ،شوبرخ
.خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو خيراتلا لبق ام

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام92
سلجملاب ةسسؤملل يلخادلا نمألاب ّفلكم ،تاسارد
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دولومدـّيسلا ماـهـمىهنت ،2202 ةـــنس سراـــم92 قـــفاوملا

يلخادلا نمألاب افّلكم ،تاساردلل اريدم هتفصب ،ينورمس
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب ةسسؤملل
.هبلط ىلع ءانب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
نـيرـيدـم نييـعــت نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراـــم92
.ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا دهعملاب

––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا

: ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا دهعملاب نيريدم

،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل اريدم ،يدينج نايفس–

.ثحبلاو تاساردلل اريدم ،ليضف يس لصيف–
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قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92
.طيطختلاو رييستلل يلاعلا دهعملل

––––––––––
3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

رديوق ناوضر دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا
.طيطختلاو رييستلل يلاعلا دهعملل اماع اريدم ،ىسيع

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92
يفو خيراتلا لبق ام روصع يف ثوحبلل ينطولا

.خيراتلاو ناسنإلا ملع
––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يشاح ناميلس دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا

خيراتلا لبق ام روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملل اريدم
.خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92
.ةيئاملا دراوملا تنمجانمل ايلعلا ةسردملل

––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلعوب رداقلا دبع ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا

.ةيئاملا دراوملا تنمجانمل ايلعلا ةسردملل اماع اريدم
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92
.زيهجتلا يف ىوتسملا نيسحتل ينطولا دهعملل

––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شاـــمد ميرــك دـــّيـسـلا نــّيــعــي ،2202 ةــنـس سراـــم92 قـــفاوــملا

.زيهجتلا يف ىوتسملا نيسحتل ينطولا دهعملل اماع اريدم
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر٥يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرــبأ٦

.لوألا ريزولا حلاصمب
––––––––––

3441 ماع ناضمر٥ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس سرام٠2 نم ءادتبا ،ىهنت ،2202 ةنس ليربأ6 قفاوملا

حلاصمب اريدم هتفصب،نادوعسم دـمحمّديسلا ماهم،22٠2
.ةافولا ببسب ،لوألا ريزولا

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوـب نييـعــتــلا نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراـــم92
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ،مهؤامسأ
:ةينارمعلا

 ،صيخلتلاوتاساردلاب افّلكم ،يدياز نسحل–

،ةيرشبلا دراوملا رييستل اريدم ،يدمح ناميلس–

ةيــساــسألا نيــناوــقلل ارـــيدـــم ،ناـــيزوـــبدـمــــحم فيرــــش–
،سييقتلاوةيلحملا ةرادإلا يمدختسمل

،يرضحلاويميلقإلا لمعلل اريدم ،يديزوب مساقلب–

،تاراطإلاونيبختنملا نيوكتل ريدم بئان ،يسالح ديلو–

لصاوـتملا نـيوـكـتـلـل رـيدـم ةـبـئاــن ،نــمؤملا دــبــع ساــنإ–
،نيمدختسملل

،ةجمربلاوتاساردلل ريدم ةبئان ،يتالڤم لامأ–

تاسسؤم ىلع ةياصولل ريدم بئان ،بوكط يدومح–
.نيوكتلا تاكبشو

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92
.لدعلا ةرازول ةماعلا

––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يفيرش ديرف دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92
.لدعلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يساق كوربم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا

.لدعلا ةرازوب صصختملا يئازجلا ءاضقلل ريدم بئان
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قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2
.ضيبلا ةيدلبل ماعلا

––––––––––
3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،فاطڤ ةزمحدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا
.ضيبلا ةيدلبل اماع ابتاك هتفصب

–––––––––––H–––––––––––
قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.فيطسب كرامجلل يوهجلا

––––––––––
3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دــمــحمّديــــسـلا ماهــــمىهـــنـت ،2202 ةــنـــــس سراــــــم13 قـــــــفاوــــــملا
هتلاحإل ،فيطسب كرامجلل ايوهج اريدم هتفصب ،ميهارب نب
.دعاقتلا ىلع

–––––––––––H–––––––––––
قفاوملا3441 ماع نابعش٨٢ يفخّرؤم يذيفنت موسرم

فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام١٣
ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا ةيشتفملاب شيتفتلاب
.ةنيطنسقب ةيلاملل

––––––––––
3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةنس سرام42 نم ءادتبا ،ىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
شيتفتلاب افّلكم هتفصب ،ةيفاعوب ديشردّيسلا ماهم ،2202
،ةنيطنسقب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيوهجلا ةيشتفملاب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––H–––––––––––
قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراـــم13
.يداولا ةيالو يف ةلودلا كالمأ

––––––––––
3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ةبينجوب ضايرّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
.يداولا ةيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم هتفصب

–––––––––––H–––––––––––
قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

––––––––––
3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،خيش حاتفمدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
هفيلكتل ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب اشتفم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،2202 ةنس سرام13
.تايالولا ضعب يف نيدهاجملل

––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لامكدـمحمدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

هتلاحإل ،راشب ةيالو يف نيدهاجملل اريدم هتفصب ،يتخب
.دعاقتلا ىلع

––––––––––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رداقلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

هفيلكتل ،تسغنمات ةيالو يف نيدهاجملل اريدم هتفصب ،لالعاب
.ىرخأ ةفيظوب

––––––––––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يرداق جاحلبّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

هتلاحإل ،سابعلب يديس ةيالو يف نيدهاجملل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيرسن ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا

ةرازوب ةدوجلا نامضو مييقتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،رامح
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2
تاعطاقملا ضعب يف يعامتجالا طاشنلل نيبدتنم
.ةيرادإلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا
يعامتجالا طاشنلل نيبدتنم نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا ةيرادإلا تاعطاقملا يف

،لالج دالوأب ،رهازوب قيفر–

،ترقوتب ،ريغص نب ةليقع–

.ةعينملاب ،ةداعس نب حلاص–
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قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرــبأ2
.ناسملت ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا

––––––––––

3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يضاق رهاطلاّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا

.ناسملت ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ريدم

––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنيربص ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

لاـــغـــشألا ةرازوــــب ميـــظنــتلل رــيدم ةـــبئاـــن اهـــتــــفــصب ،يشـــــكيلم
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل،ةيمومعلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرــبأ2
.سابعلب يديس ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا

––––––––––

3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـمـــحمدّيـــسلا ماـــهـــمىــــهــــنت ،2202 ةــــنـــس لـــيرـــبأ2 قـــفاوــــملا

يديس ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم هتفصب ،ينامصثع
.سابعلب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرــبأ2
.ةديلبلا ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس يفناج92نم ءادتبا ،ىهنت ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا

ةحايسلل ةريدم اهتفصب ،سادينف ماهس ةدّيسلا ماهم ،2202
.ةافولا ببسب ،ةديلبلا ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ريدم
.اقباس– يرحبلا

––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
تيان ريهزدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

يــموــمـــعلا راـــمثـــتسالا ريـــيســـتل رـــيدم بئاـــن هتـــفـــصب ،لالـــعـــــش
دــــيـــــــصلاو ةـــيـــفـــــيرلا ةـــيـــمـــنـــتلاو ةــــحالــــــفلا ةرازوــــب هتــــعباـــتــــمو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– يرحبلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ريدم

––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ينايفت ديحوّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب يراقعلا طيطختلل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيفيرلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةسعلا نيسحدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا

ةيحصلا ةباقرلاو ةيذغألل يحصلا نمألل ريدم بئان هتفصب
ىلع ءاـــنـــب ،ةـيـفـيرـلا ةـيـمـنـتـلاو ةــحالــفــلا ةرازوــب دودحلا ىلع
.هبلط

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2
.تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب

––––––––––

3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يلاو يبرعلادّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا

نـيوـكـتـلاو ةـيرشبـلا دراوملا رـيــيستــل رــيدــم بئاــن هـتــفصب
.تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب
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قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراـــم13
ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ةيراوجلا ةحصلا لكايه
.اقباس– تايفشتسملا حالصإو

––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يزوـــــفدّيـــسـلا ماـهـــمىـهــــنـت ،2202 ةـنــــــس سراـم13 قـفاوــــــــملا

ةرازوب ةيراوـــجلا ةحــــصلا لكايــــهل اريدم هتفـــــصب ،وهــــنشأ نــــب
هــتلاـــــحإل ،اقــــباــس– تايــفشــتســـملا حالـــصإو ناـــكــــسلاو ةــحــــصلا

.دعاقتلا ىلع

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2
– تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

.اقباس

––––––––––

3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس رياربف31 نم ءادتبا ،ىهنت ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا

ميظنتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،زامق ةريصن ةّديسلا ماهم،22٠2
حالـــصإو ناــكـــسلاو ةـــحـــــصلا ةرازوـــب ةيـــــمالـــعإلا ةموــــظـــــنملاو
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– تايفشتسملا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراـــم13
.ةركسب ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا

––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبعّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

،ةركسب ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،طوطع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراـــم13
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب لئاسولا ةرادإ
.ةيديصلا

––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يرامع ميركّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

يرــــحــبلا دــــيـــصلا ةرازوـــب لئاــــسولا ةرادإل ارــــيدـــم هتــــفـــصب
.ةيديصلا تاجتنملاو

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13

ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب
.ةرغصملا تاسسؤملاب

––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يحاي نايفس دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

بدتنملا ريزولا حلاصمب قيثوتلاو تاعزانملل ريدم بئان
.ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل

–––––––––––H–––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييعت نانمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.نيتيالو يف نيدهاجملل نيريدم

––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،خيش حاتفم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.راشب ةيالو يف نيدهاجملل اريدم

–––––––––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لالعاب رداقلا دبع ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.يزيليإ ةيالو يف نيدهاجملل اريدم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو

––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةسينخوب دارم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رامح نيرسن ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةيفارشتسالا تاساردلل ريدم ةبئان
.يملعلا ثحبلاو



٥٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر١١
23م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٢١

قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
لاغشألا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2
.ةليسملا ةيالو يف ةيمومعلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يزمحلبدـمحم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا

.ةليسملا ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.ةريودلل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل

––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.ةريودلل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم ،طوطع

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوـب نييـعــتــلا نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراـــم13
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

: ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

،تاساردلل اريدم ،لالعش تيان  ريهز–

.نواعتلاو تارامثتسالاو ةجمربلل اريدم ،ينايفت ديحو–

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

––––––––––
3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ينهم ايسآ ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ةدوجلاو سييقتلل ريدم ةبئان

–––––––––––H–––––––––––
قفاوملا3441 ماع ناضمر لّوأ يفخّرؤم يذيفنت موسرم

طاشنلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ2
.تايالولا ضعب يف نماضتلاو يعامتجالا

––––––––––
3441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ2 قفاوملا
تايالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،لالج دالوأ ةيالو يف ،رهازوب قيفر–
،ترقوت ةيالو يف ،ريغص نب ةليقع–
.ةعينملا ةيالو يف ،ةداعس نب حلاص–

–––––––––––H–––––––––––
قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ميظنتلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
لاغشألا ةرازوب فيشرألاو ةينوناقلا نوؤشلاو
.ةيمومعلا

––––––––––
3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يشكيلم ةنيربص ةّديسلا ّنيعت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
ةرازوـــب فــيـــشرألاو ةـــينوـــناـــقلا نوؤــــشلاو ميـــــظنــتلل ةرـــيدــــم
.ةيمومعلا لاغشألا

91 يفخّرؤملا572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي03 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يفخّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يفخّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

٣٤٤١ ماــــــع بجر٣١ يفخّرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
ميـظـنـتـلا دّدـحـي ،٢٢٠٢ ةـنس رـيارــبــف٤١ قـــفاوملا
.تاطشنملا يطاعت فشكل ينطولا ربخملل يلخادلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزوو

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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،ةيجولويبلا ليلاحتلا ةحلصم–

،ةيزاغلا ايفارغوتاموركلا يف ليلحتلا ةحلصم–

.ةلئاسلا ايفارغوتاموركلا يف ليلحتلا ةحلصم–

: يتأي امب،صوصخلا ىلع ةدوجلا مسق فّلكي:4 ةداملا

رباخملا ةءافكل ةماعلا تابلطتملا قيبطت ىدم ةعباتم–
,اهب لومعملا ةيلودلا ةدوجلا ريياعم بسح

،ربخملل ةدوجلا ةرادإ ماظن قئاثو رييست–

فـــشــك ةيلـــمعل ةّريســــملا جـــهاـــنملاو ســـيـــياقـــملا نيــيــــحت –
،تاطشنملا يطاعت

ميظنتلل اقفوةروظحملا لئاسولاو ريقاقعلا ةمئاق نييحت –
،هب لومعملا

فشكلا ةيلمع زاجنإل مزاللا داتعلا ةنايصو رييست –
،اهب لومعملا ةيلودلا ريياعملل اهقباطت ىدم ةعباتمو

 .ربخملا فيشرأ ظفح –

: نيتحلصم يف ةدوجلا مسق مظنيو

،قيثوتلاوريياعملا ةعباتم ةحلصم –

 .ةنايصلاو ةسايقلا ةحلصم –

ماعلا نيمألاب،ربخملل ةيرادإلا حلاصملا قحلت :5 ةداملا
.اهريدي يذلا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةيرادإلا حلاصملا فّلكت

ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملا ذيفنتو دادعإ –
،ربخملل

 ،ربخملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض –

تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاططخملا ذيفنتو دادعإ –
يمدختسمل تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتل
 ،ربخملا

اذكو ربخملا زيهجتو رييستلا ةينازيم عورشم دادعإ –
،اهيلع ةقفاوملا دعب اهذيفنت نامض

 ،ربخملل ةبساحملا كسم –

 ،ربخملا لكايه رييستل لئاسولا صيصخت نامض –

ةينوناقلا نوؤشلاو تاعزانملا اياضق رييست نامض –
 ،ربخملل

ربـــخملل ةيراقـــعــلاو ةلوـــقــنــملاكالـــمألا رـــيـــيـــست ناـــمــــض –
 ،اهتنايصو اهيلع ةظفاحملاو

 .ربخملل درجلا رتافد كسم –

5 يفخّرؤملا391–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاوةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

12 يفخّرؤملا48–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص دّدحي

6 يفخّرؤملا643–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـنس رـبـمـفوــن22 قـــفاوملا2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر
يطاعت فشكل ينطولا ربخملا ميظنت ةداعإ نمضتملاو
،هنم01 ةداملا اميسال ،هتحفاكموتاطشنملا

: يتأي ام نروّرقي

موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
2441 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا643–02 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا
فشكل ينطولا ربخملل يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا

.”ربخملا” صنلا بلص يف ىعدي يذلا تاطشنملا يطاعت

نيمألا هدعاسي يذلاماعلا ريدملا ةطلس تحت :2 ةداملا
،تاـطشنملا يطاـعـت فشكـل ينـطوـلا رــبــخملا مــظــنــي ،ماــعــلا

 : يتأي اميف

،ليلاحتلا مسق–

،ةدوجلا مسق–

،ةيرادإلا حلاصملا–

.تاقحلملا–

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ليلاحتلا مسق فلكي :3 ةداملا

ريقاقعلا نع فشكلاو ليلاحتلا لامعأ عومجمب لفكتلا–
،تاطشنملا يطاعت يف ةروظحملا قرطلاو

تارشؤملا يف ةيعيبطلا ريغ تاريغتلا نع فشكلا–
،نييضايرلل يجولويبلا زاوجلا راطإ يف ةيجولويبلا

لاـجـم يف براـجـتــلاوةربخلاوثحـبـلا لاـمـعأ زاـجـنإ–
،تاطشنملا يطاعت نع فشكلا

،تاطشنملا يطاعت نع فشكلا تاينقتو جهانم فييكت–
 ،ةيلاحلا ةيملعلاو ةينقتلا تايطعملا عم

ةديدج تاينقتو جهانم زاجنإ يف ةمهاسملا وأ/و زاجنإ–
يطاـعـت ضارـغأل ةـلـمـعــتسملا رــيــقاــقــعــلا وأ داوملا فشكــل
 ،تاطشنملا

تاّنيعلا نيزخت لجأ نم لمعلل راسم ةطخ ذيفنتو عضو–
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو اهنم صّلختلاو

:حلاصم )3( ثالث يف ليلاحتلا مسق مظنيو
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: يتأي امك ،حلاصم )3( ثالثيفةيرادإلا حلاصملا مظنتو
 ،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم –
 ،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم –
.ةماعلا لئاسولا ةحلصم –
يف مــــظـــنـــتو ،ةـــقـــحلــم ســـــيـئر ةقـــحلـــملا رــــــيدـــــي :6 ةداملا

 : نيتحلصم
،ليلاحتلا ةحلصم –
.تازيهجتلاولئاسولا ةحلصم –
ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :7 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
رياربف٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر31 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو

3441 ماـــــــع ناضمر3 يفخرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
تاداريإ ةمئاق ددحي ،2202 ةنس ليربأ5 قفاوملا

203–960 مقرصاخلا صيصختلا باسح تاقفنو
نـــــماضتـــــلاـــــب صاخلا قودـــــنصلا“ هـــــناوــــــنــــــع يذــــــلا
.”ةقفنلاو ينطولا

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

،ةيلاملا ريزو ّنإ
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوو
ماع لاوش8 يفخّرؤملا71–48 مقر نوناقلا ىضتقمب –

،ةيلاملا نيناوقب قّلعتملاو4891 ةنس ويلوي7 قفاوملا4041
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مرحم42 يفخّرؤملا12–09 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو0991 ةنس تشغ51 قفاوملا1141
،ممتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

يفخّرؤملا10–39 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو3991 ةنس رياني91 قفاوملا3141 ماع بجر62
،هنم631 ةداملا اميس ال ،3991 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع رفص52 يفخّرؤملا9٠–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2002 ةنس ويام8 قفاوملا3241
،مهتيقرتو نيقوعملا

ماع مرحم32 يفخّرؤملا21–01 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قـلـعـتملاو0102 ةــنس رــبـــمسيد92 قـــفاوملا2341
،نينسملا صاخشألا

لوألا عيبر31 يفخّرؤملا10–51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو5102 ةنس رياني4 قفاوملا6341 ماع

،ةقفنلا قودنص

ىدامج61 يفخّرؤملا61–02 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو0202 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2441 ماع ىلوألا

،هنم761 ةداملا اميس ال ،1202 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج52 يفخّرؤملا61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا

،هنم771 ةداملا اميسال ،2202 ةنسل ةيلاملا نوناق

92 يفخّرؤملا49–60 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو6002 ةنس رياربف82 قفاوملا7241 ماع مرحم
دحأ عولضب تيلتبا يتلا ةمورحملا رسألل ةلودلا ةناعإب
،هنم61 ةداملا اميس ال ،باهرإلا يف اهبراقأ

يفخّرؤملا421–60 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا6002 ةنس سرام72 قفاوملا7241 ماع رفص72
اوــناــك نــيذــلا صاــخشألا ضيوــعــت وأ جاــمدإ ةداــعإ تاــيـــفـــيـــك
لاعفألا ببسب لمعلا نم حيرستلل ةيرادإ تاءارجإ عوضوم
،هنم71 ةداملا اميسال ،ةينطولا ةاسأملاب ةلصتملا

يفخّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
1202 ةــنس وـــيـــلوـــي7 قـــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يفخّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا431–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا3102 ةنس ليربأ01 قفاوملا4341 ماع ىلوألا ىدامج92
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

يفخّرؤملا321–22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2202 ةنسسرام91 قفاوملا3441 ماع نابعش61
مــقر صاخلا صيصخـــتـــلا باسح رـــيـــيست تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي
ينطولا نماضتلاب صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا203–960
 ،هنم5 ةداملا اميسال ،“ةقفنلاو

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةضايرلاو بابشلا ريزو

ڤاڤبس قازرلا دبع

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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72 يفخّرؤملا كرـــتشملا يرازوـــلا رارـــقــــلا ىضتــــقمبو –
ددحي يذلا5102 ةنس وينوي51 قفاوملا6341 ماع نابعش
مــقر صاخلا صيصخــتــلا باسح تاـــقـــفـــنو تادارـــيإ ةـــنوّدـــم
،”ةقفنلا قودنص “ هناونع يذلا203–241

11 يفخّرؤملا كرـــتشملا يرازوـــلا رارـــقــــلا ىضتــــقمبو –
ددحي يذلا7102 ةنس ويام8 قفاوملا8341 ماع نابعش
مــقر صاخلا صيصخــتــلا باسح تاــقـــفـــنو تادارـــيإ ةـــمـــئاـــق
نـــــماضتـــــلـــــل صاخلا قودـــــنصلا“ هـــــناوـــــنــــــع يذــــــلا203–960
،ممتملاو لدعملا ،”ينطولا

:يتأي ام ناررقي

موــــــسرــملا نـــم5 ةداــــملا ماــــكحأل اقـــيــــبطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا3441 ماع نابعش61 يفخّرؤملا321–22 مقر يذيفنتلا

باسح رييست تايفيك ددحي يذلا2202 ةنسسرام91
قودنصلا“ هناوـنع يذلا203–960 مــــقر صاـــخلا صيـــصـــخــــتلا
ىلإ رارقلا اذه فدهي ،“ةقفــنلاو ينـــطولا نماضـــتــــلاب صاــــخلا

صاخلا صيـصــختلا باســـح تاقفــــنو تادارـــيإ ةمـئاق ديدــــحت
نماضتلاب صاـــخلا قودــــنــصلا“ هـــناوـــنـــع يذلا203–960 مقر
.”ةقفنلاو ينطولا

مقر صاخلا صيصختلا باسح تاداريإ ددحت :2 ةداملا
ينطولا نماضتلاب صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا203–960
:يتأي امك ،”ةقفنلاو

:”ينطولا نماضتلا تايلمع“ :1 رطسلا

تاداهش ىلع ةجردملا عباطلا قوقح جتان نم05%–
 ،تارايسلا نيمأت

،رفسلا تازاوج ىلع عباطلا قوقح غلابم نم جد008–

،ةيلاملا نيناوق بجومب ةسسؤملا نماضتلا موسر جتان–

،يونعم وأ يعيبط صخش لكل ةيعوطتلا تامهاسملا–

لزانتلا تايلمع ةعجارم نع جتانلا تاداريإلا جوتنم–
ريياعملا زواجتب تّمت يتلا ةيمومعلا ةيراقعلا كالمألا نع
 ،ةلوبقملا

تاجوتنملا ىلع يفاضإلا مسرلا جتان نم جد )1( دحاو رانيد–
،ةبلع وأ سيك وأ ةمزر لك نع ةيغبتلا

نيذلا نيمدختسملا نم ةــعوــفدــملا ةــيـــلاــملا تاـــكارتشالا–
نم ،لقألا ىلع )%1( ةئاملا يف دحاو صيصختب نوموقي ال
اقبط ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألل لمعلا بصانم

رفص52 يفخّرؤملا90–20 مقرنوناقلا نم72 ةداملا ماكحأل
ةيامحـب قـلـعـتملاو2002 ةــنس وـــياـــم8 قــــفاوملا3241 ماــــع
،مهتيقرتو نيقوعملا صاخشألا

ةداعإ غلبم ىلع مسرلا جتان نم%2 لصاح نم03%–
 ،لاقنلا فتاهلا يلماعتم ىلع قحتسملا قبسملا عفدلا ةئبعت

ةديدجلا ةيطاطملا رطألا ىلع مسرلا غلبم نم03%–
.ةدروتسملا

:”ةقفنلا“ :2 رطسلا

يذلا203 –241 مقر صاخلا صيصختلا باسح ديصر–
،لفقملا “ةقفنلا قودنص“ هناونع

،ةلودلا ةينازيم تاصصخم–

 ،اهب نينيدملا نم اهليصحت متي يتلا ةقفنلا غلابم–

اقفو أشنت يتلا ةيئابجلا هبش وأ ةيئابجلا موسرلا–
 ،ةقفنلا قودنص ةدئافل ،هب لومعملا عيرشتلل

،اياصولاو تابهلا–

 .ىرخألا دراوملا لك–

ةحلاصملاو ملسلا قاثيم ريبادت ذيفنت“ :3 رطسلا
:”ةينطولا

.ةلودلا ةينازيم تاصصخم –

مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفن قلعتت :3 ةداملا
ينطولا نماضتلاب صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا203–960
:يتأي امب ،”ةقفنلاو

:”ينطولا نماضتلا تايلمع“ :1 رطسلا

،يـنـطوـلا نماـضـتـلا ناوـــنــــعـب ةـلودـــــلل ةـيــــــلاــــمـلا ةــــناــــــعإلا–
:اميس ال

:ةيئانثتسالا ةيلاملا تاناعإلا

،نيمورحملا صاخشألا تائف ةدئافل *

.ةبوكنملا تالئاعلا ةدئافل *

:ةبسانمب نماضتلا تايلمع

:لكش يف صوصخلا ىلع ناضمر رهش *

لالـــــخ نمةزوــــعـــملا تالئاـــعلا ةدئاـــــفل ةيـــلاــــــم تاناــــعإ•
.تايدلبلا

:ديعلا تالافتحا *

ةبسانمب ،نيمورحملا لافطألا ةدئافل سبالملا ءارش •
.ديعلا
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نيمورحملا نينمزملا ىضرملا ةدئافل ةيودألاب لفكتلا *
،ايعامتجا نينــّمؤملا ريغ

ضعبب ةصاخلا ةيئاذغلا تاجتنملا ضعب فيلاكتب لفكتلا *
ىلع ءاــنــب نيمورحملا صاــخشألا ةدــئاـــفـــل ةرداـــنـــلا ضارـــمألا

.ةصتخملا تاطلسلا نم بلط

،ةيعامتجالاو ةيريخلا تايعمجلا ةدئافل ةلودلا تاناعإ–

ةيئانلا قطانملا ىلإو نم دحاو قفارم عم نيماثجلا لقن–
،دالبلا لخادب

ةئيهتب نوموقي نيذلا لمعلا باحصأل ةحونمملا تاناعإلا–
ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألل لمع بصانم زيهجتبو

.ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا عم ةمربم تايقافتا راطإ يف

:”ةقفنلا“ :2 رطسلا

.اهنم نيديفتسملل ةعوفدملا ةقفنلا غلابم –

ةحلاصملاو ملسلا قاثيم ريبادت ذيفنت“ :3 رطسلا
:”ةينطولا

دحأ عولضب تيلتبا يتلا ةمورحملا رسألل ةلودلا ةناعإ–
،باهرإلا يف اهبراقأ

ةيرادإ تاءارجإ عوضوم اوناك نيذلا صاخشألا ضيوعت–
 .ةينطولا ةاسأملاب ةلصتملا لاعفألا ببسب لمعلا نم حيرستلل

اميس ال ،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت :4 ةداملا
نابعش72 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ اهنم
ةنودم ددحي يذلا5102 ةنس وينوي51 قفاوملا6341 ماع
203–241 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
يرازوــلا رارــقــلا ماـــكـــحأو،“ةــقــفــنــلا قودــنص“ هــناوــنــع يذــلا
ويام8 قفاوملا8341 ماع نابعش11 يف خّرؤملا كرتشملا

باسح تاــقــفـــنو تادارـــيإ ةـــمـــئاـــق ددـــحـــي يذـــلا7102 ةـــــنس
قودنصلا “ هناونع يذلا203–960 مقر صاخلا صيصختلا
.”ينطولا نماضتلل صاخلا

ةــّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا

ليربأ5 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر3 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

:ةلوفطلا ةدئافل نماضتلا تايلمع

ماعطإلاو ةماقإلا:نيمورحملا لافطألا لطعب لفكتلا *
ءارشو ةـيـبــطــلا ةــياــعرــلاو لــطــعــلــل ةصصخــم تالدــب ءارشو
لـقـنــلاو ةــيــلوألا تاــجالــعــلــلو ةــلــجــعــتسملا تالاــحــلــل ةــيودألا
ةيوبرتلا تاطاشنلاو نيمأتلاو يوجلا وأ/و يرحبلاو يربلا

 .ةيجوغاديبلا تاودألاو ةيهيفرتلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلاو

 .نيمورحملا لافطألا ةدئافل ةيسردملا مزاوللا ءارش *

تاجايتحالا يوذ صاخشألا ةدئافل نماضتلا تايلمع
:نيمورحملا ةصاخلا

يسارـكو ةـكرــحــتــم يسارــك( ةــكرــحــتــم ةزــهــجأ ءاــنــتــقا *
،)تالجع ثالث تاذ تابكرمو كرحمب وأ ةيئابرهك ةكرحتم

،اهقحاولو نيفوفكملاو رصبلا يفيعضل ةزهجأ ءانتقا *

.اهقحاولو مصلاو عمسلا يفيعضل ةزهجأ ءانتقا *

:نينسملا صاخشألا ةدئافل نماضتلا تايلمع

صاخشألا ةدئافل ةيمامجتسالا ةماقإلا مساومب لفكتلا *
،نيمورحملا نينسملا

ةمزاللا تادعملاو ةصاخلا ةزهجألا ليومت يف ةمهاسملا *
،نيمورحملا نينسملا صاخشألل ةيحصلا ةلاحلل ةمئالملاو

صاــخشألاــب صاخلا لــفــكـــتـــلاو ةـــناـــعإلا رـــيـــبادـــت لـــيومت *
،لزنملاب نينسملا

نيمورحملا عورـــــفـــــلــــــل ةــــــلودــــــلا ةــــــناــــــعإ يف ةــــــمــــــهاسملا *
يف مه نيذلا نينسملا صاخشألا اذكو مهلوصأب نيلفكتملا

.ةيرسأ طباور نودب وأ /و بعص عضو

:ةمورحملا تائفلا ةدئافل نماضتلا تايلمع

قطانملا يف اميسال ،ةجتنملا ةرسألا تاطاشن ليومت *
،رقفلا ةحفاكم فدهب ،ةيئانلا

لوبلا ربسو سايكأو نيغلابلاو لافطألل تاظافح ءارش *
،نيمورحملا ىضرملا ةدئافل

مورحملا ضيرملل يوجلا لقنلا ةركذت نمثب لفكتلا *
يذـــلاو بوـــنجلا تاـــيالو ىدـــحإ يف نـــطاــــقــــلا ،هــــقــــفارمل اذــــكو
لامشب ةدوجوملا ةيحصلا لكايهلا دحأ وحن هليوحت بلطتي
،دالبلا

معاطملا اميسال ،ةصاخلا تاطاشنلل يئزجلا ليومتلا *
حـــلاصمل فاـــعسإلاو تباـــث ىوأم نودــــب صاــــخشألا ةدــــئاــــفــــل
،ةلقنتملا ةيلاجعتسالا ةيعامتجالا ةدعاسملا

 ينطولا نماضتلا ةريزو

ةأرملا اياضقوةرسألاو

وكيرك رثوك

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع
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ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

٣٤٤١ ماع نابعش١٢يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
تايفيكو طورش دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس سرام٤٢ قفاوملا
ةحنم نم نيدــيفــتســملا ةدئاـــفل نيوــــكتــلا مــــيـــــظنت
.ةلاطبلا

––––––––––––

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

62 يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٠3 يف خّرؤملا78-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا3٠٠2 ةنس سرام 3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ

 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

91يف خّرؤملا 77-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا6٠٠2 ةنس رياربف81 قفاوملا72٤1 ماع مرحم
لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو

9 يف خّرؤملا٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ٥1 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا٥21-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا21٠2 ةنس سرام91 قفاوملا33٤1 ماع يناثلا عيبر62
ةصصختملا ةينطولا دهاعملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي

،ينهملا نيوكتلا يف

يف خّرؤملا٠٤1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤1٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا٥3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠2
نـيوـكـتــلا زــكارمل يجذوــمــنــلا يساسألا نوــناــقــلا ّددـحـي يذـلا
،نيهمتلاو ينهملا

9 يف خّرؤملا٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا22٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر

اذكو اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو طورش
،هنم 5 ةداملا اميسال ،اهنم نيديفتسملا تامازتلا

بجر٠2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
تايفيك دّدحي يذلا22٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا3٤٤1 ماع
،ةلاطبلا ةحنم عفد

:يتأي ام نارّرقي

تايفيكو طورش ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي:ىلوألا ةداملا
،ةلاطبلا ةحنم نم نيديفــتــــــسملا ةدئاــــــفل نـــيوـــكــتلا ميـــظـــنت
٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 5 ةداملا ماكحأل ًاقيبطت
22٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر 9 يف خّرؤملا
ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو طورش دّدحي يذلا

.اهنم نيديفتسملا تامازتلا اذكو اهغلبمو

تاســـسؤـــمهــمدـــقُتيذلا نـــيوـــكـــــتــلا يمري:2 ةداملا
ليغشت ةـيلــباـــق نيـــســـحت ىلإ نيــينــهملا ميـــلعــتلاو نـــيوــــكـــتلا

ةدم اوفوتسا نيذلا نيسوبحملا اذكو ةرم لوأل لغشلا يبلاط
نم مهنيكمتل ،ةلاطبلا ةحـــنم نـــم نيدـــيفــتســملا مهـــتـــبوــــــقع
.ينهملا جامدإلا

ةرـــــم لوأل لـــــغــشـــلا يــبـــلاــطنيلاــــطــبلا نـــكــــمـــــي:3 ةداملا
نم نيديفتسملا،هالعأ 2 ةداملا يف نيروكذملانيسوبحملاو
ةبولطملا تاصصختلا ىلع نورفوتي نيذلا ةلاطبلا ةحنم

بسح ،ةدملا ريصق نيوكت نم ةدافتسالا،لغشلا ضرع يف
يف اــــــــمـــيـــسال ،نـــيوـــكـــتلا تاســـــسؤـــم تايناكمإو جــــمانرـــــب
ىوتسم ىلع ،لمعلا قوس يف ازجع فرعت يتلا تاصصختلا

نولـــصاوـــي يتلاو ،نيــــينـــهملا ميــلعـــتلاو نيوــــكتلا تاســــسؤـــم
.ةلاطبلا ةحنم يضاقت اهلالخ

لالخ نم ،ليغشتلاب فلكملا عاطقلا ىلع نيعتي:4 ةداملا
ىلإ لسريو طبضيو دّدحي نأ ،بيصنتلل يمومعلا قفرملا

اميسال ،نهملا ةمئاـــقنيـــينـــهملا مــيلعـــتلاو نيوــــــــكتلا ةرازو
نوكت نأ نكمي يتلا لمعلا قوس يف ازجع فرعت يتلا نهملا

 .ةلاطبلا ةحنم نم نيديفتسملا ةدئافل نيوكت عوضوم

لاسرإ بيصنتلل يمومعلا قفرملا ىلعنّيعتي:5 ةداملا
ريصق نيوكت نم ةدافتسالل نيحشرتملل ةيمسالا ةمئاقلا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو حلاصم ىلإةدملا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطق ىلعنّيعتي:6ةداملا
ةرــم لوأل لــــغــشـلا يـبــلاــط ةدـــئاـــفل ةــيــنـيوــكــت تارود مـيــظـنت
نم نيديفتسملا،هالعأ 2 ةداملا يف نيروكذملا نيسوبحملاو
ضورعو مهتاصصختو نيحشرملا مئاوقل اقفو ةلاطبلا ةحنم
.بيصنتلل يمومعلا قفرملا فرط نم ةحرتقملا لغشلا

ةلاطبلا ةـحـــنم نم نيديـــــفـــــتســـملا مالـــعإ بــــــجي:7 ةداملا
اذكو نيوكتلا ءارجإ ناكمب،ةدملا ريصق نيوكتلاب نيينعملا
.هب ةقلعتملا ةمانزرلا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تاسسؤم نمضت:8 ةداملا
ميظنتلل اقبط يليهأتلا ينهملا نيوكتلل يجوغاديبلا رييستلا
.هب لومعملا
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يف خرؤملا233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـــمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا77-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـــمبو–
ددحي يذلا6٠٠2 ةنس رياربف81 قفاوملا72٤1 ماع مرحم91
لدعملا ،اهريسو اهميظنتو ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو

يف خرؤملا76-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـــمبو–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس رياربف91 قفاوملا82٤1 ماع رفص لوأ
نوجسلا ةرادإل ةيجراخلا حلاصملا ريسو ميظنت تايفيك
،نيسوبحملل يعامتجالا جامدإلا ةداعإب ةفلكملا

9 يف خرؤملا٤21-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ٥1 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤــــملا٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقـــمبو–
ددحي يذلا22٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر9

اذكو اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تايفيكو طورش
،هنم3 ةداملا اميسال ،اهنم نيديفتسملا تامازتلا

بجر٠2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىــضـتـقـــمبو–
تايفيك ددحي يذلا22٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا3٤٤1 ماع
،ةلاطبلا ةحنم عفد

 : يتأي ام نورّرقي

ةدافتسا تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
ةلاطبلا ةحنم نم مهتبوقع ةدم اوفوتسا نيذلا نيسوبحملا

موسرملا نم3 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،لخد ىلع نورفوتي الو
قفاوملا3٤٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا٠7-22 مقر يذـيفنــتلا

ةدافتسالا تايفيكو طورش ددحي يذلا22٠2 ةنس رياربف٠1
.اهنم نيديفتسملا تامازتلا اذكو اهغلبمو ةلاطبلا ةحنم نم

ىلوألا ةداملا يف نوروكذملا نوسوبحملا مدقي :٢ ةداملا
2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا نوفوتسي نيذلا هالعأ

3٤٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا٠7-22 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
يف نوبغارلا ،هالعأ روكذملاو22٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا
ةصنملا يف ليجستلا بلط ،ةلاـــطــبلا ةــحـــنم نــم ةداـــفـــتـــــسالا
ةيباقعلا تاسسؤملا ىلإ ،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولل ةيمقرلا
.اهب نودجاوتملا

حلاصملا ىلإ نيسوبحملا تابلط ةيباقعلا تاسسؤملا ّهجوت
يعامتجالا جامدإلا ةداعإب ةفلكملا نوجسلا ةرادإل ةيجراخلا
.نيسوبحملل

ةفلكملا نوجسلا ةرادإل ةيجراخلا حلاصملا لسرت:٣ ةداملا
،ءاضتقالا دنعو ،نيــــسوـبـــحــملل يعامــــتــجالا جاــــمدإلا ةداــــــعإب
ةقفرم نيـسوــبـــحملا تابـــلط ،ايرهـــش ةيباقـــعلا تاســــسؤـــملا

ىوتسم ىلع ةمظنملا ةينيوكتلا تارودلا يمرت:9 ةداملا
تاراهم باستكا ىلإ نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تاسسؤم
نيسوــبــــحملاو ةرـــم لوأل لغـــشلا يبلاـــط فرـــط نم ةــــصاـــخ
بـــــصــنملا لغـــــشب مــهل حـــمـــست هالعأ 2 ةداـــملا يف نــــيروـــكذــــــملا
.بيصنتلل يمومعلا قفرملا فرط نم حرتقملا

نيوـــكـــتلا جـــمانرـــب بـــســحنيوـــكتلا ةدـــم ددــــحت:٠١ ةداملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو حلاصم هّدعت يذلا

ليهأتلل ةداهشب ةدملا ريصقلا نيوكتلا جوتي:11 ةداملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو حلاصم اهمّلست ينهملا

ةّيـــــمـــسرلا ةديرــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رشـــــــــني:٢١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش12 يفرئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

–––––––––––H–––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش٤٢ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
تاــيـفـيـك ددــحـي ،٢٢٠٢ ةــنــس سراـــم7٢ قـــفاوــملا
مهتبوقع ةدم اوفوتسا نيذلا نيسوبحملا ةدافتسا

.ةلاطبلا ةحنم نم

–––––––––––

،ماتخألا ظفاح ، لدعلا ريزو نإ

،ةيلاملا ريزوو

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو

ةجحلا يذ72 يف خرؤملا٤٠-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوناق نمضتملاو٥٠٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا٥2٤1 ماع
،نيسوـبـحـمـلـل يعاـمـتـجالا جاـمدإلا ةداــعإو نوــجسلا مــيــظــنــت
،ممتملا

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

يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذــــيـفـنـتـلا موسرملا ىــضـتـقـــمبو–
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

ةفرش فسوي

ميلعتلاو نيوكتلا ريزو
نيينهملا

يبارم نيساي
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ىلإ نيـــسوبــــحملا فرــــط نم ةءولــــمم تاــــمولعـــملا ةرامــــتساب
اهتصنم يف مهليجست دصق ،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا حلاصم
.ةلاطبلا ةحنمل ةصصخملا ةيمقرلا

عم قيسنتلاب ،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا حلاصم موقت
جامدإلا ةداــعإب ةفلكــملا نوـــجــسلا ةرادإل ةيــــجراـــخلا حلاــــصملا
يف نيسوبحملا ءالؤه ليــجستب ،نيــسوــبــحملل يعامــــتـــجالا
.ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالل ةيمقرلا ةصنملا

ليجستلا قئاثو ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا حلاصم مّلست
ميلســتب اــهرودـــب موـــقت يتلا ،بلــــطلا تلـــسرأ يتلا ةهجلا ىلإ

.نيينعملا نيسوبحملل قئاثولا هذه

نيلجسملا مهنع جرفملا نيسوبحملا ىلع بجي:٤ ةداملا
نم برقتلا ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ةيمقرلا ةصنملا يف

لامكتسا دصق مهتماقإ رقمل ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا حلاصم
.ةلاطبلا ةحنم نم ةدافتسالا تاءارجإ

،ايرود ،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا حلاصم موقت:٥ ةداملا
ةرادإل ةيجراخلا حلاصملاو ةيباقعلا تاسسؤملا عم قيسنتلاب
ميظنتب ،نيسوبحملل يعامتجالا جامدإلا ةداعإب ةفلكملا نوجسلا

ةدافتسالا تاءارجإو طورش لوح ةيمالعإو ةيسيسحت تالمح
.نيسوبحملا ةدئافل ،ةلاطبلا ةحنم نم

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٦ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام72 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

،لدعلاريزو

ماتخألا ظفاح

يبط ديشرلا دبع

ليغشتلاو لمعلا ريزو

يعامتجالا نامضلاو

ةفرش فسوي

 ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

٥ يف خرؤملا39-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قـــلعتملاو22٠2 ةـــنس سراــــم8 قــــفاوملا3٤٤1 ماـــــع ناــــبعش
اـــميس ال ،ةــيروتسدلا ةــمكحملا مــيظنتب ةـــصاخلا دــــعاوقلاب
،هنم12و11و9 داوملا

: يتأي ام ررقي

موـــسرملا نـــم12 ةداــــملا ماـــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
8 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٥ يف خرؤملا39-22 مقر يسائرلا

مـــــيظنتب ةــــصاخلا دــــــعاوقلاب قــــــلعتملاو22٠2 ةــــــنس سراـــم
ميظنتلا ديدحت ىلإ ررقملا اذه فدهي ،ةيروتسدلا ةمكحملا
.اهتزهجأو ةيروتسدلا ةمكحملا لكايهل يلخادلا

،ةيروتسدلا ةـــمكحملا ةزـــهجأو لــــكايه لــــكشتت :٢ ةداملا
39-22 مقر يسائرلا موسرملا نم٠1 ةداملا ماكحأل اقبط

22٠2 ةنس سراـم8 قـــفاوملا3٤٤1 ماـــع ناـــبعش٥ يف خرؤــــملا
: يتأي امم ،هالعأ روكذملاو

،ناويد –

،ةماع ةنامأ –

،يروتسدلا ءاضقلاو ةينوناقلا نوؤشلل ةماع ةيريدم –

،قيثوتلاو ثحبلل ةيريدم –

،لاصتالا تاينقتو تامولعملا ةمظنأل ةيريدم –

،دراوملا ةرادإل ةيريدم –

.طبضلا ةنامأل ةحلصم –

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ناويد مـيظنت ددحي :٣ ةداملا
موسرملا نم21و11 نيتداملا ماكحأل اقبط ةماعلا ةنامألاو
8 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٥ يف خرؤملا39-22 مقر يسائرلا

.هالعأ روكذملاو22٠2 ةنس سرام

ءاضقلاو ةينوناقلا نوؤشلل ماعلا ريدملا دعاسي:٤ ةداملا
.تاسارد سيئرو تاسارد يريدم )6( ةتس يروتسدلا

ءاضقلاو ةينوناقلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا مضت :٥ ةداملا
مقر يسائرلا موسرملا نم61 ةداملا ماكحأل اقبط ،يروتسدلا

ةنس سرام8 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٥ يف خرؤملا22-39
: ةيتآلا تايريدملا ،هالعأ روكذملاو22٠2

،ميظنتلاو عيرشتلا ةعباتمو ينوناقلا معدلا ةيريدم –

،تالاحإلاو تاراطخإلا ةيريدم –

.ةيباختنالا تاعزانملاو تايلمعلا ةعباتم ةيريدم –

عيرشتلا ةعباتمو ينوناقلا معدلا ةيريدم علطضت :٦ ةداملا
ىلع ،تاسارد سيئر ةدعاسمبو اهريدم ةطلس تحت ،ميظنتلاو
 : يتأي امب ،صوصخلا

ةيروتسدلا ةمكحملا

ليربأ١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٠١ يفخرؤم ررقم
ةمكحملا لكايهل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،٢٢٠٢ ةنس

.اهتزهجأو ةيروتسدلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ّنإ

،هنم681و٥81 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

يف خرؤـــملا3٥٤-12 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
12٠2 ةـــنس رـــبمفون61 قـــفاوملا3٤٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر11
،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نييعت نمضتملاو
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ماهمب ةقالع اهل يتلا صـيخلتلاو ثـــحبلا لاـــمعأ دادــــعإ –
،ةيروتسدلا ةمكحملا تاصاصتخاو

،ةيروتسدلا ةمكحملا ةلجمو تايرشن ىلع فارشإلا –

،هريوطتو ةيروتسدلا ةمكحملل يقئاثولا ديصرلا رييست –

.هظفحو هرييستو فيشرألا ميظنت –

تاـــــيريدم )3( ثالـــــث قـــــيثوتلاو ثـــــحبلا ةــــيريدم مــــضتو
: ةيعرف

ىلع علطضتو ،قئاثولاو ثحبلل ةيعرفلا ةيريدملا –
 : يتأي امب ،صوصخلا

ةمكحملا ىلع ةضورعملا صوصنلا لوح تاساردلا دادعإ –
،ةيروتسدلا

تافلمو تاراطخإلاب ةقلعتملا ةيقئاثولا تافلملا دادعإ –
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا

ءارآو تارارـــقب ةصاخلا ةـــيرـشنلا دادــــعإ ىلــــع فارــــشإلا –
،ةيروتسدلا ةمكحملا

،ةيروتسدلا ةمكحملا ةلجم ريرحت ىلع فارشإلا –

ةـــمكحملا اـــــهمظنت يــــتلا ةــــيملعلا تارـــــهاظتلا رــــيضحت –
،اهب لفكتلاو ،ةيروتسدلا

ةمكحملل يـفحتملا ءاــضفلاو ةـــبتكملا رــــييستو مــــيظنت –
،ةيروتسدلا

تاكارتشالا ناـمضو ،ةبتكملا دـــيصر ءارــــثإ ىلـــع رـــهسلا –
،تايرودلاو تالجملا يف

ةـــيلودلاو ةــــينطولا ةـــــفاحصلا يف تاــــــكارتشالا ناـــــمض –
 .اهعيزوتو

،صوصخلا ىلع علطضتو،ةمجرتلل ةيعرفلا ةيريدملا –
: يتأي امب

،ةيروتسدلا ةمكحملا ءارآو تارارقل ةينوناقلا ةمجرتلا –

 ،ةيروتسدلا ةمكحملا نع ةرداصلا لامعألا ةمجرت –

.ءاضتقالا دنع ،ةيروفلا ةمجرتلا نامض –

،صوصخلا ىلع علطضتو،فيشرألل ةيعرفلا ةيريدملا –
هظفح نامضو ،هنيوكتو ةيروتسدلا ةمكحملا فيشرأ ميظنتب
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،هرييستو

تاينقتو تامولعملا ةمظنأ ةيريدم عــلطضت :٠١ ةداملا
،تاسارد سيئر ةدعاسمبو ،اهريدم ةطلس تحت ،لاصتالا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،ةيروتسدلا ةمكحملا رييست ةموظنم ةنمقرو ةنرصع –

 ،ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأل ينوناقلا معدلا ميدقت –
ةــــــمكحملا تاـــــــعاــمتجال ةـــــــيريــــضحتلا لاـــــــمعألا زاـــــــــجنإ –

،ةيروتسدلا
.ميظنتلاو عيرشتلل ةينوناقلا ةعباتملا نامض –
،ميظنتلاو عيرشتلا ةعباتمو ينوناقلا معدلا ةيريدم مضت

: نيتيعرف )2( نيتيريدم

ةمهمب عــلطضتو ،يـــنوناقلا مــــعدلل ةــــيعرفلا ةـــيريدملا –
يف ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا ءاضعأل ةدــعاسملا ميدــقـــت ناـــمض
ةـمـكحملا تاـعاـمـتـجا لاـغشأل ةــيرورضلا قــئاــثوــلا رــيضحت

 .ةيروتسدلا

،مـــيظنتلاو عــــيرشتلا ةــــعباتمل ةـــيعرفلا ةــيريدملا –
يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوــصنلا ةـــعباتمب عــــلطضتو
  .روتسدلل اقفو راطخإ لحم نوكت نأ نكمي

تحت ،تالاــــحإلاو تاراـــــطخإلا ةــــيريدم عــــلطضت:7 ةداملا
،صوصخلا ىلـــــع ،تاـــسارد سيئر ةدعاسمبو اهريدم ةطلس
مدعب عفدلا ةلاحإ تافلمو راطخإلا تافلم رييستو ريضحتب
.ةيروتسدلا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم تالاحإلاو تاراطخإلا ةيريدم مضتو

رــــــيضحتب عــــــلطضتو،تاراــــــطخإلل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا –
.اهرييستو راطخإلاب ةقلعتملا تافلملا

مدــعب عــفدلا ميـــظنتو تالاــــحإلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا –
مدـــــــعب عــفدــــلا تاــفلم رـــيضحتب عـــلطضتو،ةــــيروــــــتسدلا
.اهرييستو ةيروتسدلا

تاعزانملاو تايلمعلا ةعباتم ةيريدم علطضت :٨ ةداملا
،تاسارد سيئر ةدعاسمبو اهريدم ةطلس تحت ،ةيباختنالا

ةسرامم ةيلمع ةعباتمو ميظنتو ريضحتب ،صوصخلا ىلع
ةـبـقارـم لاـجـم يف اـهــتاصاصتــخال ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا
تاعزانملاو ءاتفتسالاو ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنالا
.اهب ةقلعتملا ةيباختنالا

ةيباختنالا تاعزانملاو تايلمعلا ةعباتم ةيريدم مضتو
: نيتيعرف )2( نيتيريدم

تاـــــيلمعلا ةـــــبقارم مـــــيظنتل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا –
ةمكحملا ةـــبقارم مـــــيـــظنتو رــــيضحتب عـــــلطضتو ،ةــــيباختنالا
ةيباختنالا تاعزانملاو ةيـباـخـتـنالا تاـيـلـمـعـلـل ةـيروـتسدـلا
.اهنأشب ةيروتسدلا ةمكحملا ريراقت دادعإو ،اهيلع ةبترتملا

علطضتو ،ةـــــيباختنالا قــئاثولل ةــــيعرفلا ةـــــــيرـيدملا –
ةـمـكـحـمـلـل ةدراوـلا ةـيـباـخـتـنالا قـئاـثوــلا عــيــمــج ةجلاــعمب

.فيشرألا اهعاديإو اهظفحو ،ةيروتسدلا

ةطلس تحت ،قيثوتلاو ثحبلا ةيريدم علطضت:٩ ةداملا
،صوصخلا ىلع ،تاسارد ءاسؤر )3( ةثالث ةدعاسمبو اهريدم
: يتأي امب
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ناوـــــــعأو يــــــفظومو تاراــــــطإل يـــنهملا راـــــسملا رـــــييست –
 ،ةيروتسدلا ةمكحملا

دــــيدجتو ىوـــــتسملا نيـــــسحتو نــــــيوكتلا جـــــمارب عـــــضو –
.تامولعملا

ىلع علطضتو،ةبساحملاو ةيلاملل ةيعرفلا ةيريدملا –
: يتأي امب ،صوصخلا

 ،ةينازيملا عورشم دادعإ –

،ةيبساحملاو ةيلاملا تايلمعلا عيمج ذيفنت –

،ةيروتسدلا ةمكحملل ةيونسلا ةيلاملا تاجاحلا ريدقت –

ةـمكحملا تاــقفصل يـــبساحملاو يلاـــملا ذيـــفنتلا ناـــمض –
.ةيروتسدلا

علطضتو ،ةماعلا لئاسولاو زيهجتلل ةيعرفلا ةيريدملا –
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

يـــــنابملاب ةـــــصاخلا تاــــــططخملاو تاـــــساردلا دادــــــــــعإ –
 ،ةيروتسدلا ةمكحملاب ةصاخلا ةيرادإلا تازيهجتلاو

 ،ينابملاو تازيهجتلاب ةطبترملا ةينقتلا ةقاطبلا دادعإ –

ةنايصو تازيهجتلا ءانتقاب ةصاخلا طورشلا رتافد دادعإ –
،ينابملا

تاحاسملاو ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا رييست نامض –
،اهتنايصو ءارضخلا

،ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا رــيسل ةــمزالــلا لــئاسوــلا ءاصحإ –
،اهريفوتو

،اهتعباتمو تاكلتمملا درج ةيلمع زاجنإ –

،ةيروتسدلا ةمكحملا قفارمو ينابم ةنايص–

.تارايسلا ةريظح ةرادإ ىلع رهسلا –

ةددحملا ماهملاب طـبضلا ةـنامأ ةــحلصم عــلطضت:٢١ ةداملا
٥ يف خرؤـــــملا39-22 مــــــقر يــــسائرلا موـــــسرملا نـــــم٠2 ةداــــملا يف
،هالعأ روكذملاو22٠2 ةنس سرام8 قــفاوملا3٤٤1 ماـــع ناـــبعش
.تاسارد سيئر هدعاسي تاسارد ريدم اهسأريو

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف ررقملا اذه رشني:٣١ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ليربأ11 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٠1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

جاحلب رمع

،ةينورتكلإلا ةظقيلا نامض –

،ةيتامولعملا ةمظنألاو تاقيبطتلاو تاكبشلا ريوطت –

،ةيروتسدلا ةمكحملا يف لاصتالا تاينقت ريوطتو رييست –

.لاصتالا لئاسوو يلآلا مالعإلا ةزهجأ ةنايص –

ثالث لاصتالا تاينقتو تامولعملا ةمظنأ ةيريدم مضتو
: ةيعرف تايريدم )3(

ةـــــظقيلاو ةـــــنمقرلاو ةــــــنرصعلل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا –
لاــــــمعأ ةـنمقرب ،صوـــصخلا ىلــــع ،علطضتو ،ةــــــينورتكلإلا

بــــيلاسأو طاــــمنأ ةـــــنرصعو ةـــــيروتسدلا ةــــمكحملا حـــــلاصم
.ةينورتكلإلا ةظقيلا نامضو ،رييستلا

تاـــــــــكبشلا نيــــــمأتو رـــــيوــــــــطتل ةــــــيعرـــــفلا ةـــــــــيرـــــيدــــملا –
،صوصخلا ىلع علطضتو،لاصتالاو ةيتامولعملا ةمظنألاو
: يتأي امب

 ،تاقيبطتلاو يلآلا مالعإلا جمارب رييستو ريوطت –

 .لاصتالاو ةيتامولعملا ةمظنأو تاكبش نمأ نامضو ةرادإ –

يلآلا مالـعإلا ةزـهــجأ ةــناــيصل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا –
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع علطضتو ،لاصتالاو

،اهظفحو لاصتالا ةزهجأو يلآلا مالعإلا ةريظح ةرادإ –

.لاصتالاو يلآلا مالعإلا ةزهجأ ةنايص –

ةطلس تــــــحت ،دراوـــــملا ةرادإ ةـيرــــيدم عـلطضت:١١ ةداملا
،صوصخلا ىلع ،تاسارد ءاسؤر )3( ةثالث ةدعاسمبو اهريدم
لئاسولا ريفوتو ،ةيداملاو ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملا رييستب
نسح ىلع رهسلاو ةيروتسدلا ةمكحملا لكايه ريسل ةمزاللا
: يتأي ام ىلع  كلذب رهستو ،اهلامعتسا

مـهـنـيوـكـت ناـمضو نيفــظوــمــلــل ينــهملا راسملا رــيــيست –
،ءاضعألا نوؤش ةرادإو

،اهذيفنتو ةينازيملا عورشم دادعإ –

،ةيروتسدلا ةمكحملا تاكلتمم رييست –

 .تازيهجتلاو ينابملا ةنايص ىلع رهسلا –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث ،دراوملا ةرادإ ةيريدم مضتو

نوؤشو ةيرشبلا دراوملا رييستل ةيعرفلا ةيريدملا –
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،علطضتو،ءاضعألا

،ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ نوؤش رييست –

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


