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ةّيميظنت ميسارم

 ٤٤1-22 مقر يسائرلا موسرملا مــــمتيو لدـــــعي ،22٠2 ةنس يام 13 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٠3 يف خّرؤم 6٠2-22 مقر يسائر موسرم
 تاــقفصلا مارـبإ تاءارـجإل ةـفيكملا ةصاخلا ريبادتلا ددحي يذــلا 22٠2 ةـنس ليربأ 6 قــــفاوــملا 3٤٤1 ماـع ناضمر ٥ يف خرؤملا
..................................نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باـعلأ ميظنت ةنجل تاــقفن ىلع ةــقبطملا ةــيمومعلا

 ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف خّرؤم 791-22 مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل

 ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف خّرؤم 891-22 مقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل

 رييست ةينازيم يف دامتعا لقن نمضتي ،22٠2 ةنس يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف خّرؤم 991-22 مقر يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................لدعلا ةرازو

 حلاــصمل ةــماعلا ةــيشتفملا ماهم نــمضتي ،22٠2 ةنس يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف خّرؤم ٠٠2-22 مقر يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو مييقتلاو ةـينازيملا

 6٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ممتي ،22٠2 ةنس يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف خّرؤم 1٠2-22 مقر يذيفنت موسرم
 صخر ةـــمظنأ قـــيبطت تاـــيفيكو طورـــش ددـــــحي يذـــــلا ٥1٠2 ةـــنس ربمسيد 6 قفاوملا 73٤1 ماع رفص ٤2 يف خّرؤملا
..........................................................................................................................عئاضبلاو تاجوتنملل ريدصتلا وأ داريتسالا

 881-89 مقر يذــيفنتلا موــسرملا لدـعي ،22٠2 ةنس يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف خّرؤم 2٠2-22 مقر يذيفنت موسرم
........هلمعو هميظنتو مومسلا ملعل ينطو زكرم ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس وينوي 2 قفاوملا 91٤1 ماع رفص 7 يف خّرؤــــملا

 يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دـهاـعملا ماــهم ددـحي ،22٠2 ةنس يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف خّرؤم 3٠2-22 مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو تالباقلل

ةّيدرف ميسارم

............................................................ٍ.ضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم

 حيقلتلل ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................تالالسلا نيسحتو يعانطصالا

 تاءافكلا فيظوتو ةكرح ةدحو سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولاب جراخلا يف ةيرئازجلا

 دهعملاب ثحبلاو تاساردلاب نيفّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا

...............................لدعلا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم

 صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................اقباس – ةفاقثلا ةرازوب

...........ةملاق ةيالو يف ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...................................................................................................................................................................................................................اقباس

.اقباس – ةراجتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...اقباس – ةيئاملا دراوملا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

 ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ناسملت

 ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................................ةيدملا

ـه ٣٤٤١ ماع لاوش 7٣٠٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ١٣ 2
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...ةئيبلا ةرازوب ةماعلا ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.................................................................................................................................................................ةددجتملا تاـقاـطـلاو

...............................نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...............................................................................................................................................................................................يئاملا

 ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................نوميميت

 ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو ةنمقرلا

...............................ةعانصلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

 نارمعلاو نكسلا ةرازوب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

 ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا

 ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

 ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا

...............................لقنلا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةعانصلا ةرازوب ريدم يتبئان نييعت نمــضــتي ،2202 ةنـــس يام 91 قــــــفاوـــملا 3441 ماــــع لاوــــش 81 يف خّرؤـــم يذــيـــفــنت موــــسرم
.....................................................................................................................................................................................ةينالديصلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 لوألا ريزولا حلاصم

 يف خرؤملا كرـتـــشـملا يرازولا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ليرفأ 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 62 يف خرؤــــم كرتـــــشم يرازو رارــــق
 ةداعإ تايفيكو طورشو ةرثعتملا ةرغصملا تاسسؤملا ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 91

........................................................................................................................................................................................اهليومت

ةعانصلا ةرازو

 ةددحملا ةينفلا ةحئاللا دامتعا نمضتي ،22٠2 ةنس سرام ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 72 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
................................................................................................................ةينبجلا تاصصختلاو نابجألل ةينقتلا  صئاصخلل

7٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٠٣
3م ٢٢٠٢ ةنس يام ١٣

)عباـت( سرهف
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ـه ٣٤٤١ ماع لاوش 7٣٠٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس يام ١٣ 4

ةّيميظنت ميسارم
 ٣٤٤١ ماع لاوش ٠٣ يف خّرؤم ٦٠٢-٢٢ مقر يسائر موسرم

 موسرملا مــــمتيو لدـــــعي ،٢٢٠٢ ةنس يام ١٣ قفاوملا
 ٣٤٤١ ماـع ناضمر ٥ يف خرؤملا ٤٤١-٢٢ مقر يسائرلا
 ريبادتلا ددحي يذــلا ٢٢٠٢ ةـنس ليربأ ٦ قــــفاوــملا
 ةــيمومعلا تاــقفصلا مارـبإ تاءارـجإل ةـفيكملا ةصاخلا
 رحبلا باـعلأ ميظنت ةنجل تاــقفن ىلع ةــقبطملا
.نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم )7و 6( 19 ةدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

 ماع مرحم ٤2 يف خرؤملا 12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 ةبساحملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1

 ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 2 يف خرؤملا 7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

  ٥1٠2 ةــنس رــبــمــتــبس 61 قــــــفاوملا 63٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ

 قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو

،ماعلا

 ٥ يف خرؤملا ٤٤1-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا 22٠2 ةنس ليربأ 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر

 ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإل ةفيكملا ةصاخلا ريبادتلا

 طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل تاقفن ىلع ةقبطملا

،نارهول ةرشع ةعساتلا

 ٤ يف خرؤملا 91-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 ددــحــي يذــلا 2991 ةــنس رــياـــنـــي 9 قــــــفاوملا 21٤1 ماــــــع بجر

 ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا تاقفن نم دامتعالاب عفدلا تاءارجإ

،ممتملاو لدعملا ،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

 21 يف خرؤملا ٥7-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 71٠2 ةنس رياربف 9 قفاوملا 83٤1 ماع ىلوألا ىدامج

 ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل ثادحإ

،ممتملاو لدعملا ،نارهول ةرشع

: يتأي ام مسري

 ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 ناضمر ٥ يف خرؤملا ٤٤1-22 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ

.هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ليربأ 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 مقر يسائرلا موسرملا نم 2 ةداملا ماكحأ ممتت : ٢ ةّداملا
 ةنس ليربأ 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٥ يف خرؤملا ٤٤1-22
 : يتأي امك ،هالعأ روكذملاو 22٠2

 رييغت نودب( ... موسرملا اذه ماكحأ قبطت : 2 ةداملا"
.ةنجللا )ىتح

 ةيمومعلا تاقفصلا عيمج ىلع اضيأ ماكحألا هذه قبطت
 دودحلا ةدقاعتملا ةحلصملا تاجاح غلبم لقي وأ يواسي يتلا
 مقر يسائرلا موسرملا نم 31 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

 ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ 2 يف خرؤملا ٥1-7٤2
."هالعأ روكذملاو ٥1٠2 ةنس

 مقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ماـــكــحأ نــــمــــض جردــــــت : ٣ ةّداملا
 ةنس ليربأ 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٥ يف خرؤملا ٤٤1-22
 ،1 رركم 6و رركم 6و رركم 2 داوملا ،هالعأ روكذملاو 22٠2
 : يتأي امك ررحتو

 نم 3 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب : رركم 2 ةداملا"
 ماع ةجحلا يذ 2 يف خرؤملا 7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا

 دنعو ،هالعأ روكذملاو ٥1٠2 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1
 ريضحتلاب رضت نأ نكمي ةلاحب للعملا ّحلملا لاجعتسالا

 ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل ميظنتلاو
 تاقفصلا ماربإ تاءارجإ لاجآ عم فيكتلا اهعسي الو ،نارهول
 ةدقاعتملا ةحلصملا عسو يف نوكي ّالأ طرشب ،ةيمومعلا

 نع ةجتان نوكت ّالأو ،ةلاحلا هذهل ةببسملا فورظلا عّقوت
 نأ باعلألا ظفاحم نكمي ،اهفرط نم ةلطامملل تاروانم
 ذيــــــفنت ةـــيادـــب يف عورشلاب ،للـــعم ررـــقم بــــجومب ،صـــخرــي
.ةيمومعلا ةقفصلا ماربإ لبق تامدخلا

 طقف يرورض وه ام ىلع تامدخلا هذه رصتقت نأ بجيو
.هالعأ ةروكذملا ةلاحلا ةهجاومل

 دقاعتملا لماعتملاو ةدقاعتملا ةحلصملا نيب قافتالا تّبثي
 صوصنملا ّحلملا لاجعتسالا ةلاح يف لئاسرلا لدابت قيرط نع
.ةداملا هذه يف اهيلع
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 ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف روكذملا ررقملا نم ةخسن لسرتو

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىلإو ةبساحملا سلجم ىلإ

 ةفصب ،تامدخلا هذهل ةبسنلاب ،ةدقاعتملا ةحلصملا نكمي

 ،تاقيبست حنم ،ةيمومع ةقفص ماربإ راظتنا يفو ،ةيئانثتسا

 بلط تادنس ساسأ ىلع ،دقاعتملا لماعتملا بلط ىلع ًءانب

.ةيلكش ريتاوف وأ

 امهمو ،ةداملا هذه ماكحأ بجومب ةذفنملا تامدخلا راطإ يف

 ،ةيوستلا ليبس ىلع ةقفص ماربإ نم دبالف ،رمأ نم نكي

 عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس هاصقأ لجأ لالخ

."هالعأ روكذملا ررقملا ىلع

 اذه راطإ يف ةذفنملا تامدخلل ةبسنلاب : رركم 6 ةداملا"

 يسائرلا موسرملا نم ٠11 ةداملا ماكحأل اًفالخو موسرملا

 61 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ 2 يف خرؤملا 7٤2-٥1 مقر

 ،ةدقاعتملا ةحلصملل نكمي ،هالعأ روكذملاو ٥1٠2 ةنس ربمتبس

 لماعتملا ءافعإ ،باعلألا ظفاحم نم ةحيرصلا ةقفاوملا دعب

.تاقيبستلا عاجرإ ةلافك ميدقت نم دقاعتملا

 ةدقاعتملا ةحلصملا نم ةحونمملا تاقيبستلا بسحتو

 داوملاو ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا بسنلا ساسأ ىلع

 خرؤملا 7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم 611 ىلإ 111 نم

 ٥1٠2 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ 2 يف

 وأ ةقفصلل يلامجإلا غلبملا ساسأ ىلعو ،هالعأ روكذملاو

 ةقلعتملا ةيلكشلا ريتاوفلاو بلطلا تادنسل يلامجإلا غلبملا

.موسرملا اذه نم رركم 2 ةداملا يف اهيلإ راشملا تامدخلاب

 نم ايلود ةررقملا ليومتلا وأ/و عفدلا دعاوق تناك اذإ

 دنع ،ةدقاعتملا ةحلصملا بناج نم اهضفر لعجي يذلا عونلا

 ةحلصملاب ديكأ ررض ىلإ يدؤي ،ام ةقفص ىلع ضوافتلا

 ،ةيئانثتسا ةفصب حنمت نأ ةريخألا هذهل نكمي ،ةدقاعتملا

 قوفي قيبست غلبم ،باعلألا ظفاحمل ةحيرصلا ةقفاوملا دعبو

 خرؤملا 7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا بجومب ددحملا غلبملا

 ٥1٠2 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ 2 يف

.هالعأ روكذملاو

 يفازجلا قيبستلا نيب عماجلا غلبملا زواجتي نأ نكمي ال

 ةــبسن ،لاوــحألا نــم لاــح يأب ،نــيوــمــتــلا ىلع تاــقــيــبستــلاو

 غلبملا وأ ةقفصلل يلامجإلا غلبملا نم )%٠8( ةئاملاب نينامث

 تامدخلاب ةقلعتملا ةيلكشلا ريتاوفلاو بلطلا تادنسل يلامجإلا

."موسرملا اذه نم رركم 2 ةداملا يف اهيلإ راشملا

 ةحلصملا نم حونمملا قيبستلا نوكي : 1 رركم 6 ةداملا"

 ،موسرملا اذه نم رركم 2 ةداملا ماكحأل اقفو ،ةدقاعتملا

 ةيلكشلا ريتاوفلاو بلطلا تادنسب ةقفرم عفد ةلاكو عوضوم

."ةينعملا تامدخلاب ةقلعتملا

 موــسرــملا نــم 8 ةداـــــملا ماكــحأ مــمــتتو لدـــعــــت : ٤ ةّداملا

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٥ يف خرؤملا ٤٤1-22 مقر يسائرلا

 : يتأي امك ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ليربأ 6

 ةيراسلا ةيميظنتلا ماكحألا نع رظنلا ضغب : 8 ةداملا"

 تادارــــيإ تالاــــكو ثدـــحي نأ ةنـــجللا ســــيئر نــكـــمي ،لوعــفملا

.ررقم بجومب تاقفنو

 تاقفنلا ةلاكو اهلمحتت نأ نكمي يتلا تاقفنلا ةمئاق ددحت

 ىلإ اهنم ةخسن غّلبتو ،باعلألا ظفاحم نم ررقم بجومب

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا

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

 لبق اهذيفنت يف عورشلا مت يتلا تامدخلا : ٥ ةّداملا

 موسرملا ماكحأل اقبط اهتيوست متت 22٠2 ةنس ليربأ 6 خيرات

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٥ يف خرؤملا ٤٤1-22 مقر يسائرلا

.هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ليربأ 6

 حنم ةــصــتـــخملا تاقــــفــــصلا ةـــنـــجل ضـــفر دـــنــــع : ٦ ةّداملا

 ررـقمب كلذ زواـجـتـي نأ باــعــلألا ظــفاــحــم نــكــمــي ،ةرــيشأتــلا

 بساحملاو يلاملا بقارملا ىلع ،اذه زواجتلا ررقم ضرفيو .للعم

.فلكملا يمومعلا

 ،للعملا ةريشأتلا ضفر ةلاح يف زواجتلا ررقم ذاختا نكمي ال

.ةيعيرشتلا ماكحألا ةقباطم مدعل

 عيرشتلل اقفو ةدعملا ،زواجتلا ررقم نم ةخسن لسرت

 سلجمو ةينعملا تاقفصلا ةنجل ىلإ ،امهب لومعملا ميظنتلاو

.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةبساحملا

 ءاــطـــعإ ةقـــبــســـملا ةــباـــقرلا تائــــيــــه ىلع بــــجـــي : 7 ةّداملا

 راطإ يف ةمدقملا تافلملا ةجلاعمل نيصاخ مامتهاو ةيولوأ

 ةعــــساـــتلا طــسوـــتـــملا ضــــيبألا رحبلا باـــعلأ ميــــظنتو رـــيـــضــــحت

.نارهول ةرشع

 ّةيمــسّرلا ةدـــيرــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــــه رــــشـــنـــــي : ٨ ةّداملا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ةنس يام 13 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٠3 يف رئازجلاب رّرح

22٠2.

نوبت ديجملا دبع 
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 ماــع لاوـــش ٤٢ يف خّرؤــــم 7٩١-٢٢ مـــقر يذــــيفنت موــــسرم
 عـــــيزوت لدــــعــي ،٢٢٠٢ ةــــنس ياـــم ٥٢ قـــفاوملا ٣٤٤١
 بسح ٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن
.عاطق لك

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خّرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 يف خّرؤمـلا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةـــنس وـــيــــنوــــي ٠3 قـــــــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ةدــــعـــــقـــــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤمـلا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
  12٠2 ةــــنس وــــيــــلوـــــي 7 قـــــــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع ةدـــــعــــــقــــــلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤمـلا 722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 8991 ةـــنس وـــيـــلوـــي 31 قــــــــفاوملا 91٤1 ماـــــع لّوألا عــــــيــــــبر 91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

 عفد دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةئامو انويلم رشع ةثالثو ةئامعستو رييالم ةثالث هردق
 جمانرب ةــصــــخرو )جد ٠٠٠.٠٥1.319.3( رانيد فلأ نوسمخو
 نوسمخو ةئامو انويلم نونامثو ناتئامو نارايلم اهردق
 تاذ تاـــقـفــنلا يف نادّيــــــقم )جد ٠٠٠.٠٥1.٠82.2( راـــــــنـــيد فــــــلأ
 61-12 مــقر نوـــناقلا يف اـــهيلع صوـــصنملا( يئاـــهنلا عـــباطلا
 ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤمـلا

 اـقـبـط )22٠2 ةـــنسل ةـــيـــلاملا نوـــناـــق نــــمضتملاو 12٠2 ةـــنس
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل

 هردق عفد دامتعا  22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 نوسمخو ةئامو انويلم رشع ةثالثو ةئامعستو رييالم ةثالث

 اـــهردـــق جماـــنرــــب ةصخرو )جد ٠٠٠.٠٥1.319.3( راــنــيد فــلأ
 فلأ نوسمخو ةئامو انويلم نونامثو ناتئامو نارايلم
 عـــباــطلا تاذ تاـــقـــفـنلا يف نادّيـــــقي )جد ٠٠٠.٠٥1.٠82.2( راــــنــــيد
 يف خّرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2
 ”ب” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

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

 يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

عاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا 



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

)ريناندلا فالآب(

 ةصخر
جمانربلا

 ةصخر
جمانربلا

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

 دامتعا
عفدلا

٠٥1.319.3

٠٥١.٣١٩.٣

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

 دامتعا
عفدلا

ةصصخملا غلابملا

ةاغلملا غلابملا

 ةيعامتجالا ةيدعاقلا تآشنملا
ةيفاقثلاو

نكسلا ىلع لوصحلا معد



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

٠٠٠.7٥٠.2

٠٥1.322

٠٥١.٠٨٢.٢

2.280.150 

 

 

2.280.150

3.690.000 

 

 

223.150 

 

 

 

3.913.150

عاطقلا

)ريناندلا فالآب(

قحلملا
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 ماع لاوش ٤٢ يف خّرؤم ٨٩١-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 تاقفن عيزوت لدعــي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٥٢ قفاوملا ٣٤٤١
.عاطق لك بسح ٢٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خّرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 يف خّرؤمـلا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةـــنس وـــيــــنوــــي ٠3 قـــــــــفاوملا 2٤٤1 ماــــع ةدــــعـــــقـــــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤمـلا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
  12٠2 ةـــــنس وــــيلوي 7 قـــــفاوــــملا 2٤٤1 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤمـلا 722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 8991 ةـــنس وـــيـــلوـــي 31 قــــــــفاوملا 91٤1 ماـــــع لّوألا عــــــيــــــبر 91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

 ةـــــصخر 22٠2 ةـــــنس ةــــينازيم نــــــم ىـــــغلت : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٤( راــــنيد رــــييالم ةــــعبرأ اــــهردق جـــمانرب
 يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ةدّيقم
 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل

 جمانرب ةصخر  22٠2 ةنس ةينازيمل صصخت : ٢ ةّداملا
 يف دّيقت )جد  ٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٤( رانيد رييالم ةعبرأ اهردق
 نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا

 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤمـلا 61-12 مقر
 )22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلل اقبط

 ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

قحلملا

عاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا



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

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

٠٠٠.٠٠٠.٤

٠٠٠.٠٠٠.٤

 جمانربلا ةصخر
ةاغلملا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

عاطقلا

 ةــــيداصتقالا ةــــيدعاقلا تآــــشنملا
ةيرادإلاو

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

٠٠٠.٠٠٠.٤

٠٠٠.٠٠٠.٤

 جمانربلا ةصخر
ةصصخملا

 ماع لاوش ٤٢ يف خّرؤم ٩٩١-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
      لقن نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٥٢ قفاوملا ٣٤٤١
.لدعلا ةرازو رـــييست ةـينازيم يف دامتعا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

 62 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠991 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
 اميس ال ،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي
،هنم 71 ةداملا

 3 يف خرؤملا 622-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠991 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا 11٤1 ماع مرحم
 ةـــلودــــلا يف اـــيلـــع فئاــــظو نوـــسراـــمي نــــيذلا لامــــعلا قوــــقح
،ممتملاو لدعملا ،مهتابجاوو

 3 يف خرؤملا 722-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠991 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا 11٤1 ماع مرحم
 تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

 3 يف خرؤملا 822-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠991 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا 11٤1 ماع مرحم
 نوسرامي نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك
،ممتملاو لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو

 يف خرؤملا ٤٥1-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس ويام 62 قفاوملا 92٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠2
 لدعملا ،اهريسو اهميظنتو ةينازيملا حلاصم ةيشتفم ماهم
،ممتملاو

 يف خرؤملا 2٥2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاّوش ٥2
 ةداملا اميس ال ،ةيــلاـــملا ةرازوــــل ةــــيزــكرـــملا ةرادإلا ميـــــظــــنت
،هنم 3

: يتأي ام مسري

 موـــسرــملا نــم 3 ةداـــملا ماــكــحأل اقـــيــبـــطت :ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاّوش ٥2 يف خرؤملا 2٥2-12 مقر يذيفنتلا

 ىلإ موسرملا  اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس وينوي 6
 مييقتلاو ةينازيملا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملا ماهم ديدحت
 ةيشتفملا'' صنلا بلص يف ىعدت يتلا ، اهريسو اهميظنتو
.''ةماعلا

 ريدملا ةطلس تحت ،ةماعلا ةيشتفملا فلكت : 2 ةّداملا
 مييقتلاو شيتفتلاو ةبقارملا ماهمب مايقلاب ،ةينازيملل ماعلا
: يتأي ام ىلع اصوصخ ّبصنت يتلا

 ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا –
،ةيمومعلا تاقفنلا ةعاجن نيسحتل ةلصلا تاذ صوصنلاو

 92 يف خرؤملا 7٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 22٠2 ةـــــنس يفـــــناــــــج 3 قـــــــــــفاوملا 3٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمــــــج
 ،لدعلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم ماتخألا ظفاح
،22٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةــيــنازــيـــم يف دـــّيـــقـــم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥( راـــنـــيد نييالـــم ةسمــــخ
 ،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم : لوألا عرفلا ،لدعلا ةرازو رييست
 مقر بابلا يفو ةيزكرملا حلاصملا : لوألا يئزجلا عرفلا

.”مزاوللا – ةيزكرملا ةرادإلا” 3٠–٤3

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ةينازيم يف دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٥( رانيد نييالم ةسمخ
 ،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم : لوألا عرفلا ،لدعلا ةرازو رييست
 مقر بابلا يفو ةيزكرملا حلاصملا : لوألا يئزجلا عرفلا

.”تارايسلا ةريظح – ةيزكرملا ةرادإلا” ٠9–٤3

 ظفاح ،لدعلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا 
 رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ماتخألا

 ةـّيـطارـقـمـيّدـلا ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهــمــجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدـيرجلا يف
 .ةّيبعّشلا

 يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

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

 ماـــــع لاوـــش ٤٢ يف خّرؤـــــم ٠٠٢-٢٢ مــقر يذــيــفـــنت موـــسرم
 ماــــهــم نــــمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس ياـــم ٥٢ قـــفاوـــملا ٣٤٤١
 مـــيــيـــقــتلاو ةــــيـــنازـــيــملا حـــلاـــــصـــمل ةــــماـــعلا ةـــــيــشــتـــفـــملا

.اهريسو اهميظنتو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــــتداـــمـلا امــــيــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 22 يف خرؤملا ٥1-81 مقر يوــضــعلا نوــناـــقلا ىضتـــقمبو –
 قلعتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس  2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت
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 فادهألل اقفو اهزاجنإو اهتعباتمو ةينازيملا ذيفنت –
،ةدّدحملا

 ةعوضوملا دراوملاو لئاسولل لثمألاو ينالقعلا لامعتسالا –
،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملل ةعباتلا لكايهلا فرصت تحت

 لكايهلاو ةينازيملل ةيزكرملا ةرادإلل مظتنملاو يداعلا ريسلا –
،اهل ةعباتلا ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

 مارتحا لظ يف لمعلا ميظنت يف ةمارصلا أدبم ديسجت –
.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا

 نيناوقلا اهلوخت يتلا تايحالصلاب ساسملا نود : ٣ ةّداملا
 ،ىرخألا ةباقرلا ةزهجأو تاسسؤمل اهب لومعملا تاميظنتلاو
 رواشتلاو لاصتالاب ،مايقلل ةماعلا ةيشتفملا فيلكت نكمي
 رامثتسالا عيراشم مييقتب ،نيينعملا فرصلاب نيرمآلا عم
 نأ نكميو .اهماتتخاو اهزاجنإ تاقاقحتسال اقبط يمومعلا

 ةيزكرملا ةرادإلل ىرخألا لكايهلا كارشإب تالخدتلا هذه ذفنت
.ةينازيملل ةماعلا ةيريدملل

 لامعأب مايقلاب ،ةماعلا ةيشتفملا فلكت نأ نكمي امك
.اهصاصتخا لاجم نمض لخدت يتلا ريكفتلاو ةساردلا

 جمانرب ساسأ ىلع ةماعلا ةيشتفملا لخدتت : ٤ ةّداملا
.ةينازيملل ماعلا ريدملا نم هيلع ةقفاوملا دعب يونس شيتفت

 ىلع ءانب ،ةيئاجف ةفصب ،لخدتلا اهنكمي كلذ ىلع ةدايزو
 حـــلاـــصـــملا ىوـــتــســــم ىلع ،ةـــيــــنازــــيــملل ماـــعلا رـــيدـــملا تاـــمــــيلــعت
 ةمهم ةيأب مايقلل ،طقف ةينازيملل ةماـــعلا ةـــيرــيدــمـــلل ةعـــباـــــتلا

 ةيرورض نوكت تابلط وأ ةددحم تافلم ةبقارمل ةيفرظ قيقحت
.ةصاخ فورظ لعفب

 ددحي ةركذم ساسأ ىلع ةبقارملاو شيتفتلا ماهم رشابت
 نومضمو اهشيتفت متي يتلا ةحلصملا وأ لكيهلا اهلالخ نم
.لخدت لكل ةددحملا فادهألا اذكو اهب مايقلا دارملا لامعألا

 ريرقتب مييقتلاو ةباقرلاو شيتفتلا  ماهم جوتت : ٥ ةّداملا
 يتلا ةلمتحملا تايصوتلاو تاظحالملاو تانياعملا نمضتي
 لكايهلا ميظنتو لمع زيزعتو نيسحت يف مهاست نأ اهنأش نم
.اهشيتفت متي يتلا حلاصملاو

 ،هنم جرختــســم وأ رــيرــقـــتلا نـــم ةـــخــســن غلــبـــت : ٦ ةّداملا
 ،اهشيتفت مت يتلا حلاصملاو لكايهلا يلوؤسم ىلإ ،ةلاحلا بسح
 تاـــظـــــحالـــملاو تاـــنـــياعــملا لـــك ىلع درلا مهـــــيـــلع ّنيعـــتي نــــيذلا
.ةررحملا

 ةرــــكذــم دعــت ،نأـــشلا اذـــه يف ةــــمدــــقملا دودرـــلا ىلع ءاــــنــــبو
 مت يتلا حلاصملاو لكايهلا يلوؤسم ىلإ لــسرـــتو ةــيـــهــيــجوـــت
 لفكتلا بجي يتلا ريبادتلاو تايصوتلا نمضتت ،اهشيتفت
.اهب

 قئاثولاو تامولعملا لك ىلع لوصحلل نوشتفملا لهؤي
 يلوؤسم نم اهبلطو مهماهم ذيفنت يف مهديفت يتلا ةيرورضلا
.اهشيتفت متي يتلا حلاصملاو لكايهلا

 ظافحلابو ينهملا رسلاب نوشتفملا مزلي ،ةفصلا هذهبو
 اهرييستب نوموقي يتلا تامولعملاو قئاثولا ةيّرس ىلع
.اهيلع عالطإلاو اهتعباتمو

 تاطاشنلا نع ايونـس ارــيرقت ماعلا شـــتــفــملا دــعـــي : 7 ةّداملا
 تاظـــحالـــملا هيــــف مدـــقــي ،ةــينازــيملل ماـــعلا رـــيدــــملا ىلإ لسري
 حلاصملاو ةيزكرملا لكايهلا ريس مييقتب ةقلعتملا تاحارتقالاو
.ةيزكرماللا

 هدعاسي ماع شتفم ةماعلا ةيشتفملا ىلع فرشي : ٨ ةّداملا
.شيتفتلاب نيفلكم )8( ةينامثو نيشتفم )8( ةينامث

.نيشتفملا تاطاشن عباتيو قسنيو ماعلا شتفملا طشنيو

 نيفلكملاو نيـــشــتـــفملاو ماـــعلا شـــتــفـــملا فئاــــظو : ٩ ةّداملا
 ميظنتلل اقبط مهنييعت متيو ةلودلا يف ايلع فئاظو شيتفتلاب
.هب لومعملا

.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

 شيتفتلاب فلكملاو شتفملاو ماعلا شتفملا فئاظو فنصت
 ماع شتفم ةفيظو ىلإ ،يلاوتلا ىلع ،ادانتسا مهتابترم عفدتو

 ةرادإلا يف ريدم بئانو ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدمو ةرازولا يف
.ةيزكرملا

 مقر يذـيفــنتلا موــسرـــملا ماـــكحأ عــيـــمج ىغــــلت : ٠١ ةّداملا
 62 قفاوملا 92٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠2 يف خرؤملا ٤٥1-8٠
 ةينازيملا حلاصم ةيشتفم ماهم نمضتملاو 8٠٠2 ةنس ويام
.اهريسو اهميظنتو

 ّةيـــمــسّرلا ةدــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــنـــي : ١١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يام ٥2 قـــفاوـــملا 3٤٤1 ماـــع لاوـــش ٤2 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس

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

 ماـــــع لاوـــش ٤٢ يف خّرؤم ١٠٢-٢٢ مـــقر يذـيـــفنت موسرم
 موسرـملا ممــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس ياـــم ٥٢ قـــفاوـــملا ٣٤٤١
 7٣٤١ ماع رفص ٤٢ يف خّرؤملا ٦٠٣-٥١ مقر يذيفنتلا
 طورـــش ددـــــحي يذـــــلا ٥١٠٢ ةـــنس ربـــمسيد ٦ قـــفاوـــملا

 ريدصتلا وأ داريتسالا صخر ةمظنأ قيبطت تاـيفيكو
.عئاضبلاو تاجوتنملل

––––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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 ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا ٤٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 دعاوقلاب قلعتملاو 3٠٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا ٤2٤1 ماع
 ،اهريدصتو عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا
،هنم 6 رركم 6 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوــــملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 6٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥1٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا 73٤1 ماع رفص ٤2

 ريدصتلا وأ داريتسالا صخر ةمظنأ قيبطت تايفيكو طورش
،عئاضبلاو تاجوتنملل

: يتأي ام مسري
 6٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ممتت :ىلوألا ةّداملا

 ٥1٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا 73٤1 ماع رفص ٤2 يف خرؤملا
 ررحتو ،2 رركم ٤و 1 رركم ٤و رركم ٤ داومب ،هالعأ روكذملاو
: يتأي امك

 دارـيـتسالـل ةـيـئاـقـلـتـلا ةصخرـلا مــّلست : ررــــــكــــــم ٤ ةّداملا''
 ،داريتسا ةيلمع لكل ،هالعأ ٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

.''ةدحاو )1( ةنس ةدمل ةحلاص نوكتو

 ةينعملا ةيرازولا تاعاطقلا ىلع نّيعتي : 1 رركم ٤ ةّداملا''
 ةراجتلاب فّلكملا ريزولل قبسملا يأرلا بلط صخرلا حنمب
.ةصخرلا ميلست لبق

 6 ةداملا ماكحأل اقبط هيأر ةراجتلاب فّلكملا ريزولا يدبي
 ماع ىلوألا ىدامج 91 يف خرؤملا ٤٠-3٠ مقر رمألا نم 6 رركم
 مــــمــــتملاو لدـــــعملا ،3٠٠2 ةـــــنس وـــــيـــــلوـــــي 91 قـــــــــــــفاوملا ٤2٤1
.''مايأ )٠1( ةرشع هاصقأ لجأ يف ،هالعأ روكذملاو

 ةراجتلا ةرازو ىوتسم ىلع أشنت : 2 رركم ٤ ةّداملا''
 دارـــــيـــــتسالا صخر رـــــيـــــيستـــــل ةصصخـــــم ةـــــيـــــمــــــقر ةصنــــــم
 ةـيـنـعملا ةـيرازوـلا تاـعاـطـقـلاـب ةـلوصوـم نوـكـتو ،ةـيـئاـقـلـتـلا

.''كرامجلا ةرادإ اذكو

 صــــخرلا نــــيزئاـــحلا نيــــلماــعـــتـــملا ىلع بــــجـــي : 2 ةّداملا
 اذه ماكحأل لاثتمالا ةينعملا تاـعاــطـــقلا نـــم مـــهل ةـــحونـــــمـــــملا
 هرشن خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس هاصقأ لجأ يف موسرملا

.ةيمسرلا ةديرجلا يف

 ةّيمـــسّرلا ةديرـــجلا يف موـــسرـــملا اذه رشـــــنـــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ماع لاوش ٤٢ يف خّرؤم ٢٠٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 موــسرملا لدـعي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٥٢ قفاوملا ٣٤٤١
 ٩١٤١ ماع رفص 7 يف خّرؤــــملا ٨٨١-٨٩ مقر يذــيفنتلا
 زكرم ءاشنإ نمضتملاو ٨٩٩١ ةنس وينوي ٢ قفاوملا

.هلمعو هميظنتو مومسلا ملعل ينطو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةحصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىدامج 22 يف خّرؤملا 1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8891 ةنس رياني 21 قفاوملا 6٠٤1 ماع ىلوألا
 اميس ال ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا
،هنم ثلاثلا بابلا

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خّرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 ماع لاّوش 81 يف خّرؤملا 11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1
،مّمتملاو

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ 91
 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنـس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
  ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 7 يف خّرؤملا 881-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو 8991 ةنس وينوي 2 قفاوملا 91٤1 ماــع رفص

،هلمعو هميظنتو مومسلا ملعل ينطولا زكرملا

: يتأي ام مسري

 ماـــكــحأ لــيدـــعت ىلإ موـــسرــملا اذـــه فدــــهي :ىلوألا ةّداملا
 خّرؤملا 881-89 مقر يذيفنتلا موسرـملا نـــم 31و 7 نيتداــــملا

 نمضتملاو 8991 ةنس وينوي 2 قفاوملا 91٤1 ماــع رفص 7 يف
 امك ،هلمعو هميظنتو مومسلا ملعل ينطولا زكرملا ءاشنإ
: يتأي

: نم هيجوتلا سلجم نوكتي : 7 ةّداملا''

 ةينطولا ةلاكولا  )ىتح رييغت نودب( ................................ –
،مدلل

،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا لثمم –

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



7٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٠٣
11م ٢٢٠٢ ةنس يام ١٣

 موسرم بجومب زكرملل ماعلا ريدملا نّيعي : 31 ةّداملا''
 ميظنتلل اقبط ةحصلاب فلكملا ريزولا حارتقا ىلع ءانب
.هب لومعملا

.''اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

 ةّيـــمــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشــــــني : ٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يام ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

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

 ماع لاوش ٤٢ يف خّرؤم ٣٠٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 دـهاـعملا ماــهم ددـحي ،٢٢٠٢ ةنس يام ٥٢ قفاوملا ٣٤٤١
 اهــمــيــظــنــتو تالــــباــــقلل يلاـــعلا نــيوــكـــتلل ةـــيـــنــــطولا

.اهريسو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ريزوو ةحصلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

 1٤1و ٥-211 ناــتداـــمـلا اـــمـــيـــس ال ،روـــتـــــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىداـمــج 22يف خّرؤــــملا 1٠-88 مـــقر نوـــناـــقلا ىـــضـــتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 8891 ةنس رياني 21 قفاوملا 8٠٤1 ماع ىلوألا
 بابلا اميس ال ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا
،هنم ثلاثلا

 ماع مرحم ٤2 يف خرؤملا 12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةــبـــساــــحملاب قلـــــعــتـــملاو ٠991 ةـــنـــس تـــشـــغ ٥1 قـــفاوــــملا 11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 61٤1 ماع رفص 91 يف خرؤملا ٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،ةبساحملا سلجمب ّقلعــتملاو ٥991 ةنـــس وـــيلوــي 71 قــــفاوــــملا
،ممتملاو لدعملا

 ةجحلا يذ 81 يف خرؤملا ٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمـضتــملاو 9991 ةـــنــــس لــــيرــــبأ ٤ قــــفاوــــملا 91٤1 ماــــع
 ٠٤ ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

،هنم رركم

 لوألا عيبر 81 يف خّرؤملا 12-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٥1٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 73٤1 ماع
 ،يــــجولوــــنـــكــتلا رـــيوـــطـــتلاو يـــملــعلا ثـــحــبلا لوـــح يهـــيــــــجوـــــتلا
،لدعملا

 ماع لاوش 81 يف خّرؤملا 11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو 81٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 93٤1
،ممتملاو

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةـنس وـيــنوــي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماــع ةدــعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا  ٥62-8٠  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس تشغ 91 قفاوملا 92٤1 ماع نابعش 71
 ةداـهشو سـناسـيللا ةداـهش ىـلـع لوصـحلل تاـساردـلا ماظـن
،هاروـتـكدـلا ةداـهـشو رـتساـمـلا

 12 يف خّرؤملا ٤9-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس رياربف ٤2 قفاوملا 23٤1 ماع لّوألا عيبر
 نيوكتلل ةينطو دهاعم ىلإ يبطلا هبش نيوكتلا سرادم لّوحي
،تالباقلل يلاعلا

 يف خّرؤملا 221-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 11٠2 ةنس سرام ٠2 قفاوملا 23٤1 ماع يناثلا عيبر ٥1
 تايمتنملا تافظوملاب ّصاخلا يساسألا نوناقلا نّمضتملاو
،ةيمومعلا ةحصلا يف تالباقلا كلسل

 8 يف خّرؤملا 362-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 71 قفاوملا ٠٤٤1 ماع رفص
 يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش

 اميس ال ،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا
،هنم ٥ ةداملا

: يتأي ام مسري

 موــــسرــملا نـــم ٥ ةداـــملا ماـــكـــحأل اقــــيــبـــطت :ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا ٠٤٤1 ماع رـفــــص 8 يف خّرؤــملا 362-81 مقر يذيفنتلا

 ةـــياــصولا حــــنم طورـــش دّدــــحي يذلا 81٠2 ةــــنـــس رـــبوـــتكأ 71
 ةيرازو رئاودل ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا
  ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ

 تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملا ريسو ميظنتو ماهم
 ."دهعملا" صنلا بلص يف ىعدت يتلاو ةحصلا ةرازول  ةعباتلا

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 ،يرادإ عــباـــط تاذ ةيــــموـــمع ةســـسؤــم دـــهـــعـــملا :٢ ةّداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتي

 ريرقت ىلع ءانب يذيفنت موسرم بجومب دهعملا أشني
 ميلعتلاب ّفلكملا ريزولاو ةحصلاب ّفلكملا ريزولا نيب كرتشم
.يلاعلا

 فّلــــكــملا ريزوــــلل ةيرادإلا ةياصولا تــحت دهــعــملا عـــضوي
 ّفلكملا ريزولا هيلع ةيجوغاديبلا ةياصولا سراميو .ةـحصلاب
.ةحصلاب فّلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب
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،اسيئر ،ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

،اوضع ،يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،اوضع ،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،اوضع ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلا لثمم –

،اوضع ،دهعملل يملعلا سلجملا سيئر –

،اوضع ،نيثحابلا ةذتاسألا نع لثمم –

،اوضع ،دهعملل نيمئادلا ةذتاسألا نع بختنم لثمم –

،اوضع ،نيكراشملا ةذتاسألا نع بختنم لثمم –

 ،نييـــنقــتلاو نيـــيرادإلا نيــــمدــخــتـــسملا  نـــع بـــخــتـــنم لـــثمم –
،اوضع

  .اوضع ،تابلاطلا نع بختنم لثمم –

 توــــصب هيــجوــتلا سلـــجم تالوادم دهعـــــــملا رـــيدـــم رــضـــحي
.هتنامأ ىلوتيو ،يراشتسا

 هنأش نم صخش ّلكب نيعتسي نأ هيجوتلا سلجم نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي نأ

 )3( ثالث ةدمل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نّيعُي :٦ ةّداملا
 ريزولا نم رارق بجومب ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس

 تائيهلاو تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةحصلاب فّلكملا
 .اهنوعبتي يتلا

 ديدجتلل ةلباق ةدحاو )1( ةنس ةدمل تابلاطلا ةلثمم بختنت
.ةدحاو ةرم

 ّمتي ،هيجوتلا سلجم ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
 دـيدجلا وضعـلا هـفـلــخــيو ،اــهسفــن لاــكشألا بسح هــفالــخــتسا
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل نّيعملا

 ءاهتناب مهفئاظو مكحب نينّيعملا ءاضعألا ةدهع يهتنت
.فئاظولا هذه

 اميف صوصخلا ىلع ،هيجوتلا سلجم لوادتي :7 ةّداملا
: يتأي

 نيوكتلل تاونسلا ددعتملاو يونسلا ططخملا عورشم –
،فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو

،دهعملا ريوطتل ىدملا طسوتملاو ريصقلا ططخملا –

 ،ثحبلاو نيوكتلا لامعأ ةجمربب ةقلعتملا تاحارتقالا –

،دهعملا ةينازيم عورشم –

،يرادإلا باسحلا –

،رامثتسالا عيراشم –

 يف تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملا ةمئاق دّدحت
.موسرملا اذهب قحلملا

 ةحصلا عاطق تاجاح ةيبلت ةمهم دهعملا ىلوتي :٣ ةّداملا
 تاـــجاـــحو ،ةــــيوـــلوألا لـــيــبــس ىلــع ،تالـــباـــقلا نــيوـــكت لاـــجـــم يف

 هذهبو .ةلهؤملا تالـباـقلا تاراـــطإلا نـــم ةــــيــنـــطوـــلا تاـــعاـــطــقلا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا

،ةيمومعلا ةحصلا يف تالباقلل يلاعلا نيوكتلا نامض –

 يتـلا ةركتبملا ةـيــجوـغادــيـبــلا لئاسولاو مئاعدلا دامتعا –
،نيوكتلا جمارـبـل لـثـمأ قيــبـطـتــب حمـســت

 ميدــــــقتو نـــيوـــكـــتلا جــــمارــــب ذيـــــفــنـــتل مــظــتــنملا ميــــيـــقـــــتـلا –
،اهنيسحتل ةيمارلا تاحارتقالا

،هطاشن نادـيم يف يملـــعلا ثـــحبلا ريوــــطت يف ةمـــهاـــسملا –

 ىوتسملا نيسحتو لصاوتملا نيوكتلا تارود ميظنت –
 تالباقلل ةينهملا تاءافكلا ريوطت ضرغب تامولعملا ديدجتو
،ةيمومعلا ةحصلل

 نيـســـحتو صـصـــخـــتـــــملا نـــــــــــــــــيوـــكــــــتـــلا جمارـــــب حارــــــتـــقا –
،فراعملا ديدجتو ىوتسملا

 اقبط تاقباسملاو تاــناــحتــمالا ءارـــجإ ةـــعباـــتمو ميـــظنت –
،لمعلا هب يراجلا ميظنتلل

 وأ ،بترلا ضعبب قاحــتلالل ةيلــــيمــكت تاـــنيوـــكت ميدــــقت –
 ،ايلع بتر ىلإ ةيقرتلا

 ةيجوغاديبلا جماربلا ماجسناو فييكتو دادعإ يف ةكراشملا –
،هطاشنب ةلصلا تاذ صصختلاو  عرفلاو ناديملا يف نيوكتلل

،هطاشن نادـيـمب ةــقـلــعــتـملا تاــساردــلا دادـعإ يف ةــمــهاــسملا –

 تاـيـقـتـلمو ةــيــسارد ماــيأ يـف ةكراـشـــملا وأ/و مـيـظــنـت –
 يف لخدت يــتلا لئاسـملا جلاعت ةيـنـطو تاودـنو تارـمـتؤمو
،هتاصاصتخا لاجم

 تاسسؤملاو تاـئـيـهلا عـم لداـبـتو نواــعـت تاـقالـع طبر –
.اهتيقرتو ماهملا سفن اهل يتلا ةينطولا

يناثلا لصفلا

ريّسلاو ميظنتلا

 ،ريدم هريديو هــــيجوــــت سلـــجم دـــهـــعـــملا ّريــــــســـي :٤ ةّداملا
.يملع سلجمب دّوزيو

 لوألا مسقلا

هيجوتلا سلجم

: هيجوتلا سلجم مضي :٥ ةّداملا



7٣ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع لاوش ٠٣
13م ٢٢٠٢ ةنس يام ١٣

،دهعملل يلخادلا ماظنلا عورشم –

،دهعملل يلخادلا ميظنتلا عورشم –

،ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملا عورشم –

،تاقافتالاو تايقافتالاو تاقفصلاو دوقعلا –

،اهضفر وأ اياصولاو تابهلا لوبق –

 اهيف فرصـــتلاو تاراـقعلاو  ةلوقـــنملا كالـــمألا تاءاــــنتقا –
     ،راجيإلا دوقعو

،اهتنايصو تازيهجتلاو تايانبلا ظفحل ةيونسلا جماربلا –

 همدقيو هّدعي يذلا دهعملا تاطاــشــن نع يونـــسلا رـــيرقتلا –
.دهعملا ريدم

 نيترم ةيداع ةرود يف هيجوتلا سلجم عمتجي :٨ ةّداملا
 بلطب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو .ةنسلا يف )2(
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم وأ هسيئر نم

 لك لاــمعأ لودــج هيـــجوــتلا سلـــجم ســـيئر دــــعي :٩ ةّداملا
 لك ىلإ هلسريو ،دهعملا ريدــم نــم حارــــتقا ىلع ءاــــنب عامـــتـــجا
 خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥1( رشع ةســـمـــخ لبـــق ،ءاــضــــعألا
 ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو ،عامتجالا
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود ةيداعلا

 روضحب ّالإ هيجوتلا سلجم تالوادم ّحصت ال :٠١ ةّداملا
 سلجم ىعدتسي ،باصنلا لمتكي مل اذإو .هئاضعأ ةيبلغأ
 خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا يف ديدج نم هيجوتلا
 ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،لوادتيو ،لجؤملا عامتجالا
 .نيرضاحلا

 .نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأب هيجوتلا سلجم تارارق ذختت
 ســــــــيئرلا توــــص نوــــكي ،تاوــــصألا ددــــع يواـــــســـت ةــــلاــــح يفو
.احجرم

 سلـــجم تالوادـــــم رـــضاـــحم ةــــســــلـــجلا نيـــمأو ســــيئر عّقوــــــي
 فرط نم رّشؤمو مّقرم ،ّصاخّ لجس يف نَّودُت يتلا هيجوتلا
.سيئرلا

 ريزولا ىلع هيجوتلا سلجم تالوادم ضرعت :١١ ةّداملا
 )8( ةينامثلا مايألا لالخ ،اهيلع ةقفاوملل  ،ةحصلاب فّلكملا
 نيثالث دعب ةذفان تالوادملا حبصتو .عامتجالا خيراتل ةيلاوملا
 ّالإ ةحصلاب فلكملا ريزولا ىلإ اهلاسرإ خيرات نم اموي )٠3(

 .لجألا اذه لالخ غلبت ةحيرص ةضراعم ةلاح يف

 قداصيو يلخادلا هماظن هيجوتلا سلجم ّدعي :٢١ ةّداملا
.لوألا هعامتجا لالخ هيلع

يناثلا مسقلا

 رـيدـملا

 ريزولا نم رارــق بـــجوـــمب دهـــعــملا رـــيدــــم ّنيعي :٣١ ةّداملا
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،ةّحصلاب فّلكملا

 هذهبو ،دهعملل نســحلا رـــيّسلا رـــــيدــملا ىلوتي :٤١ ةّداملا
: ةفصلا

،ةيندملا ةايحلا لامعأ لك يفو ةلادعلا مامأ دهعملا لثمي –

،هيجوتلا سلجم تالوادم ذيفنت ىلوتي –

،دهعملل يلخادلا ماظنلاو يلخادلا ميظنتلا يعورشم ّدعي –

،دهعملا تاباسحو ةيريدقتلا تاينازيملا عيراشم دعي –

 ميظنتلا راطإ يف قافتاو ةيقافتاو ةقفصو دقع لك مربي –
،هب لومعملا

 نيعوضوملا نيمدختـسملا ىلـع ةيـّملـسلا ةـطلسـلا سرامي –
،هتطلس تحت

 نيمدختـسملا ءانثتساب  ،دهعملا يمدختـسم عيمج ّنيعي –
،مهنييعتل ىرخأ ةقيرط تررقت نيذلا

 ىلإ هلسريو ،دهعملا تاطاشن نع يونسلا ريرقتلا دعي –
.هيلع هيجوتلا سلجم ةقداصم دعب ،ةيصولا ةطلسلا

.دهعملا ةينازيم فرصب رمآلا وهو

: ماسقأ ءاسؤرو ،)2( ريدم ابئان ريدملا دعاسي :٥١ ةّداملا

،ةيجوغاديبلا نوؤشلاب فّلكم ريدم بئان –

،ةيلاملاو ةماعلا ةرادإلاب فّلكم ريدم بئان –

.ماسقأ ءاسؤر –

 بجومب  ةيجوغاديبلا نوؤشلاب فلكملا ريدملا بئان ّنيعي
 فّلكملا ريزولاو ةّحصلاب فّلكملا ريزولا  نيب كرتشم رارق
.يلاعلا ميلعتلاب

 ءاسؤرو ةيلاملاو ةماعلا ةرادإلاب ّفلكملا ريدملا بئان ّنيعي
.ةحصلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب ماسقألا

 رارق بجومب دهـعـملل يلــخادلا مـــيــظــنتلا ددـــحـــي :٦١ ةّداملا
 ةطلسلاو ةيلاملاو ةّحصلاب نيفّلكملا نيريزولا نيب كرتشم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

 بجومب دهعملل يـــجوــغادــــيبلا مـــيـــظــنـــتلا ددــــــحي :7١ ةّداملا
 ميلعتلاو ةحصلاب نيّفلــــكملا نــــيرـــيزوـــــلا نيـــب كرـــتـــشـــم رارـــــق
.يلاعلا

ثلاثلا مسقلا

 يملعلا سلجـملا

 ّنيعي دهعملا نم ذاتسأ يملعلا سلجـملا سأري :٨١ ةّداملا
 )3( ثالث ةدمل  ةيذاتسألا فص نم نيمئادلا ةذتاسألا نيب نم

 ةّحصلاب ّفلكملا ريزولا  نيب كرتشم رارق بجومب تاونس
.يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولاو
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 .نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأب يملعلا سلجملا ءارآ ذختت
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو

 قداصيو يلخادلا هماظن يملعلا  سلجملا ّدعي :٢٢ ةّداملا
.لوألا هعامتجا لالخ هيلع

ثلاثلا لصفلا

ةيلام ماكحأ 

 رارـق بــجوــمب دهــعــملا ةيــنازــيم ةـــنودـــم دّدــــحت :٣٢ ةّداملا
 ّفلــكـــملا ريزوــــلاو ةـــحــصلاب ّفلـــكملا رــــيزوــــلا نيـــب كرـــتــــشـــم
.ةيلاملاب

 تاداريإلل باب ىلع دهعملا ةينازيم لمتشت :٤٢ ةّداملا
.تاقفنلل بابو

 : يتأي ام تاداريإلا نمضتت

 ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةــلودــلا نــم ةــحوــنــمملا تاــناــعإلا –
،ةيمومعلا تائيهلا وأ تاسّسؤملاو

،اياصولاو تابهلا –

،ةفلتخملا تاداريإلا –

.ةسّسؤملا طاشنب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك –

: يتأي ام تاقفنلا نمضتت

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

 .هفادهأ قيقحتل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك –

 هضرعيو ،ةينازيملا عورشم دهعملا ريدم ّدعي :٥٢ ةّداملا
 ةـكرـتـشـملا ةـقـفاوـمـلـل  هلسري مث ،ةلوادملل هيجوتلا سلجم ىلع
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةحـصـلاـب فلـكـملا رـيزوـلا نيب

 ةبساحملا دعاوقل اقبط دهعملا ةبساحم كسمت :٦٢ ةّداملا
 وأ  هنّيعي بساحم نوع ىلإ لاومألا لوادت دنسيو .ةيمومعلا

.ةيلاملاب فّلكملا ريزولا هدمتعي

 يلام بقارم دهـــعملل ةـــيلاــــملا ةــباــقرلا ىلوـــــتي :7٢ ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هنّيعي

 ةّيـــمــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موـــسرــملا اذــه رــشـــني : ٨٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يام ٥2 قفاوـملا 3٤٤1 ماــع لاوـــش ٤2 يف رئازـــــجلاب رّرـــح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

 : دهعملل يملعلا سلجـملا  مضي

،دهعملا ريدم –

،ةيجوغاديبلا نوؤشلاب فلكملا ريدملا بئان –

،ةيجوغاديبلا  ماسقألا ءاسؤر –

،ءاضتقالا دنع ،ثحبلا رباخمو تادحولا ءاردم وأ ريدم –

،نيمئادلا ةذتاسألا نع بختنم لثمم –

.ةيذاتسألا فص نم ةذتاسألا لثمم –

 بجومب يملعلا سلجـملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت
 فّلكملا ريزولاو ةّحصلاب فّلكملا ريزولا  نيب كرتشم رارق
 ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل يلاعلا ميلعتلاب
.ةدحاو ةرم

 تايصوتو ءارآ ءادبإب يملعلا سلجملا فّلكي :٩١ ةّداملا
: اهنم اميس ال ،يملعو يجوغاديب عباط تاذ ةلأسم لك يف

،يجوغاديبلا هبناج يف ةسسؤملا عورشم –

 نيوكتلل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاططخملا عيراشم –
،ثحبلاو فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو

،ةكارشلا جمارب –

 تاــــناــحــتــمالا ناـــجل لـــيــكــشــتو تاـــناـــحــتــمالا مـــيــظــنــــت –
،تاشقانملاو

،ةساردلا ةياهن تاركذم عيضاوم –

،ةيلودلاو ةينطولا يملعلا نواعتلاو لدابتلا جمارب –

،نيوكتلا جهانمو ىوتحمو ميظنت –

،ةذتاسألا فيظوت –

  .هطاشن لاجمب ةلصلا تاذ ةينقتلاو ةيملعلا قئاثولا –

 لك نأشب يملعلا سلجـملا رطخي نأ دهـــــعملا رــيدـــم نـــكـــمي
.ينيوكت وأ يجوغاديب عباط تاذ ةلأسم

 ءانب ،ةيداع ةرود يف يملعلا سلجملا عمـــتـــجي :٠٢ ةّداملا
 نأ هنكميو .ةنسلا يف )2( نيترم ،هسيئر نم ءاعدتسا ىلع
 نم وأ ،هسيئر نم اّمإ بلطب ،ةيداع ريغ تارود يف عمتجي
 عامتجا لكل ررحيو .دهعملا ريدم  نم وأ هئاضعأ )2/3( يثلث
 فرط نم رشؤمو مّقرم ،ّصاخ لجس يف نّودي رضحم
.سيئرلا

 روضحب ّالإ يملعلا  سلجملا عامتجا حصي ال :١٢ ةّداملا
  سلجملا ىعدتسي ،باصنلا لمتكي مل اذإو .هئاضعأ ةيبلغأ

 عامتجالا خيرات يلت يتلا  مايأ )8( ةينامثلا يف ديدج نم
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،لوادتيو ،لجؤملا
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قحلملا


تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملا ةمئاق

ناسملتل تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا


وزو يزيتل تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا


ةبانعل تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

رقملا تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملا

ناسملت ةيدلب


وزو يزيت ةيدلب


ةبانع ةيدلب

 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام

––––––––––

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،2202 ةنس ليربأ 71 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس يام 32
.ةافولا ببسب ،ايضاق هتفصب ،يحضو يلاليج دّيسلا ماهم

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

 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام
 نيــســحـتو يعاـنطــصالا حـــيــقلـــتلل يـــنــطولا زــــكرــــملل
.تالالسلا

––––––––––

 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 تيأ يدهم دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا
 حيقلتلل ينطولا زكرملل اماع اريدم هتفصب ،نايزم رمعأ
.تالالسلا نيسحتو يعانطصالا
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 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةكرح ةدحو سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
 ةلاكولاب جراخلا يف ةيرئازجلا تاءافكلا فيظوتو
 نــماــضــتلا لــجأ نـــم يلودـــلا نواـــعــتلل ةـــيرئازــــــجلا

 .ةيمنتلاو
––––––––––

 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،راونلوب ديلو دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 32 قــفاوـــملا

 جراخلا يف ةيرئازجلا تاءافكلا فيظوتو ةكرح ةدحول اسيئر
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولاب

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

 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاساردلاب نيّفلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
 ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب ثحبلاو
.ةلماشلا

––––––––––

 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا دّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 32 قفاوملا
 ينطولا دهــعــملاب ثـــحــبلاو تاــــساردلاب نيـــــّفلــكم ،مـــهؤاــــمـــسأ
: ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

،يڤالز لامج –

،يشروط ىليل –

.نورتأ ةيدان –
`````````````````````````H````````````````````````̀

 32 قفاوملا 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام
.لدعلا

––––––––––

 3441 ماع لاوش 22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يتآلا دــــــّيسلاو ةدّيسلا نـّيـعـت ،2202 ةـــــنس ياـــــم 32 قـــفاوملا
: لدعلا ةرازوب ريدم يبئان ،امهامسا

،تاظوفحملاو قئاثولل ريدم ةبئان ،شامح ةيجس –

.طبضلا ةباتك كالسأ رييستل ريدم بئان ،يدعس بيط –

ةّيدرف ميسارم
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،راكتبالا مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،ةسيدوب لامك –

 عـيراشملا مسقب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،رورعز ايسآ –
،ةيبنجألا ةرشابملا تارامثتسالاو ىرـبكلا

 ةدوجلا مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،يتيهنأ نيساي –
،يعانصلا نمألاو

 تاعانصلا مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،موغلش راـمع –
 داوملاو ءانبلا داومو ةينالديصلاو ةيكيتسالبلا – ةيئايميكلا
،ةيلحملا

 تاعانصلا مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،ةـبارع رضخألا –
،ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيليوحتلا

 تاساردلل اسيئر هتفصب ،نوميم رماع مالسلا دبع دـمحم –
.ةيداصتقالا تاساردلا مسقب

–––––––––––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةلــيــمـــج ةّديـــسلا ماــــهــــم ىهـــنـــت ،2202 ةــــنـــــس ياــــم 91 قـــــفاوـــــملا

 ةلوانملاو جامدإلا مسقب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،شوشاب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب
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 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.اقباس – ةراجتلا ةرازوب

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يشايع ةمطاف ةّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

 ،اقباس – ةراــجــتلا ةرازوــــب ميـــظـــنتلل رـــيدـــم ةـــبئان اهتـــــفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل
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 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
 ةرازوب ماــهــم ءاــهــنإ نـــمــضـــتـــت ،2202 ةــــنـــس ياـــم 91
.اقباس – ةيئاملا دراوملا

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةنس سرام 03 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس يام 91 قــفاوـــــملا

 دراوملا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا نيّديسلاو نيتّديسلا ماهم ،2202
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس – ةيئاملا

 ةمظنألاو يلآلا مالعإلل اريدم هتفصب ،بتال ديمحلا دبع –
،ةيمالعإلا

 تآــشـــنملا ريـــيــستل رــــيدــم ةـــبئان اهـــتــفــصب ،يـــجاــب ةزـــياـــف –
،ريهطتلل ةيدعاقلا

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةفّلــــكم ماــــهم ءاـــهـــنإ نمـــضـــتي ،2202 ةنــــس ياـــــم 91
.اقباس – ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يرودق ةكرابم ةّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

 ،اقباس – ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل
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 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 91

.ةملاق ةيالو يف
––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يبلاعث ريمس ّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

 ةفيظوب هـفـيـلـكـتـل ،ةملاـق ةـيالو يف ةـفاـقـثــلــل ارــيدــم هـتــفصب
.ىرخأ

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

 3441 ماع لاوش 81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا
.اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا
 مهفيلكتل ،اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ىرخأ فئاظوب

 مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،عيميرد نب ديعسلا –
 داومو ةينالديصلاو ةيكيتسالبلا – ةيئايميكلا تاعانصلا
،ةيلحملا داوملاو ءانبلا

 تاسسؤملا معد مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،نوـقع دادقم –
،ةطسوتملاو ةريغصلا

 ةدوجلا مسقب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،يداز نب ةديرف –
،يعانصلا نمألاو

 عيراشملا مـسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،ةعيبصوب حلاص –
،ةيبنجألا ةرشابملا تارامثتسالاو ىرـبكلا

،راكتبالا مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،يليلج ميرك –

 ةعباتم مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،يحاتفم يلاليج –
،ةصصوخلا تايلمعو ةلودلا تامهاسم

 ةيقرت مســـــقب تاــــساردلل ةرـــيدــم اهـــتفـــصب ،مالــع لاــــمأ –
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا
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،نيوكتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ينول ةديرف –

 مالعإلا تاكبشل ريدم بئان هتفصب ،ينونقاول ديجم –
.يلآلا

––––––––––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نيتّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

 ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،اقباس – ةيئاملا دراوملا ةرازوب
: ىرخأ

،تاعزانملاو ميظنتلل ةريدم اهتفصب ،حاوك ةيدان –

 دراوملا نيمثتل ريدم ةبئان اهتفصب ،فولخم ةميرك –
.ةيرشبلا

––––––––––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ىفطصم ّديــسلا ماــــهــــم ىهــنـــت ،2202 ةــــنـــس ياــــم 91 قــــفاوــــملا

 نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،ةفلــخ نب
 هتلاحإل ،اقباس – ةيئاملا دراوملا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا

.دعاقتلا ىلع

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

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــــنس ياـــــم 91
.ناسملت ةيالو يف ةيئاملا دراوملا

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يرهاط ةميسن ةّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

 اهفيلكتل ،ناسملت ةيالو يف ةيئاملا دراوملل ةريدم اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

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

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.ةيدملا ةيالو يف ناكسلاو

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يروقش دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

 هفيلكتل ،ةيدملا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.ةئيبلا ةرازوب ةماعلا

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،رجات قوراف دّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

 ةفيظوب هفيلكتل ،ةئيبلا ةرازوب ةماعلا ةرادإلل اريدم هتفصب
.ىرخأ

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

 3441 ماع لاوش 81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييـعـتـلا ناـنـمضتـي ،2202 ةـــــنس ياـــــم 91 قـــفاوملا
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

: ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب

،اشتفم ،يلع يديس يحتف –

.نواعتلاو لاصتالاو ميظنتلل اريدم ،ةدوع نب راتخم –

–––––––––––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

: ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب نيشتفم

،زوزم نب رضخل –

.ةفلاخوب نيدلا دامع –

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

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةفاقثلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.نونفلاو

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا
: نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،ةشتفم ،يرودق ةكرابم –

 يفاقثلا جاتنإلا عيزوت ميظنتل اريدم ،يبلاعث ريمس –
،ينفلاو

.ةيفاقثلا تاكلتمملا درجل ريدم بئان ،اباب قازرلا دبع –
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،تاساردلل اريدم ،ةبارع رضخألا –

،اشتفم ،يحاتفم يلاليج –

،اشتفم ،ةسيدوب لامك –

،اشتفم ،موغلش رامع –

،ةيعانصلا ةلوانملاو جامدإلا ريوطتل ةريدم ،مالع لامأ –

،ةيعانصلا ةيكلملاو ةدوجلل ةريدم ،يداز نب ةديرف –

،رامثتسالا ةيبذاجل ةريدم ،رورعز ايسآ –

،يداصتقالا ءاكذلل اريدم ،نوقع دادقم –

 داومو ةيئايميكلا تاعانصلل اريدم ،عيميرد نب ديعسلا –
،ءانبلا

 ةــيـــمـــنــتلاو ثــــحــبلاو راـــكــتــبالل ارــــيدـــم ،يلـــــيلــــج ميرــــــك –
،ةيجولونكتلا

 ىربكلا ةيرامثتسالا عيراشملل اريدم ،ةعيبصوب حلاص –
،ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالاو

 لاــمــعأ مــعدو يعاــنصلا نــمألل ارــيدــم ،يتــيــهـــنأ نيساـــي –
،ةئيبلا ةيامح

.يعانصلا راقعلل اريدم ،نوميم رماع مالسلا دبع دـمحم –
––––––––––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شوشاب ةليمج ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

 ةددجتملا تاقاطلاو ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تاعانصلل ةريدم
.ةعانصلا ةرازوب

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

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يراكوب زيزع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

 ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

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

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 افّلكم ،يلاوع لالب دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

 3441 ماع لاوش 81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييـعـتـلا ناـنـمضتـي ،2202 ةـــــنس ياـــــم 91 قـــفاوملا
.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازوب

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نهؤامسأ ةيتآلا تادّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

: يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازوب

،نواعتلاو تاعزانملاو ميظنتلل ةريدم ،حاوك ةيدان –

 رطاخم نم ةياقولاو ريهطتلل ةريدم ،يرهاط ةميسن –
،تاناضيفلا

.ةيرشبلا دراوملل ريدم ةبئان ،فولخم ةميرك –
–––––––––––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،رجات قوراف دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا
.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازوب ةماعلا ةرادإلل

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

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.نوميميت ةيالو يف ةضايرلاو

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يرزام ديمحلا دبع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

.نوميميت ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم
`````````````````````````H````````````````````````̀

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاساردلاب ةّفلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب صيخلتلاو

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يزودنق ءامسأ ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم
`````````````````````````H````````````````````````̀

 3441 ماع لاوش 81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييـعـتـلا ناـنـمضتـي ،2202 ةـــــنس ياـــــم 91 قـــفاوملا
.ةعانصلا ةرازوب

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا
: ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ
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 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ميظنتلا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلاو

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يشايع ةمطاف ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

 ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلل ةريدم
.تارداصلا

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

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاساردلاب ةّفلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب صيخلتلاو

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ريفادأ ةينوص ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم
`````````````````````````H````````````````````````̀

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ناويد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.لقنلا ريزو

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،وبحب قازرلا دبع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

.لقنلا ريزو ناويدل اسيئر

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.نيتيالو يف ناكسلاو

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

،ةنتاب ةيالو يف ،يروقش دـمحم –

.ةيدملا ةيالو يف ،قودص جاح ريهز دـمحم –

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

 قفاوملا 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم يتبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يام 91
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب

––––––––––

 3441 ماع لاوش 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناتدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يام 91 قفاوملا

: ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب ريدم يتبئان

 ةيدايعلا تاساردلا ةيقرتل ريدم ةبئان ،وبع ةدع ىليل –
،ينالديصلا ثحبلاو

.تاعزانملل ريدم ةبئان ،يوايحي ةظيفح –

 لوألا ريزولا حلاصم

 ٣٤٤١ ماع ناضمر ٦٢ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 يرازولا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ليرفأ 7٢ قفاوملا
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع رفص ٩١ يف خرؤملا كرـتـــشـملا
 تاسسؤملا ددـــحـــي يذــــلا ١٢٠٢ ةــنس رــبــمــتــبس ٦٢
 .اهليومت ةداعإ تايفيكو طورشو ةرثعتملا ةرغصملا

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 تاسسؤملاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولاو
،ةرغصملا

 يف خرؤملا 432-69 مقر يسائرلا موسرملا ىــضـتــقـــــمـب–
 قلعتملاو 6991 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 71٤1 ماع رفص 61
 ،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت معدب

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىــضـتـقــمبو–
 يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 692-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 6991 ةــــــنس رــــبمتبس 8 قـــــفاوملا 71٤1 ماــــع يـــناثلا عــــيبر ٤2
 ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

 يف خرؤملا ٠92-3٠ مــقر يذيفنتلا موسرــملا ىضــتـقـمبو–
 ددحي يذلا 3٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٤2٤1 ماع بجر 9

 ،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،ممتملاو لدعملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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 62 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 3 يف خرؤملا 93–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قـلـعـتملاو ٠991 ةــنس رــياـــنـــي ٠3 قــــــفاوملا ٠1٤1 ماــــــع بجر
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

 8 يف خرؤملا ٥6–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 2991 ةنس رياربف 21 قفاوملا 21٤1 ماع نابعش
 لدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،ممتملاو

 يف خرؤملا 3٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 913–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ 7 قفاوملا ٥2٤1 ماع نابعش 22
 اهدامتعاو ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا ريبادت دادعإ ئدابم
،اهذيفنتو

 يف  خرؤملا ٤6٤–٥٠ مقر يذيفنتلا  موسرملا  ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٥٠٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا 62٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤
 82 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم

 يف خرؤملا 973–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2ةنس ربمفون 12 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 3٠2–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 21٠2 ةنس ويام 6 قفاوملا 33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤1
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

 يف خرؤملا ٤12–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 21٠2 ةنس يام ٥1 قفاوملا 33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 32
 يف ةـيـئاذـغـلا تاـفاضملا لاـمـعـتسا تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا

 يف  خرؤملا ٠62–31  مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 31٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤3٤1  ماع نابعش 82
،يحالفلا لصألا تاذ وأ ةيحالفلا تاجتنملا ةيعون ماظن

 ٥ يف خرؤملا 873–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 31٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٥3٤1 ماع مرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

 يف خرؤملا 663–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا 63٤1 ماع رفص 22
 حومسملا تاثولملا لاجم يف ةقبطملا تايفيكلاو طورشلا

،ةيئاذغلا داوملا يف اهب

 خرؤـــملا ٠92-٠2 مـــقر يذـــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
 يذلا ٠2٠2 ةنس ربوتكأ 21 قــفاوملا 2٤٤1 ماـــع رـــفص ٤2 يف

 لوألا رـــــيزوــــلا ىدـــــــل بدـــــتنملا رــــيزوــــلا تاــــــيحالص ددحي
،ةرغصملا تاسسؤملاب فـــــلكملا

 رفص 91 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
 ددــحــي يذــلا 12٠2 ةــنس رــبــمــتــبس 62 قــــــفاوملا 3٤٤1 ماـــع
 ةداـعإ تاــيــفــيــكو طورشو ةرــثــعــتملا ةرــغصملا تاسسوملا

،اهليومت

: يتأي ام نارّرقي

 ٤1 ةداملا ماكحأ ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
 3٤٤1 ماع رفص 91 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاا نم
 ةرغصملا تاسسؤملا ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا
: يتأي امك ررحتو ،اهليومت ةداعإ تايفيكو طورشو ةرثعتملا

 باشلا ،ليومتلا ةداعإ تاءارجإ نم ىنثتسي : ٤1 ةداملا“
 ةرغصملا تاسسؤملا باحصأ عيراشملا ووذ بابشلا وأ
: ةرثعتملا

،لالغتسالل يفاضإلا أفاكملا ريغ ضرقلا نم ةديفتسملا –

 ضرقلاب ةقلعتم ةيئانثتسا تاءارجإ يأ نم تدافتسا يتلا –
،ةلاكولا ضرق وأ /و يكنبلا

 عيبب اهباحصأ ماق يتلا ةرثعتملا ةرغصملا تاسسؤملا –
.”هتيفصت وأ /و داتعلا

 ّةيـــــــمـــسّرلا ةدــــــيرـــــــجلا يف رارـــــــــقلا اذــــــــه رـــــــــشـــني : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ليرفأ 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 62 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو




ةيوار نامحرلا دبع

 ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا
ةرغصملا تاسسؤملابفلكملا

تافايض ميسن

ةعانصلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع نابعش 7٢ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 داــمـــتعا نمـــضتــي ،٢٢٠٢ ةنــــس سراـــم ٠٣ قـــفاوــــملا
 نابجألل ةينقتلا  صئاصخلل ةددحملا ةينفلا ةحئاللا

.ةينبجلا تاصصختلاو
––––––––––––

،ةعانصلا ريزو  ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةحصلا ريزوو
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 يف خرؤملا 27–٥1 مقر يذيـفنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
 ٥1٠2 ةنس رياربف 11 قفاوملا 63٤1 ماع يناثلا عيبر  12
 ةياقولل تاعاطقلا ةددعتملا ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
  اهميظنتو  اهماهم ديدحتو ،اهتحفاكمو ةلقنتملا ريغ ضارمألا نم
،اهريسو

 خرؤـملا 271–٥1 مــقر يذيــفـنــتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس وينوي ٥2 قــفاوــملا 63٤1 ماــع ناــضــمر 8 يـف
 صــئاـصـخلا لاــجم يـف ةـقـبـطـملا تايفيكلاو طورشلا ددحي
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبورـكــيـملا

 يف خرؤملا 992–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
  ددحي يذلا 61٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 83٤1 ماع رفص 32

 ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوللا هذه فيظنت تارضحتسم اذكو ،ةيئاذغلا داوملا

 يف خرؤملا ٠٤1–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 71٠2 ةنس ليربأ 11 قفاوملا 83٤1 ماع بجر ٤1

 داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

 يف خرؤملا 821–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس يام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر  82

،ةيفيرلا  ةيمنتلاو  ةحالفلا ريزو تايحالص

 8 يف خّرؤملا 393–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
  ٠2٠2 ةنس ربمسيد 32 قفاوملا 2٤٤1  ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 رفص 92 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 تافصاومب قلعتملاو 3991 ةنس تشغ 81 قفاوملا ٤1٤1 ماع
،هضرعو كالهتسالل دعملا بيلحلا عاونأ ضعب

 ٥1 يف خرؤملا كرــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقـــــلا ىضتـــــقمبو –
 ٤1٠2 ةـــــنس سراـــــم 71 قــــــفاوملا ٥3٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
 دعاوقلا ددحي يذلا ينقتلا ماظنلا ىلع ةقداصملا نمضتملاو
،”لالح“ ةيئاذغلا داوملاب ةقلعتملا

 قفاوملا ٠2٤1 ماع بجر 71 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
  بيلحلا  قوحسم  تافصاومب قلعتملاو 9991 ةنس ربوتكأ 72
 هقيوستو هلامعتساو هتزايحو هضرع طورشو يعانصلا

،ممتملاو لدعملا ،كلذ تايفيكو

: يتأي ام نورّرـــقي

 موسرملا نم 82 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 62٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤ يف خرؤملا ٤6٤–٥٠ مقر يذيفنتلا
 روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا
 ةددحملا ةينفلا ةحئاللا دامتعا ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ
.ةينبجلا تاصصختلاو نابجألل ةينقتلا صئاصخلل

 : ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت  : ٢ ةداملا

،نابجألا •

،بيلحلا لصم نبج •

،بئاذلا نبجلا •

،ةينبجلا تاصصختلا •

.ةبئاذلا ةينبجلا تاصصختلا •

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي : ٣ ةداملا

  ةـيرــط هتـيـنـب ،جــضاــن  رــيــغ وأ  جـــضاــن  جوـتـنـم : نبــج – 
 ،هفيلغت نكـميو ،ةـياـغـلل  ةـبـلـص وأ  ةــبــلص ،ةــبـلـص  فـصــن وأ

 نييزاكلا /بيلحلا لصم تانيتورب نيب ةبسنلا هيف زواجتت ال
: هيلع لصحتملاو ،بيلحلا يف ةدوجوملا ةبسنلا كلت

 بيلحلا ،بيلحلا تانيتوربل يئزجلا وأ يلكلا رثختلاب )أ(
 ةدشق ،ةدشقلا ،ايئزج ةدشقلا عوزنم بيلحلا ،ةدشقلا عوزنم
 هذه نم طيلخ وأ اهدرفمب ،بيلحلا ضيخم وأ بيلحلا لصم
 ةمئالملا رثختلا لماوع نم اهريغوأ ةبورلا لمع لعفب ،داوملا

 ،رثختلا اذه نع جتانلا بيلحلا لصمل يئزجلا ريطقتلابو
 تانيتورب زيكرت ىلإ يدؤي نبجلا عنص نأ أدبم ةاعارم عم
 تانيتورب ىوتحم نإف يلاتلابو ،)نييزاكلا اصوصخ( بيلحلا
 يف تانيتوربلا ىوتحم نم حضاو لكشب ىلعأ نوكي نبجلا

 يف تمدــخــتسا يتــلا ،هالــعأ ةروــكذملا ةــيـــلوألا داوملا طـــيـــلـــخ
،وأ/و ،نبجلا ةعانص

 رثخت ىلإ يدؤت يتلا عينصتلا تاينقت لامعتساب )ب(
 ،بيلحلا نم ةيتأتملا تاجوتنملا وأ/و بيلحلا تانيتورب
 صئاـــصــخ هل يئاــــهن جوــــتــنـــم ىلع لوــــصــحلاب حـــمـــسي لـــكــــشب
 جوتــنــملل ةـــهباــشم ةـــيــقوذ ةيوـــضــعو ةيئايـــمـــيــــكو ةــيئاـــيزـــيف
.هالعأ )أ( ةرقفلا يف فّرعملا

 دعب ةرشابم كالهتسالل زهاج ريغ نبج : جضان نبج–
 ةجرد يف تقولا ضعبل هب ظفتحي نأ بجي ذإ ،هعينصت
 تارــــــيـــــــغــــتلا ثادـــــــــحإل ةــــيرورـــــضلا طورــــشلا نــــمـــــضو ةرارحلا
.نبجلل ةزيمملا ةيئايزيفلاو ةيئايمكويبلا

 اساسأ هجاضنإ متي جضان نبج :نفعلاب جضان نبج –
.نبجلا حطس ىلع وأ/و هتلتك يف ،هل زيمملا نفعلا ومن ةطساوب

 جضان ريغ وأ جضان نبج :ةيرطلا ةنيجعلا وذ نبج –
 رمختلا ةيلمع نع لقتسم لكشب ضرعت دق نوكي نأ نكمي
 ةوهطم ريغ هتنيجع نوكتو ،ىرخأ تارمخت ىلإ ،ينبللا

.ةطوغضم ريغو

 طغض هيف متي نبج :ةطوغضملا ةنيجعلا وذ نبج –
.جضنلل عضوي مث ،بحسلا ةيلمع دعب بيلحلا بئار

 نأ نكمي ،اليلق ةحلام هتنيجع ،جضان نبج :قرزأ نبج –
 تاذ ةيلخاد تاينفع دوجو ببسب ابوقثمو اطولخم نوكي
.يدامر ضيبأ ىلإ رضخم قرزأ نول
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 هتينب ،جضان نبج :يحلم لولحم يف ظوفحم نبج –
 ىلإ ضيبأ نول تاذ ةنيجعلا نوكت ،ةيرط ىلإ ةكسامتم
 ابيرقت ةيلاخو عيطقتلل مئالم صارتم جيسن تاذو ّرَفْصُم
 هجاضنإ متي ،ةيقيقح ةرشق هيدل سيل نبجلا اذهو .بوقثلا نم
 هتئبعت وأ هعيب تقو نيح ىلإ يحلم لولحم يف هظفحو
 يف ةظوفحملا نابجألا ضعب يوتحتو .كلهتسملل هعيب دصق
 نم اءزج ربتعت لباوتو ةقيقد باشعأ ىلع يحلملا لولحملا

.اهتيوه

 تقو دعب كالهتسالل زهاج نبج :جضان ريغ نبج –
.هعينصت نم ريصق

 هريمخت دنع اساسأ عضخ ،جضان ريغ نبج :ضيبأ نبج –
.ينبللا رمختلل

 تانئاك ىلع يوتحي نأ بجي ،ضيبأ نبج :جزاط نبج –
.كلهتسملل هعيب دنع ةقيقد ةيح

 وذ وأ بلص فصن ،بلص جوتنم :بيلحلا لصم نبج –
:ةيتآلا قرطلا ىدحإب اساسأ هيلع لوصحلا متي ،ةيرط ةنيجع

،بلاوق يف زكرملا جوتنملا عضوو بيلحلا لصم زيكرت•

 ةفاضإ عم ةرارحلا قيرط نع بيلحلا لصم ريثخت•
.ضمح ةفاضإ نودب وأ

 لبق ،اقبسم بيلحلا لصم زيكرت نكمي ،ةلاح لك يف
 ريثخت ةيلمع وأ بيلحلا لصمل ةيفاضإ زيكرت ةيلمع ءارجإ
 اًضيأ ةيلمعلا لمشت نأ نكميو .بيلحلا لصم تانيتورب
 ةـيـلوألا داوــملا نــم اــهرــيــغ وأ ةدـــشــقـــلا وأ ،بــيــلـحلا ةـــفاــضإ
 .رثـخـتـلا وأ زـيـكرـتـلا ةـيـلـمـع دــعـب وأ لـبــق ،ينـبـللا لـصالا تاذ
 يف نييزاكلا / بيلحلا لصم نيتورب ةبسن نوكت نأ بجيو
 ىلعأ ،بيلحلا لصم رثخت لالخ نم هيلع لصحتملا جوتنملا

 جوتنملا نوكي نأ نكميو .بيلحلا يف اهتبسن نم ريثكب
 ريغ وأ جضان بيلحلا لصم رثخت قيرط نع هيلع لصحتملا

.جضان

 ةباذإ قيرط نع هيلع لوصحلا متي جوتنم : بئاذ نبج –
 يف ،ةرارحلا لــعــفــب ،ناــبــجأ نــم طـــيـــلـــخ وأ نبج بالـــحـــتساو
 وأ ،ةيناث ٠3 ةدمل ةيوئام ةجرد ٠7 ،لقألا ىلع ،ةرارح ةجرد
 عم ةدملاو ةرارحلا ةجرد ثيح نم ةلداعم ىرخأ ةفيلوت يأ
.بيلحلا نم ايرصح ةقتشم تاجوتنم ةفاضإ مدعوأ ةفاضإ

 ةداملا ةبسن هيف تففخ بئاذ نبج : ففخم بئاذ نبج –
.ةمسدلا

 نوكي ،نابجألا نم سيل ينبل جوتنم : ينبج صصخت –
 داوملا نم رضحي ،جضان ريغ وأ  اجضان  ،رّمخم ريغ وأً ارّمخم
 بيلح ،بيلح : ةيتآلا بيلحلا نم ايرصح ةقتشملا ةيلوألا

 ،ةينبل ةمسد ةدام ،ةدشق ،ايلك وأ ايئزج ةدشقلا عوزنم
 ةيتأتم ىرخأ داوم اهيلإ فاضت نأ نكمي ،بيلحلا ضيخم

 اذــهو .جيزــمــك وأ اــهدــحوــل مدــخــتستو ،بيــلحلا نـــم اـــيرصح
: هيلع لصحتي جوتنملا

 ةروكذملا ةيلوألا داوملل يئزجلا وأ يلكلا رثختلاب امإ •
 ةقبطلل ةيئزجلا ةلازإلا دعب وأ ريطقتلا ةيلمع لبق ،هالعأ
،ةيئاملا

 ايئزج اهرثخت ىلإ يدؤت ىرخأ عينصت تاينقتب امإ •
 صئاصخ هل يئاهن جوتنم ىلع لوصحلاب حمسي لكشب ايلك وأ

.ةهباشم

 ،بئاذلا  نبجلا ريغ ينبل جوتنم : بئاذ ينبج صصخت –
 لوصحلا متيو .ىرخأ ةينبل تاجوتنمو نبجلا نم رضحي
 يدؤتو ةباذإلا مضت يتلا ةجلاعملا تاينقتب جوتنملا اذه ىلع
 هعينصت لالخ عضخي نأ بجيو ،ةيلوألا داوملا بالحتسا ىلإ
 وأ ةيناث ٠3 ةدمل ةيوئام ةجرد ٠7 ،لقألا ىلع ،ةرارح ةجردل
.ئفاكم ريثأت اهل ةرارحلا ةجردو ةدملا نم ىرخأ ةفيلوت يأ

 بئاذ ينبج صصخت : ففخم بئاذ ينبج صصخت –
.ةمسدلا ةداملا ةبسن هيف تففخ

 ةفرعملا تاجوتنملا ضعب بيجتست نأ بجي : ٤ ةداملا
.رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا تازيمملل هالعأ 3 ةداملا يف

 يف ةمدختسملا ةيلوألا داوملا نوكت نأ بجي : ٥ ةداملا
 ايرصح ةقتشم ،هالعأ 3 ةداملا يف ةفرعملا تاجوتنملا عينصت
.بيلحلا نم

 فاضت نأ نكمي ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط : ٦ ةداملا
: ةيتآلا تانوكملا رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا ىلإ

،ةيئاذغ ةيعون تاذ حلملا لئادبو حلملا –

،بيلحلا نم ًايرصح ةقتشملا تاجوتنملاو بيلحلا –

،اهتاصلختسمو ةيرطعلا تاتابنلاو لباوتلا –

،ةرطعم صئاصخ اهل ةيئاذغ تانوكمو روطع –

 يف ،يئاهنلا جوتنملل ةصاخ ةهكن يطعت ةيئاذغ داوم –
 جمد عنمي ،هنأ ريغ ،يئاهنلا جوتنملا نزو نم % ٠3 دودح
،بيلحلا نم ةيتأتملا ريغ تانيتوربلاو ةمسدلا داوملا

 وأ ةيئاذغ ضارغأل ىرخأ رصانعو نداعمو تانيماتيف –
،ةيجولويزيف

 ةجتنم ايريتكب وأ /و ةراض ريغ ةينبل ايريتكب عرازم –
 ريغ ىرخأ ةقيقد ةيح تانئاكل عرازمو ةراض ريغ روطعلل

،ةراض

،ةراض ريغ ةبسانم ةرثخم ىرخأ تاميزنإ وأ ةبورلا –

،بورشلا ءاملا –

،لخلا –
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 ةيتيزلا روذبلا وأ نيتوربلاب ةينغلا تايلوقبلاو بوبحلا –
 تاجوتنملا فيلغتل اهلاكشأ فلتخمب ،ةيئاذغلا فايلألاو
،ةنوحطملا وأ ةروشبملا ريغ

 تاتبثملا عم اهطلخ وأ ءاشنلا وأ/و نيتاليجلا ةفاضإ نكمي –
 ىصقأ دحك ةيئاذغ تافاضمك اــهـب صــخرــملا تاــنــخـثـملا وأ
 تاصصختلا ىلإ ،يئاهنلا جوتنملا نم مارغوليك /مارغ ٠2
 ريغ وأ ةففخملا ،ةبئاذلا ةينبجلا تاصصختلا اذكو ،ةينبجلا
 ،ةففخملا

 ،مارغوليك /مارغ ٠2 ىصقأ دحك ،لدعملا ءاشنلاو ءاشنلا –
 ،قوحسم وأ نوحطم ،روشبم لكش ىلع ةعابملا نابجألا يف

 ىلإ سيلو روشبملا نبجلا ىلإ مهتفاضإب ،قاصتلالل عنامك
 رشبلا ةيلمع لبق نبجلا بيجتسي نأ بجيو .هسفن نبجلا

 اذه يف فّرعم وه امك ،صئاصخلا عيمجل داوملا هذه ةفاضإو
.ةمسدلا ةداملاو ةفاجلا ةداملا ةبسن ثيح نم اميس ال،رارقلا

 %٥ زوتكألل ىوصقلا ةبسنلا زواجتت ّالأ بجي : 7 ةداملا
  ينبللا لصألا تاذ تانوكم ةفاضإ دنع ،يئاهنلا جوتنملا يف

.بئاذلا نبجلا ةعانص ءانثأ

 نم )2( نيتنس دعب ذيفنتلا زيح ةداملا هذه ماكحأ لخدت
.رارقلا اذه رشن خيرات

 3 ةداملا يف ةفرعملا تاجوتنملا ددحت نأ نكمي : ٨ ةداملا
 ميظنتلا يف هيلع صوصنم عون مسا وأ ةيمستب ،رارقلا اذه نم
 اهيلع فراعتملا تافصاوملا يف ،هبايغ يف وأ هب لومعملا

 ةقباطم تاجوتنملا هذه  نوكت نأ بجيو ،يلودلا ىوتسملا ىلع
 فراــعتــملا تافـــصاوــملل هــباـــيغ دــنـــعو ،هب لوـــمــعـــملا ميــظــنــــتلل
.يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع

 رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا لكشت ّالأ بجي : ٩ ةداملا
 تابلطتملل بيجتست نأ بجيو ،كلهتسملا ةحص ىلع رطخ يأ
 ةقلعتملا كلت ،اميس ال ،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا

 ةيجولويبوركملا صئاصخلاو تاثولملاو ةيئاذغلا تافاضملاب
 ةفاظنلاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةـهـجوملا مزاوللاو ءاـيشألاو
 يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا

.“لالح“ تابلطتملا اذكو

 اهيلع صوصنملا ةيرابجإلا تانايبلا ىلع ةدايز : ٠١ ةداملا
 نأ بجي ،كلهتسملا مالعإب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف

 نبج ءانثتساب ،رارقلا اذه عوضوم تاجوتنملا مسو لمحي
: يتأي ام ،بيلحلا لصم

 نبجلا ،نبجلا : ةيتآلا تاجوتنملا ىدحإل عيبلا ةيمست –
 ،ضيبألا نبجلا ،يحلم لولحم يف ظوفحملا نبجلا ،قرزألا
 صصختلا ،بئاذلا نبجلا ،ينبجلا صصختلا ،جزاطلا نبجلا
 هيلع صوصنملا عونلا مسا وأ ةيمستلا وأ ،بئاذلا ينبجلا

 فراعتملا تافصاوملا يف ،هبايغ يفو هب لومعملا ميظنتلا يف
: يتأي امب ةلاحلا بسح لمكتو  يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع

 ةيلوألا داوملا نوكت امدنع يناويحلا فنصلا نييعت •
،ةرقبلا ريغ دحاو يناويح فنص نم ةيتأتم ةينبللا

 نم ةعنصملا تاجوتنملل ”بيلحلا جيزمب“ ةرابع •
 ىلع )2( نييناويح نيفنص نم ةيتأتم ةينبل ةيلوأ داوم
 ينبجلا صصختلا وأ نبجلا عنص يف مدختسا لاح يفو .لقألا

 ةبسن تناكو رقبلاو زعاملا نم ةيتأتم ةينبل ةيلوأ داوم
 نكميف % ٠٥ لقألا ىلع يواست يزعام لصأ نم ةفاجلا ةداملا
،”زعام فصن“ ةرابعلا لامعتسا

 ”نبجلا ةهكن“ : تارابعلاب عوــبـتـم ”رــطــعم“ فـــصوـلا •
 تاجوتنملا وأ ينبللا جوتنملا مسا وأ ”نبجلا معط” وأ
 وأ نابجألا دحأل رطع ةفاضإ لاح يف ،ةمدختسملا ةينبللا

 دنع ماكحألا هذه قبطت الو  .ىرخأ ةينبل تاجوتنم روطع
 امدنع وأ ةيرطع ضارغأل اهتاذ دح يف ةينبللا داوملا مادختسا

 ًالصحتم ةيعـيـبـط روـطـع لاـمـعـتساـب رـيـطـعـتـلا ةـيـلـمـع مـتـت
،ةينبل ةيلوأ داوم نم ايرصح اهيلع

 ينبجلا صصختلا وأ بئاذلا نبجلل ”ففخم“ فصولا •
 يف ةنّيبملا صئاصخلا جوتنملا ىفوتسا ةلاح يف ،بئاذلا
.رارقلا اذهب قحلملا

 نم مارغ ٠٠1 لكل ةمسدلا ةداملا نم ىوتحملا نييعت –
 اذإ ةبولطم ريغ نوكت ةرابعلا هذه نأ ريغ ،يئاهنلا جوتنملا
 ىلإ ةراشإ ىلع يوتحي يئاذغ مسو ىلع جوتنملا ىوتحا

،مارغ ٠٠1 لكل نوهدلا ةبسن

 ةيلوألا داوملا ىلع ةقبطملا ةيرارحلا ةجلاعملا عون نييعت –
 يأل يئاهنلا جوتنملا عضخي مل اذإ ،)ةدشقلا وأ/و بيلحلا(
،هعينصت ءانثأ ةيرارح ةجلاعم

 داوملا نم ةفاضملا ةيمكلا ،ةيوئاملا ةبسنلاب نييعت –
،جوتنملل ةصاخ ةهكن يطعت يتلا ةيئاذغلا

 ةبسنلاب “ ةوهطم ةطوغضم ةنيجع وذ نبج“ ةرابعلا –
 دنع وهطلل تعضخ يتلا ةطوغضملا ةنيجعلا تاذ نابجألل
 ةيلمع ءانثأ ،ةيوئام ةجرد ٠٥ يواست وأ ربكأ ةرارح ةجرد
،عينصتلا

 لمكت ”نبج“ ةيمستلاب طقف نّيعملا جوتنملل ةبسنلاب –
: ـب ةلاحلا بسح ةيمستلا

: ةيتآلا ةيسيئرلا جضنلا ةجرد تاراشإ ىدحإ *

،”جضان“ •

،”نفعلاب جضان“ •

،”يحلم لولحم يف جضان“ •

.“جضان ريغ“ •

 : ةيتآلا كسامتلا تاراشإ ىدحإ ،وأ/و *
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.% 1٥ نم < )DFET( تناك اذإ :”ادج ةبلص ةنيجع وذ“ •

 % 9٤ نيب )DFET( تناك اذإ : “ةبلص ةنيجع وذ“ •
.%6٥و

 تناك اذإ :“ةبلص فصن وأ ةكسامتم ةنيجع وذ“ •
)DFET( 96و % ٤٥ نيب %.

.% 76 نم ربكأ )DFET( تناك اذإ :”ةيرط ةنيجع وذ“ •

DFET= عوزنم نبجلا يف ءاملا ىوتحمل ةيوئملا ةبسنلا 
: ةيتآلا ةلداعملاب بسحت ،مسدلا

 هذه عوضوم تاجوتنملا مسو ّنإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
: اضيأ نمضتي نأ نكمي ةداملا

 جوتنملا عينصت مت ةلاح يف ”جزاطلا بيلحلاب“ ةرابع –
.بيلحلا قوحسم ةفاضإ نودو طقف جزاطلا ةرقبلا بيلح نم

 ريغ ةينبجلا تاصصختلاو ءاضيبلا نابجألل ةبسنلاب –
: ةيتآلا تارابعلا ىدحإ ةجضانلا

 نوكي امدنع”ةبوـــطر % ٢٨ نــم رــثـــكأ ىلع يوــــتــــحـي“–
 لكل مارغ 81 نم لقأ جوتنملل ةفاجلا ةداملا نم ىوتحملا

 جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٥1 لقألا ىلعو مارغ ٠٠1
.يئاهنلا

 نوكي امدــــنع ”ةـــبوـــطر % ٥٨ نـــم رثـــكأ ىلع يوــتحي“ –
 لكل مارغ ٥1 نم لقأ جوتنملل ةفاجلا ةداملا نم ىوتحملا

 جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠1 لقألا ىلعو ،مارغ ٠٠1
.يئاهنلا

 نبجلا ريغ ةداملا هذه عوضوم تاجوتنملل ةبسنلاب •
 : ةيتآلا تارابعلا ىدحإ ،بئاذلا ينبجلا صصختلاو بئاذلا

 ىوتحم ناك اذإ : ”ةدشقلا يئانث وأ مسدلا ريثك“ •
 يف % ٠6 نــــم رــــبــــكأ وأ يواسي ةــــمسدــــلا ةداملا نــــم جوتنملا
.لماكلا فيفجتلا دعب يئاهنلا جوتنملا

 اذإ : ”ةدشقلا وأ لماكلا بيلحلاب وأ مسدلا لماك“ •
 نم ربكأ وأ يواسي ةمسدلا ةداملا نم جوتنملا ىوتحم ناك
 فيفجتلا دعب يئاهنلا جوتنملا يف % ٠6 نم لقأو % ٥٤
.لماكلا

 ناك اذإ :“ةدشقلا عوزنم فصن وأ مسد فصن" •
 ٥2 نم ربكأ وأ يواسي ةمسدلا ةداملا نم جوتنملا ىوتحم

.لماكلا فيفجتلا دعب يئاهنلا جوتنملا يف % ٥٤ نم لقأو %

 جوتنملا ىوتحم ناك اذإ : ”ايئزج ةدشقلا عوزنم“ •
 % ٥2 نم لقأو % ٠1 نم ربكأ وأ يواسي ةمسدلا ةداملا نم

.لماكلا فيفجتلا دعب يئاهنلا جوتنملا يف

 ىوتحم ناك اذإ : ”ةدشقلا عوزنم وأ مسدلا ليلق“ •
 يئاهنلا جوتنملا يف % ٠1 نم لقأ ةمسدلا ةداملا نم جوتنملا

.لماكلا فيفجتلا دعب

 ،بئاذــلا ينــبجلا صصخــتــلاو بئاذــلا نبجــلــل ةــبسنــلاــب •
 : ةيتآلا تارابعلا ىدحإ

 صصخت“ وأ ”بئاذ نبج“ ةيمستلا قبست ”...ةدشق“ •
 لقأ ىلإ مارغ ٠٥ نم جوتنملا يوتحي امدنع ”بئاذ ينبج
 دعب جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل ةمسدلا ةداملا نم مارغ ٠6 نم
.لماكلا فيفجتلا

 مارغ ٠6 نم جوتنملا يوتحي امدنع :”ةدشقلا يئانث“  •
 نم مارغ ٠٠1 لكل ةمسدلا ةداملا نم مارغ ٥7 نم لقأ ىلإ
.لماكلا فيفجتلا دعب جوتنملا

 ،لقألا ىلع ،جوتنملا يوتحي امدنع :”ةدشقلا يثالث“ •
 دعب جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل ةمسدلا ةداملا نم مارغ ٥7
.لماكلا فيفجتلا

 ىلع عيمجتلا وأ جيزملا نمضتي ّالأ طرشب :١١ ةداملا
 ،هالعأ 6 ةداملا يف اهب حومسملا كلت ريغ ىرخأ تانوكم
 “ينبج صصخت“ وأ “ نبج“ عيبلا تايمست لمعتست نأ نكمي
 : ةلاحلا بسح “ بئاذ نبج“ وأ

 عيمجت وأ جزم نع ةجتانلا تاجوتنملل :“نبج“ ةيمستلا –
 ،ضيبأ نبج ،نبج : ةيتآلا نابجألا نم رثكأ وأ نيــنـثا نــيب
 ،هالـعأ 3 ةداــملا يف ةــفرـــعـم يه اـــمــك ،قرزأ نبج ،جزاــــط نبج
 ،بيلح : بيلحلا نم ايرصح ةقتشملا ةيتآلا داوملا عم وأ

 ،ةينبل ةمسد ةدام ،ةدشق ،ايلك وأ ايئزج ةدشقلا عوزنم بيلح
،بيلحلا ضيخم

 نع ةجتانلا تاجوتنملل :”ينبج صصخت“ ةيمستلا–
 ،ضيبأ نبج ،نبج : ةيتآلا نابجأ ةدع وأ نبج عيمجت وأ جزم
 عم هالعأ 3 ةداملا يف ةفرعم يه امك ،قرزأ نبج ،جزاط نبج
 ةيتآلا داوملا عم وأ بيلحلا لصم نبج وأ ةينبجلا تاصصختلا
 ةدشقلا عوزنم بيلح ،بيلح : بيلحلا نم ايرصح ةقتشملا

.بيلحلا ضيخم ،ةينبل ةمسد ةدام ،ةدشق ،ايلك وأ ايئزج

 لدبتست نأ نكمي :“بئاذ نبج“ ةيمستلل ةبسنلاب – 
 ميظنتلا يف هيلع صوصنم عون مسا وأ ةيمستب ”نبج“ ةملك
 ىلع اهيلع فراعتملا تافصاوملا يف هبايغ يف وأ هب لومعملا
 نم % ٠٥ ،لقألا ىلع ،ريخألا اذه لكشي امدنع ،يلودلا ىوتسملا
.ةمدختسملا ةينبللا ةيلوألا داوملل يلكلا نزولا

 صوــصـــنملا ةــيراــبــجإلا تاـــناــيـــبلا ىلع ةداـــــيز :٢١ ةداملا
 ،كلهتسملا مالعإب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع
: يتأي ام بيلحلا لصم نبج مسو لمحي نأ بجي

 عونلا مسا وأ ةيمست وأ “بيلحلا لصم نبج“ عيبلا ةيمست –
 يف هبايغ يف وأ هب لومعملا ميظنتلا يف هيلع صوصنم
 ةراشإلاب لمكت يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع فراعتملا تافصاوملا
 ةيلوألا داوملا نوكت امدنع ةيناويحلا فانصألا وأ فنصلل
.ةيناويح فانصأ ةدع نم وأ ةرقبلا ريغ رخآ فنص نم ةيتأتم

٠٠1 × نبجلا يف ءاملا نزو

نبجلا يف ةمسدلا ةداملا نزو – نبجلل يلكلا نزولا
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 جوتنم”وأ “وهطم جوتنم”وأ ”رتسبم جوتنم“ ةرابعلا –
،”ةرتسبلا ،لقألا ىلع ،لداعي امب يهطلل عضخ

 نم مارغ ٠٠1 لكل ةمسدلا ةداملا نم ىوتحملا نييعت –
 اذإ ةبولطم ريغ نوكت ةرابعلا هذه نأ ريغ ،يئاهنلا جوتنملا
 ىلإ ةراشإ ىلع يوتحي يئاذغ مسو ىلع جوتنملا ىوتحا

،مارغ ٠٠1 لكل نوهدلا ةبسن

 داوملا نم ةفاضملا ةيمكلا ،ةيوئاملا ةبسنلاب نييعت –
،جوتنملل ةصاخ ةهكن يطعت يتلا ةيئاذغلا

 رثختب هيلع لصحتملا بيلحلا لصم نبجل ةبسنلاب –
 “بيلحلا لصم نبج“ ةيمستب طقف نيعملاو بيلحلا لصم
 : ـب ةلاحلا بسح لمكت ةيمستلا هذه

: ةيتآلا ةيساسألا جضنلا ةجرد تاراشإ ىدحإ*

،”جضان“•
،”نفعلاب جضان“ •
،”يحلم لولحم يف جضان“ •
.”جضان ريغ“ •

 : ةيتآلا كسامتلا تاراشإ ىدحإ وأ/و*

.% 1٥ نم < )DFET( تناك اذإ :“ ادج ةبلص ةنيجع وذ “•

.%6٥و % 9٤نيب )DFET( تناك اذإ : “ ةبلص ةنيجع وذ “•

 تناك اذإ :“ةبلص فصن وأ ةكسامتم ةنيجع وذ“ •
)DFET( 96و % ٤٥ نيب%.

.% 76 نم > )DFET(  تناك اذإ :”ةيرط ةنيجع وذ“ •

DFET = عوزنم نبجلا يف ءاملا ىوتحمل ةيوئاملا ةبسنلا 
: ةيتآلا ةلداعملاب بسحت ،مسدلا

 نأ نكمي بيلحلا لصم نبج مسو نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
: اضيأ نمضتي

 يئاهنلا جوتنملا يف ةمسدلا ةداملا ىوتحم ىلإ ةراشإلا –
 ةيمست  ضوع هاندأ ةطقنلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا بسح
 لصحتملا ةجضانلا ريغ بيلحلا لصم نابجأل ةبسنلاب ،عيبلا

،بيلحلا لصم زيكرت قيرط نع اهيلع

 بيلحلا لصم زيكرتب اهيلع لصحتملا نابجألل ةبسنلاب –
 ةداملا يف ةينبللا ةمسدلا ةداملا ةبسن نع حيرصتلا نإف
 ةمسدلا ةداملا ىلإ تاراشإلا ىدحإب اهقافرإ نكمي )1( ةفاجلا

: يتأي امك

 جوتنملا ىوتحم ناك اذإ :”ةدشقلاب بيلحلا لصم نبج“ •
،% 33 لقألا ىلع ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ةمسدلا ةداملا نم

 نم جوتنملا ىوتحم ناك اذإ :”بيلحلا لصم نبج”•
 لقأو % ٠1 لقألا ىلع ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ةمسدلا ةداملا

،% 33 نم

٠٠1 × نبجلا يف ءاملا نزو

نبجلا يف ةمسدلا ةداملا نزو – نبجلل يلكلا نزولا

 ىوتحم ناك اذإ :”مسدلا عوزنم بيلحلا لصم نبج“•
 نم لقأ  ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ةمسدلا ةداملا نم جوتنملا

٠1%، 

 نمضتي بيلحلا لصم نبجل ةفاجلا ةداملا نم ىوتحملا )1(
.زوتكاللا ةرولب نع جتانلا ءاملا

 تاجوتنملا ىلإ ةيتابن ةمسد ةدام ةفاضإ تمت اذإ : ٣١ ةداملا
 ةدايز ،جوتنملا اذه مسو لمحي نأ بجي ،رارقلا اذه عوضوم
 ميــظــنــتلا يف اهـــيلع صوـــصنـــملا ةيراـــــبـــــجإلا تاــناــــيـــــبلا ىلع
 عــيــبلا ةيــمـــــست ،كلهـــتــسملا مالـــعإب قلـــعتــملاو هب لوــــمــــعــــملا

: ةيتآلا تارابعلاب ةرشابم لمكت ”.......ـب ةيئاذغ ةريضحت“

 اهيلع صوصنملا ماكحألل اقبط مدختسملا جوتنملا عون – 
 هتبسن ىلإ ةراشإلا اذكو ،رارقلا اذه نم 11و 8و 3 داوملا يف

.يئاهنلا جوتنملا يف ةيوئاملا

 اهتبسن اذكو ةفاضملا ةيتابنلا ةمسدلا ةداملا ىلإ ةراشإلا –
.يئاهنلا جوتنملا يف ةيوئاملا

 ةداملا هذه صنب فرعملا جوتنملا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 زيكرتلا بسح ءاشنلا نم ةدودحم دج ةيمك مضي نأ نكمي
 اًقفوو بولطملا يجولونكتلا ريثأتلا ىلع لوصحلل مزاللا

.ةنسحلا عينصتلا تاسراممل

 ةيــنـــبــجلا تاــصـــصــــخــــتلا بـــيــجــتــــســت نأ بــــجـــي : ٤١ ةداملا
 صئاصخلل رارــقلا اذـــه يف ةروـــكذـــملا ةــيئاذـــغلا تاريـــضـــحتلاو
 ةجلاعملا بســح ،ناــبــجألا ىلع ةقـــبــطــملا ةيـــجولوـــيبورـــكـــيملا
.ةقبطملا ةيرارحلا

 ةنس دعب ذيفنتلا زيح رارقلا اذه ماكحأ لخدت : ٥١ ةداملا
 ءانثتساب ،ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم )1( ةدحاو
 .هالعأ ةروكذملا 7 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا

 ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــشــــنــــــي : ٦١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةعانصلا ريزو



رادغز دـمحأ

ةراجتلا ريزو

تاراداصلا ةيقرتو

قيزر لامك

 ةحصلا ريزو



ديزوب نب نامحرلا دبع

 ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينه ظيفحلا دبع دـمحـم
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قـــحـلـــمــلا

تاجوتنملا ضعب اهل بيجتست نأ بجي يتلا تازيمملا

تازيمملاتاجوــتنملا

 نبجلا

 ضيبألا نبجلا

جزاطلا نبجلاو

 لولحم يف  ظوفحم نبج

ةيرط ةنيجع وذ يحلم

 لولحم يف  ظوفحم نبج

ةبلص ةنيجع يذ يحلم

بئاذلا نبجلا

ففخملا بئاذلا نبجلا

جضانلا ينبجلا صصختلا

ينبجلا صصختلا

جضانلا ريغ 

بئاذلا ينبجلا صصختلا

 ينبجلا صصختلا

ففخملا بئاذلا

.نبجلا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ 32 وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا –

.نبجلا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠1 وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 



.% ٠٤ وه ةفاجلا ةداملا يف ةمسدلا ةداملا نم ةيوئاملا ةبسنلاب ىندألا ىوتحملا –

.% ٠٤ وه ةفاجلا ةداملا نم ةيوئاملا ةبسنلاب ىندألا ىوتحملا –

.% ٠٤ وه ةفاجلا ةداملا يف ةمسدلا ةداملا نم ةيوئاملا ةبسنلاب ىندألا ىوتحملا –

.% 2٥ وه ةفاجلا ةداملا نم ةيوئاملا ةبسنلاب ىندألا ىوتحملا –

.يئاهنلا جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠٤ وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 

.يئاهنلا جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠3 وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 

.يئاهنلا جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠2 وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 

.يئاهنلا جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠1 وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 



.يئاهنلا جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٥2وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 

.يئاهنلا جوتنملا نم مارغ ٠٠1 لكل مارغ ٠2 وه ةفاجلا ةداملا نم ىندألا ىوتحملا– 

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


