
٢٠ ددعلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا
36.46.56.120

21.53.45.120 سكافلا
رئازجلا0023-05 ب.ج.ح
ZD FOPMI 081 56 : xeléT

GK 86 7000.003.060  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

7000.003.060 21 ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث

ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١ ءاعبرألا

م٠٢٠٢ ةنس يفناج٥١ قفاوملا نوسمخلاو ةعباسلا ةنسلا



ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٠٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس  يفناج٥١ 2

سرهف

ةـّيميظنتميسارم

ىـلإ داـمتعا لـيوـحت نـمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤم٠8٣-٩١ مـقر يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................لدعلا ةرازو رييست ةينازيم

ىـلإ داـمتعا لـيوـحت نـمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤم١8٣–٩١ مـقر يسائر موسرم
....................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم

ةفلكم ءاربخ ةنجل ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس يفناج١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١ يف خرؤم٣٠–٠2 مـقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................................روتسدلا ةعجارمل تاحارتقا ةغايصب

ضيوـفت ةموكحلا  ءاضعأل صخري ،٠2٠2 ةنس يفناج١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١ يف خّرؤم٤٠–٠2 مـقر يذـيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................مهئاضمإ

ةـّيدرفميسارم

ةسائرب ةمهمب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد13 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

لئاسولاو تاموظنملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج4 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب ةيتامولعملا

ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول

نماضتلاو دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب يلحملا يلاملا

ةيندملا ةيامحلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................تايالولا يف

................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.......................................................................................................................................................................................ةيلاملا

تاسارد يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................ةبساحملل ينطولا سلجملاب

ةعباتمو ةجمربل ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................فودنت ةيالو يف ةينازيملا

.ةراجتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

.ةراجتلل نييوهج نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةجردلا نم بستحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةبساحملا سلجمب ىلوألا

ةسائرب ةمهمب فّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج6 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج01 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

لئاسولاو تاموظنملا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج4 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب ةيتامولعملا
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٢٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١
3م٠٢٠٢ ةنس  يفناج٥١

)عباـت(سرهف

ةلاكولاب لئاسولا ةرادإ ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................ةيرئازجلا ةيئاضفلا

ةيلخادلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
..................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ةيالو يلاو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................رئازجلا

يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

ةرئاد سيئر ىدل ماعلا بتاكلا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................نارهو ةيالو يف سيليلتوب

........................ةاضق نييعت نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

......................ةيلاملا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم

حلاصم ةيشتفم يف شتفم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملا

ةيشتفمب شيتفتلاب فّلكم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ حلاصم

سلجملاب تاساردلل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةبساحملل ينطولا

ةيالو يف يراقعلا ظفحلا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................رئازجلا

ةعباتمو ةجمربل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................تايالولا يف ةينازيملا

بابشلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................رئازجلا ةيالو يف يرحبلا جربب ةيئاملا تحتو ةيئاملا تاضايرلل

مولعل ايلعلا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................اهتايجولونكتو ةضايرلا

يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ةدكيكس ةيالو

......ةراجتلل نييوهج نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم

يف ةيئاملا دراوملل نيريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

ةحلصملا سيئر نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٧١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...................................................................ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا ىدل ،اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

قاحتلالل تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسملا ميظنت تايفيك ددحي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ٦ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٧ يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................................ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملاب

لدعلا ةرازو

ةسردملل يلخادلا ميظنتلا نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.............................................................................................................................................................................ءاضقلل ايلعلا

ةيوبرتلا لاغشألل ينطولا ناويدلليلخادلا ميظنتلا ددحي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٥١ يف خّرؤمرارق
...................................................................................................................................................................................نيهمتلاو

ةقاطلاةرازو

مكحتلل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع رفص١2 يف خّرؤمرارق
....................................................................................................................................................................................ةقاطلا يف

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

يف نيقوعملا صاخشألا فيظوت تايفيك ددحي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.............................................................................ةصاخلاو ةيمومعلا ةمدختسملا تائيهلاو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

ةراجتلا ةرازو

ةراجتلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد8 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر11 يف خّرؤم رارـق
...................................................................................................................................................................................ةيجراخلا

طبضل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد8 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر11 يف خّرؤم رارـق
................................................................................................................................................................اهميظنتو تاطاشنلا

ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،9102 ةنس ربمسيد8 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر11 يف خّرؤم رارـق
............................................................................................................ةراجتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع رفص82 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................ةيئاملا دراوملا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

)عباـت(سرهف
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ةـّيميظنتميسارم

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

47.000.000

47.000.000

02-31

لدعلا ةرازو

لوألا عرفلا

ةماعلا ةرادإلا ةيريدم

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

........................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا مسقلا عومجم

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم٠٨3–٩١ مـقر يسائر موسرم
نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد١3 قفاوملا١٤٤١ ماع
.لدعلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحـت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

ىدامج١2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خّرؤملا٩2–٩١مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2

،لدــعــلا رــيزوــل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ،ماتخألا ظفاح
،٩١٠2 ةنسل

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا٩١٠2 ةنس ةينازـيم نـم ىـغـلي : ىلوألا ةّداـملا
فـلأ رشع اـنـثاو ةــئاــمــتسو اــنوــيــلــم نوــعــبسو ةــثالــث هردــق
ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.2١٦.٣٧(رانيد
.”عمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن“١٩–٧٣ مقر بابلا يفو

ةثالث هردــق داــمـتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازيمل صصــخـي :٢ ةّداـملا
راــــنــــيد فــــلأ رشع اــــنــــثاو ةــــئاــــمــــتسو اــــنوــــيــــلــــم نوــــعــــبسو
لدعلا ةرازو رــييست  ةـينازيـم يــف دـّيــقـي  )جد2١٦.٣٧.٠٠٠(
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يــف ةــنيبملا باوــبألا يــفو

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي :3 ةّداـملا
ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا

١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع



ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٠٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس  يفناج٥١ 6

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

20.000.000

20.000.000

67.000.000

67.000.000

2.000.000

4.000.000

612.000

6.612.000

6.612.000

6.612.000

73.612.000

73.612.000

03-33

52-34

54-34

91-34

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

........................................................يعامتجالا نامضلا - ةيزكرملا ةرادإلا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا يعرفلا عومجم

 عبارلا يئزجلا عرفلا
داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................ثاثألاو تاودألا - داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا
....................................ةقحلملا فيلاكتلا - داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا
.....................................................راجيإلا - داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا يئزجلا يعرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

..............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

ىلوألا ىدامج٤ يفخرؤم١٨3–٩١ مـقر يسائر موسرم
نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد١3 قفاوملا١٤٤١ ماع
نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحــت
.فاقوألاو ةينيدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب-–

٣٤١و٦–١٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

ىدامج١2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خّرؤملا٣٣–٩١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
نوــناــق بجومب رــيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم فاــقوألاو ةــيــنــيدـــلا
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

 : يتأي ام  مسري

دامتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
راــــنــــيد فــــلأ ةــــئاــــمسمــــخو اــــنوـــــيـــــلـــــم نوـــــتسو ةـــــتس هردــق
ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٥.٦٦(
.”عمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن“١٩–٧٣ مقر بابلا يفو

ةتس هردــق دامتعا٩١٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي  :٢ ةّداـملا
دـّيــقـي  )جد٠٠٠.٠٠٥.٦٦( رانيد فلأ ةئامسمخو انويلم نوتسو
يــفو فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رــييست  ةـينازيـم يــف
 .”يلودلا طاشنلا– ةيزكرملا ةرادإلا“١٠–2٤ مـقر بابلا



٢٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١
7م٠٢٠٢ ةنس  يفناج٥١

ةــيــنـــيدـــلا نوؤشلا رـيزوو ةـيـــلاملا رـيزو فـــلـكـــي :3 ةّداـملا
يف رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،فاقوألاو
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا

١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٥١ يفخرؤم3٠–٠٢ مـقر يسائر موسرم
نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس يفناج١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
تاــحارـــتــقا ةــــغاـيــصـب ةـفــلـــكــم ءارــبــخ ةـنــجل ءاــشــنإ

.روتسدلا ةعجارمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(٣٤١و٦–١٩ ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا

: يتأي ام مسري

ةــغاــيصب فــلـــكـــت ءارـــبـــخ ةـــنجل أشنـــت: ىلوألا ةّداملا
ةمزاللا صوصنلا عيراشمو ،روتسدلا ةعجارمل تاحارتقا
سيــئر فرــط نــم  ةددحملا فادــهألل بيــجــتست ،هــقــيــبــطــتــل
،موسرملا اذه لصأب ةقحلملا فيلكتلا ةلاسر يف ةيروهمجلا

.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدتو

اهارت يتلا تايصوتلا لك ةغايص ةنجللا ىلوتت:٢ ةّداملا
.اهرايتخا نم صخش لك ةراشتسا وأ عامس اهنكميو ،ةديفم

لجأ يف ةيروهمجلا سيئر ىلإ اهريرقت ةنجللا عفرت
.اهبيصنت خيرات نم ءادتبا )2( نارهش هاصقأ

ىلإ اهلاغشأ ةلصاومل ةنجللا ءاعدتسا نكمي:3 ةّداملا
ةمجانلا صوصنلا عيراشمو قئاثولا دادعإ نم ءاهتنالا ةياغ
 .ةراشتسالا ةيلمع نع

: ةداسلاو تاديسلا نم ةنجللا لكشتت :٤ ةّداملا

 ،ةنجلل اسيئر ،ةبارعل دمحأ –

،ةنجللا مساب اقطانو اماع اررقم ،نوقعلا ديلو –

،اوضع ،يواتيغ رداقلا دبع –

،اوضع ،يثوغ داعس –

،اوضع ،شواش سلي ريشب –

،اوضع ،يجارك ىفطصم –

،اوضع ،يلحاس ةيام –

،اوضع ،يلسرم قحلا دبع –

،اوضع ،روفيط نب نيدلا رصن –

،اوضع ،بهشل شاص ةيزاج –

،اوضع ،يرمس ةيماس –

،اوضع ،نافلخ ميرك –

،اوضع ،ىسوم ةيهز –

،اوضع ،هلـلا قزر يديهم نب يبرعلا –

،اوضع ،يلاليج نب نمحرلا دبع –

،اوضع ،عردل ةليبن –

،اوضع ،سانم حابصم –

.اوضع ،زوقرقوأ حستاف –

اذه نم٤ ةداملا يف نوروكذملا ءاضعألا عضوي :٥ ةّداملا
ىدــل ةــمدخلاــب ماــيــقــلا ةـــيـــعضو يف نوـــناـــقـــلا ةوـــقـــب موسرملا
قوقحلا عيمجب نوظفتحيو .اهلك مهتدهع ةدم لالخ ةنجللا

.ةيلصألا مهتارادإ ناونعب مهفئاظوب ةطبترملا تازايتمالاو

ةينقتو ةيرادإ ةنامأ اهتمهم ءادأ يف ةنجللا دعاسي:6 ةّداملا
.ةرشابم سيئرلا ةطلس تحت عضوت

ينـقـتـلاو يرادإلا اـهـمـعد ةــيــنــقــتــلاو ةــيرادإلا ةــناــمألا مدــقــت
.ةنجللا لاغشأل يقئاثولاو

ةــنــجــلــلا فرصت تحت ةــيروـــهـــمجلا ةساـــئر حـــلاصم عضت
.ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألا يمدختسم

ةيرشبلا لئاسولا ةنجللا فرصت تحت ةلودلا عضت :7 ةّداملا
.اهتّمهم ءادأل ةيرورضلا ةيلاملاو ةيداملاو

ناونعب ةنجللا ريسل ةمزاللا ةيلاملا تادامتعالا لجست
باسحل اهرييست نمضت يتلا ةيروهمجلا ةسائر حلاصم
.ةنجللا

بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك حّضوت
ريزولاو ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا نيب كرتشم رارق
.ةيلاملاب فلكملا

،موسرملا اذه نم٥ ةداملا ماكحأب لالخإلا نود :٨ ةّداملا
اضيوـعـت ةـنـجـلـلا ءاضعأو ماـعــلا ررــقملاو سيــئرــلا ىضاــقــتــي
.مهماهم ةسرامم لالخ

هالعأ ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ضيوعتلا غلبم دّدحي
ماـــعـــلا نيمألا نيب كرــــتشم رارــــق بجومب هــــعــــفد تاــــيــــفــــيــــكو
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةيروهمجلا ةسائرل

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس يفناج

نوبت ديجملا دبع



ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٠٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس  يفناج٥١ 8

1441 ماع ىلوألا ىدامج4 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةــنس رـــبـــمسيد13 قــــفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب فّلكم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد13 قفاوملا1441
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم هتفصب ،ينيترزوب لامج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ىلوألا ىدامج8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج4 قفاوملا

ةــــيــــتاــــموــــلــــعملا لــــئاسوــــلاو تاــــموــــظــــنملا رــــيدــــم
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميكحلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج4 قفاوملا1441
ةـيـتاـموـلـعملا لـئاسوـلاو تاـموـظـنـمــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،اــكــع
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ةـّيدرفميسارم
1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم

ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةــنس رـــبـــمسيد51 قــــفاوملا
ةيلخادلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم
.اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
ةــماــعــلا ةــيشتــفملاــب اشتــفــم هــتــفصب ،يرــيــجأ مـــيـــلحلا دـــبـــع
هفيلكتل ،اقباس–ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Hـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةــنس رـــبـــمسيد51 قــــفاوملا

ةرازوب يلحملا يلاملا نماضتلاو دراوملا ريدم ماهم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
يلاملا نــماضتــلاو دراوــمــلــل ارـــيدـــم هـــتـــفصب ،يرارـــف دـــمــحـم
ةــئيــهــتــلاو ةــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا ةرازوـــب يلحملا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةينارمعلا

ىلوألا ىدامج٥١ يفخرؤم٤٠–٠٢ مـقر يذـيفنت موسرم
صخري ،٠٢٠٢ ةنس يفناج١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
.مهئاضمإ ضيوـفت ةموكحلا  ءاضعأل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا رـيزولا ّنإ

،هنم٩٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يـتأي ام  مسرـي

بجومب  ،اوضّوفي نأ ةموكحلا ءاضعأل زوجي: ىلوألا ةداـملا
،ريدم ةبتر مهل نيذلا ةيزكرملا مهترادإ يفظوم ىلإ ،رارق
.ةيميظنتلاو ةيدرفلا تارارقلا عيقوت  ،لقألا ىلع

لكشلا ىلع ،اوضّوفي نأ ةموكحلا ءاضعأل زوجي :٢ ةداـملا
بئان ةبتر مهل نيذلا ةيزكرملا مهترادإ يفظوم ىلإ ،هسفن
ليوحتلاو عفدلاب ةصاخلا رماوألا عيقوت ،لقألا ىلع ،ريدم
فرصلا رماوأ ىلع ةقفاوملا تاركذمو تادامتعالا ضيوفتو
تاداريإلا تانايبو فيراصملاب ةصاخلا تابثإلا قئاثوو
ةيميظنتلا تايحالصلا يف ةلخادلا تاررقملا عيقوت اذكو
ءانثتساب ،ةينوناق ةفصب اهل ةدوهعملاو ةيعرفلا تايريدملل
.رارق لكش يـف ذختي ام

ضّوفملا مسا ضيوفتلا رارق نمضتي نأ بجي :3 ةداـملا
نكمي ال يتلاو ضيوفتلا اهلمشي يتلا عيضاوملا دادـعتو هيلإ
.هيلإ ةلكوملا تايحالصلا زواجتت نأ

ضّوفملا تاطلس ءاهتناب ايئاقلت ضيوفتلا يهتني:٤ ةداـملا
.هيلإ ضّوفملا ماهم وأ

ةّيــمـسّرلا ةدــيرـجلا يــف موــسرـملا اذــه رـشني:٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥١ يف رئازجلاب رّرح
                                          .٠2٠2 ةنس يفناج

دارج زيزعلا دبع



٢٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١
9م٠٢٠٢ ةنس  يفناج٥١

1441 ماــع يناـــثـــلا عـــيـــبر81 يفخّرؤم يساــــئر موسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا

.تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
يف ةـيـندملا ةـياـمـحـلــل نــيرــيدــم مــهــتــفصب ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ةيشطاعبدــمحــم–

،فيطس ةيالو يف ،روباش ميكحلا دبع–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يكيوس ظوفحم–

،ةيدملا ةيالو يف ،يفيرشوب يرصان–

.ركسعم ةيالو يف ،نيعلا بهشدــمحــم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع يـناــثـلا عيــبر81 يـفخّرؤــم يساــئر موــــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا

.ةاضق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
تادّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
ىلع مــهــتــلاــحإل ،ةاضق مــهــتــفصب ،مــهؤاـــمسأ ةـــيـــتآلا ةداسلاو
: دعاقتلا

 ،قودصلا دبع ةيمس –

 ،شاكع تيآ يلع –

 ،يدرف زيزعلا دبع –

 ،نارمعوب ةبيهو –

 ،يتاوت قيدص –

 ،فولخوب مساقلب –

 ،بيطلا بيبحلادمــحـم –

 ،يوارغم رداقلا دبع –

 ،شاشر ةريصن –

 ،ةحيرف نب يبرعلا –

 ،بوجحم دمحأ –

 ،كيشم ةمطاف –

 ،هـللا دبع نب ىفطصم –

 ،نوبع نب دوليم –

 ،نبلوب رهاطلا –

 ،لاقعوب ةمطاف –

 ،ةيديلب نب ةياب –

 ،وشوش حاروليز –

 ،راحب ايسآ –

 ،بلاط ايسآ –

 ،يرحد بيطلا –

 ،طيرغوب ةرامع –

 ،سيمخدمــحـم –

 ،مساق دلو ريخلا مأ –

 ،ةطوطخوب دومحم –

 ،يدشولا يلع نبا –

 ،ةداشنوب ةيروح –

 ،مناغ قوراف –

 ،يراوه ةديشر –

 ،يرهط نيسح –

 ،يلاد يداهلا –

 ،ليخد ميهاربا –

 ،يلزرح ريخلا مأ –

 ،نيعلا سأر ديشر –

 ،ةيديعس ريشب –

 ،وعس نب ةديرف –

 ،ركبوبدمــحـم –

،ديعلب ريشب –

 ،شونن ةيدان –

 ،قينعوب يلع –

،يزع رداقلا دبع –

 ،يراون ةديبز –

 ،تيزي لامج –

 ،يريبز هـللا دبع –

 ،بوجحم دــمحــم –

 ،قودصلا دبع رضخألا –

 ،يحادقم نيسح –



ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٠٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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،نالوفدمــحـم –

 ،دادح ةديرو –

 ،دــمحــم نب ةليضف –

 ،داقنس يلع –

 ،نيكسوب ةدوعسم –

 ،دسألا ءارضخ –

 ،يزب ناضمر –

 ،ناشوأ روصنم –

 ،موركلب ةليضف –

 ،ةباحسوب ةنيمسي –

 ،يلحان نسحا –

 ،ركاس يبقعلا –

 ،طوفلق دمحأ –

،نيطلوب دمحأ –

.كالم هـللا دبع –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب نيريدم باون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
،ةيلاملا ةرازوب نيريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

عقوملا طيحمو ةنايصلل ريدم بئان ،نامجرت حبار–
،لئاسولاو ةنايصلا ةيريدمب

ةيجولونكتلا ةيدعاقلا تآشنملل ريدم بئان ،ينفات يلع–
.ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
ةيريدملا يف ميظنتلل ريدم بئان هتفصب ،يشاغ ليعامسا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441

يف ةصاخلا ةيابجلل ريدم بئان هتفصب ،ىسيع يساق ميلس
ءانب ،ةيلاملا ةرازوب تاسايسلاو ريدقتلل ةماعلا ةيريدملا

.هبلط ىلع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
يف يراــقــعــلا راــهشإلل رــيدــم بئاــن هــتـــفصب ،نوراـــه دـــمــحـم
هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةــنس رـــبـــمسيد51 قــــفاوملا

ينـــــــطوـــــــلا سلـــــــجملاـــــــب تاسارد يسيـــــــئر ماــــــــهــــــــم
.ةبساحملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
سلـــجملاـــب تاسارد يسيـــئر اـــمـــهـــتـــفصب ،اــــمــــهاــــمسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةبساحملل ينطولا

،يترڤ دمــحـم–

.ينوخ قيفوت–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاـــهــنإ نــمــضــتـي ،9102 ةــنـس ربــمــســيد51 قــفاوــملا

ةيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل ريدم ماهم
.فودنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميركلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا

ةيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل اريدم هتفصب ،ريبك
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فودنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
.ةراجتلا ةرازوب ماهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
ةــيراــجــتــلا تاــقالــعـــلـــل ةرـــيدـــم اـــهـــتـــفصب ،يواـــحرـــف رـــهوـــج
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةراجتلا ةرازوب ةيئانثلا
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ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
ىلع اـمــهــتــلاــحإل ،ةراــجــتــلا ةرازوــب ،اــمــهاــمسا يتآلا دــّيسلاو
: دعاقتلا

،ةشتفم اهتفصب ،ةحيشوأ ةليقع–

ريدم بئان هتفصب ،نانرق نب نيدلا يحم رونأ–
.ةينيتاللا اكيرمأو ايسآ نادلب عم ةيراجتلا تاقالعلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةــنس رـــبـــمسيد51 قــــفاوملا

.ةراجتلل نييوهج نيريدم ماهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
مــهــفــيــلــكــتــل ،ةراــجــتــلــل نييوــهــج نــيرــيدــم هــتــفصب ،مـــهؤاـــمسأ
: ىرخأ فئاظوب

،راشبب ،يعوبس يناليج–

،ةديعسب ،تاسيع نيدلا زع–

.ةلقروب ،شاغزم دمــحـم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةــنس رـــبـــمسيد51 قــــفاوملا

.ةبساحملا سلجمب ىلوألا ةجردلا نم بستحم ماهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يلع دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
،ةبساحملا سلجمب ىلوألا ةجردلا نم ابستحم هتفصب ،يتانز
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ىلوألا ىدامج01 يفخّرؤم يسائر موسرم
ّفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج6 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،باقعل دمــحـم ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس يفناج6 قفاوملا1441
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم

1441 ماع ىلوألا ىدامج8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج4 قفاوملا
ةـــساـــئرــب ةــيــتاـــموـلـعـملا لــــئاـــسوــلاو تاــموــظــنملا
.ةّيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
سابع رينم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس يفناج4 قفاوملا1441
ةسائرب ةيتامولعملا لئاسولاو تاموظنملل اريدم ،يدلاخ
.ةّيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا
.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب لئاسولا ةرادإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمــحـم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
ةيئاضفلا ةلاكولاب لئاسولا ةرادإل اريدم ،فيرش رهاطلا
.ةيرئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازوــب نييــعــتـــلا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ،مهؤامسأ
: ةينارمعلا

،اماع اشتفم ،يريجأ ميلحلا دبع–

،ةيلحملا تاعامجلل اماع اريدم ،يرارف دمــحـم–

.ةبساحملاو ةيلاملل اريدم ،ةديج دولوم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادــــلا ةرازوــــب ،اــــمــــهاــــمسا يتآلا

: ةينارمعلا ةئيهتلاو

،تاقفصلاو دوقعلل ريدم ةبئان ،مارمر ةينار–

.يتسيجوللا معدلاو نيومتلل ريدم بئان ،دادحلب ديلو–
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1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعــت نــمـضـتــي ،9102 ةـنـس رـبـمـســيد51 قــفاوــملا

.رئازجلا ةيالو يلاو ناويد سيئر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا لامج ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
.رئازجلا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر ،صاحصح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعـت نـمـضـتـي ،9102 ةـنـس رـبـمســيد51 قــفاوـملا

.تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
: ةيتآلا تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم ،مهؤامسأ

،ةريوبلا ةيالو يف ،يفيرشوب يرصان–

،وزو يزيت ةيالو يف ،روباش ميكحلا دبع–

،فيطس ةيالو يف ،ةيشطاعب دمــحـم–

،ةيدملا ةيالو يف ،نيعلا بهش دمــحـم–

.نارهو ةيالو يف ،يكيوس ظوفحم–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعـت نـمـضـتـي ،9102 ةـنــس ربــمـسـيد51 قـفاوــملا
يف سيــلــيــلــتوــب ةرــئاد سيــئر ىدــل ماــعـــلا بتاـــكـــلا

.نارهو ةيالو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمــحـم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
يف سيليلتوب ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك ،قفوم ناوضر
.نارهو ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
.ةاضق نييعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ناّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا
: ةاضق ،مهؤامسأ

،رمعم دلو ىدهلا رون–

،روكو سراف–

.قايرش لامج–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ينغلا دبع ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
.ايضاق ،يحاي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
: ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،نامجرت حبار–

ةماعلا ةـيرــيدـملا يــف عــفدـلا لــئاــسوـل ارــيدــم ،يـنـفاـت يلـع–
،ةبساحملل

تاعامجلل يبساحملا ميظنتلل ريدم ةبئان ،حاولف ةديعس–
تائيهلاو يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيرادإلا
،ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا يف ةلثامملا

يلاملاو يبساحملا ديحوتلل ريدم ةبئان ،زولب ةفيطل–
عــباــطــلا تاذ ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملاو ةــيرادإلا تاــعاــمـــجـــلـــل
ةــماــعــلا ةــيرــيدملا يف ةصاخلا ةــيــموــمــعــلا تاــئيــهــلاو يرادإلا
،ةبساحملل

ةيريدملا يف ةباقرلل ريدم بئان ،يوارص ديمحلا دبع–
،ةينازيملل ةماعلا

قئاثولل ينورتكلإلا رييستلل ريدم بئان ،ناضمر دلاخ–
،فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا يف

ةيريدملا يف ةيمالعإلا ةموظنملل ريدم بئان ،دايع رونمل–
،فارشتسالل ةماعلا

تارشؤمل رـيدـم بئاـن ،رـيـبــكــلــب مالسلا دــبــع ظوــفــحــم–
،فارشتسالل  ةماعلا ةيريدملا يف ءادألا

ءادأ نيسحت ةعباتمل ريدم ةبئان ،يداحوب ةنيمساي–
،فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا يف ةيداصتقالا تاسسؤملا

ةيريدملا يف ليلحتلاو ةعباتملل ريدم ةبئان ،لالع ةيهب–
.ةنيزخلل ةماعلا



٢٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١
13م٠٢٠٢ ةنس  يفناج٥١

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعت نـمـضـتي ،9102 ةـنـس رـبمـسـيد51 قــفاوــملا

ةرازوـــب ةـــيـــنازـــيملا حـــلاصم ةـــيشتـــفـــم يف شتـــفـــم
.ةيلاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ليعامسا دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
ةرازوـــب ةـــيـــنازـــيملا حــــلاصم ةــــيشتــــفــــم يف اشتــــفــــم ،يشاــــغ
.ةيلاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييـعـت نمـضتـي ،9102 ةنـس ربــمسـيد51 قـفاوـملا

ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب شيتفتلاب فّلكم
.يراقعلا ظفحلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيساي دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441

ةــلودــلا كالــمأ حــلاصم ةــيشتــفمب شيــتــفــتــلاــب اــفــّلــكـــم ،حالص
.يراقعلا ظفحلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا

.ةبساحملل ينطولا سلجملاب تاساردلل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
: ةبساحملل ينطولا سلجملاب تاساردلل نيريدم ،امهامسا

،يترڤ دمــحـم–

.ينوخ قيفوت–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف يراقعلا ظفحلا ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحــم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
.رئازجلا ةيالو يف يراقعلا ظفحلل اريدم ،نوراه

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا

.تايالولا يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
تايالولا يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيريدم ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،راردأ ةيالو يف ،يكرت ديعس–

،ةليسملا ةيالو يف ،ينايزوب قحلا دبع–

.ركسعم ةيالو يف ،ريبك ميركلا دبع–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةبئان نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةريمس ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
باـبشلا تاسسؤم ةـعـباـتـمو ةـيـقرـتـل رــيدــم ةــبــئاــن ،يبــمار
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا
ةيئاملا تـحـتو ةيئاملا تاضايرلل ةينطولا ةسردملا
.رئازجلا ةيالو يف يرحبلا جربب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــمحـم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
تحتو ةيئاملا تاضايرلل ةينطولا ةسردملل اريدم ،يبتع
.رئازجلا ةيالو يف يرحبلا جربب ةيئاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا
.اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،اشاب روهام دارم ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا

.اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملل اريدم
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1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا
.ةدكيكس ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيمألا دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
.ةدكيكس ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم ،فيرش نايزم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نــمضــتي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوـملا

.ةراجتلل نييوهج نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
: ةراجتلل نييوهج نيريدم ،مهؤامسأ

،راشبب ،تاسيع نيدلازع–

،رئازجلاب ،ةعوبرج بيجن–

،ةبانعب ،شاغزم دـمحـم–

.ةلقروب ،يعوبس يناليج–

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعـت نــمضـتي ،9102 ةـنـس رـبـمســيد51 قــفاوـملا

.تايالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
: ةيتآلا تايالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم ،مهؤامسأ

،ةديعس ةيالو يف ،يوالزغ رمع–

،ةدكيكس ةيالو يف ،حالف دومحم–

،ركسعم ةيالو يف ،رافوع يحتف–

.ضيبلا ةيالو يف ،رابج ريرملب–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر81 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعـت نــمـضـتي ،9102 ةـنـس رـبــمسـيد51 قــفاوـملا

ةــحايــســلا ةرازوب صـيــخـلــتلاو تاــساردـلاب فّلكـم
.ةيديلقتلا ةعانصلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا سمش ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربمسيد51 قفاوملا1441
ةـحاـيسلا ةرازوـب صيـخــلــتــلاو تاساردــلاــب اــفــّلــكــم ،نوــتــبــح
.ةيديلقتلا ةعانصلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

١٤٤١ ماع يناثلا عيبر7١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد٤١ قفاوملا

ةــقـــبسملا ةـــبـــقارـــمـــلـــل ةـــيوـــهجلا ةـــحـــلصملا سيـــئر
ةــيرــكسعــلا ةــيــحاــنــلا ىدــل اــهــب مزــتــلملا تاــقــفــنــلـــل
.ةسماخلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٧١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
نم ءادتبا ،نيعي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع
اسيـــــئر ،يداـــــب لصيـــــف دـــــئارـــــلا ،٩١٠2 ةــــــنس رــــــبــــــمسيد لوأ
،اهب مزتلملا تاقفنلل ةقبسملا ةبقارملل ةيوهجلا ةحلصملل
.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا ىدل

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةنس ربوتكأ6 قفاوملا١٤٤١ ماع رفص7 يفخّرؤم رارق
ساسأ ىلع ةقباسملا ميظنت تايفيك ددحي ،٩١٠٢
يسدنهمل ةينطولا ةسردملاب قاحتلالل تارابتخالا
.ةنيدملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

ماع رفص2١ يف خّرؤملا٥٤١–٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب–
رشنو ريرحتب قلعتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا٦8٣١
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو
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يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٣٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١١٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا2٣٤١ ماع لاّوش22
،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا

٣ يف خّرؤملا٤٩١–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ليربأ٥2  قفاوملا٣٣٤١ماع ةيناثلا ىدامج
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

يف خّرؤملا٤٦١–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٩2
اــهــمــيــظــنــتو ةــنــيدملا يسدــنــهمل ةــيـــنـــطوـــلا ةسردملا ءاشنإ

،اهريسو

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

ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل قباطملا يأرلا دعبو –
،٩١٠2 ةنس ويلوي٤١ خيراتب يرادإلا حالصإلاو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٤٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٩2 يف خّرؤملا٤٦١–8١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس وينوي٤١
تاراــبــتــخالا ساسأ ىلع ةــقــباسملا مــيــظــنــت تاــيـــفـــيـــك دـــيدحت

.ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملاب قاحتلالل

اــهــتالــماــعــمو اــهــتــعــيــبـــطو تاراـــبـــتـــخالا ددـــع ددـــحـــي اـــمـــك
.ةقباسملاب يئاهنلا حاجنلاو لوبقلا ةنجل ليكشتو اهجمانربو

رارقب تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسملا حتفت :٢ ةداملا
.ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا نم

: يتأي ام رارقلا ددحي

،ةقباسملا تحتف اهلجأ نم يتلا بترلاو  كالسألا وأ كلسلا–

،ءاضتقالا دنعو ،اهلغش بجاولا ةيجوغاديبلا بصانملا ددع–
،نييعتلا تارادإ ىلع اهعيزوت

،ةقباسملا يف ةكراشملا طورش–

ةــبوــلــطملا تالــهؤملاو تاداـــهشلا تاصصخـــت ةـــمـــئاـــق–
،ةقباسملا يف ةكراشملل

،تاليجستلا ماتتخاو حاتتفا خيرات–

،حشرتلا تافلم لاسرإ وأ عاديإ ناونع–

يـف اــهتالــماــعـمو اـــهتدــمو اهتعـيــبطو تارابتخالا ددــــع–
،ةقباسملا يف يئاهنلا حاجنلاو لوبقللةيباتكلا تارابتخالا

،لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالل ةيئاصقإلا ةطقنلا اذكو

.يئاهنلا حاجنلاو لوبقلا يتنجل ليكشت–

قاحتلالل تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسملا حتفت:3 ةداملا
اـهـيـلـع صوصنملا ،ةـنـيدملا يسدـنـهمل ةـيــنــطوــلا ةسردملاــب
ىلع نيلصاحلاو ةيرئازج ةيسنج نمنيحشرتملل ،هالعأ

ةينطولا ةمدخلا ءازإ ةينوناق ةيعضو يفو ايرولاكبلا ةداهش
: ةيتآلا طورشلا دحأ  مهيف رفوتي نيذلاو

: يرضحلاو ينقتلا رييستلا ةبعش

Ⅰ. سدنهم ةبتر يف صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل
: يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل ةلود

وأ يلاعلا ميلعتلا يف سناسيللا ةداهش ىلع نوزئاحلا–
يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا دحأ يف اهل ةلداعم ةداهش

22 يف خّرؤملا٤٣٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٥٣2 ةداملا
،هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا2٣٤١ ماع لاّوش

ةفلكملا ةرازولا عاطقل نوعباتلا نومّسرملا نوفظوملا–
تاوــــــنس )٣( ثالــث نوــتــبــثــي نـــيذـــلا ،ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاـــب
نوزئاحلاو ”يرضحلاو ينقتلا رييستلا“ ةبعش يف ةيمدقأ

ةلداعم ةداهش وأ يلاعلا ميلعتلا يف سناسيللا ةداهش ىلع
نم٥٣2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا دحأ يف اهل
ماع لاّوش22 يف خّرؤملا٤٣٣–١١ مقر يديفنتلا موسرملا

%٥١ دودح يف كلذو ،١١٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا2٣٤١
.ةقباسملل ةحوتفملا ةيجوغاديبلا بصانملا نم

Ⅱ. سدنهم ةبتر يف صصختملا نيوكتلاب قاـحـتلالل
: يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل يسيئر

وأ رتسام ةداهش وأ ةلود سدنهم ةداهش ىلع نوزئاحلا–
يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا دحأ يف ةلداعم ةداهش

لاّوش22 خّرؤملا٤٣٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٥٣2 ةداملا
،هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا2٣٤١ ماع

ةفلكملا ةرازولا عاطقل نوعباتلا نومّسرملا نوفظوملا–
ةيمدقأ تاونس )٣( ثالث نوتبثي نيذلا ،ةيلحملا تاعامجلاب

ىلع نوزــئاحلاو ”يرضحلاو ينــقــتـــلا رـــيـــيستـــلا“ ةـــبـــعش يف
يف ةلداعم ةداهش وأ رتسام ةداهش وأ  ةلود سدنهم ةداهش

موسرملا نم٥٣2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا دحأ
قفاوملا2٣٤١ ماع لاّوش22 يف خّرؤملا٤٣٣–١١ مقر يديفنتلا

بصانملا نم%٥١ دودح يف كلذو ،١١٠2 ةنس ربمتبس٠2
.ةقباسملل ةحوتفملا ةيجوغاديبلا

: ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا ةبعش

Ⅰ. شتفم ةبتر يف صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل
: ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلل يسيئر

وأ يلاعلا ميلعتلا يف سناسيللا ةداهش ىلع نوزئاحلا–
يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا دحأ يف اهل ةلداعم ةداهش
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22 يف خّرؤملا٤٣٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم١٩2 ةداملا
روكذملاو١١٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا2٣٤١ ماع لاّوش

،هالعأ

ةفلكملا ةرازولا عاطقل نوعباتلا نومسرملا نوفظوملا–
تاوــــــنس )٣( ثالــث نوــتــبــثــي نـــيذـــلا ،ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاـــب
”ةـئيـبـلاو ةـيـموـمـعـلا ةواـقـنـلاو ةـفاـظـنـلا“ ةــبــعش يف ةــيــمدــقأ

وأ يلاــعـــلا مـــيـــلـــعـــتـــلا يف سناسيـــلـــلا ةداـــهش ىلع نوزـــئاحلاو
يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا دحأ يف اهل ةلداعم ةداهش

22 يف خّرؤملا٤٣٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم١٩2 ةداملا
دودحيف كلذو ،١١٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا2٣٤١ ماع لاوش
.ةقباسملل ةحوتفملا ةيجوغاديبلا بصانملا نم%٥١

Ⅱ. شتفم ةبتر يف صصختملا نيوكتلاب قاـحـتلالل
:ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا مسق

وأ رتسام ةداهش وأ ةلود سدنهم ةداهش ىلع نوزئاحلا–
يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا دحأ يف ةلداعم ةداهش

لاّوش22 خّرؤملا٤٣٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم١٩2 ةداملا
،هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا2٣٤١ ماع

ةفلكملا ةرازولا عاطقل نوعباتلا نومّسرملا نوفظوملا–
ةيمدقأ تاونس )٣( ثالث نوتبثي نيذلا ،ةيلحملا تاعامجلاب

نوزئاحلاو ”ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا“ ةبعش يف
ةلداعم ةداهش وأ رتسام ةداهش وأ  ةلود سدنهم ةداهش ىلع

نم١٩2 ةداملا يف اـــهـــيـــلــــع صوصنملا تاصصخــــتــــلا دــــحأ يف
ماع لاّوش22 يف خّرؤملا٤٣٣–١١ مقر يديفنتلاموسرملا

%٥١ دودح يف كلذو ،١١٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا2٣٤١
.ةقباسملل ةحوتفملا ةيجوغاديبلا بصانملا نم

: ةيتآلا قئاثولا حشرتلا فلم نمضتي:٤ ةداملا

،يطخ بلط–

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–

،ةبولطملا ةداهشلا وأ لهؤملا نم ةخسن–

،ايرولاكبلا ةداهش نم ةخسن–

نيحشرــتــمــلــل ةــبسنـــلاـــب مـــيسرـــتـــلا رارـــق نـــم ةـــخسن–
ةقباسملا يف ةكراشملاب يباتك صيخرتب ةقفرم ،نيفظوملا

،نييعتلا ةطلس اهل يتلا ةئيهلا همّلست

اهؤلم متي ،ةقباسملا يف ةكراشملل تامولعم ةرامتسا–
،حشرتملا فرط نم

.ةقباسملا يف ليجستلا قوقح عفد لصو–

عم اهيلع ىصوم ةلاسر قيرط نع حشرتلا تافلم لسرت
يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ىدل عدوت وأ ،مالتسالاب راعشإ
.مالتسا لصو لباقم ،ةماقإلا ةيالو ىوتسم ىلع وأ ةنيدملا

ىلــع بــجــي ،يــئاــهــنلا حاـــجـنلا جــــئاــتــن نـــع نالـــعإلا دــعــب
قئاثولاب ،نيوكتلاب قاحتلالا لبق مهتافلم مامتإ نيحشرتملا
: ةيتآلا

،ناتيسمش )2( ناتروص–

حشرتملل ةينوناقلا ةيعضولا تابثإ ةقيثو نم ةخسن–
،ةينطولا ةمدخلا ءازإ

يراس )٣( مقر ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم جرختسم–
،لوعفملا

ةّملسم ةيردص ضارمأو ،ماع بط( ناتيبط )2( ناتداهش–
ةبترلا لغشل حشرتملا ةيلهأ ناتبثت ،)صتخم بيبط نم
،اهب قاحتلالا دارملا

،ءاضتقالا دنع ،نيجوزتملا نيحشرتملل ةيلئاع ةداهش–

،ءاضتقالا دنع ،ديهش نبا ةداهش–

.ءاضتقالا دنع ،حشرتملا ةقاعإ ةقاطب نم )١( ةخسن–

زايتجال نيلوبقملا نيحشرتملا ةسردملا غّلبت:٥ ةداملا
وأ ،مالتسالا لصو عم ةيدرف ةلاسر قيرط نع اّمإ ،ةقباسملا

،ةمئالم ىرخأ ةقيرط يأبو ،قاصلإلا وأ راهشالا قيرط نع
لبق لمع مايأ )٠١( ةرشع نع لقي ال لجأ يف اذه نوكيو
.ةقباسملا ءارجإل ددحملا خيراتلا

نيــلوــبـقملا رــيـغ نيحشرـتـملا ةــسردــملا غـّـلــبـت:6 ةداــملا
لقي ال لجأ يف مهحشرت لوبق مدع بابسأب ةقباسملازايتجال
.ةقباسملا ءارجإل ددحملا خيراتلا لبق لمع مايأ )٠١( ةرشع نع

طورشلا بسح انعط اومدقي نأ ،ءاضتقالا دنع ،مهنكميو
.هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا

لوبقلل ةيباتك تارابتخا ةقباسملا نمضتت :7 ةداملا
لصأب قحلملا جمانربلل اقبط ،يئاهنلا لوبقلل ايوفش ارابتخاو
: رارقلا اذه

: يرضحلاو ينقتلا رييستلا ةبعش–

Ⅰ. سدنهم ةبتر يف صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل
: يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل ةلود

: لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا .١

: ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –١

.)٣( لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا

: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف يرايتخا رابتخا –2

،تاءانبلاو ءانبلا ةسدنه–

،ريمعتلا–

،ةفلتخملا تاكبشلاو تاقرطلا–

.ميلقإلا ةئيهت–

.)٤( لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا

: )ةيزيلجنإ( ةيبنجألا ةغللا يف رابتخا  –٣

.)2( لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا
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ةلباقم يف لثمتي: يئاهنلا لوبقلل يوفش رابتخا٢
ىوصقلا ةدملا ،ةقباسملا جمانرب لوح ةنجللا ءاضعأ عم
.)٤( لماعملا ،ةقيقد )٠2( نورشع

Ⅱ. سدنهم  ةبتر يف صصختملا نيوكتلاب قاحـتـلالل
: يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل يسيئر

: لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا .١

: ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –١

.)٣( لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا

: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف يرايتخا رابتخا –2

،تاءانبلاو  ءانبلا ةسدنه–

،ريمعتلا–

،ةفلتخملا تاكبشلاو تاقرطلا–

.ميلقإلا ةئيهت–

.)٤( لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا

:)ةيزيلجنإ( ةيبنجألا ةغللا يف رابتخا –٣

.)2( لماعملا ،)2( ناتعاس : ةدملا

ةلباقم يف لثمتي: يئاهنلا لوبقلل يوفش رابتخا .٢
نورشع ىوصقلا ةدملا ،ةقباسملا جمانرب لوح ةنجل عم
.)٤( لماعملا ،ةقيقد )٠2(

: ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا ةبعش

Ⅰ. شتفم ةبتر يف صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل
: ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا يف يسيئر

: لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا –١

: ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –١

.)٣( لماعم ،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا

: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف يرايتخا رابتخا –2

،ةئيبلا–

،ةيرحبلاو ةيضرألا ايجولويبوركيملاو ايجولويبلا–

،ءايميكلا–

،ةئيبلا ملع–

،راحبلا ملع–

،ةئيبلاو هايملا ملع–

.)٤( لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا

: )ةيزيلجنإ(ةيبنجألا ةغللا يف رابتخا –٣

.)2(  لماعملا ،)2( ناتعاس : ةدملا

ةلباقم يف لثمتي : يئاهنلا لوبقلل يوفش رابتخا .٢
ىوصقلا ةدملا ،ةقباسملا جمانرب لوح ةنجللا ءاضعأ عم
.)٤( لماعملا ،ةقيقد )٠2( نورشع

Ⅱ. شتفم ةبتر يف صصختملا نيوكتلاب قاحتـلالل
: ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا يف مسق

: لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا .١

: ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –١

.)٣( لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا

: ةيتآلا نيدايملا دحأ يف يرايتخا رابتخا –2

،ةئيبلا–

،ةيرحبلاو ةيضرألا ايجولويبوركيملاو ايجولويبلا–

،ءايميكلا–

،ةئيبلا ملع–

،راحبلا ملع–

.ةئيبلاو هايملا ملع–

.)٤( لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث : ةدملا

: )ةيزيلجنإ(ةيبنجألا ةغللا يف رابتخا –٣

.)2( لماعملا ،)2( ناتعاس : ةدملا

ةلباقم يف لثمتي: يئاهنلا لوبقلل يوفش رابتخا .٢
ىوصقلا ةدملا ،ةقباسملا جمانرب لوح ةنجللا ءاضعأ عم
.)٤( لماعملا ،ةقيقد )٠2( نورشع

تارابتخالا يف نيحجانلا نيحشرتملا ةمئاق ددحت :٨ ةداملا
: نم نوكتت ةنجل ،لوبقلل ةيباتكلا

ةـنــيدملا يسدــنــهمل ةــيــنــطوــلا ةسردــمــلــل ماــعــلا رــيدملا–
،اسيئر ،هلثمم وأ )ناحتمالا زكرم سيئر(

،اوضع ،ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا لثمم–

.نيوضع ،ةيباتكلا تارابتخالل )2( نينثا نيححصم–

يف لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا يف نيحجان ّدعي :٩ ةداملا
اولـصـحت  نيذلا نوحشرتملا ،تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسملا

ةيئاصقإ ةطـقـن نود ،٠١/٠2 قوـفـي وأ يواـسـي ماــع لدـعم ىلع
.٥/٠2 نع لقت

نوـحشرـتملا يوـــفـشلا راـبــتـخالل ىــعدــتـسي:٠١ ةداملا
ءاعدتسا قيرط نع ،لوبقلل  ةيباتكلا تارابتخالا يف نوحجانلا

لقي ال لجأ يف ،ةمئالم ةليسو لكبو مالتسا لصو عم يدرف
.رابتخالا اذه ءارجإ خيرات لبق لمع مايأ )٠١( ةرشع نع

يوــفشلا راــبــتــخالا يف روضحلا نــع بـــّيـــغـــت حشرـــتـــم لـــك
.ىصقم دعي يئاهنلا لوبقلل

يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا  متي :١١ ةداملا
ةيولوألا بسح ،تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسملا يف ةبترملا
: ةيتآلا
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،)ديهش ةنبا وأ نبا( قوقحلا ووذ–

ءادأ ىلع ةردقلا مهل نيذلا نيقاعملا صاخشألا فانصأ–
،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا

،ةيباتكلا تارابتخالا لدعم–

هل يذلا يباتكلا رابتخالا يف اهيلع لصحملا ةمالعلا–
.لماعم ربكأ

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف *
متي هّنإف ،هالعأ  ةروكذملا ريياعملا  قيبطت مغر ةبترملا يف
: اهركذ يتآلا ةيوناثلا ريياعملا قيبطت ،ةيولوألا بسح

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا–

،ةداهشلا وأ لهؤملا ةيمدقأ–

،اّنس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

جوزتمو دالوأ هل جوزتم( حشرتملل ةيلئاعلا ةيعضولا–
.)بزعأو ةلئاعب لفكتمو دالوأ نودب

يئاهنلا حاجنلا ةمئاق ناحتمالا  ةنجل ددحت:٢١ ةداملا
ةيجوغاديبلا بصانملا دودح يف قاقحتسالا ةجرد بسح
  : نم نوكتتو ،ةحوتفملا

،اسيئر ،ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةـنــيدملا يسدــنــهمل ةــيــنــطوــلا ةسردــمــلــل ماــعــلا رــيدملا–
،اوضع ،هلثمم وأ )ناحتمالا زكرم سيئر(

.نيوضع ،تارابتخالل )2( نينثا  نيححصم–

2١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجللا طبضت:3١ ةداملا
لادبتسال قاقحتسالا ةجرد بسح ةيطايتحا ةمئاق ،هالعأ
.مهفلخت نلعملا  ايئاهن نيحجانلا نيحشرتملا

مئاوقو لوبقلا مئاوق ،ةمئالم ةليسو يأب رشنت:٤١ ةداملا
ةروكذملا ةيطايتحالا مئاوقلاو نيحشرتملل يئاهنلا حاجنلا

.هالعأ٣١و2١و8 داوملا يف

ةسردملاب قحتلي مل حجان حشرتم لك دقفي :٥١ ةداملا
،هـحاـجـن هـغـيـلـبـت خـيراــت نــم ءادــتــبا )١( دــــحاو رـــــهش لـــــجأ يف

يف همسا جردملا حشرتملاب لدبتسيو هحاجن نم ةدافتسالا
.قاقحتسالا ةجرد بسح طايتحالا ةمئاق

نم )١( دحاو رهشب ةيطايتحالا ةمئاقلا ةيحالص ةدم ددحت
.نيوكتلا قالطنا خيرات

ةّيمــسرلا ةدــيرـجلا يــف رارــقلا اذــه رــشـني:6١ ةداملا
.ةّيـبــعّشلا ةيطارقميدلا ةـّيرــئازــجلاةّيروـهـمجلـل

ربوتكأ٦ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٧ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

 نومحد نيدلا حالص

لدعلا ةرازو

١٤٤١ ماع يناثلا عيبر3١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ميظنتلا نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا
.ءاضقلل ايلعلا ةسردملل يلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

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

٥١ يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنسرياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص

خّرؤملا٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥ يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

يف خّرؤملا٩٥١–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش٣2
طورشو اهريس تايفيكو ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ميظنت
ةاضقلا ةبلطلا قوقحو اهيف ةساردلا ماظنو اهب قاحتلالا

،مهتابجاوو

8 يف خّرؤملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقــــــلا ىضتـــــــقمبو–
نمضتملاو١١٠2 ةنس تشغ8 قفاوملا2٣٤١ ماع ناضمر
،ءاضقلل ايلعلا ةسردملل يلخادلا ميظنتلا

: يتأي ام نوررقي

موــسرـملا نــم٦ ةداـملا ماــكـحأل اــقـيـبطت : ىـلوألا ةداـملا
قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش٣2 يف خّرؤملا٩٥١–٦١ مقريذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ويام٠٣
ىعدت يتلاو ءاضقلل ايلعلا ةسردملل يلخادلا ميظنتلا ديدحت
.“ةسردملا”صنلا بلص  يف

ريدملا ةطلس تحت ةعوضوملا ،ةسردملا مضت:٢ ةداملا
 : ةيتآلا لكايهلا ،ماعلا
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فلــكـتو ،تاــطاشـنـلاو ماـعـطإلاو ءاوــيإلا ةحلــصـم *
: يتأي امب

،ماعطإلاو ءاويإلا رييست –

،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا رييست –

،نيمدختسملاو ةاضقلا ةبلطلل ةيحصلا ةعباتملا نامض –

.نيمدختسملاو ةاضقلا ةبلطلل ةيعامتجالا ةعباتملا–

: ماسقأ )٣( ةثالث مضتو

،ءاويإلا مسق–

،ماعطإلا مسق–

.تاطاشنلا مسق–

فلكتو ،فـــيشرألاو قـــئاـــثوـــلاو ةـــبـــتــــكملا ةــــحــــلصم *
: )2( نيمسق مضتو هئارثإو يقئاثولا ديصرلا رييستب

،قئاثولاو ةبتكملا مسق–

.فيشرألا مسق–

ةعباتمو ميظنتب يدعاقلا نيوكتلا ةيريدم فلكت:٤ ةداملا
ةـبـقارـمو ةـعـباـتـمو ذـيـفـنـتـبو ،ةسردملاـب قاـحـتـلالا ةـقــباسم
.ةاضقلا ةبلطلل يدعاقلا نيوكتلا جمانرب مييقتو

: حلاصم )٣( ثالث مضتو

،اهتعباتمو ةسردملاب قاحتلالا تاقباسم ميظنت ةحلصم –

،اهتعابتمو يدعاقلا نيوكتلا جمارب ذيفنت ةحلصم–

.اهمييقتو يدعاقلا نيوكتلا جمارب ةبقارم ةحلصم–

: يتأي امب رمتسملا نيوكتلا ةيريدم فلكت:٥ ةداملا

نيوكتلا تارود فانصأ فلتخم ةعباتمو ريسو ميظنت–
،نيلماعلا ةاضقلل رمتسملا

ةيبنجألاو ةينطولا تائيهلا عم تالدابملاو نواعتلا–
.ةلثامملا

: )2( نيتحلصم مضتو

،هتعباتمو رمتسملا نيوكتلا ميظنت ةحلصم–

.لدابتلاو نواعتلا ةحلصم–

بيرادتلا طيشنتو ةرادإب بيرادتلا ةيريدم فلكت:6 ةداملا
.ةيئاضقلا تاهجلا ىوتسم ىلع اهتبقارمو

: )2( نيتحلصم مضتو

،بيرادتلا ميظنت ةحلصم–

.اهمييقتو بيرادتلا ةعباتم ةحلصم–

،ةماعلا ةنامألا –

،يدعاقلا نيوكتلا ةيريدم –

،رمتسملا نيوكتلا ةيريدم –

.بيرادتلا ةيريدم–

: يتأي امب  ،ةسردملل ةماعلا ةنامألا فلكت:3 ةداملا

،ةماعلا ةرادإلا لئاسم–

،ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملا رييست–

،يلآلا مالعإلا لامعتسا ريوطت–

.اهؤارثإو ةبتكملا رييست–

: حلاصم )٥( سمخ مضتو

  : يتأي امب فلكتو ،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم *

،نيمدختسملل ةينهملا ةايحلا رييست–

.مهاوتسم نيسحتو نيمدختسملا نيوكت–

: )2( نيمسق مضتو

،نيمدختسملا رييست مسق–

.ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا مسق–

  : يتأي امب فلكتو ،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم *

،ةسردملل يرادإلا باسحلاو ةينازيملا عورشم دادعإ–

.ةينازيملا تايلمع رييست–

: )2( نيمسق مضتو

،ةينازيملا مسق–

.ةبساحملا مسق–

فلكتو ،يلآلا مالعإلاو ةماعلا لئاسولا ةحلصم *
: يتأي امب

ةـــــيرادإلا تازـــــيـــــهـــــجـــــتـــــلاو ثاـــــثألاو تادــــــعملا ءاــــــنــــــتــــــقا –
،ةيجوغاديبلاو

،درجلا تالجس كسم  –

،اهتنايصو تارايسلا ةريظح رييست –

،تالحملاو ءارضخلا تاحاسملاو ينابملا ةنايص –

رــيــيستــلا تالاــجــم يف يلآلا مالــعإلا تاــقــيــبــطــت ةــيــقرــت –
.يقئاثولاو يرادإلاو يجوغاديبلا

: ماسقأ )٣( ةثالث مضتو

،ةماعلا لئاسولا مسق –

،ةنايصلا مسق –

.يلآلا مالعإلا مسق –
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8 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:7 ةداملا
نمضتملاو١١٠2 ةـــــــنس تشغ8 قـــفاوملا2٣٤١ ماـــــــع ناضمر
.ءاضقلل ايلعلا ةسردملل يلخادلا ميظنتلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٠١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

يف خّرؤملا٩٥2–٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش82
ةـيـباـقـعـلا ةـلـماـعـلا دـيـلا لـيـغشتــل ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملا ماــهــم
،هنم8 ةداملا اميسال ،اهريسو اهميظنتو

لاغشألل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ةقداصم دعبو–
٤١ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش١١ خيراتب نيهمتلاو ةيوبرتلا

،٩١٠2 ةنس وينوي

: يتأي ام ررقي

يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
يف ىعدي يذلا ،نيهمتلاو ةيوبرتلا لاغشألل ينطولا ناويدلل

موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،"ناويدلا " صنلا بلص
٤٣٤١ ماــع ناـــبـــعش82 يف خّرؤملا٩٥2–٣١ مـقر يذـيـفـنــتــلا
.هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا

هل ةلّوخملا ماهملاب لفكتلل ،ناويدلا نمضتي :٢ ةداملا
نابعش82يف ّخرؤملا٩٥2–٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب
)٤( عبرأ ،هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٣٤١ ماع
:رئاود

تاساردــلاو نيهــمـــتـــلاو ةـــيوـــبرـــتـــلا تاـــطاشنـــلا ةرـــئاد–
،جاتنإلا معدل ةينقتلا

 ،تاعزانملاو دوقعلاو تاقفصلاو رامثتسالا ةرئاد–

 ،قيوستلاو طبضلا ةرئاد–

.ةيلاملاو ةماعلا ةرادإلا ةرئاد–

صوصخلا ىلع نوفلكي نيدعاسم )٣( ةثالث ريدملا دعاسي
: يتأي امب

،ةيمنتلاو لالغتسالا–

،رييستلا ةبقارمو قيقدت–

.صاخشألاو تاكلتمملا نمأ–

نيهمتلاو ةيوبرتلا تاطاشنلا ةرئاد فلكت:3 ةداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،جاتنإلا معدل ةينقتلا تاساردلاو

تايلمعلا لاجم يف ناويدلا ةيجيتارتسا رصانع حارتقا–
ةقلعتملا كلت اميسال ،نيهمتلاو ةيوبرتلا لاغشألاب ةطبترملا

،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبتب لفكتلاب

عوـمـجـم مـيـيـقـتو ةــعــباــتــمو قــيسنــتو طــيشنــت ناــمض–
يتـلا نيهـمـتـلاو ةـيوـبرـتــلا لاــغشألاــب ةــطــبــترملا تاــطاشنــلا

،ناويدلا اهب ردابي

لاــغشألا ةــيــقرــت هــنأش نــم ءارـــجإ لـــك حارـــتـــقاو ةسارد–
،اهريوطتو نيهمتلاو ةيوبرتلا

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

يتامغز مساقلب

ةيلاملا ريزوو

لاــكول دـــمحـم

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربوتكأ٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٥١ يفخّرؤم رارق
ينطولا ناويدلليلخادلا ميظنتلا ددحي ،٩١٠٢ ةنس

.نيهمتلاو ةيوبرتلا لاغشألل
––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ماع ةجحلا يذ٧2 يف خّرؤملا٤٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنت نوناق نمضتملاو٥٠٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا٥2٤١
،مّمتملا ،نيسوبحملل يعامتجالا جامدإلا ةداعإو نوجسلا

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

يف خّرؤملا8٥١–٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس ويام٤ قفاوملا٦١٤١ ماع ةجحلا يذ٦١

صوصنملا ،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألا ماكحأ قيبطت طورش
ماع يناثلا عيبر٠٣ يف خّرؤملا٤2–٥٩ مقر رمألا يف اهيلع
ةيامحب قلعتملاو٥٩٩١ ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا٦١٤١
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

يف خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

٧2 يف خّرؤملا١١–٥٠مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب –
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياني8 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ

طسو يف نمألاو ةيحصلا ةياقولا ةحلصم ءاشنإ طورش
،اهتايحالص اذكو اهريسو اهميظنتو لمعلا
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لالغتسالاو جاتنإلا تادحول ةينقتلا ةدعاسملا نامض–
تاسسؤمو ةيباقعلا تاسسؤملل ةعباتلا نيهمتلا تاشروو
،ةحوتفملا ةئيبلا

سيياقملا ،ةصتخملا تاسسؤملا عم لاصتالاب ،ديدحت–
نم ةعنصملا تاجوتنملا ةلاصأ ةبقارمل ةمزاللا ةينقتلا

،ناويدلا فرط

قباطم جذومن وأ ةقيرطو عارتخا ةءارب لك عاديإو ليجست–
،اهلالغتساو ،ناويدلا فدهل

اميسال ،ةينقتلا ناجللا فلتخم لاغشأ يف ةكراشملا–
ناويدلا فرط نم ةزجنملا تاجوتنملا سييقتب ةفلكملا كلت
،اهيلع ةقداصملاو

نيسحت اهنأش نم يتلا ثوحبلاو تاساردلا لك زاجنإ–
ريوطتو ناويدلا فرط نم ةعنصملا تاجوتنملا ةيعونو ةيمك
،ةديدج تاجوتنم

تاطاشنلا ميظنتو ةيداصتقالا تايئاصحإلا ةساردو ليلحت–
.ةيعانصلا وأ ةيديلقتلا تاجتنملاب ةقلعتملا

دوـــقــعـلاو تاـقــفـصـلاو راـمــثـتسالا ةرـئاد فــلــكـت :٤ ةداـملا
 :يتأي امب صوصخلا ىلع،تاعزانملاو

ةصاخلا تاونـسلا ةددــعتملاو ةـيونسلا تاططخملا دادــعإ–
 ،اهذيفنت ةعباتمو اهمييقتورامثتسالاب

تارامثتسالا جمارب ةبقارمو ذيفنت ةعباتمو ليومتب مايقلا–
،اهذيفنت ةليصح دادعإو

حارـتـقاو تاراـمـثـتسالا عـيراشم ذـيـفـنــت لــيــقارــع دصر–
،اهعفرب ةليفكلا ريبادتلا لك ذيفنتو

لومعملا ميظنتلل اقفو دوقعلاو تاقفصلا ماربإو دادعإ–
.هب

: نيتحلصم مضتو

 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،رامثتسالا ةحلصم–أ

ةيرامثتسالا جماربلا ذيفنتل ةمزاللا تاليومتلا دصر–
،ةيلاملا لئاصحلا دادعإو

،اهتعباتمو تارامثتسالا زاجنا قيسنت–

لئاصحلا دادعإو اهذيفنت مييقتو ضرقلا تاقافتا ةعباتم–
.اهب ةقلعتملا ةيلاملا

فلكتو،تاعزانملاو دوقعلاو تاقفصلا ةحلصم–ب
:يتأي امب صوصخلا ىلع

تآشنملاب ةقلعتملا ةيسيئرلا تايلمعلا ءابعأ رتافد دادعإ–
 ،تاساردلاو زيهجتلاو ةيساسألا

جاــتــنإلا مــعدــل ةــيـــنـــقـــتـــلا تاساردـــلا زاـــجـــنإب ةرداـــبملا–
،اهذيفنت ةعباتمو اهديدحتو

نامض لجأ نم ةيلحملا ةيلوألا داوملا لامعتسا ةيقرت–
.ةيعانصلاو ةيديلقتلا تاعانصلل جامدإ ربكأ

:نيتحلصم مضتو

فلكتو ،نيهمتلاو ةيوبرتلا لاغشألا معد ةحلصم –أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ىلإ ةدنسملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت قيبطت ةعباتم–
،ةلودلا فرط نم ناويدلا

راـطإ يف ةـيـباـقـعـلا ةـلـماــعــلا دــيــلا لــيــغشت جمارــب دــيدحت–
،نيسوـــبـــحـــمـــلـــل يعاـــمـــتـــجالا جاـــمدإلا ةداـــعإ جمارـــب ذـــيـــفــــنــــت
،اهذيفنت ةعباتمو اهقيسنتو

ةيباقعلا ةلماعلا ديلا ليغشتو نيوكت جمارب ذيفنت نامض–
،نيسوبحملل يعامتجالا جامدإلا ةداعإ جمارب ذيفنت راطإ يف

،اهمييقتو اهرييستو

ةيباقعلا ةلماعلا ديلا نيوكت تاطاشن قيسنت نامض–
تاسسؤملا عم رواشتلاب ،رهسلا عم ،نيهمتلا قيرط نع
تايوتحمو جماربلا ةعباتمو فييكتو دادعإ ىلع ،ةينعملا
،نيوكتلا

اهذيفنتو ةيباقعلا ةلماعلا ديلا ينوكم نيوكت جمارب دادعإ–
،ةينعملا تاسسؤملا عم رواشتلاب ،اهمييقتو

ردابي يتلا تاطاشنلا عومجم مييقتو ةعباتمو قيسنت–
،ناويدلا اهب

لاغشألا لاجمب ةطبترملا فرحلاو نهملا ريوطت ةقفارم–
،يجولونكتلا مكحتلاو معدلا ريبادت لالخ نم ةيوبرتلا

تازيهجتلا ثيح نم ناويدلا ديوزت جماربو تاجايتحا ديدحت–
 ،ةيجوغاديبلاو ةينقتلا قئاثولاو

نيهمتلا تاشرو ءاشنإب ةقلعتملا ةينقتلا ريبادتلا ريضحت–
لاغشألاب ةقالع هل طاشن لكو لالغتسالاو جاتنإلا تادحوو
،اهذيفنت نامض ىلع رهسلاو ،نيهمتلاو ةيوبرتلا

لاغشألاب ةطبترملا تاطاشنلا ةيقاطب رييستو كسم–
.نيهمتلاو ةيوبرتلا

فلكتو ،جاتنإلا معدل ةينقتلا تاساردلا ةحلصم –ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةعباتمو ناويدلاب صاخلا جاتنإلل يهيجوتلا ططخملا دادعإ–
،يرودلا همييقت لالخ نم هذيفنت

نيسحتو ةيلوألا داوملا كالهتساو جاتنإ ةبقارم نامض–
،لاجملا اذه يف اهب لومعملا ريياعملا قفو عينصتلا ةيلمع
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لاــغشألا زاــجــنإ دوــقــعو تاساردــلا دوــقــع مارــبإو دادــعإ–
 ،زيهجتلا تايلمعو

تاساردلاب مايقلاب نيفلكملا نيدقاعتملا ءاقتناب مايقلا–
،زيهجتلا تايلمعو لاغشأ زاجنإب نيفلكملا نيدقاعتملاو ةينقتلا

رهسلاو ةيمومعلا تاقفصلل ناويدلا ةنجل ريس نامض–
،دوقعلا ماربإ تاءارجإو ماكحأ مارتحا ىلع

ةجلاعمو ناويدلل ةيمومعلا تاقفصلا ةعباتم نامض–
.اهذيفنت نع ةئشانلا ةينوناقلا تاعازنلا

،صوصخلا ىلع ،قيوستلاو طبضلا ةرئاد فلكت :٥ ةداملا
 :يتأي امب

ةــيراجتـلا تاطـطــخملا لـمـجم ريــيسـت ناــمــضو دادــــعإ–
،اهقيسنتو ناويدلل ةيقيوستلاو

داوملا ءارش لاـــجـــم يف ناوـــيدـــلا ةـــيـــجـــيـــتارــــتسا دادــــعإ–
طــيــطــخــتو تاـــنّوـــكملاو ةـــيـــلوألا داوملا دارـــيـــتساو ةـــيـــلحملا
،كلذ حارتقاو اهب ةطبترملا تايلمعلا

تاوـنسلا ةددـعـتملاو ةـيوـنسلا عـيـبـلا تاــطــطــخــم دادــعإ–
،اهذيفنت نامضو عيبلا تايقافتاو دوقعو

،قيوستلا تايلمع معدو قوسلا ةساردب مايقلا–

ةسفانملا فورظ نسحأ يف ،قيسنتو طيشنتو ميظنت–
،نيزختو عاديإو مالتسا تايلمع لمجم ،نمألاو ةيعونلاو
 .ناويدلا اهقّوسي يتلا داوملا نحشو عيب تايلمع طبض اذكو

:نيتحلصم مضتو

صوصخلا ىلع فلكتو ،نيومتلاو ءارشلا ةحلصم– أ
 :يتأي امب

جمانرب ،ةفلكتلاو ةيعونلا طورش نسحأ لظ يف ،زاجنإ–
نيهمتلا تاشرول ةيرورضلا تانوكملاو ةيلوألا داوملا ءارش
،قيوستلاو جاتنإلا تادحوو

كسمو ليصحتلا تايلمع ةعباتمو قيسنتو ميظنت–
 ،ةرتوفلا

عيونتب حمست يتلا ةيفارشتسالا تاساردلاب مايقلا–
 ،نيومتلا رداصم

رــيــيست لاــجــم يف اــهــب لوــمـــعملا رـــيـــياـــعملا قـــيـــبـــطـــت–
،اهمييقتو تانوزخملا

 ،ناويدلل نيزختلا تاحاسمل ىصقأ نيمثت ىلع رهسلا–

درــج كسمو ةــحــلصمــلــل نسحلا رـــيـــيستـــلا ىلع رـــهسلا–
.اهنييحتو تانوزخملا

فلكتو،راهشإلاو قيوستلاو عيزوتلا ةحلصم–ب
 :يتأي امب صوصخلا ىلع

فرط نم ةعنصملا تاجوتنملل قيوست ةسايس دادعإ–
تالمحو عيزوتلا تاكبش ميظنت قيرط نع ةصاخ ،ناويدلا
 ،ناويدلا تاجوتنمل جيورتلاو راهشإلا

يتلا داوملل حبرلا شماوهو راعسأ ديدحت يف ةكراشملا–
   ،ناويدلا اهجتني

ىواكشلا ةجلاعمو نئابزلا هيجوتو لابقتسا نامض–
،ةيراجتلا لئاسملاب ةقلعتملا

تاطاشنلاب ةصاخلا تايطعملاو تايئاصحإلا عمج–
 ،اهليلحتو ناويدللةيراجتلا

ةيساردلا مايألاو تايقتلملاو ضراعملا يف ناويدلا ليثمت–
،ةيراجتلا تارهاظتلاو

ذيفنتلا زيح عضوو عيراشملاو تاساردلا لك زاجنا–
يف مـــهاست يتـــلا يراـــهشإلا عـــباـــطــــلا تاذ تالــــمحلا عــــيــــمــــج
.ناويدلا تامدخو تاجتنمب جيورتلاو فيرعتلا

ىلع ةيلاملاو ةماعلا ةرادإلا ةرئاد فلكت :6 ةداملا
:يتأي امب،صوصخلا

راــطإ يف ناوـــيدـــلـــل ةـــيرشبـــلا دراوملا رـــيـــيست ناـــمض–
 ،ةيدقاعتلاو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا

نيمدختسملا نيوكت جماربو فيظوت تاططخم دادعإ–
،اهذيفنت ىلع رهسلاو

ةيبساحملاو ةيلاملاو ةينازيملا تايلمعلا لك ةجلاعم–
 ،اهذيفنتو ناويدلا ريسب ةقلعتملا

حــلاصمل يبساحملاو يلاملا رــيــيستــلا ةــبــقارمب ماــيــقــلا–
ةعاجن نيسحت اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك حارتقاو ناويدلا
،رييستلا

ةيرورضلا لئاسولا ىلإ هتاقحلمو ناويدلا تاجاح ريدقت–
 ،اهئانتقا نامضو هرييستل

لاجم يف جماربلا فلتخم ذيفنت ةعباتم ىلع رهسلا–
،ةنايصلا

ةياقولا لاجم يف يميظنتو ينوناق ريبدت لك ذيفنت–
 ،ناويدلاب ةقحلملا تاكلتمملا ةيامحو نمألاو ةيحصلا

يلآلا مالــعإلا ةــكــبش رــيوــطــت لاـــمـــعأ ذـــيـــفـــنـــتو حارـــتـــقا–
 ،يلآلا مالعإلا لامعتسا ميمعتو اهرييستو

 ،اهعيزوتو اهلالغتساو ةيئاصحإلا تايطعملا عمج–

.اهظفحو هقئاثوو ناويدلا فيشرأ رييست نامض–
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:حلاصم )٥( سمخ مضتو

صوصخلا ىلع فلكتو،ةيرشبلا دراوملا ةحلصم–أ
 :يتأي امب

لـــمـــع فورـــظ نيسحـــتـــل ةـــمزالـــلا رـــيـــبادـــتـــلا ذــــيــــفــــنــــت–
،هتاقحلمو ناويدلا يمدختسم

ةايحلا رييست لاجم يف ةصتخملا ناجللا لمع طيشنت–
يف ةذختملا تارارقلا ذيفنت نامضو نيمدختسملل ةينهملا

                                                                                                       ،لاجملا اذه

لومعملا ميظنتلل اقبط لمعلا تاقالع تاعزانم ةجلاعم–
 ،هب

ةينهملا ةايحلا رييستب ةقلعتملا قئاثولا لك نييحت–
،نيمدختسملل

ناـمضو نيمدـخــتسمــلــل ةــيــعاــمــتــجالا نوؤشلا رــيــيست–
،اهب ةطبترملا لامعألا ةيقرت

،اهتعباتمو دعاقتلا ىلع ةلاحإلاب ةصاخلا تافلملا ريضحت–

،قوقحلا يوذ تافلمو لمعلا ثداوح تافلم ةعباتم–

ةيرورضلا نيمدختسملا نم تاجايتحالا ريدقتب مايقلا–
،هتاقحلمو ناويدلا حلاصم ريس نامضل

ناـمضو نيمدـخـتسملا فـيـظوـت جمارـب ذــيــفــنــتو دادــعإ–
،اهتعباتم

تاونسلا ةددعتملا وأ/و ةيونسلا جماربلا ذيفنتو دادعإ–
اـهـتـعـباـتـمو فراـعملا دـيدجتو ىوـتسملا نيسحتو نـيوـكــتــلــل
،اهجئاتن مييقتو

نامضو ةينيوكتلا راوطألا ةياهن ريراقت دادعإ ىلع رهسلا–
،اهرشن

لاجم يف ةينقتلا ةدعاسملاو نواعتلا جمارب رييست–
.نيوكتلا

صوصخلا ىلع فلكتو،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم –ب
 :يتأي امب

،ناويدلل ةيونسلا ةيلاملا تاجايتحالا مييقت–

نامضو ناويدلل زيهجتلاو رييستلا يتينازيم دادعإ–
،امهذيفنت ةعباتم

 ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ناويدلا ةبساحم كسم–

ةياهن تاباسحو ةيبساحملا ةليصحلا دادعإ ىلع رهسلا–
،ناويدلل ةنسلا

،اهنييحتو اهتعباتمو ناويدلا ةلويس كسم–

ناويدلاب ةصاخلا صيصختلا تاباسح رييست نامض–
،اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل اقبط ،اهذيفنت ةعباتمو

يبساحملاو يلاملا رييستلا قئاثول نـّيحملا كسملا –
.ناويدلا اهل عضخي يتلا تابقارمللةيرورضلا

ىلع فلكتو ،ةنايصلاو ةماعلا لئاسولا ةحلصم–ج
:يتأي امب صوصخلا

ةريظحو ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألاو تازيهجتلا رييست–
 ،ناويدلاب ةصاخلا تارايسلا

روطت ليلحتو ،ناويدلا تاكلتمم لامعتسا ةبقارم–
،اهكالهتسا

تالقنتلاو تارهاظتلل يداملا ميظنتلاب لفكتلا نامض–
،اهماهمب ةطبترملا

،ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا دورج كسم–

تازيهجت ةنايصل هجوملا داتعلا ءانتقا جمارب ديدحت–
،اهب ةردابملاو ناويدلا داتعو

،ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملل ةيرودلا ةنايصلا نامض–
هتاقحلمو ناويدلا تاشرول ةئيهتلاو ليهأتلا ةيلمعب مايقلاو
 ،هل ةعباتلا تاشرولاو

ةنايص داتع لامعتسال ةينقت لئالدو تاركذم دادعإ–
،تازيهجتلا

تاكلتمم ةنايصل هجوملا داتعلا درج رتافد كسم ةعباتم–
.ناويدلا

صوصخلا ىلع فلكتو ،نمألاو ةيحصلا ةياقولا ةحلصم –د
:يتأي امب

ةياقولل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاططخملا دادعإ–
،نمألاو ةيحصلا ةياقولا لاجم يف ةينهملا راطخألا نم

اقفو ةيندملا ةيامحلا حلاصم عم لخدتلل ططخم عضو–
،هب لومعملا ميظنتلل

ىلع ةــظــفاحملا لــئاسوو تاءارــجإ ذــيــفــنـــت ىلع رـــهسلا–
،ةيراقعلاو ةلوقنملا ناويدلا كالمأ ةفاظن

نسحلا ريسلا نم ،ةينعملا تاسسؤملا ةمهاسمب ،ققحتلا–
ةحفاكمب ةقلعتملا كلت اميسال ،ناويدلل ةعباتلا ةياقولا لئاسول
،لخدتلاو قئارحلا

ضارمألاو لمعلا ثداوحب ةقلعتملا تاقيقحتلاب مايقلا–
،ةينهملا

لوح ةبوتكم تاميلعتب مهسيسحتو نيينعملا لامعلا مالعإ–
تازيهجتبو لمعلا بصانمبو عنصلا راسمب ةطبترملا راطخألا
،اهلامعتسا تايفيكو ةيدرفلا ةيامحلا



ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٠٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس  يفناج٥١ 24

بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولا رتافدو تالجس كسم–
تآشنملل ةينقتلا تاعجارملا لجسو لمعلا ثداوحو لمعلا

لومعملا ميظنتلل اقفو اهنييحتو ةيعانصلا تازيهجتلاو
،هب

ةقلعتملا تامولعملا لكو قئاثولاو ريراقتلا لالغتسا–
،اهب ةصتخملا تاهجلا غيلبتو ،تاكلتمملاو صاخشألا نمأب

عيمج يف نمألا ريفوتل ةمزاللا تابيترتلا عيمج ذيفنت–
،اهفرصت تحت نيعوضوملا نيسوبحملل لمعلا نكامأ

تاشروـلاو ناوـيدـلا رـقـم لـخاد نــمألا مــيــعدــتو ةــيــقرــت–
ةبقارمو ميظنتلاو نيوكتلاو مالعإلا قيرط نع كلذو هل ةعباتلا

ربع تاشرولا لخاد نمألا لجأ نم ةدعملا تابيترتلا عيمج
.اهتيلاعف ىدم ةساردو ةيباقعلا تاسسؤملا

،تايئاصحإلاو قيثوتلاو يلآلا مالعإلا ةحلصم – ـه
:يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ناويدلا فادهأ بسح ةيتامولعملا تاقيبطتلا روصت–
،اهنييحتو اهدادعإو

نامضو ناويدلاب صاخلا "باولا" عقوم ىوتحم ميمصت–
،هنييحتو هطيشنت

لكايه نيب طبرت لاصتالل ةينورتكلإ تاكبش عضو نامض–
،ةيصولا ةرادإلاو هتاقحلمو ناويدلا

يلآلا مالعإلا تازيهجت صخي اميف ناويدلا تاجاح ديدحت–
،اهلامعتساو اهرييست ةنلقعو

ينقتلا معدلا ميدقتو ،يلآلا مالعإلا تازيهجت ةنايص نامض–
،ناويدلا لكايهل

ناويدلا تاطاشنب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تايطعملا عمج–
،اهلالغتساو هل ةعباتلا تاشرولاو

ةـيـئاصحإلا تاـيـطـعملا دادــعإ تاءارــجإ رــيوــطــت ناــمض–
،ناويدلاب ةقلعتملا

،هرييستو ناويدلل يقئاثولا ديصرلا سيسأت–

ةقالع اهل يتلا ةصصختملا تالجملاو تاروشنملا دادعإ–
 ،اهرشنو ناويدلا تاطاشنب

ةـقالـع اـهـل يتـلا تاـفـنصملاو قـئاــثوــلا ةــمــجرــت ناــمض–
 .ناويدلا طاشنب

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذــه رــشـني :7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٥١يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يتامغز مساقلب

ةقاطلاةرازو

ربوتكأ٠٢ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص١٢ يفخّرؤمرارق
ةكرتشملا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس
.ةقاطلا يف مكحتلل تاعاطقلا نيب

–––––––––––

٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع رفص١2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ

خّرؤملا٩٤١–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠١ ةداملا ماكحأل
يذلا٤٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا٥2٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف

يف،ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا جمانربلا دادعإ تايفيك ددحي
ةدمل ،ةقاطلا يف مكحتلل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ةنجللا

ةنس وينوي٧2 نم ءادتبا ،ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث
٩١٠2:

تاـعاـمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازو ةــلــثمم ،شادــخ اــنــيد ةــلــهــن–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةيلاملا ةرازو لثمم ،ناولع دارم–

،ةقاطلا ةرازو لثمم ،يدانم يدشار–

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو ةلثمم ،بلحد ةيزاف–

،ةيئاملا دراوملا ةرازو لثمم ،يتامس باهولا دبع–

،مجانملاو ةعانصلا ةرازو ةلثمم ،نوكجم ةرهز–

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو لثمم ،يميكح دباعلا–

لاغشألا ةرازو الثمم ،يحلاص ملاسو فيصول نب حلاص–
،لقنلاو ةيمومعلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو لثمم ،ةريسك دـمحم–
،يرحبلا ديصلاو

،ةراجتلا ةرازو ةلثمم ،ساماليوس ةدنه–

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو لثمم ،عساي نيدلا رون–
،يملعلا

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لثمم ،يدومح لامك–

،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا ةلثمم ،راظن ةيماس–

ةسدنهلل تاينقتلا ةددعتملا ةسردملا ةلثمم ،رايج ةنيهك–
،نارمعلاو ةينارمعلا

،ةددجتملا تاقاطلا ةيمنت زكرم لثمم ،دعسمإ دلاخ–

ةددـــعـــتملا ةـــيـــنـــطوـــلا ةسردملا لـــثمم ،يراــــمس ةزــــمــــح–
،ةنيطنسقب تاينقتلا

يراوه ايجولونكتلاو مولعلا ةعماج لثمم ،جوعم نيساي–
،نيدموب
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بلصلاو دــــيدحلا عــــّمــــجــــم لــــثمم ،هـلــــلا فـــــيض نيعاـــــمس–
،لاتيميإ

ةيئابرهكلا ةزهجألل ةضباقلا ةكرشلا لثمم ،يليابج ميحر–
ةـيـكــلسلا تالاصتالاو ةــيــنورــتــكــلإلاو ةــيــلزــنــمورــتــكــلإلاو
،ةيكلساللاو

ةيئاذغلا تاعانصلا عّمجم لثمم ،يوافرش ديعس دـمحم–
،فيدورقا

بيترتل ينطولا سلجملا لثمم ،نيتروبيت ىفطصم–
،نييرامعملا نيسدنهملا

ةسدنهل ينطولا زكرملا ةلثمم ،رصان دوعسم ةكيلم–
.ءانبلا

ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

قفاوملا1441 ماع رفص8 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
فــيظوــت تاـــيـفـيــك ددحـي ،9102 ةــنـس رــبوـتــكأ7
تارادإلاو تاسسؤملا يف نيقوـــــــــــعملا صاـــــــــــخشألا
.ةصاخلاو ةيمومعلا ةمدختسملا تائيهلاو ةيمومعلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوو

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو

ةدعقلا يذ31 يف خّرؤملا91–40 مقر نوناقلا ىضتقمب–
بيصنتب قلعتملاو4002 ةنس ربمسيد52 قفاوملا5241 ماع
،ليغشتلا ةبقارمو لامعلا

ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا30–60 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو6002 ةنس ويلوي51 قفاوملا7241 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خّرؤملا803–70 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماع ناضمر71
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيـــك ددـــحـــي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

– كارـــــطانوس ةيــــنطولا ةكرـــشلا لثمم ،هقشب فسوي–
،أ .ذ .ش

ءاـبرـهـكـلـل ةــيرــئازجلا ةــكرشلا ةــلــثمم ،يدـمــحــم ةــلــيــمــج–
،أ ،ذ ،ش– زاغلنوس زاغلاو

ريوطتل ةينطولا ةلاكولا لثمم ،ةبيرزوب حلاص دـمحم–
،هديشرتو ةقاطلا مادختسا

،زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجل ةلثمم ،لولهب ةقيفش–

،زاغلا ةعانصل ةيرئازجلا ةيعمجلا لثمم ،شتركا ديعس–

داشرإو ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا لثمم ،ويوي لامك–
،هطيحمو كلهتسملا

،رئازجلا ةقاطو ندم ةلثمم ،يباجوب لايرف لامآ–

ثاحبألاو تاساردلل ينطولا زكرملا لثمم ،ةرفع ديمح–
،ءانبلل ةلماكتملا

يرضحلا لقنلل ةيمومعلا ةسسؤملا ةلثمم ،يدادح ةايح–
،اهيحاوضو رئازجلا ةنيدمل يرضحلا هبشو

– ءاــنــبــلــل رادــيسوــك ةــكرش ةــلــثمم ،ةــبــيــغز نــب ةدــيشر–
،أ.ذ.ش

رئازجلا تنمسإل يعانصلا عمجملا لثمم ،يمع مجر–
،اكيج

،أ.ذ.ش– لاتيفيس ةكرش لثمم ،لولهب ديجم–

– رئازجلا سنميس ةكرش لثمم ،يحبار نيمأ دـمحم–
،أ.ذ.ش

،سييقتلل يرئازجلا دهعملا ةلثمم ،ةحلط دازاينود–

ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا لثمم ،توريرقت لولج–
،سكجلأ ةيجراخلا

ةبقارمل يرئازجلا زكرملا ةلثمم ،هـللا دبع نب ةنيمسي–
،مزرلاو ةيعونلا

ريفوتلل ينطولا قودنصلا لثمم ،يزاريم لداع اضر–
،كنب– طايتحالاو

،نكسلل ينطولا قودنصلا لثمم ،دباع دـمحم–

،ةيلحملا ةيمنتلا كنب لثمم ،يلاد نب نيعامس–

تاسسؤملاو كونبلل ةينهملا ةيعمجلا ةلثمم ،يفاو ةميرك–
،ةيلاملا

ةريغصلا تاسسؤملاريوطت ةلاكو لثمم ،فيرع دارم–
،راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو

،سودنافيد ةيلحملا تاعانصلا عّمجم لثمم ،تيلــڤـمت دـمحم–
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: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم51 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا5341 ماع لاّوش3 يف خّرؤملا412–41 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو4102 ةنس ويلوي03
مهل فرتعملا نيقّوعملا صاخشألا فيظوت تايفيك ديدحت

قـلـعـتملا رـيـبدـتـلا قـيــبــطــت راــطإ يف ،قّوــعملا لــماــعــلا ةــفصب
ىوتسم ىلع لمعلا بصانم نم ،لقألا ىلع،%1 صيصختب
ةــمدــخــتسملا تاـــئيـــهـــلاو ةـــيـــموـــمـــعـــلا تارادإلاو تاسسؤملا
.ةصاخلاو ةيمومعلا

لوألا لصفلا

ةكرتشم ماكحأ

لمعلا بصانمب ،رارقلا اذه موهفم يف دصقي:2 ةداملا
تاسسؤملا فرـــــــط نـــــــم نيقوـــــــعملا صاـــــــخشألل ةصصخملا

ةــيــموــمــعــلا ةــمدـــخـــتسملا تاـــئيـــهـــلاو ةـــيـــموـــمـــعـــلا تارادإلاو
نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا بصانملا وأ بترلا ،ةصاخلاو
بصاـنـم اذـكو ،نـيدـقاـعــتملا ناوــعألاو نيفــظوــمــلــل ةــيساسألا
اـقـفو ،ةصاخلاو ةـيـموـمـعـلا ةـمدـخـتسملا تاـئيــهــلا يف لــمــعــلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

طورش نوقوعملا صاخشألا يفوتسي نأ بجي:3 ةداملا
ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف لمعلا بصانمب قاحتلالا

ةددحم يه امك ةصاخلاو ةيمومعلا ةمدختسملا تائيهلاو
ةفصب فارتعالا ررقم اومدقي نأو ،هب لومعملا ميظنتلا يف

ةيبرتلل ةيئالولا ةنجللا فرط نم مّلسملا قوعملا لماعلا
موسرملا يف اهيلع صوصنملا ،ينهملا هيجوتلاو ةصاخلا
4241 ماــع ناـــبـــعش21 يف خّرؤملا333–30 مـقر يذـيـفـنــتــلا
.3002 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا

ببسب قّوـــــعـــــم صخش يأ ءاصقإ زوـــــجــــــي ال :4 ةداملا
ةلباقم وأ ناحتما وأ ينهم رابتخا وأ ةقباسم نم هتقاعإ
صوصنملا ةنجللا ترقأ اذإ ،لمع بصنمب قاحتلالا حيتت
.بصنملا اذه تابلطتمل هتقاعإ ةمءالم هالعأ3 ةداملا يف اهيلع

يففيظوتلا لالخ نوقوعملا صاخشألا ديفتسي:5 ةداملا
ةـمدـخـتسملا تاـئيـهـلاو ةـيــموــمــعــلا تارادإلاو تاسسؤملا
: ةيتآلا تافييكتلاو تائيهتلا نم ،ةصاخلاوةيمومعلا

تاناحتمالاو صوحفلاو تاقباسملاو تارابتخالا ةدم ديدمت–
،)2( نيتعاسب تالباقملاو ةينهملا

،ةيدام وأ/و ةيرشب ةدعاسم ميدقت–

،تاراشإلا ةغل يف صصختم مجرتم روضح–

ةقاعإلا يذ صخشلل ةبسنلاب ةيدرف ةعاق نم ةدافتسالا–
.ةيرصبلا

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا333–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو3002 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا4241 ماع نابعش21
،ينهملا هيجوتلاو ةصاخلا ةيبرتلل ةيئالولا ةنجللاب

يف خّرؤملا77–60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6002 ةنس رياربف81 قفاوملا7241 ماع مّرحم91
لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو

يف خّرؤملا321–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7002 ةنس ليربأ42 قفاوملا8241 ماع يناثلا عيبر6
ةصاخلا تاـئيـهـلـل داـمــتــعالا حــنــم تاــيــفــيــكو طورش طــبضي
ءاـــبـــعألا رـــتـــفد ددـــحـــيو اـــهـــنـــم هـــبـــحسو لاـــمـــعـــلا بيصنــــتــــل
بيصنـتـل ةـيـموـمـعـلا ةـمدخلا ةسراـممب قـلـعــتملا يجذوــمــنــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا

يف خّرؤملا421–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8002 ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر9
ناــــمضلاو لـــــيـــــغشتـــــلاو لـــــمـــــعـــــلا رـــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي
،يعامتجالا

يف خّرؤملا491–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج3
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

يف خرؤملا431–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3102 ةنس ليربأ01 قفاوملا4341 ماع ىلوألا ىدامج92
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

5 يف خّرؤملا391–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

3 يف خّرؤملا412–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
طبضي يذلا4102 ةنس ويلوي03 قفاوملا5341 ماع لاوش

دــيدحتو لــمــعــلا بصاــنــم صيصخــتــب ةــقــلــعــتملا تاــيــفــيــكـــلا
زــــيــــهجتو ةــــئيــــهــــت دصق تاــــناــــعإلا حـــــنـــــمو يلاملا كارـــــتشالا

،نيقوعملا صاخشألل لمعلا بصانم
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لـــمـــع بلاـــط قّوـــعـــم صخش لـــك ىلع بجـــي :11 ةداملا
لجسي نأ ،قوعملا لماعلا ةفصب فارتعالا ةداهش ىلع زئاحو
ةـئيــهــلا وأ ةــيدــلــبــلا وأ ةــلــهؤملا لــيــغشتــلا ةــلاــكو ىدــل هسفــن
مـيـظـنـتـلاو عــيرشتــلــل اــقــبــط ،بيصنــتــلــل ةدــمــتــعملا ةصاخلا
.امهب لومعملا

عبارلا لصفلا

مييقتو ةعباتم

ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا ىلع نّيعتي:21 ةداملا
ةياـهن يف دعت نأ ،ةصاخلاو ةيمومعلا ةمدختسملا تائيهلاو
صاــخشألا فـيـظوــت تاـيلـمـع نــع ةليـصـح ،ةـيـلاـم ةـنـس لـــك
.نيقّوعملا

حــــــلاصملا ىلإ ،ةـــــــلاحلا بسح ،ةـــــــلـــــــيصحلا هذـــــــه لسرـــــــتو
: ةّيلحملاو ةيزكرملا

تاسسؤملا فرط نم ،ينطولا نماضتلاب ةّفلكملا ةرادإلل–
،ةصاخلاو ةيمومعلا ةمدختسملا تائيهلاو ةيمومعلا تارادإلاو

ةمدختسملا تائيهلا فرط نم ،ليغشتلاب ةّفلكملا ةرادإلل–
،ةصاخلاو ةيمومعلا

تاسسؤملا فرط نم ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةّفلكملا ةطلسلل–
.ةيمومعلا تارادإلاو

،ينطولا نماضتلاب ةّفلكملا ةرازولا حلاصم موقت :31 ةداملا
ليغشتلاب ةفّلكملا ةرازولا حلاصم عم قيسنتلاب ،ايونس
ةعباتمب ،ةلاحلا بسح ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلاو
يف اهيلع صوصنملا ريبادتلاو ماكحألا قيبطت ىدم مييقتو
.رارقلا اذه

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:41 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يناثلا لصفلا

نيقوعملا صاخشألا فيظوت تايفيك

ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يتلا ،ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا ىلع بجي:6 ةداملا
)001( ةئام ،لقألا ىلع ،اهيمدختسمل يلامجإلا ددعلا يواسي
،%1 صيصختب ةمزلملاو لقألا ىلع يمومع نوعو فظوم
يفةحوتفملا لغشلا بصانمو ةيلاملا بصانملا نم ،لقألا ىلع
يفءارجإلا اذه جاردإ ،نيقوعملا صاخشألا فيظوت تاقباسم
ةنسلا ناونعب ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا اهططخم
.ةينعملا

لغشلا بصانمو ةيلاملا بصانملا جرادإ بجي :7 ةداملا
تارارقلا يف ،هالعأ6 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةحوتفملا
.تاقباسملا حتف نمضتت يتلا تاررقملا وأ

ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا رطخت :8 ةداملا
زكارمو تاسسؤملا ءاسؤر ،نيقوعملا صاخشألا فيظوتب
تاـــقـــباسملاو تاراـــبـــتـــخالا مـــيـــظـــنـــتـــب ةـــلـــهؤملا ناـــحــــتــــمالا

تائيهتلاب مايقلا دصق ،ةينهملا تارابتخالاو تاناحتمالاو
ةرشع لبق ،هالعأ5 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تافييكتلاو
تاقباسملا هذه تارابتخا ءارجإ خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )01(
.ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو

ثلاثلا لصفلا

نيقوعملا صاخشألا فيظوت تايفيك
ةصاخلاو ةيمومعلا ةمدختسملا تائيهلا يف

وأ ةيمومعلا ةمدختسملا ةئيهلا ىلع بجي:9 ةداملا
)001( ةئام اهيمدختسمل يلامجإلا ددعلا يواسي يذلا ةصاخلا

،لقألا ىلع ،%1 صيصختب ةمزلملاو ،لقألا ىلع ،لمع بصنم
ءارجإلا اذه جاردإ ،نيقوعملا صاخشألل لمعلا بصانم نم

دراوـمـلـل اـهـطـطـخـم وأ/و فـيـظوـتـلـل يوــنسلا اــهــطــطــخــم يف
.ةينعملا ةنسلا ناونعب ةيرشبلا

،نيقوعملا صاخشألل ةصصخملا لمعلا بصانم عزوت
.ةمدختسملا ةئيهلا تايصوصخو تاجايتحا بسح

وأ لمعلا بصانم ضورع لودج عدوي نأ بجي:01 ةداملا
ةدعملا ،نيقوعملا صاخشألل ةصصخملا ،ةرغاشلا فئاظولا

ىلع ،ةصاخلاو ةـيـموـمـعــلا ةــمدــخــتسملا تاــئيــهــلا فرــط نــم
ةصاخلا ةئيهلا وأ ةيدلبلا وأ ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ىوتسم
.بيصنتلل ةدمتعملا

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمـحــم

ينطولا نماضتلا ةريزو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةيلادلا ةينغ

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب

ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

ماده ناسح يناجيت
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42 يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا354–20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاّوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا454–20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2002 ةــــنس رــــبـــــمسيد12 قــــــفاوملا3241 ماـــــــــــــع لاّوش71
،ةراـــجـــتـــلا ةرازو يف ةـــيزـــكرملا ةرادإلا مـــيـــظـــنـــت نـــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةــنس لـــيرـــبأ41 قــــفاوملا0441 ماــع ناـــبـــعش8
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

91 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو9102 ةنس ربمتبس91 قفاوملا1441 ماع مّرحم
تاطاشنلا طبضل اماع اريدم ،ياكب ىسيع دّيسلا نييعت
،اهميظنتو

: يتأي ام ررقي

ماعلا ريدملا ،ياكب ىسيع ّديسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،اهميظنتو تاطاشنلا طبضل
ءانثتساب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةراجتلا ريزو مساب
.تارارقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

8 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر11 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ربمسيد

بالج ديعس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر11 يفخّرؤم رارـق
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،9102 ةنس ربمسيد
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا
.ةراجتلا ةرازول يجولونكتلا

–––––––––––

8 قـفاوـملا1441 ماع يناثلا عيبر11 يف خّرؤم رارق بجومب
ةنجّللا ءاضعأل ةيـمـسالا ةـمـئاــقــلا دّدــحت ،9102 ةنـس رـبـمسـيد
يجولونكتلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمــئادــلا ةــيــعاــطــقــلا
يذيفنتلاموسرملا نم4 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةراجتلا ةرازول
ربوتكأ13 قفاوملا0241 ماع بجر12 يف خّرؤملا342–99 مقر

ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا ناـجـّلــلا مــيــظــنــت دّدــحــي يذــلا9991 ةـــــنس
: يتأي امك ،اهريسو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

ةراجتلا ةرازو

8 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر11 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد
.ةيجراخلا ةراجتلل ماعلا ريدملا

–––––––––––
،ةراجتلا ريزو ّنإ

42 يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا354–20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاّوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا454–20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2002 ةــــنس رــــبـــــمسيد12 قــــــفاوملا3241 ماـــــــــــــع لاّوش71
،ةراـــجـــتـــلا ةرازو يف ةـــيزـــكرملا ةرادإلا مـــيـــظـــنـــت نـــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا721–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةــنس لـــيرـــبأ41 قــــفاوملا0441 ماــع ناـــبـــعش8
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

03 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش
،ةيجراخلا ةراجتلل اماع اريدم ،مغالشوب دلاخ دّيسلا نييعت

: يتأي ام ررقي

ريدملا ،مغالشوب دلاخ ّديسلا ىلإ ضوفي: ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيجراخلا ةراجتلل ماعلا

ءانثتساب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةراجتلا ريزو
.تارارقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

8 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر11 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ربمسيد

بالج ديعس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر11 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد
.اهميظنتو تاطاشنلا طبضل ماعلا ريدملا

–––––––––––
،ةراجتلا ريزو ّنإ
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ةيئاملا دراوملا ةرازو

ةنس ربوتكأ7٢ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٨٢ يف خّرؤم رارق
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،٩١٠٢
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا
.ةيئاملا دراوملاةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع رفص82 يف خّرؤم رارق بجومب
ةـنـجـلـلا ءاـضـعأل ةـيـمـسالا ةـمـئاـقـلا ددــحت ،٩١٠2 ةـنـس رــبوتكأ
يجولوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا
موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيئاملا دراوملا ةرازول
قفاوملا٠2٤١ ماع بجر١2 يف خّرؤملا٣٤2–٩٩ مقر يذيفنتلا

ةيعاطقلا ناجللا ميظنت ددحي يذلا٩٩٩١ ةنس ربوتكأ١٣
،اهرـيسو يجوـلوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا
دراوملا دشح ريدم ،يتامس باهولا دبع ديسلا اهسأري يتلا
: يتأي امك ،ةيئاملا دراوملا ةرازوب ةيئاملا

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب

هاـيملاـب دـيوزـتـلا رـيدـم ،فـيـطــلــلا دــبــع يرــيــتسوــم–
،اوضع ،برشلل ةحلاصلا

،اوضع ،ةئيبلا ةيامحو ريهطتلا ريدم ،ديزيلا ةرورزوب–

،اوضع ،يحالفلا يرلا ريدم ،رمع ةورقوب–

تائيهتو تاساردلا ريدم ،نامحرلا دبع واحيلفأ–
،اوضع ،يرلا

،اوضع ،ةيداعلا ريغ ةيئاملا دراوملا ريدم ،ديشر قماح–

نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ريدم ،نيساي يشومز–
،اوضع ،نواعتلاو

،اوضع ،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،ةيمال تهيتهل–

،اوضع ،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،ةديرو نيوغزإ–

،اوضع ،نيوكتلا ريدم ةبئان ،ةديرف ينول–

.اوضع ،نواعتلا ريدم ةبئان ،ةنيسح شومح–

: ةياصولا تحـت تاسسؤملاو تائيهلا ناونعب

دراوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا  ،قيفوت يتارسم–
،اوضع ،ةيئاملا

،هايملل ةيرئازجلل ماعلا ريدملا ،ليعامسا شوريمع–
،اوضع

: ةداسلاو ناتديسلا  ،ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب )أ

،اهميظنتو تاطاشنلا طبضل ماعلا ريدملا ،ياكب ىسيع–
،اسيئر

ةيداصتقالا ةباقرلل ماعلا ريدملا ،ليزه نب نامحرلا دبع–
،اوضع ،شغلا عمقو

،اوضع ،ةيجراخلا ةراجتلل ماعلا ريدملا ،مغالشوب دلاخ–

،اوضع ،كالهتسالاو ةدوجلا ةريدم ،ساماليوس ةدنه–

نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدمب ريدم ةبئان ،يشايع ةمطاف–
،اوضع ،ةينوناقلا

،ةيرشبلا دراوملا ةيريدمب ريدم بئان ،زيزعلا دبع دومحم–
،اوضع

لئاسولاو ةيلاملا ةيريدمب بتكم سيئر ،يزوزعم ديشر–
.اوضع ،ةماعلا

: عاطقلل ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب )ب

لاجم بسح ةراتخملا تائيهلاو تاسسؤملا ولثمم *
: ةداسلاو ةدّيسلا ،اهصاصتخا

،براجتلل ينطولا ربخملل ماعلا ريدملا ،يازم نب ديزيلا–
،اوضع

ةـيـقرـتـل ةـيـنــطوــلا ةــلاــكوــلاــب رــيدــم ،لاــحوــب يلع دــيس–
،اوضع ،ةيجراخلا ةراجتلا

ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلاب ريدم ةبئان ،يدمح زوريف–
،اوضع ،ةعانصلاو

ةيعونلا ةبقارمل قحلملا ربخملا سيئر ،يدامح نيسح–
،مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملاب شغلا عمقو
.اوضع

ريزو فرط نم ةراتخملا ةيملعلا تايصخشلا )ج
: نادّيسلاو ةدّيسلا،ةيملعلا اهتءافكل ارظن ةراجتلا

ةــيــجوــلوــنــكـــتـــلا مسق سيـــئر ،ذاـــتسأ ،ماـــطـــيـــب يقزرأ–
،شارحلا ،ةيحالفلا مولعلل ايلعلا ةينطولا ةسردملاب ةيئاذغلا

،اوضع

ةيلك–1 رئازجلا ةعماجب ةرضاحم ةذاتسأ ،يواعيش ءافو–
،اوضع ،قوقحلا

ةيلك–3 رئازجلا ةعماجب ذاتسأ ،ينورز ىفطصم–
.اوضع ،رييستلا مولعو ةيراجتلا مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا

مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا حلاصم ىّلوتت
.ةنجّللا ةنامأ



ـه١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢٠٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس  يفناج٥١ 30

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

ةينطولا ةسردملاب دعاسم ريدمو ذاتسأ ،مالعوب حلاص–

،اوضع ،يرلل ايلعلا

ةينطولا ةسردملاب دعاسم ريدمو ذاتسأ ،دمــحـم يدم–

،اوضع ،يرلل ايلعلا

ةدعاسم ةريدمو ب ةرضاحم ةذاتسأ ،ةيبهذ رادوج–

،اوضع ،يرلل ايلعلا ةينطولا ةسردملاب

ةسردملاب ثحابو أ رضاحم ذاتسأ ،ريشب يلكوال نب–

.اوضع ،يرلل ايلعلا ةينطولا

نأ هنكمي لهؤم صخش لكب ةناعتسالا ةنجلل نكمي

.اهلامعأ يف اهدعاسي

نـيوـكـتلاو ةيرـشـبلا دراوملا ةــيرــيدــم حــلاــصـم ىلوــتت

يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا ةـنـجـلـلا ةـناــمأ نواــعــتــلاو

.يجولونكتلا ريوطتلاو

ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس٥ ةدمل ةنجللا ءاضعأ نّيعي

.ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةدحاو

فرصو يقسلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ،هط لابرد–
،اوضع ،هايملا

دودسلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،يقزرأ يقارب–
،اوضع ،تاليوحتلاو

ةــيــنــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلـــل ماـــعـــلا رـــيدملا ،دـمـحـم يشمارد–
،اوضع ،ةيئاملا دراوملل جمدملا رييستلل

نيسحتل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا ،ميرك شامد–
،اوضع ،زيهجتلا يف ىوتسملا

ايلعلا ةسردملل ماعلا ريدملا ،ميركلا دبع ينوبع–
،اوضع ،ةيئاملا دراوملا تنمجانمل

،ريهطتلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ،ناضمر جابرق–
.اوضع

اهتءافك ساسأ ىلع ةراتخملا تايصخشلا ناونعب
: ةيملعلا

ةسردملاب ريدمو ذاتسأ ،لامك ىفطصم يبوهيم–
،اوضع ،يرلل ايلعلاةينطولا


