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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا

نواعتلا قافتا ىلع قيدصتلا نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف خّرؤم٣٦2-٩١ مقر يسائر موسرم
يف عّقوملا ،لاصتالاو مالعإلا لاجم يف رجينلا ةيروهمج ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكح نيب
.........................................................................................................................................٧١٠2 ةنس سرام٦١ خيراتب يماين

مــــهافتلا ةرــــكذم ىلع قيدصتلا نمضتي ،9102 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف خّرؤم٤٦2-٩١ مقر يسائر موسرم
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.................................................................7102 ةنس سرام61 خيراتب يماين يف عّقوملا ،يعامتجالا ناـــــــــمضلاو لــــــــيغشتلاو

ةـّيميظنتميسارم

ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا ددع ددحي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص8 يف خّرؤم٩٦2-٩١ مقر يذيفنتموسرم
................................................................................................................................. اهدودحو– ةنيطنسق ةيالو– ةنيطنسق

– نارهو ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا ددع ددحي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص8 يف خّرؤم٠٧2-٩١ مقر يذيفنتموسرم
...........................................................................................................................................................اهدودحو– نارهو ةيالو

ةمظنأ ةيقفاوتل ينطولا عجرملاب قلعتي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص8يف خّرؤم١٧2–٩١ مقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................مالعإلا

ةـّيدرفميسارم

................................................ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو

يئافشتسالا زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................فيطسل يعماجلا

يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

جامدإلاو ليغشتلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةلاطبلا نع نيمأتلل

ءاضعأل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................اهقحاولو ةيعانطصالا نيقوعملا

تاساردلا زكرمل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................يروتسدلا سلجملاب ةيروتسدلا ثوحبلاو
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ىدل ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس تشغ١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٠٣ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...........................................................................................................................................................................١رئازجلا ةعماج
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..........................................................................................................................ةنيطنسقب تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا

لاصتالا ةرازو

ةنس تشغ١٣ قفاوملا8٣٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٩2 يف خّرؤم رارق
...............................................................لاصتالا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملا٧١٠2
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.................................................................................................ةيومحلا هايملل ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو8١٠2
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: يتأي ام ىلع اتقفتا
ىلوألا ةداملا

تاميظنتلاو نيناوقلا راطإ يف ،لمعلاب نافرطلا مزتلي
ةلدابتملا ةعفنملا ساسأ ىلعو نيدلبلا الك يف اهب لومعملا
.لاصتالاو مالعإلا ناديم يف امهنواعت زيزعت ىلع ،نيدلبلل

٢ ةداملا
يف لدابتلاو نواعتلا ،قافتالا اذه راطإ يف ،نافرطلا عجشي

: ةيتآلا تالاجملا

،نيوكتلا–

،لاصتالاو مالعإلل ةثيدحلا تايجولونكتلا–

،يزفلتلا ثبلا–

،يعاذإلا ثبلا–

،ةيرصبلا ةيعمسلاو ةبوتكملا ةفاحصلا–

.ءابنألا تالاكو–

3 ةداملا
ةروكذملا تالاجملا يف نيفرطلا نيب نواعتلا ذيفنت متي

: لالخ نم ،هالعأ

،براجتلاو تاربخلا لدابت–

 ،نيصتخملا تارايز لدابت–

،ةيعاذإلاو ةينويزفلتلا جماربلا لدابت–

نيصاخلا نيثوعبملل ،تاناكمإلا بسح ،ةينقتلا ةدعاسملا–
،نيدلبلا الك يف ةماهلا ثادحألا ةيطغت ةبسانمب

.كرتشملا يعاذإلاو ينويزفلتلا جاتنإلا–

٤ ةداملا

ةــيــعاذإلا تاسسؤملا نيب نواــعــتــلا ىلع ناــفرــطـــلا لـــمـــعـــي
: لالخ نم اميس ال ،ةيمومعلا ةينويزفلتلاو

،امهنيب اميف نواعت تاقافتا ماربإ–

ةــعاذإلا داحتا راــطإ يف اــمــهـــئارآو اـــمـــهـــفـــقاوـــم قـــيسنـــت–
تارمتؤملا ىوــتسم ىلعو ،اــيــقــيرــفا لودـــل نوـــيزـــفـــلـــتـــلاو
،ةيوهجلاو ةيلودلاتامظنملاو

زاجنإ فدهب ،نيلسارملاو نييفحصلا تارايز لدابت–
ةـــيداصتـــقالاو ةـــيساـــيسلا ةاـــيحلا لوـــح ةــــيــــقــــئاــــثو ةــــطرشأ

،نيدلبلا الك يف ةيضايرلاو ةيفاقثلاو

ةفداهلا ةيرابخإلاو ةيوبرتلاو ةيفاقثلا جماربلا لدابت–
.نيدلبلا الك عقاول ةلدابتملا ةفرعملا قيمعت ىلإ

١٤٤١ ماع مّرحم٩٢ يفخرؤم36٢-٩١ مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس٩٢ قفاوملا

ةـــــيروـــــهـــــمجلا ةـــــموـــــكـــــح نيب نواـــــعـــــتـــــلا قاـــــفـــــتا ىلع
ةيروهمج ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
يف عــــّقوملا ،لاصتالاو مالــــعإلا لاــــجــــم يف رـــــجـــــيـــــنـــــلا
.٧١٠٢ ةنس سرام6١ خيراتب يماين

––––––––––––
،ةلودلا سيئر ّنإ

 ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠١و هنم٩–١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )٦ ةرقفلا(

ةّيروهمجلا ةموكح نيب نواعتلا قافتاىلع عالطالا دعبو–
رجينلا ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٦١ خيراتب يماين يف عّقوملا ،لاصتالاو مالعإلا لاجم يف
،٧١٠2 ةنس سرام

: يتأي ام مسري

ةـــموـكــح نيـــب نواــعتـلا قاــفــتا ىلـع قّدـــصــي : ىلوألا ةداــملا
ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا

يماين يف عّقوملا ،لاصتالاو مالعإلا لاجم يف رجينلا ةيروهمج
ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رشنيو ،٧١٠2 ةنس سرام٦١ خيراتب
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرملا اذــــه رــــــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٩2  قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا  دبع
––––––––––––––––––––––

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب نواعتلا قافتا
ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

.لاصتالاو مالعإلا لاجم يف رجينلا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ةموكحّ نإ

ةلثمم رجينلا ةيروهمج ةموكحو ،لاصتالا ةرازوب ةلثمم
،“ نيفرطلا “ ـب دعب اميف امهيلإ راشملا ،لاصتالا ةرازوب

نيب ةمئاقلا ةقادصلا تاقالع ةيوقت يف امهنم ةبغر–
،نيدلبلا

نواعتلا ريوطتو زيزعت ةرورضب امهنم اعانتقاو–
،لاصتالاو مالعإلا لاجم يف نيدلبلا نيب

ةّيلود تاقافتاو تاّيقافتا
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١٤٤١ ماع مّرحم٩٢ يفخّرؤم٤6٢-٩١ مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمضتي ،9102 ةنس ربمتبس٩٢ قفاوملا

ةّيروــــهمجلا ةـــموكح نيـــب نواـــعتلل مــــهافتلا ةرــــكذم ىلع
ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
ناـــــــــمضلاو لــــــــيغشتلاو لــــــــمعلا لاـــــــجم يـــف رـــــــــــجـــــينلا
ةنس سرام61 خيراتب يماين يف عّقوملا ،يعامتجالا
7102.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

201و9-19 ناـــــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )6 ةرقفلا(

ةـموـكـح نيب نواـعـتـلـل مـهاــفــتــلا ةرــكذــم ىلع عالــطالا دــعــبو –
ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
عّقوملا ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا لاجم يف رجينلا

،7102 ةنس سرام61 خيراتب يماين يف

: يتأي ام مسري

نيــــب نواـــعتلل مــهافتلا ةرــــكذم ىلــــع قّدــــصي : ىلوألا ةداملا
ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح
ناــــــــمضلاو لـــــــيغشتلاو لــــــــمعلا لاـــــجم يف رـــــــــجينلا ةـــيروــــــــهمج
،7102 ةنس سرام61 خيراتب يماين يف عّقوملا ،يعامتجالا

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنتو
.ّةيبعّشلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرملا اذــــه رــــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف رئازجلاب ررح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

٥ ةداملا
نيدلبلا الكل ءابنألا يتلاكو نيب نواعتلا نافرطلا عجشي

لدابت اذكو امهنيب ةمربملا نواعتلا تاقافتا ليعفت لالخ نم
.تاربخلاو رابخألا

6 ةداملا
وحنلا ىلع نوكت قافتالا اذه راطإ يف متت يتلا تالدابتلا

: يتآلا

،يلودلا لقنلا فيلاكت دفوملا فرطلا لمحتي–

لـقــنــلاو ةــماــقإلا فــيــلاــكــت فــيضملا فرــطــلا لــمــحــتــي–
.يلخادلا

٧ ةداملا
ميظنتب نيفرطلا مايق ةيناكمإ قافتالا اذه دعبتسي ال

درـــي مـــل يتـــلاو ،لاصتالاو مالـــعإلا نادــــيــــم يف ىرــــخأ ةــــطشنأ
.قافتالا اذه يف ةحارص اهركذ

٨ ةداملا
فلكت ةكرتشم ةعباتم ةنجل ءاشنإ ىلع نافرطلا قفتي

يتلا ماكحألا ذيفنتب ةصاخ ةيرود ةيمييقت ريراقت دادعإب
،ةنسلا يف ةرم ةنجللا هذه عمتجتو .قافتالا اذه اهيلع صني
 .رجينلاو رئازجلا يف بوانتلاب

٩ ةداملا
نيفرطلا ةقفاومب ،تقو يأ يف قافتالا اذه ليدعت نكمي

.ةـيساـموـلـبدـلا ةاـنـقــلا قــيرــط نــع تارــكذــم لداــبــت لالــخ نــم
تاءارجإلا سفنل اقفو ذيفنتلا زّيح تاليدعتلا هذه لخدتو
هذــه حــبصتو .ذــيــفــنــتــلا زـــّيـــح قاـــفـــتالا اذـــه لوـــخدـــل ةـــمزالـــلا
.قافتالا اذه نم أزجتي ال اءزج تاليدعتلا

٠١ ةداملا
اذـه قـيــبــطــت وأ رــيسفــتــب قــلــعــتــي فالــخ يأ ةــيوست مــتــت

نع نيفرطلا نيب ةرشابملا تارواشملا لالخ ايدو قافتالا
.ةيسامولبدلا تاونقلا قيرط

١١ ةداملا
يقلت خيرات نم ءادتبا ،ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لخدي

فرــطــلا نيفرــطــلا دــحأ هــبــجومب مــلــعــي يذــلا رـــيـــخألا راـــعشإلا
هــلاــمــكــتساــب ،ةــيساــموــلــبدــلا ةاــنـــقـــلا رـــبـــعو ،اـــيـــباـــتـــكرـــخآلا
.ضرغلا اذهل ةمزاللا ةيلخادلا تاءارجإلل

ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل قافتالا اذه يرسي
رخآلا فرطلا نيفرطلا دحأ رطخي مل ام ،ةدملا سفنل ايئاقلت
هب لمعلا ءاهنإ يف هتبغرب ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو ،ايباتك

نأ نود ،ءاهتنالا خيرات لبق رهشأ )٦( ةتس هاصقأ لجأ يف
لازت ال يتلا ةيراجلا تاطاشنلا وأ عيراشملا ىلع كلذ رثؤي
.زاجنإلا ديق

نيتخسن يف ،٧١٠2 ةنس سرام٦١ خيراتب يماين يف رّرح
سفن نيصنلا الكلو ،ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب نيتيلصأ
.ةينوناقلا ةيجحلا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

،ةيبراغملا نوؤشلا ريزو
ةعماجو يقيرفالا داحـتالا

ةيبرعلا لودلا

لهاسم رداقلا دبع

ةيروهمج ةموكح نع
رجينلا

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
لماكتلاو نواعتلاو

نييرجينلاو يقيرفالا
جراخلاب

ُبوقعي ميهاربإ
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: لمعلا لاجم يف -1
،لغشلا تاميظنتو تاعيرشتلا–

لك ىلــع يــــعامتجالا راوـــحلا لاـــجم يف ةدــــمتعملا تايلآلا –
،تايوتسملا

ةيشتفم( لمعلا لاجم يف ةباقرلا تائيه ميظنتو ماهملا –
،)لمعلا

،يمسرلا ريغ لمعلا ةيلاكشإ –

،ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا–

.لمعلا يف ةيعامجلاو ةيدرفلا تاعازنلا ةيوستو ةياقولا–

: ليغشتلا لاجم يف -2
،ةطاسولا تايلآو لمعلا قوس لوح تامولعملا لدابت –

لوح ةقلعتملا تامولعملا رشن : نيرجاهملا لامعلا ةيامح –
بارت ىوتسم ىلع ليغشتلا طورشو نيرجاهملا لامعلا قوقح
،نيدلبلا الك

ةيقرتب ةقلعتملا تاربخلاو جهانملاو جماربلا لدابت –
،تاطاشنلاو ليغشتلا صرف قلخو بابشلا ليغشت

ناديم يف ةصصختملا تاسسؤملا نيب اميف ةمأوتلا –
،نيدلبلا الك يف ليغشتلا

تاسسؤملا ةيقرتو لمعلا صرف ثادحتسا تايلآ ريوطت –
.ةرغصملا

: يعامتجالا نامضلا لاجم يف –3
ةمظنأ ةنرصعو ريوطت لاجم يف تامولعملا لدابت –

،نيدلبلا الك يف يعامتجالا نامضلا

يعامتجالا نامضلا ةموظنم رود لوح تامولعملا لدابت –
،ةحصلا لاجم يف

تايلآلاو دعاقتلا ليومت ةمظنأ لوح تامولعملا لدابت –
،يلاملا هنزاوت ىلع ةظفاحملل ةيرورضلا

نيقوعملل ةيعانطصالا ءاضعألا ةعانص لوح تاربخلا لدابت –
،لاجملا اذه يف نواعت جمارب دادعإو اهقحاولو

نــــع نيـــمأتلا جـــماربو تاـــسايس لوــــح تارـــبخلا لداـــبت –
،ةلاطبلا

ةلامعلل ةيعامتجالا ةيامحلاب قلعتي اميف تاربخلا لدابت –
.يحالفلا عاطقلايف

3 ةداملا
ةصتخملا تاطلسلا

الك يف هذه مهافتلا ةركذم ذيفنت نع ةلوؤسملا تاطلسلا
: يه نيدلبلا

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو ،يرئازجلا بناجلا نع – أ
،يعامتجالا

ةيامحلاو لمعلاو ليغشتلا ةرازو ،يرجينلا بناجلا نع – ب
.ةيعامتجالا

ةّيروهمجلا ةموكح نيب نواعتلل مهافتلا ةركذم
ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا لاجم يف رجينلا

ةّيبعّشلا ةّيـــطارقميّدلا ةّيرــــئازجلا ةّيروــــهمجلا ةــــموكح ّنإ
يـــتأي امــــيف اــــمهيلإ راـــشملا رــــجينلا ةــــيروهمج ةــــموــــكحو
،”فرطلا“ ـب درفملا يفو ،”نيفرطلا“ ـب

ةمئاقلا ةـقادصلاو ةوــــخألا رـــصاوأ زــــيزعتو ةـــيقرت دــــصق –
،امهيبعشو نيقيقشلا نيدلبلا نيب

يف هتيقرتو يئانثلا نواــــعتلا مـــيعدت يف اـــمهنم ةــــبغرو –
ساسأ ىلـــع يـــعامتجالا ناـــمضلاو لــــيغشتلاو لـــمعلا لاــــــجم
،ةلدابتملا عفانملاو ةكرتشملا حلاصملا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
ئدابملاو فادهألا

لاــجم يف نواـــعتلا ةــيقرتو ةـــيمنت ىلــع ناــــفرطلا لــــمعي
كلذو ىرخأ تالاجمو يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لــمعلا

يعامتجالا ناـمضلاو لـــيغشتلاو لـــمعلا عاــطق ةـــيقرت فدهـــب
: لالخ نم ،نيدلبلا الك يقر نامضل

يف براجتلاو تاربخلاو جماربلاو تاساردلا لدابت - أ
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا لاجم

يلوؤسم نيب ةيعالطتسالا تارايزلاو تامولعملا لدابت - ب
،نيدلبلا تاعاطق ءاربخو

ةيرجينلاو ةيرئازجلا تاسسؤملا نيب نواعتلا ةيقرت - ج
،ينقتلا معدلاو نيوكتلا لاجميف

يف ةسرامملا نهملاو فئاظولا لوح تامولعملا لدابت - د
،)نيدلبلل نهملاو فئاظولا ةنودم( نيدلبلا الك

لوح ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا يف فقاوملا قيسنت - ـه
لــــيــــــغشتلاو لــــــــمعلا لاــــــجم يف نــــــــيدلبلل ماــــــمتهالا تاذ لــــــئاــــسملا

.يعامتجالا نامضلاو

2 ةداملا
نواعتلا تالاجم

لــيغشتلاو لـــمعلا لاــجم يف نواـــعتلا ةيقرت ناـــفرطلا عـــجشي
: لالخ نم يعامتجالا نامضلاو

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا تالاجم يف براجتلا لدابت - أ
،نيدلبلا الك يف اهريوطتو يعامتجالا

ةــــيميظنتلاو ةـــــيعيرشتلا صوــــصنلاو قــــئاــثوــــــلا لداــــبت - ب
ةياقولاو لــمعلا ةـــيشتفمو لــــيغشتلاو لــــمعلا تاــقالعب ةـــقلعتملا

قــــلعتي ام لـــك اذـــكو يـــعامتجالا نامــــضلاو ةـــينهملا راــــطخألا نـــــم
.اهليدعتو اهفييكتب
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7 ةداملا
تافالخلا ةيوست

وأ ريسفت نع مجنت نأ نكمي يتلا تافالخلا ةيوست متت
تارواشملا لالخ نم ةيّدو ةفصب هذه مهافتلا ةركذم ذيفنت
.ةيسامولبدلا ةانقلا قيرط نع ،نيفرطلا نيب تاضوافملاو

8 ةداملا
تاليدعتلا

نيــــب كرـــتشم قاـــــفتاب ،هذــــه مـــــهافتلا ةرـــــكذم لــــيدــــعت نــــــكمي
قيرط نع هذه مهافتلا ةرـكذم قـــحلم لداـــبت لالــخ نـــم ،نيـــفرطلا
.ةيسامولبدلا تاونقلا

تاءارجإلا سفن قفو ذيفنتلا زيح ةلمتحملا تاليدعتلا لخدت
.هذه مهافتلا ةركذم نايرس يف اهب لومعملا

9 ةداملا
ذيفنتلا زّيح لوخدلا

يقلت خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا زيح هذه مهافتلا ةركذم لخدت
رــبع ،رــخآلا فرــطلا نيــفرطلا دــحأ هــب غـــلبي يذـــلا رـــيخألا راــــعشإلا
ةـيلخادلا ةــيروتسدلا تاءارــجإلا ءاــفيتساب ،ةــيسامولبدلا ةاــنقلا
.نأشلا اذه يف ةبولطملا

01 ةداملا
ةيحالصلا ةّدم

،تاونس )3( ثالث ةدمل ،هذـــه مـــهافتلا ةرـــكذمب لـــمعلا يرـــسي
نيفرطلا دحأ دـــبي مـــل ام ،ةـــلثامم ىرـــخأ ةرــتفل اـــيئاقلت ددـــجتو
ةانقلا قيرط نعو ايباتك ،ةركذملا هذهب لمعلا ءاهنإ يف هـــتبغر
ةدم ءاهنإ نم رــهشأ )6( ةـــتس لـــبق رـــخآلا فرـــطلل ةـــيسامولبدلا

نيح ىلإ نيدلبلا نيب ةيراجلا جماربلا ذيفنت رمتسيو ،اهنايرس
.اهلامكتسا

نيتخسن يف ،7102 ةنس سرام61 خيراتب يماين يف رّرح
سفن نيصنلا الكلو ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب نيتيلصأ
.ةينوناقلا ةيّجحلا

4 ةداملا
ةينقتلا  ةدعاسملاو نيوكتلا

ةــــيرورــضلا تاءارـــجإلا ذاـــختا ىلــــع ناـــفرـــطلا لـــمـعي –1
تاعاطق يمدختسم ةدئافل لصاوتم نيوكت ةيقرتو نامضل
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

ةريصق ةيبيردت تارود ميظنت ىلع نافرطلا عجشي–2
2 ةداــــملا يف ةروــــكذملا تالاـــجملا يف ناوـــعألا ةدـــئافل ىدــــملا
،هالعأ

يفو تاءاقللاو تاودنلا يف ةكراشملا نافرطلا عجشي–3
،نيدلبلا الك يف ةمظنملا بيردتلا تارود

ةطشانلا هتاسسؤم جردت نأ ىلع يرجينلا فرطلا لمعي –4
ةـــــلامعلا ةدــــئافل ،لــــمعلا نـــــكامأ يــف نـــــيوكت جــــمارب رـــــئازجلا يــف
.تاسسؤملا هذه اهسرامت يتلا نهملاو فرحلا يف ةيرئازجلا

5 ةداملا
تالدابتلاو تارايزلا ليومت

: تارايزلا لدابت لالخ

ءاربخلل ءاويإلاو رفسلا تاقفنب لسرملا فرطلا لفكتي –
،هدوفو ءاضعأو

.دلبلا لخاد لقنتلا تاقفنب فيضتسملا فرطلا لفكتي –

6 ةداملا
ةعباتملاو ذيفنتلا

ماهملا اهل لكوت ةكرتشم ةنجل ليكشت ىلع نافرطلا قفتا
: ةيتآلا

يف ةدراوــلا نواـــعتلا تالاــجم يف ةـــيذيفنت جـــمارب دادـــعإ– أ
لـــيغشتلاو لــــمعلا نادــــيم صــــخت يـــتلا هذـــه مــــهافتلا ةرــــكذم
،يعامتجالا نامضلاو

،اهيلع قفتملا جماربلا ذيفنتل ةمزاللا لئاسولا ديدحت – ب

اـــهيلع قـــفتملا جـــماربلا ذـــيفنت ىدـــم مــييقتو ةــــعباتم – ج
لبس ضرتعت نأ اهنأش نم يــتلا تاـــبوعصلل لوـــلح داـــجيإو
.اهذيفنت

ةكرتشملا ةينفلا ةنجللا يف نيلثمم )4( ةعبرأ فرط لك نـّيعي
يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا عاطق يلوؤسم نيب نم
.نيدلبلا الكل

نيدلبلا الك يف ،بوانتلاب ،ةنسلا يف ةدحاو ةرم ةنجللا عمتجت
.ةيسامولبدلا ةانقلا قيرط نع عامتجالا ناكمو خيرات ددحيو

.ةرورضلا دنع ،نيرخآ ءاربخب نيعتست نأ ةنجللا نكمي

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

،ةيبراغملا نوؤشلا ريزو
ةعماجو يقيرفالا داـحـتالا

ةيبرعلا لودلا

لهاسم رداقلا دبع

ةيروهمج ةموكح نع
رجينلا

نوؤشلا ريزو
نواعتلاو ةيجراخلا

يقيرفالا لماكتلاو
جراخلاب نييرجينلاو

ُبوقعي ميهاربإ



ـه١٤٤١ ماع رفص36٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٩ 8

: يتأي ام مسري

٠١–١١ مقر نوناقلا نم٦٣١ ةداملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةداملا
١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع بجر٠2 يف خّرؤملا

تايبودنملا ددع ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو
.اهدودحو – ةنيطنسق ةيالو – ةنيطنسق ةيدلبل ةيدلبلا

رشع يف هلماكب ةنيطنسق ةيدلب ميلقإ مظني :٢ ةداملا
 : يتأي امك ىّمست ،ةيدلب تايبودنم )٠١(

،”كوربم يديس“ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”دشار يديس ” ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”حلاص عاردوب“ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”ةيدايزلا“ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”ليمجلا رظنملا“ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”صامقلا“ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”توتلا“ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”ةرطنقلا“ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”2٦٩١ ةيليوج٥“ ةيدلبلا ةيبودنملا –

.”ناميلس يغاوز“ ةيدلبلا ةيبودنملا –

اهيلع صوصنملا ةيدلبلا تايبودنملا دودح ددحت :3 ةداملا
.موسرملا اذهب قحلملا يف ،هالعأ2 ةداملا يف

دودح حضوت يتلا ةينايبلا تاططخملا قحلت:٤ ةداملا
 .موسرملا اذه لصأب ،ةيدلب ةيبودنم لك

ةيدلب ميلقإ ىلع ةعقاولا ةيدلبلا تاقحلملا ىغلت :٥ ةداملا
 .ةنيطنسق

صوصنملا ةنيطنسق ةيدلبب ةقلعتملا ماكحألا ىغلت :6 ةداملا
8١ يف خّرؤملا٦٣٥–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع
١٩٩١ ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا2١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
نارــــهو يتــــيدــــلــــبــــب ةــــيرضح تاــــعاــــطـــــق ءاشنإ نـــــمضتملاو
.ةنيطنسقو

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرملا اذــــه رــــــــشني:٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص8 يف رئازجلاب رّرح
٩١٠2.

يودب نيدلا رون

١٤٤١ ماع رفص٨ يفخّرؤم٩6٢-٩١ مقر يذيفنتموسرم
تايبودنملا ددع ددحي ،٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا
– ةـنــيــطــنسق ةــيالو– ةـنـيـطـنسق ةـيدـلـبـل ةـيدـلــبــلا

.اهدودحو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداـــملا اــميس ال ،روــتسدلا ىلع ءانب و –
    ،هنم)2 ةرقفلا(

ىدامج2 يف خّرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤8٩١ ةـنس رــيارــبــف٤ قـــفاوملا٤٠٤١ ماـــــــع ىلوألا

،لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
اميس ال ،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١
،هنم٦٣١ ةداملا

عيبر8 يف خّرؤملا٥٦٣–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤8٩١ ةنسربمسيد لوأ قفاوملا٥٠٤١ ماع لوألا

،ةيميلقإلا اهدودحو اهتالمتشمو تايدلبلا نيوكت

٤ يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦٣٥–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا2١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8١
نارــــهو يتــــيدــــلــــبــــب ةــــيرضح تاــــعاــــطـــــق ءاشنإ نـــــمضتملاو
،ةنيطنسقو

8 يف خّرؤملا8٥2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربوتكأ٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع مّرحم
ددحيو اهدودح نييعتو ةيدلبلا تايبودنملا ءاشنإ تايفيك
،اهريسو ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا ميظنت دعاوق

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

ةـّيميظنتميسارم
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قحلملا

ةنيطنسق ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا دودح

تايبودنملا
ةيدلبلا

دودحلا

كوربم يديس

دشار يديس

يسقدلا يحو ،ةروصنملا حطسو ،لفسألا كوربم يديس يحو ،ىلعألا كوربم يديس يحمضت

 :يتأي امك اهدودح نيعتو ،سابع ةوخإلا يحو،مالسلا دبع

،زيزعلا دبع نب رمع دجسم ةياغ ىلإ قرشلا عراشب ارورم ،ةيدايزلا قرطلا قرتفم نم اقالطنا:الامش

.بالكلا داو عم ربعملا ىتح ذفانلا قيرطلا اذخآ

ةكسلا رسجب هئاقتلا ىتح بالكلا داوب ارورم ،بالكلا داو عم ربعملا ىقتلم نم اقالطنا:اقرش

.صامقلا يح لخدمب دجاوتملا ةيديدحلا

ةكسلا طخب ارورم ،صامقلا يح لخدمب دجاوتملا ةيديدحلا ةكسلا رسج نم اقالطنا:ابونج

هئاقتلا ةياغ ىلإ٣ مقر ينطولا قيرطلاب ارورم ،٣ مقر ينطولا قيرطلا عم هئاقتلا ىتح ةيديدحلا

.ياب حلاصقالمعلا رسجلاب

حلاص قالمعلا رسجلا وحن ذفانلا قيرطلا عم ةيدايزلا قرطلا قرتفم ىقتلم نم اقالطنا:ابرغ

،ةروصنملا ةيركسعلا ةنكثلا ةياغ ىلإ ةعوبرق عراش عم هئاقتلاو ،نابعش شند يح ةياغ ىلإ ،ياب

هئاقتلا ةياغ ىلإ ياب حلاص قالمعلا رسجلا وحن ذفانلا قيرطلا عم هئاقتلا ةياغ ىلإ راسملا اذه عبتيو

.٣ مقر ينطولا قيرطلا عم

ينوطيق يحو ،ديسم يديس يحو ،روشاع ينامحر يحو ،ةنيدملا طسوو ،ةميدقلا ةنيدملا مضت

 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،ةيدكلاو ،ةينملا يحو ،كلاملا دبع

.نايزوب ةماح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا:الامش

،٣ مقر ينطولا قيرطلا عم نايزوب ةماح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا ىقتلم نم اقالطنا:اقرش

لامرلا داوب ارورم ،لامرلا داوو ةرطنقلا باب رسج عم هئاقتلا ىتح٣ مقر ينطولا قيرطلاب ارورم

.منغلا زاجم رسجب هئاقتلا ىتح

ىلإ ةيحيسملا ةربقملا ةياغ ىلإ ةحيمس ةبعش عم٧2 مقر ينطولا قيرطلا ىقتلم نم اقالطنا:ابونج

ةياغ ىلإ ةيزكرملا ةربقملا ارياسم ،ةيزكرملا ةربقملاو ديمحلا دبعدمـحم نب جهن عم اهئاقتلا ةياغ

تانيرقلوب تاجرعنمو شوريمع ةحاس ةياغ ىلإ راسملا اذه عبتي ،لالع باطش جهن عم اهئاقتلا

روشاع ينامحر جهن ىلع فرشملا ردحنملا ىلإ الوصو ىفطصم يطاوع جهنب اهئاقتلا ىتح ةجودخ

.لامرلا داو عم هئاقتلا ةياغ ىلإ منغلا زاجم رسج وحن

٧2 مقر ينطولا قيرطلاب ارورم ،٧2 مقر ينطولا قيرطلا عم دايز داو ىقتلم نم اقالطنا:ابرغ

.ةحيمس ةبعش عم هئاقتلا ةياغ ىلإ
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تايبودنملا
ةيدلبلا

دودحلا

حلاص عاردوب

ةيدايزلا

ليمجلا رظنملا

ةيكارتشالا ةيرقلاوةيباطحلا يح،يقرشلا نب يحو ،نايزمأ يح ،حلاص عاردوب يح ،ريبلا يح مضت
 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،ياب حلاص ةيحالفلا

.نايزوب ةماح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا:الامش

٧2 مقر ينطولا قيرطلاب ارورم ،٧2 مقر ينطولا قيرطلا عم دايز داو ىقتلم نم اقالطنا:اقرش
هذه ءاقتلا ىلإ الوصو ةيحيسملا ةربقملا ةياغ ىلإ ارياسم ةحيمس ةبعش عم هئاقتلا ةياغ ىلإ
ةبعشلا ةياغ ىلإ نايزمأ يح قيرط اذخآ ةيزكرملا ةربقملاو ديمحلا دبعدمـحم نب جهن عم ةريخألا
قيرطلاب هئاقتلا ةياغ ىلإ٧2 مقر ينطولا قيرطلاب ارورم ،٧2 مقر ينطولا قيرطلا وحن ةردحنملا
.٥ مقر ينطولا

ىلإ الوصو ،ةريطم ةبعش ةياغ ىلإ ةرامس نيع ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا نم اقالطنا:ابونج
.٥ مقر ينطولا قيرطلا عم٧2 مقر ينطولا قيرطلا ءاقتلا ةياغ ىلإ ،حالم داوو جرم ةبعشب اهئاقتلا

.دايز نباو ةرامس نيع يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا:ابرغ

اهدودح ّنيعتو ، فسوي يديس ةيقاس يحو ،ةنيكرس يحو ،ةيدايزلا يحو ،شحولا لبج يحمضت
 :يتأي امك

.دارم شوديدو فسوي دوغيز يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا:الامش

.سيداب نبو بورخلا يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا:اقرش

ىتح ارياسم ىوهلا ةبعش ةياغ ىلإ نايزوب ةماح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا نم اقالطنا:ابونج
ىلإ الوصو١٥ مقر يئالولا قيرطلا عم هئاقتلا ةياغ ىلإ ، دوعسم تيغلب جهن مث يدايز ةعرزم
ىتح ذفانلا قيرطلا مث ،زيزعلا دبع نب رمع دجسم ىتح قرشلا عراش اذخآ ،ةيدايزلا قرطلا قرتفم
.بورخلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا ةياغ ىلإ راسملا اذه دتميو ،بالكلا داو عم ربعملا

.نايزوب ةماح ةيدلبلةيميلقإلا دودحلا:ابرغ

رظنملا يحو ،نيبراحـملا يحو ،نادعس ةليضف يحو ،٥٥٩١ توأ٠2 يحو ،يلاليف يحمضت
ةقطنمورضخل ليحوك يحو،سودموب رودق يحو ،١٦٩١ ربوتكأ٧١يحو ،راشنملا يحو ،ليمجلا
 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ، املاب طاشنلا

ةياغ ىلإ ،ةيزكرملاو ةيحيسملا ةربقملا عم ديمحلا دبعدمـحم نب جهن ىقتلم نم اقالطنا:الامش
تانيرقلوب تاجرعنم عبتي،شوريمع ةحاسالوصو لالع باطش جهن عم ةريخألا هذه ءاقتلا

فرشملا ردحنملا ةياغ ىلإ ىفطصم يطاوع جهنب ارورم ،ىفطصم يطاوع جهنب اهئاقتلا ىتح ةجودخ
ىلإ لامرلا داوب ارورم منغلا زاجم رسج نم مث ،منغلا زاجم رسج وحن روشاع ينامحر عراش ىلع
.قوزرموب داوب هئاقتلا ةياغ

رسج عم هئاقتلا ىتح لامرلا داوب ارورم ،لامرلا داو عم قوزرموب داو ىقتلم نم اقالطنا:اقرش
.ةيدلبلا ةريظحلا ىتح لامرلا داوب ارورم ،ةزيول يديب

ةيدلبلا ةريظحلل يدؤملا ذفانلا قيرطلا عم٥ مقر ينطولا قيرطلا ىقتلم نم اقالطنا:ابونج
.لامرلا داو عم اهئاقتلا ةياغ ىلإ

اكلاس ،ةيحيسملاو ةيزكرملا ةربقملا عم ديمحلا دبعدمـحم نب عراش ىقتلم نم اقالطنا:ابرغ
قيرطلاب ارورم ،٧2 مقر ينطولا قيرطلا وحن ةردحنملا ةبعشلا ةياغ ىلإنايزمأ يح قيرط

ةياغ ىلإ٥ مقر ينطولا قيرطلاب ارورم ،٥ مقر ينطولا قيرطلا عم هئاقتلا ىتح٧2 مقر ينطولا
.ةيدلبلا ةريظحلا ىلإ يدؤملا ذفانلا قيرطلا
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تايبودنملا
ةيدلبلا

دودحلا

صامقلا

توتلا

ةرطنقلا

يحو ،رهاطلادمـحم ديعلب يحو ،يواسيس يحو،صامقلا يحو ،ضايرلا يحو ، ىنملا يح مضت
 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،٤٥٩١ ربمفون لوألا يحو ، نيسح نامرز

ةيميلقإلا دودحلا ةياغ ىلإ راسملا اذه دتميو ،بالكلا داو عم ربعملا ىقتلم نم اقالطنا:الامش
.بورخلا ةيدلبل

.بورخلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا:اقرش

.بورخلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا:ابونج

ةكسلا رسجب هئاقتلا ىتح بالكلا داوب ارورم ،بالكلا داو عم ربعملا ىقتلم نم اقالطنا:ابرغ
،٣ مقر ينطولا قيرطلا عم اهئاقتلا ىتح ةيديدحلا ةكسلا اكلاس ،صامقلا يح لخدمب دجاوتملا ةيديدحلا

.بورخلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا ةياغ ىلإ٣ مقر ينطولا قيرطلاب ارورم

يحو سيلت نب يحو ،قوزرموب يحو ،يباطخلا وعدملا دوبع رميحلبيحو ،ربونصلا يح مضت
اهدودح نّيعتو ،ناضمر كلاملا دبع نب يحو ،روذجلا يحو ،ةثالثلا ءادهشلا يحو ،دمـحم يوابيد
 :يتأي امك

ارورم ،٣ مقر ينطولا قيرطلا عم ةيديدحلا ةكسلل يولعلا رمملا ىقتلم نم اقالطنا:الامش
.لامرلا داوو دشار يديس رسجب هئاقتلا ىتح٣ مقر ينطولا قيرطلاب

ينطولا قيرطلاب ارورم ،٣ مقر ينطولا قيرطلا عم ةيديدحلا ةكسلا ىقتلم نم اقالطنا:اقرش
.بورخلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا ةياغ ىلإ٣ مقر

.بورخلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا:ابونج

داوب هئاقتلا ىتح لامرلا داوبارورم ،لامرلا داو عم دشار يديس رسج ىقتلم نم اقالطنا:ابرغ
هئاقتلا ىتح ماموصلا جهن اكلاس ،ةزيول يديب رسجب هئاقتلا ىتح لامرلا داوب ارورم ،قوزرموب
بوقعي داوب ارورم ،صاصرلا ةبعش عم هئاقتلا ىتح قيرطلا اذه عبتي ،٥٧١ مقر يئالولا قيرطلاب
.بورخلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا ةياغ ىلإ

يحو،فيصولدمـحم يحو ،رداقلا دبع ريمألا يحو ،نابعش شند يحو ،ةرطنقلا باب يح مضت
 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ، ةماشوب ةوخإلا

اذه ءاقتلا ةياغ ىلإ١٥ مقر يئالولا قيرطلا ةياغ ىلإ ةيدايزلا قرطلا قرتفم نم اقالطنا:الامش
ىلإ راسملا اذه عبتي ،ىوح ةبعش ةياغ ىلإ يدايز ةعرزم ارياسم ،دوعسم تيغلب جهن عم ريخألا

.نايزوب ةماح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا ةياغ

حلاص قالمعلا رسجلا ىلإ ذفانلا قيرطلا عم ةيدايزلا قرطلا قرتفم ىقتلم نم اقالطنا:اقرش
،ةروصنملا ةيركسعلا ةنكثلا ةياغ ىلإ مث ةعوبرق عراش عم هئاقتلاو نابعش شند يح ةياغ ىلإ ،ياب
هئاقتلا ةياغ ىلإياب حلاصقالمعلا رسجلا ىلإ ذفانلا قيرطلا عم هئاقتلا ةياغ ىلإ راسملا اذه كلسيو
.٣ مقر ينطولا قيرطلا عم

قيرطلاب ارورم ،٣ مقر ينطولا قيرطلا عم ياب حلاص قالمعلا رسجلا ىقتلم نم اقالطنا:ابونج
.لامرلا داو عم دشار يديس رسج ءاقتلا ةياغ ىلإ٣ مقر ينطولا

باب رسج ىتح لامرلا داوب ارورم ،لامرلا داو عم دشار يديس رسج ىقتلم نم اقالطنا:ابرغ
٣ مقر ينطولا قيرطلاب ارورم ،٣ مقر ينطولا قيرطلا عم ةرطنقلا باب رسج ءاقتلا نم مث ةرطنقلا
.نايزوب ةماح ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا ةياغ ىلإ
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تايبودنملا
ةيدلبلا

دودحلا

٢6٩١ ةيليوج٥

ناميلس يغاوز

ةقطنملاو شوازلا يحو ،ظيفحلا دبع فوصوب يحو ،ناسح ةنانجوب يحو ،2٦٩١ ةيليوج٥ يح مضت
 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،لامرلا ةيعانصلا

ءاقتلا ةياغ ىلإ ،ةريطم ةبعش ةياغ ىلإ ةرامس نيع ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا نم اقالطنا:الامش
.٥ مقر ينطولا قيرطلا عم٧2 مقر ينطولا قيرطلا ءاقتلا ىلإ الوصو ،حالم داو عم جرم ةبعش

ىلإ الوصو ،٥ مقر ينطولا قيرطلا عم٧2 مقر ينطولا قيرطلا ىقتلم نم اقالطنا:اقرش
دودحلا ىتح لامرلا داوب ارورم ،لامرلا داو عم اهئاقتلاو ةيدلبلا ةريظحلا ىلإ يدؤملا ذفانلا قيرطلا
.ةرامس نيع ةيدلبل ةيميلقإلا

.ةرامس نيع ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا:ابونج

.ةرامس نيع ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا:ابرغ

 :يتأي امك اهدودح ّنيعتو ،صاصرلا ةبعش يحو ،ليخنلا يح ،يابلا نيع ةبضه ،نيفظوملا يح  مضت

ةياغ ىلإ ماموصلا جهنب ارورم ،ماموصلا جهن عم ةزيول يديب رسج ىقتلم نم اقالطنا:الامش
.٥٧١ مقر يئالولا قيرطلا عم هئاقتلا

ىتح قيرطلا اذهب ارورم ،٥٧١ مقر يئالولا قيرطلا عم ماموصلا جهن ىقتلم نم اقالطنا:اقرش
ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا ىلإ الوصو بوقعي داو ىتح راسملا اذه ارياسم صاصرلا ةبعش عم هئاقتلا
.بورخلا

.ةرامس نيعو بورخلا يتيدلبل ةيميلقإلا دودحلا:ابونج

دودحلا ةياغ ىلإ لامرلا داوب ارورم ،لامرلا داو عم ةزيول يديب رسج ىقتلم نم اقالطنا:ابرغ
.ةرامس نيع ةيدلبل ةيميلقإلا

١٤٤١ ماع رفص٨ يفخّرؤم٠٧٢-٩١ مقر يذيفنتموسرم
تايبودنملا ددع ددحي،٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا
.اهدودحو– نارهو ةيالو – نارهو ةيدلبل ةيدلبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤١و٤–٩٩ ناــــتداـملا امـــيسال روـتــسدــلا ىلــع ءاــــنــبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتلاب قلعتملاو٤8٩١ ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاـب قـلـعـتملاو١١٠2 ةــنس وــيــنوــي22 قــــفاوملا2٣٤١
،هنم٦٣١ ةداملا اميسال

عيبر8 يف خّرؤملا٥٦٣–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤8٩١ ةنسربمسيد لوأ قفاوملا٥٠٤١ ماع لوألا

،ةيميلقإلا اهدودحو اهتالمتشمو تايدلبلا نيوكت

يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماعبجر٤
 ،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦٣٥–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١٩٩١ ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا2١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8١
نارــــهو يتــــيدــــلــــبــــب ةــــيرضح تاــــعاــــطـــــق ءاشنإ نـــــمضتملاو
،ةنيطنسقو

8 يف خّرؤملا8٥2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربوتكأ٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع مّرحم
ددحيو اهدودح نييعتو ةيدلبلا تايبودنملا ءاشنإ تايفيك
،اهريسو ةيدلبلا تاقحلملاو تايبودنملا ميظنت دعاوق
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،”ينارقملا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”ةينامثعلا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”ردبلا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

 ،”نيدلا يحم “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”يراوهلا يديس“ ةيدلبلا ةيبودنملا –

 .”ةمامعوب “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

صوصنملا ةيدلبلا تايبودنملا دودح ددحت:3 ةداملا
.موسرملا اذهب قحلملا يف ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع

دودح حضوت يتلا ةينايبلا تاططخملا قحلت:٤ ةداملا
.موسرملا اذه لصأب ،ةيدلب ةيبودنم لك

ةيدلب ميلقإ ىلع ةعقاولا ةيدلبلا تاقحلملا ىغلت:٥ ةداملا
.نارهو

صوصنملا نارهو ةيدلبب ةقلعتملا ماكحألا ىغلت:6 ةداملا
8١ يف خّرؤملا٦٣٥–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع
١٩٩١ ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا2١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
نارــــهو يتــــيدــــلــــبــــب ةــــيرضح تاــــعاــــطـــــق ءاشنإ نـــــمضتملاو
.ةنيطنسقو

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرملا اذــــه رــــــــشني:٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص8  يف رئازجلاب ررح
٩١٠2.

يودب نيدلا رون

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٦٣١ ةداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةداملا
ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع بجر٠2يف خّرؤملا٠١–١١
ددـــع دــيدــحت ىلإ موــسرــملا اذـــه فدــهي ،هالــــعأ روـــكذـملاو١١٠2
.اهدودحو ،نارهو ةيالو– نارهو ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا

ينامث يف هلماكب نارهو ةيدلب ميلقإ مّظني:٢ ةداملا
 :يتأي امك ىّمست ،ةيدلب ةيبودنم )8١( ةرشع

،“ هزنملا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”يفطل ديقعلا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،“ ةيقيدصلا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

 ،“ سيليلتوب ومح “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”نسوالف “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،“ يرقملا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”ريمألا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،“ رصنلا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،“ ةيدلاخلا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

 ،“ انيس نبا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،”يرمحلا “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

،“ ريشبلا يديس “ ةيدلبلا ةيبودنملا –

قحلملا

نارهو ةيدلبل ةيدلبلا تايبودنملا دودح

تايبودنملا
ةيدلبلا

دودحلا

هزنملا

دواد نب يحو ،رودق ريفس يحو ،زوزع يسابعلا يحو ،٥٥٩١ توأ٠2 يحو ،رضخل ةلافوب يحّ مضت
 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،لولج يوادمح يحو ،جرعل

رحبلا ةهجاوب ارورم ،رحبلا ةهجاو عم دــمحم فلخي ريرس عراش عطاقت نم اقالطنا:الامش
.ريجلا رئب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم لاتسناك ةباغ عطاقت ىلإ الوصو

،رحبلا ةهجاوو ريجلا رئب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم لاتسناك ةباغ عطاقت نم اقالطنا:اقرش
عم ريجلا رئب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو ريجلا رئب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم
.سابعلب عاردوب جهن

جهنب ارورم ،سابعلب عاردوب جهن عم ريجلا رئب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابونج
.دــمحم فلخي ريرس عراش عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو سابعلب عاردوب

عراشب ارورم ،دــمحم فلخي ريرس عراش عم سابعلب عاردوب جهن عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
.رحبلا ةهجاو عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو دــمحم فلخي ريرس



ـه١٤٤١ ماع رفص36٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٩ 14

تايبودنملا
ةيدلبلا

دودحلا

يفطل ديقعلا

ةيقيدصلا

سيليلتوب ومح

عـّمجملا ،يراوهلا شركوب يحو ،ليختوب نامحد يحو ،لامج ناضمر يحو ،دمحم ريغأ يحّمضت
 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،دــمحم يرون يحو ،ةدع ضويبلب يحو ،يفطل ديقعلا ينكسلا

اذه عطاقت ىلإ الوصو ،رحبلا ةهجاوب ارورم ةيهابلا ةماقإل ةيرئادلا ةطقنلا نم اقالطنا:الامش
.دــمحم فلخي ريرس عراش عم ريخألا

ريرس عراشب ارورم ،دــمحم فلخي ريرس عراش عم رحبلا ةهجاو عطاقت نم اقالطنا:اقرش
.ةيفلألا جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو حبار نابرخ جهنو دــمحم فلخي

ةيميلقإلا دودحلاو ،ةيفلألا جهنب ارورم ةيفلألا جهن عم حبار نابرخ جهن عطاقت نم اقالطنا:ابونج
.ثلاثلا يطيحـملا جهنلا عم ريجلا رئب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو ريجلا رئب ةيدلبل

ارورم ،ثلاثلا يطيحـملا جهنلا عم ريجلا رئب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
.ةيهابلا ةماقإل ةيرئادلا ةطقنلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو ثلاثلا يطيحـملا جهنلاب

علطم يحو ،موسيم ةوخإلا يحو ،لابقتسالا نسح يحو ،دشر نبا يحو ،ةيقيدصلا يحّمضت
:يتأي امك اهدودح نّيعتو ،رجفلا

الوصو رحبلا ةهجاوب ارورم،رحبلا ةهجاو عم نيدموب ينارهو جهن عطاقت نم اقالطنا:الامش
.ةيهابلا ةماقإل ةيرئادلا ةطقنلا ىلإ

عطاقتو ثلاثلا يطيحـملا جهنلاب ارورم ةيهابلا ةماقإل ةيرئادلا ةطقنلا نم اقالطنا:اقرش
عطاقت ىلإ الوصو يلاليج وباق نب حيرف عراشو2٣ مقر يئالولا قيرطلا عم١١ مقر ينطولا قيرطلا
.ريجلا رئب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم٦٤ مقر يئالولا قيرطلا

ارورم ريجلا رئب ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم٦٤ مقر يئالولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:ابونج
الوصو ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلاو شيمن يتخب ةيرئادلا ةطقنلاو٦٤ مقر يئالولا قيرطلاب
 .ملاس نب يلايخ جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ

جهنب ارورم ملاس نب يلايخ جهن عم ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
.رحبلا ةهجاو عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو نيدموب ينارهو جهنو ملاس نب يلايخ

:يتأي امك اهدودح نّيعتو ،راتكلا يحو ،عطقملا يحّمضت

رحبلا ةهجاوب ارورم ،رحبلا ةهجاو عم دوعسب ديمحلا دبع عراش عطاقت نم اقالطنا:الامش
.نيدموب ينارهو جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو

نيدموب ينارهو جهنب ارورم ،نيدموب ينارهو جهن عم رحبلا ةهجاو عطاقت نم اقالطنا:اقرش
.ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو ملاس نب يلايخ جهنو

ارورم ،ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلا عم ملاس نب يلايخ جهن عطاقت نم اقالطنا:ابونج
.قدصم يس جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلاب

يس جهنب ارورم ،قدصم يس جهن عم ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو دوعسب ديمحلا دبع عراشو نموملا دبع فلاخ ةحاسوقدصم
.رحبلا ةهجاو
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تايبودنملا
ةيدلبلا

دودحلا

نسوالف

يرقملا

ريمألا

 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،نيدلا لامج يحو ، نسوالف يحّمضت

جهن عم٦٤ مقر يئالولا قيرطلا عطاقت ةطقن ،شيمن يتخب ةيرئادلا ةطقنلا نم اقالطنا:الامش
عطاقت ىلإ الوصو٦٤ مقر يئالولا قيرطلاب ارورم ،ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلاو يرغدم دمحأ

.يمحشلا يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم ريخألا اذه

يمحشلا يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم٦٤ مقر يئالولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:اقرش
يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو يمحشلا يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم
.٤ مقر ينطولا قيرطلا عم يمحشلا

٤ مقر ينطولا قيرطلا عم يمحشلا يديس ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابونج
.يرغدم دمحأ جهنو ليضف راقت جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو٤ مقر ينطولا قيرطلاب ارورم

ارورم ،يرغدم دمحأ جهنوليضف راقت جهن عم٤ مقر ينطولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
٦٤ مقر يئالولا قيرطلا عطاقت ةطقن ،شيمن يتخب ةيرئادلا ةطقنلا ىلإ الوصو يرغدم دمحأ جهنب
 .ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلاو يرغدم دمحأ جهن عم

اهدودح نّيعتو ،ءاضيبلا رادلا يحو ،نوتيزلا يحو ،ءادهشلا يحو ،ةنفات يحو ،يرقملا يحّمضت
 :يتأي امك

ارورم ،نايزوب ينوراه عراش عم قازرلا دبع نب دمحأ ديقعلا جهن عطاقت نم اقالطنا:الامش
ةطقنلا ىلإ الوصو ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلاو قدصم يس جهنو نايزوب ينوراه عراشب
٦٤ مقر يئالولا قيرطلا عم ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلا عطاقت ةطقن ،شيمن يتخب ةيرئادلا

.يرغدم دمحأ جهنو

ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلا عطاقت ةطقن ،شيمن يتخب ةيرئادلا ةطقنلا نم اقالطنا:اقرش
اذه عطاقت ىلإ الوصو يرغدم دمحأ جهنب ارورم ،يرغدم دمحأ جهنو٦٤ مقر يئالولا قيرطلا عم
.ليضف راقت جهن عم ريخألا

ليضف راقت جهنب ارورم ،ليضف راقت جهن عم يرغدم دمحأ جهن عطاقت نم اقالطنا:ابونج
.قازرلا دبع نب دمحأ ديقعلا جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو

ديقعلا جهنبارورم ،قازرلا دبع نب دمحأ ديقعلا جهن عم ليضف راقت جهن عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
.نايزوب ينوراه عراش عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو قازرلا دبع نب دمحأ

،راتخميسونس نب يحو ،ةيرامعلا يحو ،نيدهاجملا يحو ،نسارومغي يحو ،ريمألايحّمضت
 :يتأي امك اهدودح نّيعتو

ىلإ الوصو ءانيملاب ارورم ،رحبلا ةهجاول يذاحـملا ءانيملل يسيئرلا لخدملا نم اقالطنا:الامش
.دوعسب ديمحلا دبع عراش عم2٦٩١ سرام٩١ جهن عطاقت

فلاخ ةحاسب ارورم دوعسب ديمحلا دبع عراش عم2٦٩١ سرام٩١ جهن عطاقت نم اقالطنا:اقرش
.ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلا عم قدصم يس جهن عطاقت ىلإ الوصو نموملا دبع

طخب ارورم ضيبألا فرجلا عيرسلا قيرطلا عم قدصم يس جهن عطاقت نم اقالطنا:ابونج
ىلإ الوصو فايضوب دــمحم عراشو نوعرف دولوم عراشو نايزوب ينوراه عراشو ةيديدحلا ةكسلا

.رداقلا دبع ريمألا عراش عم ريخألا اذه عطاقت

ريمألا عراشب ارورم رداقلا دبع ريمألا عراش عم فايضوب دــمحم عراش عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
ءانيملل يسيئرلا لخدملا ىلإ الوصو جارف دئارلا عراشو٤٥٩١ ربمفون لوأ ةحاسورداقلا دبع
.رحبلا ةهجاول يذاحـملا
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تايبودنملا
ةيدلبلا

دودحلا

رصنلا

ةيدلاخلا

انيس نبإ

 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،ةماركلا يحو ،ةبقع يديس يحو ،رصنلا يحّمضت

لوأ ةحاسب ارورم راتخم يلاهم عراش عم يزات ميهاربإ يديس عراش عطاقت نم اقالطنا:الامش

.جارف دئارلا عراش عم رداقلا دبع ريمألا عراش عطاقت ىلإ الوصو٤٥٩١ ربمفون

رداقلا دبع ريمألا عراشب ارورم ،جارف دئارلا عراش عم رداقلا دبع ريمألا عراش عطاقت نم اقالطنا:اقرش

.يفطل ديقعلا جهن عم ريخألا اذهعطاقت ىلإ الوصو دــمحم ةحوح عراشو رمعم روبج عراشو

يفطل ديقعلا جهنب ارورم ،يفطل ديقعلا جهن عم دــمحم ةحوح عراش عطاقت نم اقالطنا:ابونج

.رداقلا دبع ةنبلب جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو نامحرلا دبع دمحأ عراشو

ةنبلب جهنب ارورم رداقلا دبع ةنبلب جهن عم نامحرلا دبع دمحأ عراش عطاقت نم اقالطنا:ابرغ

.راتخم يلاهم عراشعم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو يزات ميهاربإ يديس عراشورداقلا دبع

 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،رونملا يحو ،ةيدلاخلا يحّمضت

ةكسلا طخب ارورم ،ةيديدحلا ةكسلا طخ عم فايضوب دــمحم عراش عطاقت نم اقالطنا:الامش

.دــمحم دوعم مزالملا عراش عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو ةيديدحلا

عراشب ارورم ،دــمحم دوعم مزالملا عراش عم ةيديدحلا ةكسلا طخ عطاقت نم اقالطنا:اقرش

اذه عطاقت ىلإ الوصو يبد رودق يديس عراشو قازرلا دبع نب دمحأ ديقعلا جهنو دمحم دوعم مزالملا

.ريشب شادمح جهن عم ريخألا

شادمح جهنب ارورم ريشب شادمح جهن عم يبد رودق يديس عراش عطاقت نم اقالطنا:ابونج

 .ةيديدحلا ةكسلا طخ عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو ريشب

ةيديدحلا ةكسلا طخب ارورم ،ةيديدحلا ةكسلا طخ عم ريشب شادمح جهن عطاقت نم اقالطنا:ابرغ

.ةيديدحلا ةكسلا طخ عم فايضوب دــمحم عراش عطاقت ىلإ الوصو ديعس سيرد رسجو

:يتأي امك اهدودح نّيعتو ،ةياضلا يحو ،انيس نبا يحّمضت

ريشب شادمح جهنب ارورم ،ريشب شادمح جهن عم ةيديدحلا ةكسلا طخ عطاقت نم اقالطنا:الامش

.ليضف راقت جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو

ليضف راقت جهنب ارورم ،ليضف راقت جهن عم ريشب شادمح جهن عطاقت نم اقالطنا:اقرش

.ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو٤ مقر ينطولا قيرطلاو

ارورم ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم٤ مقر ينطولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:ابونج

عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو ينطولا ريرحتلا برح يبوطعم جهنو٣٣ مقر يئالولا قيرطلاب

.ةيديدحلا ةكسلا طخ

ارورم ،ةيديدحلا ةكسلا طخ عم ينطولا ريرحتلا برح يبوطعم جهن عطاقت نم اقالطنا:ابرغ

.ريشب شادمح جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو ةيديدحلا ةكسلا طخب
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تايبودنملا
ةيدلبلا

دودحلا

يرمحلا

ريشبلا يديس

ينارقملا

ةينامثعلا

نّيعتو ،ريصنلا يحو ،مالسلا يحو ،رداقلا دبع ريمألا يحو ،ملاوغلا يحو ،يرمحلا يحّمضت
 :يتأي امك اهدودح

خيشلا جهنب ارورم يبعشلا ينطولا شيجلا جهن عم يفطل ديقعلا جهن عطاقت نم اقالطنا:الامش
.ديعس سيرد رسج ىلإ الوصو رداقلا دبع

،ةيديدحلا ةكسلا طخ عم رداقلا دبع خيشلا جهن عطاقتو ديعس سيرد رسج نم اقالطنا:اقرش
جهنو ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو ةيديدحلا ةكسلا طخب ارورم
.يرغدم دمحأ

دمحأ جهنو ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم ةيديدحلا ةكسلا طخ عطاقت نم اقالطنا:ابونج
.يبعشلا ينطولا شيجلا جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو يرغدم دمحأ جهنب ارورم ،يرغدم

شيجلا جهنب ارورم يبعشلا ينطولا شيجلا جهن عم يرغدم دمحأ جهن عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
.يفطل ديقعلا جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو يبعشلا ينطولا

 :يتأي امكاهدودح نّيعتو،بابشلا يحو ،ةديدجلاةنيدملا يحو ،ريشبلا يديس يحّمضت
عراشب ارورم ،فايضوب دــمحم عراش عم رداقلا دبع ريمألا عراش عطاقت نم اقالطنا:الامش
.ةيديدحلا ةكسلا طخو نوعرف دولوم عراش عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو فايضوب دمحم
ةيديدحلا ةكسلا طخو نوعرف دولوم عراش عم فايضوب دــمحم عراش عطاقت نم اقالطنا:اقرش

.ديعس سيرد رسج ىلإ الوصو ةيديدحلا ةكسلا طخب ارورم
الوصو يفطل ديقعلا جهنو رداقلا دبع خيشلا جهنب ارورم ديعس سيرد رسج نم اقالطنا:ابونج

.دمحم ةحوح عراش عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ
دــمحم ةحوح عراشب ارورم ،دــمحم ةحوح عراش عم يفطل ديقعلا جهن عطاقت نم اقالطنا:ابرغ

.رداقلا دبع ريمألا عراش عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو رمعم روبج عراشو

 :يتأي امك اهدودح ّنيعتو ،ينسحلا يديس يحو ،ةينامثعلا يحو ،ةماسأ يحو ،نموملا دبعيحّمضت
يفطل ديقعلا جهنب ارورم يفطل ديقعلا جهن عم شوريمع ديقعلا جهن عطاقت نم اقالطنا:الامش

.دمحم ةحوح عراش عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو
دــمحم ةحوح عراشب ارورم ،دــمحم ةحوح عراش عم يفطل ديقعلا جهن عطاقت نم اقالطنا:اقرش

.ةفيلخ يكم جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو يبعشلا ينطولا شيجلا جهنو
يكم جهنب ارورم ،ةفيلخ يكم جهن عم يبعشلا ينطولا شيجلا جهن عطاقت نم اقالطنا:ابونج

.نالسرأ بيكش جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو يبرعلا زودنقلب جهنو ةفيلخ
بيكش جهنب ارورم ،نالسرأ بيكش جهن عم يبرعلا زودنقلب جهن عطاقت نم اقالطنا:ابرغ

.يفطل ديقعلا جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو شوريمع ديقعلا جهنو نالسرأ

نّيعتو ،يتسيمخ يحو ،نيسلغل يحو ،2و١ نسارومغي يحو ،ليخنلا يحو ،ةينامثعلا يحّمضت
:يتأي امك اهدودح

زودنقلب جهنب ارورم نالسرأ بيكش جهن عم يراوهلا سراف جهن عطاقت نم اقالطنا:الامش
.يبعشلا ينطولا شيجلا جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو ةفيلخ يكم جهنو يبرعلا

شيجلا جهنب ارورم ،يبعشلا ينطولا شيجلا جهن عم ةفيلخ يكم جهن عطاقت نم اقالطنا:اقرش
.يرغدم دمحأ جهن عم ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو يبعشلا ينطولا

جهنب ارورم ،يرغدم دمحأ جهن عم ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابونج
.٣٧ مقر يئالولا قيرطلا عم ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو يرغدم دمحأ

ارورم ،٣٧ مقر يئالولا قيرطلا عم ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
.نالسرأ بيكش جهن عم يراوهلا سراف جهن عطاقت ىلإ الوصو٣٧ مقر يئالولا قيرطلاب
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تايبودنملا
ةيدلبلا

دودحلا

ردبلا

نيدلا يحم

يراوهلا يديس

 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،ةزوميم يحو ،ردبلا يحّمضت

يقوزرم عراشب ارورم ينسح يقوزرم عراش عم يراوهلا سراف جهن عطاقت نم اقالطنا:الامش
بيكش جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو ةشئاع يوافرش عراشو متاخوب ةوخإلا عراشو ينسح
.نالسرأ

بيكش جهنب ارورم نالسرأ بيكش جهن عم ةشئاع يوافرش عراش عطاقت نم اقالطنا:اقرش
دودحلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو٣٧ مقر يئالولا قيرطلاو دــمحم ريشب يرازم عراشو نالسرأ
.ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا

ارورم ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم٣٧ مقر يئالولا قيرطلا عطاقت نم اقالطنا:ابونج
جهن عم ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب

.دمحأ شامس

جهنبارورم دمحأ شامس جهن عم ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
 .يراوهلا سراف جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو دمحأ شامس

نيمأ دمحمقلاخلا دبع يحو ،ناريثلا يحو ،ريجلا ةشوك يحو ،رونلا يحو ،نيدلا يحم يحّمضت
:يتأي امك اهدودح نّيعتو ،ةداعسلا يحو ،لبقتسملا يحو ،ريغصلا

ىسرم ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم نيغرسم ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:الامش
عراشو رداقلا دبع ةنبلب جهنو وجاجرم لبجو ريبكلا ىسرم ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم ،ريبكلا
.يفطل ديقعلا جهن عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو نامحرلا دبع دمحأ

ديقعلا جهنب ارورم نامحرلا دبع دمحأ عراش عم يفطل ديقعلا جهن عطاقت نم اقالطنا:اقرش
.ةشئاع يوافرش عراش عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو نالسرأ بيكش جهنو شوريمع

عراشب ارورم ،ةشئاع يوافرش عراش عم نالسرأ بيكش جهن عطاقت نم اقالطنا:ابونج
لبجو هـللاا دبع يديمح عراشو ينسح يقوزرم عراشو متاخوب ةوخإلا عراشو ةشئاع يوافرش
.نيغرسم ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو وجاجرم

دودحلاب ارورم ،نيغرسم ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم وجاجرم لبج عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
ةيميلقإلا دودحلا عم نيغرسم ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو نيغرسم ةيدلبل ةيميلقإلا
.ريبكلا ىسرم ةيدلبل

،2و١ طابش يحو ،قيفوت يس يحو ،نيعلا سأر يحو ،ربونصلا يحو ،يراوهلا يديس يحّمضت
 :يتأي امك اهدودح نّيعتو ،ةقيتعلا ةبصقلا يحو ،روقنم ينوم يحو ،ديدجلا ربونصلا يحو

ارورم ريبكلا ىسرم ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم ملاغ ةيملاوس جهن عطاقت نم اقالطنا:الامش
.ءانيملل يسيئرلا لخدملا ىلإ الوصو ءانيملاو نومل جربب

ربمفون لوأ ةحاسو جارف دئارلا عراشب ارورم ءانيملل يسيئرلا لخدملا نم اقالطنا:اقرش
عراش عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو رداقلا دبع ةنبلب جهنو يزات ميهاربإ يديس عراشو٤٥٩١
.نامحرلا دبع دمحأ

جهنب ارورم ،رداقلا دبع ةنبلب جهن عم نامحرلا دبع دمحأ عراش عطاقت نم اقالطنا:ابونج
.ةمطاف كارش عراش عم رداقلا دبع ةنبلب جهن عطاقت ىلإ الوصو ةيدلبلا ةلتشمو رداقلا دبع ةنبلب

وجاجرم لبجب ارورم ةمطاف كارش عراش عم رداقلا دبع ةنبلب جهن عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
.ريبكلا ىسرم ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا ىلإ الوصو
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تايبودنملا
دودحلاةيدلبلا

 ةمامعوب

شابد نب يحو ،ةنيمي يودب نب يحو ،يزات نب يحو ،حتفلا يحو ،هــللا دبع يديمح يحّمضت
دبع زوزع يحو ،دمحأ حادم يحو ،نيدلا يحم ةـبرع نب يحو ،ىفطصم ينوتيز يحو ،دــمحم
:يتأي امك اهدودح نّيعتو ،رداقلا

هـللا دبع يديمح عراشو وجاجرم لبجب ارورم نيغرسم ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا نم اقالطنا:الامش
 .دمحأ شامس جهن عم يراوهلا سراف جهن عطاقت ىلإ الوصو

دمحأ شامس جهنب ارورم ،دمحأ شامس جهن عم يراوهلا سراف جهن عطاقت نم اقالطنا:اقرش
دودحلا عم ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت ىلإ الوصو ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاو
.نيغرسم ةيدلبل ةيميلقإلا

،نيغرسم ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم ةيناسلا ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عطاقت نم اقالطنا:ابونج
عم ريخألا اذه عطاقت ىلإ الوصو يلاليج يديعس عراشو نيغرسم ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلاب ارورم

.ىيحي ريسك عراش

يلولجوب عراشب ارورم ىيحي ريسك عراش عم يلاليج يديعس عراش عطاقت نم اقالطنا:ابرغ
ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا ىلإ الوصو نيغرسم ةيدلبل ةيميلقإلا دودحلا عم ريخألا اذه عطاقتوناميلس
.نيغرسم

١٤٤١ ماع رفص٨يفخّرؤم١٧٢–٩١ مقر يذيفنت موسرم
عــجرــملاــب قــلــعــتي ،٩١٠٢ ةـنــس رـبوــتـكأ٧ قــفاوـملا
.مالعإلا ةمظنأ ةيقفاوتلينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيكـلسـلا تالــصاوــملاو ديرــبـلا ةرـــيزو رــيرــقــت ىلـع ءاـنب–
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

٤ يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

تالاصتالاو دــــيرــــبــــلا طــــبض ةــــطـــــلس ةراشتسا دـــــعـــــبو–
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام  مسري

عجرملا ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
.مالعإلا ةمظنأ ةيقفاوتلينطولا

ددحت ةـينقت ةقيثو ةـيقفاوتلل ينطولا عجرملا:٢ ةّداملا
طئاسولا عـضو دـنع اـهمارتحا بجاولا سيياقملاو ريياعملا

ةفلتخملا تايوتسملا جلاعي امك .ةيمومعلا مالعإلا ةمظنأ يف
.ةيقفاوتلل

بجاولا سيياقملا رايتخا ريياعم ،ةقدب ،عجرملا فصي
لجأ نم مالعإلا ةمظنأ ريوطت وأ/و ءانتقا دنع اهتاعارم
.ةمولعملا مادختسا ةداعإو لدابتلا ةلهس اهلعج

: يتأي ام ىلإ ةيقفاوتلل ينطولا عجرملا فدهي:3 ةّداملا

ةرادإلا نيبو نيتئيه نيب تايطعملا لدابت غيص ديحوت–
،ةرفوملا تامدخلا نيسحت دصق ،نطاوملاو

،لدابتلا تالصو ريوطت فيلاكت صيلقت–

لالــخ نــم ةــيــموــمــعــلا مالــعإلا ةــمــظــنأ ةــموـــمـــيد ناـــمض–
.ايلود اهب فرتعملا سيياقملاو ريياعملا مادختسا

،ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملاو تارادإلا مزتلت :٤ ةّداملا
ةمولـعملا لدابتل ةهجوملا مالعإلا ةمظنأ ريوطت وأ/و ءانتقا دنع
عـجرملا ىلإ لاثـتـمالاب ،نطاوملا عم وأ/و ىرخأ ةئـيـه ةمظنأ عم
رتافد نم أزجتي ال اءزج لــكـشـيـس يذـلا ةـيقفاوتلل ينطولا
.ريوطتلا وأ/و ءانتقالا اذهب ةقلعتملا طورشلا
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ينطولا عجرملا عم قفاوتم ريغ مئاق مالعإ ماظن ناك اذإ
نوــكــت نأ يغــبــنــي ،ثيدحت ةــلــحرــم يف نوــكــيو ،ةــيــقــفاوــتــلـــل
.ناكمإلا ردق هعم ةبراقتم هيلع ةثدحملا تاليدعتلا

عجرملا ىلإ دنتست ةيعاطق عجارم ةغايص نكمي:٥ ةّداملا
تاعاطقلاب ةصاخلا سيياقملاو ريياعملا نمضتتو ينطولا
.ةينعملا

نيب ةكرتشم ةيرازو تارارق بجومب اهيلع ةقداصملا متتو
.ةنمقرلاب فّلكملا ريزولاو ينعملا عاطقلاب فّلكملا ريزولا

مالعإلا ةمظنأ ةيقفاوتل ينطولا عجرملا قحلي :6 ةّداملا
.موسرملا اذه لصأب

بجومب ةيقفاوتلل ينطولا عجرملا نييحت نكمي :٧ ةّداملا
.ةنمقرلاب فّلكملا ريزولا نم رارق

نمألاو عافدلاب ةقلعتملا مالعإلا ةمظنأ عضخت ال :٨ ةّداملا
.موسرملا اذه ماكحأل نيينطولا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرملا اذــــه رــــــــشني:٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص8  يف رئازجلاب رّرح
٩١٠2.

يودب نيدلا رون

ةـّيدرفميسارم
6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يفخّرؤم يسائر موسرم

.ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع رــــفص7 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب
ةنس ويام8 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا

.ةافولا ببسب ،ايضاق هتفصب ،دعسإ نسحا ّديسلا ماهم ،9102
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يفخّرؤم يسائر موسرم
فــلــكــم ماــهــم ءاــهــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس رــبوـــتـــكأ
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ناضمر نــب دــيرــف دــّيسلا ماــهــم ىـــهـــنـــت ،9102 ةـنس رــبوــتــكأ6
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب
.هبلط ىلع ءانب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يفخّرؤم يسائر موسرم
يبــئاــن ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس رــبوــتـــكأ

.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع رــــفص7 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب
يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم يبئان امهتفصب;امهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،يملعلا

،ةيعماجلا تامدخلا ةيعونل ريدم ةبئان ،يوارحص ايسآ–

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل ريدم بئان ،ديزوب ديرف–
.فراعملا ديدجتو

6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدملا ماــهــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس رــبوــتـــكأ
.فيطسل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يضاقلب نيدلا رون ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ6
.فيطسل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ
.تايالولا يف ناكسلاوةحصلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا ةداسلا ماــهـــم ىـــهـــنـــت ،9102 ةــنس رــبوــتــكأ6
: ةيتآلا تايالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم مهتفصب

،فلشلا ةيالو يف ،نفلق دوعسم–

،ناسملت ةيالو يف ،سودغب رداقلا دبع–

.سارهأ قوس ةيالو يف ،يتاوت نب رمع–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدملا ماــهــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس رــبوــتـــكأ
ليغشتلاو لمعلا ةرازوب جامدإلاو ليغشتلل ماعلا

.يعامتجالا نامضلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع رــــفص7 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب
لــيضف دــّيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،9102 ةـنس رــبوــتــكأ6 قـــفاوملا

لمعلا ةرازوب جامدإلاو ليغشتلل اماع اريدم هتفصب ،يدياز
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو



36  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٠١
21م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٩

6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوـــب نييــــعــــتــــلا نــــمضتــــي ،9102 ةـــنس رــــبوــــتــــكأ
 .يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع رــــفص7 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،تاسيوع ةحيتف–

،ةيرشبلا دراوملل اريدم ،ديزوب ديرف–

ةيجوغاديبلا ةعباتملاو ميلعتلل اريدم ،ةرامع نيدلا فيس–
،مييقتلاو

ةبلطلا ةايح راطإ نيسحتل ةريدم ،يوارحص ايسآ–
،يعماجلا طسولا يف طيشنتلاو

ةـماـعـلا ةـيشتـفملاـب ةشتـفـم ،وــنرــب نــب ةرــهزــلا ةــنــيــمأ–
،ايجوغاديبلل

يجوـــغادـيـبـلا قـيـثوــتـلل رــيدــم ةـبــئاـن ،ةسـيــمـخ ةريــصــن–
،يملعلاو

لـيومتو ةـجـمرـبـلـل رــيدــم ةــبــئاــن ،دــمــحــم يس ةــيــجــلــع–
،تارامثتسالا

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل ريدم ةبئان ،موحرم ةليمج–
،فراعملا ديدجتو

ةايحلاو ةساردلا فورظل ريدم ةبئان ،يسيوعل ةحيلص–
،ةبلطلل

تازيهجتلاو تاءانبلا ةعباتمل ريدم بئان ،ينامول ليضوف–
،سييقتلاو

ةينوناقلا تاساردلل ريدم بئان ،راتخم تيأ يلكأ دنحم–
.تاعزانملاو

6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم
رــيدملا ماــهــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس رــبوــتـــكأ
.ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع رفص7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،يدومح دــمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ6
.ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل اماع اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدملا ماــهــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس رــبوــتـــكأ
نيقوـــــــعملا ءاضعأل ينـــــــطوـــــــلا ناوـــــــيدــــــــلــــــــل ماــــــــعــــــــلا
.اهقحاولو ةيعانطصالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع رــــفص7 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب
لصيــف دــّيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،9102 ةـنس رــبوــتــكأ6 قـــفاوملا

ءاضعأل ينــطوــلا ناوــيدــلــل اـــماـــع ارـــيدـــم هـــتـــفصب ،ينوـــنـــقاو
.اهقحاولو ةيعانطصالا نيقوعملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 قفاوملا1441 ماع رفص7 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدملا ماــهــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،9102 ةــنس رــبوــتـــكأ
ةــيروــتسدـــلا ثوـــحـــبـــلاو تاساردـــلا زـــكرمل ماـــعـــلا
.يروتسدلا سلجملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع رــــفص7 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب
ةنس تشغ82 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا

اـماـع ارــيدــم هــتــفصب ،ناــطــلسوــب دــمــحــم دــّيسلا ماــهــم ،9102
سلـــــجملاـــــب ةـــــيروــــــتسدــــــلا ثوــــــحــــــبــــــلاو تاساردــــــلا زــــــكرمل

.ةافولا ببسب ،يروتسدلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٠3 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس تشغ١3 قفاوملا

.١رئازجلا ةعماج ىدل ثحبلل ةكرتشم
––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

    ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

ةدعقلا يذ١2 يف خّرؤملا٩٠2-٤8 مقر موسرملا ىضتقمب–
ميظنتب قلعتملاو٤8٩١ ةنس تشغ8١ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو١ رئازجلا ةعماج

ةدعقلا يذ١2 يف خّرؤملا٠١2-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ةعماج ميظنتب قلعتملاو٤8٩١ ةنس تشغ8١ قفاوملا٤٠٤١ ماع
لّدـعملا ،اـهرـيسو اـيـجوـلوـنــقــتــلاو موــلــعــلــل نــيدــموــب يراوــه
،مّمتملاو

ىدامج٤2 يف خّرؤملا٦٥-٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥8٩١ ةنس سرام٦١ قفاوملا٥٠٤١ ماع ةيناثلا
لّدــعملا ،ينــقــتــلاو يمــلــعــلا مالــعإلا يف ثحــبــلـــل زـــكرـــم ءاشنإ

،مّمتملاو

٤2 يف خّرؤـملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٩١٠2 ةـنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماــع بــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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.ةيتابنلا قئادحلاو ةيبشعلا تاعومجملا ىلع ةظفاحملا–

: يتأي امب فلكيو،ةيملعلا تازيهجتلا نمأو ةنايص عرف.

فرصت تحت ةعوضوملا ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص–
،بطقلا

.ةيملعلا تازيهجتلاو عقوملا نمأ نامض–

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

تشغ١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٠٣ يف رئازجلاب ررح
 .٩١٠2 ةنس

٥١ يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٩٧2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم ددـــحـــي يذـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا٦٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا  يساسألا نوناقلا دّدحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

2 يف خّرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يجوـلوـنـكـتـلاو يمــلــعــلا  ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم2١ ةداملا اميسال ،اهريسو اهميظنتو

8١ يف خّرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس يفناج٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأرلا ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم2١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر2 يف خّرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا

ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم ددحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2
ةحلصم أشنت ،اهريسو اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا

ىدل يجولويجلا ميمعتلا بطق لكش يف ثحبلل ةكرتشم
.١رئازجلا ةعماج

ةبسـنـلاـب اــفرــط رـبـتعت يتلا تاــسـسؤـملا ددـحت:٢ ةداملا
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا يجولويجلا ميمعتلا بطقل
: يتأي امك

،ينقتلاو يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرم–

.ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج–

 : )2( نيعرف نم يجولويجلا ميمعتلا بطق نوكتي:3 ةداملا

،يتابنلاو يجولويجلا ثارتلا ىلع ةظفاحملا عرف.
: يتأي امب فلكيو

روـــخصلاو ةـــيــــندــــعملا تاــــعوــــمــــجملا ىلع ةــــظــــفاحملا–
،ةبلطلاو نيثحابلا فرصت تحت ةعوضوملا تايرفحلاو

،اهنييحتو ةرفوتملا ةيجولويجلا طئارخلا ىلع ةظفاحملا–

ثارـتـلا ةـيؤرو ،هـتــياــمــحو يجوــلوــيجلا عوــنــتــلا ظــفــح–
،)ميمعتلاو ضرعلا(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٠3 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس تشغ١3 قفاوملا

ةددـــعـتملا ةـيـنـطولا ةـسردــملا ىدـــل ثـحـبـلل ةكرـتـشــم
.ةنيطنسقب تاينقتلا

––––––––––
،ةيلاملا ريزو ّنإ

    ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

٤2 يف خّرؤـملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٩١٠2 ةـنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماــع بــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٩٧2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم ددـــحـــي يذـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا٩٩2-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥٠٠2 ةنس تشغ٦١ قفاوملا٦2٤١ ماع بجر١١
 ،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا ماهم

يف خّرؤملا٦٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

يلاعلاميلعتلاةرازو
يملعلا ثحبلاو

ديزوب بيطلا

ةيلاملا ريزو

لاكول دــمحم
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: يتأي امب فلكيو ،ةيلوألا جذامنلا عينصت عرف.

،ةيندعملا ةيلوألا جذانملا عينصت –

،ةيفزخلا ةيلوألا جذامنلا عينصت –

.ةبكرملا ةيلوألا جذامنلا عينصت –

: يتأي امب فلكيو ،ةنايصلاو مييقتلاو ليلحتلا  عرف.

ةيلوألا جذامنلا عينصت يف ةمدختسملا داوملا مييقت –
،اهتبقارمو

،ةعنصملا ةيلوألا جذامنلا ىلع تارابتخاب مايقلا –

.اهحالصإو ةزهجألا ةنايص نامض  –

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

تشغ١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٠٣ يف رئازجلاب ررح
.٩١٠2 ةنس

٣ يف خّرؤملا٠٠٤-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٣٣٤١ ماع مّرحم
،ةنيطنسقب تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

2 يف خّرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يجوـلوـنـكـتـلاو يمــلــعــلا  ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،هنم2١ ةداملا اميسال ،اهريسو اهميظنتو

8١ يف خّرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

٩ يف خّرؤملا٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٧٣٤١ ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا ةرازوــل يجوــلوــنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعـــلا

،يملعلا ثحبلاو

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم2١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر2 يف خّرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا

ةكرتشملا حلاصملا ماهم ددحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2
أشنــــــت ،اـهرـيسو اـهـمـيـظـنـتو يجوـلوـنـكـتـلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل
دادعإل ةيجولونكت ةيضرأ لكش يف ثحبلل ةكرتشم ةحلصم
تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا ىدل عينصتلاو داوملا

.ةنيطنسقب

ةبسنلاب افرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت:٢ ةداملا
ةروكذملاو عينصتلاو داوملا دادعإل ةيجولونكتلا ةيضرألل

: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

،٣ ةنيطنسق ةعماج–

،١ فيطس ةعماج–

،يقاوبلا مأ ةعماج–

،ةليمل يعماجلا زكرملا–

،ايجولونكت ويبلا يف ثحبلا زكرم–

،ةنيطنسقب ايجولونكتويبلا يف ايلعلا ةينطولا ةسردملا–

،ةبانعب ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ايلعلا ةسردملا–

.ةبانعب نداعملاو مجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا–

داوملا دادـعإل ةـيـجوـلوـنـكـتـلا ةـيضرألا نوـكــتــت:3 ةداملا
 : عورف )٣( ةثالث نمعينصتلاو

: يتأي امب فلكيو ،داوملا دادعإ عرف.

،ءادألا ةيلاع ةيندعم داوم دادعإ –

،ءادألا ةيلاع ةيفزخ داوم دادعإ –

.ءادألا ةيلاع ةبكرم داوم دادعإ –

 يلاعلاميلعتلاةرازو
يملعلا ثحبلاو
ديزوب بيطلا

ةيلاملا ريزو

لاكول دــمحم

لاصتالا ةرازو

ةنس ويلوي٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٩٢ يفخّرؤم رارق
٨3٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠٢
ءاضعأ نييعت نمضتملا٧١٠٢ ةنس تشغ١3 قفاوملا
ةرازوـل ةـيـموـمـعــلا تاــقــفصلــل ةــيــعاــطــقــلا ةــنــجــّلــلا
.لاصتالا

–––––––––––

ويلوي2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٩2 يف خّرؤم رارق بجومب
قفاوملا8٣٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي٩١٠2 ةنس
ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ١٣
: يتأي امك ،لاصتالا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل

: ةداسلاو ةديسلا ،نومئادلا ءاضعألا“

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

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

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

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

فـــــلـــــكملا رـــــيزوـــــلا لـــــثمم ،ىسوـــــم تيآ نسحأ دـــــيسلا–
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب

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

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يوادمح قوراف ديسلا–
.اوضع
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: ةداسلاو تاديسلا ،نوفلختسملا ءاضعألا

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

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

ةيلاملاب فـلــكملا رــيزوــلا ةـلــثمم ،يـنارــش ةـسـينأ ةديـسلا–
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةـيــلاـملاب فـلــكـملا رــيزوــلا لـثــمم ،حومـلــش دــمـحـم دـيـسلا–
،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،وغلاش ةرون ةديسلا–

.”........................) رييغت نودب يقابلا( ..........................–

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

وينوي3٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٠٢ يفخّرؤم رارق
ماع نابعش٧ يفخّرؤملا رارقلا لدعي ،٩١٠٢ ةنس
نييعت نمضتملاو٨١٠٢ ةنس ليربأ3٢ قفاوملا٩3٤١
.ةيومحلا هايملل ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ

–––––––––––
٣2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٠2 يف خّرؤم رارق بجومب

٩٣٤١ ماع نابعش٧ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس وينوي
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو8١٠2 ةنس ليربأ٣2 قفاوملا
: يتأي امك ،ةيومحلا هايملل ةينقتلا

)ىتح رييغت نودب(...................................................–"

افلخ ،ةـيــلاـملاب ّفلــكـملا رــيزوــلا ةــلـثــمم ،ةداوـــج ةــلـــيلد–
،يخيش دـمحم ـل

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

ويلوي٤٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١٢ يفخّرؤم رارق
لوألا عيبر٥١ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠٢ ةنس
نمضتملاو٧١٠٢ ةنس ربمسيد٤ قفاوملا٩3٤١ ماع
ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوــــلا ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأ نييــــعــــت
.ةيديلقتلا ةعانصلل

––––––––––

٤2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع لّوألا عيبر٥١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس ويلوي
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٤ قفاوملا٩٣٤١
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم
: يتأي امك

)ىتح رييغت نودب(......................................................–"

نم نينّيعم نيوضع ،شورك ةليبنو يملاس فسوي–
يف امهتاءافكل ،ةيديلقتلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا فرط

،لاجملا

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

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


