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........................................ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتي،٠2٠2 ةنس سرام٠٣ قفاوملا١٤٤١ نابعش٥يف خّرؤم٤٠–٠2 مقر نوناق

ةـّيميظنتميسارم

رـيـيست ةينازيم ىـلإدامتعا لـيوــحت نـمضتي ،٠2٠2 ةنس ليربأ2 قــفاوملا١٤٤١ ماع نابعش8 يف خّرؤم٧8-٠2 مقر يسائر موسرم
...........................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

يلاــملاو يرادإلا رــييستلاب قــلعتي ،٠2٠2 ةــنس لــيربأ لّوأ قــفاوملا١٤٤١ ماــع ناـــبعش٧ يف خّرؤـــــم٥8-٠2 مـــــقر يذـــــيفنت موـــــسرم
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نيب ةمربملا ةيجذومنلا ةيقافتالا ددحي٠2٠2 ةنس سرام٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٩١ يف خّرؤم٠٦-٠2 مقر يذيفنت موسرم
.........................................................)كاردتسا(.ةدالولاب لفكتلل ةصاخلا ةيئافشتسالا تاسسؤملاويعامتجإلا نامضلا تائيه

ةـّيدرفميسارم

........................................نييضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

..............................ةيلاملا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٤ يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
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ةيديلقتلا ةعانصلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................اقباس – ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب فرحلاو

ةينطولا ةلاكولل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملل

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ليغشتلل

راطخألا نم ةياقولا ةئيهل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٤ يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاطاشن يف ةينهملا

ةينازيملل يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................رئازجلاب

.........لجيج ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................ةفاقثلا ةرازوب
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صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ةسدنهلاو رـيمعتلا رــيدم ماــهم ءاهنإ نـــمضتي ،٠2٠2 ةــنس سراـــم٥2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع بـــجر٠٣ يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
...................................................................................................................................تليسمسيت ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................وزو يزيت ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

ةيئاملا دراوملل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةئيبلاو

لمعلا ةرازوب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ةحصلا ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ةرازوب ةماعلا ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................ناملربلا عم تاقالعلا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................يملعلا

مالعإلا تاموظنمو ةيتامولعملا ريدم نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

عم تاقالعلا ةريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................ناملربلا

عم تاقالعلا ةرازوب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................ناملربلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةفاقثلا ةرازو

نيواودلل يجذومنلا فينصتلا ددحي ،٩١٠2 ةنس ربمفون١١ قفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٤١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
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ةيئاملا دراوملا ةرازو
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نيناوق
٠٣ قفاوملا١٤٤١ نابعش٥يفخّرؤم٤٠–٠٢ مقر نوناق

.ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتي،٠٢٠٢ ةنس سرام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

8٣١و٦٣١و٦٤و٣٤و8١ داوملا اّميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤٤١و )2 ةرقفلا(٣٤١و٠٤١و

ماع مّرحم2١ يف خّرؤملا١8–8٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةقداصملا نمضتملاو8٦٩١ ةنس ليربأ٦١ قفاوملا88٣١
ةعقوملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيلودلا ةيقافتالا ىلع
،٥٦٩١ ةنس ربمفون2١ يف ورتنمب

ةنس ربمفون8 يف خّرؤملا٩٣٤–٣٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيئابرهكـلا ةـيـكـلسالـلا تاـطحـملا ةـبـقارمب قـلـعــتملاو٣٦٩١
،ةصاخلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قـفاوملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رـفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وـينوي8 قـفاوملا٦8٣١
 ،ممتملاو لدعملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥–٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤــملا٩٥–٥٧ مـــقر رـــمألا ىــــضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس رـبمتبس٦2 قـفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع لاوش٩2 يف خّرؤملا٠8–٦٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نــمضتملاو٦٧٩١ ةـــنس رـــبوتكأ٣2 قـــفاوملا٦٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يرحبلا

ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،كرامجلا نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحـملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةـنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناضمر2١ يف خّرؤملا٦٠–٧٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
يبرحلا داتعلاب قلعتملاو٧٩٩١ ةنس رياني١2 قفاوملا٧١٤١
،ةريخذلاو ةحلسألاو

لوألا عيبر٣ يف خّرؤملا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا

ىداــمج٩١ يف خّرؤــملا٠١–٣٠ مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
قـــــلعتملاو٣٠٠2 ةـــــنس وـــــيلوي٩١ قـــــفاوملا٤2٤١ ماــــــع ىلوألا

،لّدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ىداــــمج٥ يف خّرؤــــملا٤٠–٤٠ مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
قــــــلعتملاو٤٠٠2 ةـــــنس وـــــينوي٣2 قـــــفاوملا٥2٤١ ماـــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،سييقتلاب

ىداـمج٧2 يف خّرؤــملا8٠–٤٠ مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
قـــلعتملاو٤٠٠2 ةــــنس تــــشغ٤١ قــــفاوملا٥2٤١ ماــــع ةـــيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع رــفص8١ يف خّرؤــملا٩٠–8٠ مــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو–
نوـــناق نـــمضتملاو8٠٠2 ةــــنس رــــياربف٥2 قـــــفاوملا٩2٤١
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو٩٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠٣٤١
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

ىدامج82 يف خّرؤملا٩٠–٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٧١٠2 ةنس سرام٧2 قفاوملا8٣٤١ ماع ةيناثلا

،ةسايقلل ينطولا ماظنلاب

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

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ءاــــــنتقا رــــــيطأت ىلإ نوــــــناـــقلا اذـــــه فدــــــهي : ىلوألا ةّداملا
تآشنملا وأ تاكبشلا لامعتساو لالغتساو ةماقإو ةزايحو
.ةيئابرهكلا ةيكلساللا ةيفرطملا تازيهجتلا وأ
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لوألا لصفلا

قيبطتلا لاجم

لـــمعتسي طاــــشن لــــك ىلـــع نوـــــناقلا اذـــــه قــــبطي:٢ ةّداملا
: ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط

،يرئازجلا يوجلا لاجملا يف اذكو ،ينطولا بارتلا ىلع–

ةلود ميلقإ وحن رئازجلا نم اقالطنا تامولعم لاسرإل–
ةـلود مـيـلـقإ نـم رـئازجلا يف تاـموـلـعـم لاــبــقــتساو ةــيــبــنــجأ
،يلود قافتال اقبط ،ةيبنجأ

ميلقإلا يف قلحت وأ رحبت تارئاط يف وأ نفس نتم ىلع–
،نييرئازجلا يوجلا لاجملا وأ يرحبلا

.رئازجلا نم اقالطنا ةلغتسملا ةيلتاسلا لئاسولا ىلع–

: لك ىلع ،ءانثتسا نود ،قبطيو

تالاصتالا ماظن يف ةفّرعملا ةيئابرهكلا ةيكلساللا تامدخلا–
،تالاصتالل يلودلا داحتالل ةيويدارلا

ةفّرعملا ةيـئاـبرـهـكـلا ةـيـكـلسالـلا ةـمـظـنألاو تاـطحـملا–
يلودــلا داحتالــل ةــيوــيدارــلا تالاصتالا ماــظــن يف ةـــفـــّنصملاو
.تالاصتالل

: فيراعت :٣ ةّداملا

: يتأي امب ،نوناقلا اذه موهفم يف ،دصقي

اـــهتدايس رـــئازجلا سراـــمت يذــــلا مــــيلقإلا : ينطو ميلقإ .١
ةمخاتملا ةيميلقإلا هايملاو ةيّربلا قطانملا لمشيو ،هيلع
.اهل

ةـيـكـلسال جاوـمأ لاـمـعـتسا يف قــبــطــت ةــئداــب : وــــــــــيدار .٢
.ةيئابرهك

ةيـكـلسالـلاو ةـيـكـلسلا تالصاوملا: يوــــــــــيدار لاصتا .٣
ةيقافتال اقبط ةيئابرهك ةيكلسال جاومأ قيرط نع ةزجنملا

.تالاصتالل يلودلا داحتالا روتسدلو

ةينورتكلإ تالاصتا ةمدخ : يويدارلا لاصتالا ةمدخ .٤
.يويدار لاصتا ماظن قيرط نع ةرفوم

ةدع وأ دحاو زاهج: يويدار لاصتا ماظن وأ ةطحم .٥
وأ لاــــسرإ ةزــــهجأ ةــــعومجم وأ ،لاــــبقتسا وأ لاـــسرإ ةزـــــــهجأ
ناــمضل ةـــيرورضلا ،ةــــقحلملا ةزــــهجألا كلذ يف اـــــمب ،لاـــبقتسا

.يويدار لاصتا ةمدخ

ةمدخلا بسح ،ةتقؤم وأ ةمئاد ةفصب ةطحم لك فّنصت
نوناقلا يف دراولا فينصتلل اقبطاهتيدأت يف كراشت يتلا

ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر
.هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس

بــــحاص ،يوــــيدار لاــــصتا ةــــطحم لغــــتسم : هل صخرم .6
.هاندأ٧ ةداملا ماكحأل اقبط هل حنم صيخرت

: )ةيئابرهك ةيكلسال ةانقل وأ ةبذبذل( صيصخت .7

رمتؤم فرط نم دمتعم ططخم نمض ،ام ةانق ليجست
لجأ نم رثكأ وأ ةرادإ فرط نم اهمادختسا ضرغب ،صتخم
رثكأ وأ دلب يف ،ةيئاضف وأ ةيضرأ ةيويدار تالاصتا ةمدخ
.ةددحم طورشل اقفووةددحم ةيفارغج قطانم وأ

ماـــــظن ىلـــــع ماـــــظنل ةـــــيجراــــخ ةـــــقاــط رــــيثأت : شيوشت .٨
،ثح نع وأ عاعشإ نع ،لاسرإ نع ةجتان ،ةيويدار تالاصتا

هّوشت وأ ،ماظنلا لابقتساو لاسرإ ةدوج روهدت يف مهاسي
بايغ يف اهجارختسا ناكمإلاب ناك يتلا ةمولعملا نادقف وأ

.ةقاطلا هذه

،هــــــــثودـــــــــــح عـــــــقوــــتم وأ يـــــضرـــــع شيوـــــــــــشت : لوبقم شيوشت .٩
ةددحـملا ،ةيمكلا ريياعملاو شيوشتلا تايوتسمل بيجتسي

.شيوشتلا ماظنلو ةينطولاةيويدارلا تالاصتالاماظنل اقبط

فّرعملا كلذ قوفي ،شيوشت : هب حومسم شيوشت .٠١
ةضرع ناكو فارطألا نيبقافتا عوضوم ناك يذلاو ،لوبقمك
يـــــنطولا ططـــــخملل اـــــقبط ،شـــــيوــشتلا ردـــــصملو شـــــيوشتلل
.شيوشتلا ماظنلو تابذبذلل

تالاصتالا ماظن ريس لقرعي شيوشت: راض شيوشت .١١
ةرركتم ةفصب عطقي ،يدج روهدت ىلإ ىدؤي وأ ،ةيويدارلا
اـقـبـط ةـلــمــعــتسم ةــيوــيدار تالاصتا ةــمدــخ رــيس فــقوــي وأ
.شيوشتلا ماظنلوتابذبذلل ينطولا ططخملل

وأ تاـــــــكبشلا نوــــــناــقلا اذـــــــه ماــــــكحأل عــــــضخت ال :٤ ةّداملا
ةيـئاـبرـهـكـلا ةـيـكـلسالـلا ةـيـفرـطملا تازـيـهـجـتـلا وأ تآشنملا
.ينطولا عافدلا تاجاح ةيبلتل ةلغتسملاو ةماقملا

يناثلا لصفلا

اهماهمو تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا

ىعدت ، ةيرادإ ةطلس تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا :٥ ةّداملا
ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتتو ،”ةلاكولا“ صنلا بلص يف

فــلــكملا رــيزوــلا ةـــياصو تحت عضوـــتو ،يلاملا لالـــقـــتسالاو
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب

.ميظنتلا قيرط نع اهريسو ةلاكولا هذه ميظنت ددحي

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةلاكولا فلكت:6 ةّداملا

تالاـــصتالا تاـــطحم لالــــغتسا صـــخرو صــــيخارت حــــنم–
،ةيويدارلا

ةيوجلا ةحالملل ةيويدار تالاصتا لماعتم تاداهش حنم–
،ةيرحبلا وأ

ةيويدارلا تالاصتالا تاطحم لامعتسا ةبقارمب مايقلا–
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلاو
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نم ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا ىلع رهسلا–
لالغتساولامعتسا لاجم يف اميس ال ،مهل صخرملا فرط
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلاو ةيويدارلا تالاصتالا تاطحم

يف مـهل صّخرــــملا ىواــــكشو ىواــــعد ةــــجلاعمو لاــــبقتسا–
،شيوشتلا لاجم

ةيكلساللا تاطحـملا لالغتسا صيخارتو صخر حنم–
،ةيئابرهكلا

،نيوكتلا جمارب دادعإ–

لاجم يف نيلماعتمللتاداهش حنمو رابتخا تارود ميظنت–
،ةاوهلاو ةيرحبلاو ةيوجلا ةيويدارلا تالاصتالا

ةيكلساللا تابذبذلاو ةيويدارلا تالاصتالا تاطحم ةبقارم–
،ةيئابرهكلا

تابذبذلا فيطل لثمأ لامعتسا لجأ نم تاسارد ءارجإ–
هلامعتسا ةبقارم ةلاكولا نمضت يذلا ةيئابرهكلا ةيكلساللا

،ةيرورض اهارت يتلا تاليدعتلا حرتقتو ةيرود ةفصب

دعاوقلا ديدحتو ةيويدارلا تالاصتالل ينطولا ماظنلا دادعإ–
ءاشنإبو ،تابذبذلا مزح عيزوتب ةقلعتملا تاءارجإلاو ةينطولا

ةيقاطبلاو ،تابذبذلا مزح عيزوتل ينطولا لودجلا نييحتو
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا صيصختل ةينطولا

اذكو ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا صيصختو حنم–
)ISMM( ةيرحبلا ةلاقنلا ةمدخلا ةفرعمو ءادنلا تالالد ميظنت
تاطحمو ةيلحاسلا ةيرحبلا ةيكلساللا تاطحـملاب ةقلعتملا

يلودلا داحتالا ىلإ اهغيلبتو اهحنمو ينطولا ملعلا رخاوب
،ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا ىلإو تالاصتالل

ةيقاـطـبـلا ىلإ ةـيـنـطوـلا تاصيصخـتـلا غـيـلـبـتـب ماـيـقـلا–
اذــــكو ،تالاـــصتالل يلودـــلا داـــحتالل ةـــــعباتلا تاـــبذبذلل ةـــيلودلا

،ةيدودحلا قطانملا يف تابذبذلا لامعتسا قيسنت نامض

ةصاخلا ةيرحبلا تاددرتلا عيمج ىلع ةمئاد ةظقي نامض–
ةيرحبلا ةيكلساللا تاطحـملا ةطساوب نمألاو ةثاغتسالا ءادنب
ةيرشبلا حاورألا نع ثحبلا تاطاشن يف ةكراشملاو ةيلحاسلا

،اهذاقنإو رحبلا يف تارئاطلاو كالمألاو

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تاطحـملا ةماقإ تابلط ةسارد–
لجس يف ةلجسملا تارئاطلاو ينطولا ملعلا رخاوبل ةهجوملا

،اهيلع ةقداصملاو اهيف ّتبلاو ناريطلا ميقرت

ةـــــينطولا ةــــكبشلل ةــــيتالاــصتا تالــــــصو ةـــــماقإ ناــــمض–
ةيتالاصتالا ةكرحلا ريرمت اذكو ،ةيرحبلا ةيويدارلا تالاصتالل
،رحبلا يف نمألل

،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تاطحـملا عضول عقاوملا ءاصحإ–
،ايلعلا طقنلل ةينطولا ةنجللا عم قيسنتلاب

يف ةيئابرهكلا ةيكلساللا ةزهجألا عضو صيخارت حنم–
ةينطولا ةنجللا ةقفاوم دعب ةيئابرهكلا ةيكلساللا عقاوملا
،ايلعلا طقنلل

رئازجلا حلاصم نع عافدلل ةيرورضلا رصانعلا ريضحت–
لامعتسا صخي اميف ديعبلاوطسوتملاو بيرقلا ىدملا ىلع
ةبسانملا ةضفخنملا تارادملا ديدحتو ةرقتسملا لتاوسلا رادم
،ةينطولا لتاوسلل

رـــــئازجلا فـــــقاوم دـــــيدحتل ةــــيرورضلا رـــــصانعلا رـــــيضحت–
ةيويدارلا تالاصتالا لاجم يف ةيلودلا تاضوافملا يف اهلامعأو
.اهنع عافدلاو

ثلاثلا لصفلا

ةيويدارلا تالاصتالا تاطحم

تالاــــصتالا تاــــطحم لالـــــغتساو ةـــــماقإ عــــــضخت :7 ةّداملا
ةينطولا ةلاكولا هدعت قبسم صيخرتل ،عون لك نم ،ةيويدارلا
: حلاصم ةقفاوم دعب ،تابذبذلل

،ينطولا عافدلا ةرازو–

،ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا–

.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا–

تاـــــطحم لالـــــغتسا طورـــــش صــــيخرتلا ددـــــحي نأ بـــــجي
تاــبذبذلا لاـــمعتسا لاــــجم يف اــــميس ال ،ةــيوــــيدارلا تالاـــصتالا
ىواــــــتأ دــــــيدستو لاــــــسرإلا ةـــــبتعو ةــــــيــــئابرـــــهكلا ةــــــيكلساللا
.صيصختلا

دعي ،ةينورتكلإ تالاصتا لماعتم بلاطلا نوكي امدنع
تالاــــصتالاو دــــيرــبـــلا طــــبض ةــــطـــلس لـــبـــق نـــم صـــــيـــخرـــتـــلا
ةينورتكلإلا تالاصتالـل هـتـكـبش تاـجاـيـتـحال ،ةـيـنورـتـكـلإلا
ةروكذملا لاكشألا ســــفن قـــفو ،روـــهمجلل ةــــحوتفملا

لــسرتو .ةـــحونمملا تاــــبذبذلا دودــــح يفو ،هالــــعأ نيـــــترقفلا يف
مايأ )8( ةينامثلا لالخ ةلاكولا ىلإ صيخرتلا اذه نم ةخسن
.هدادعإ خيرات يلت يتلا

تالاـــــصتالاو دــــــيرــــبلا طـــــبض ةــــــطلس وأ ةـــــلاــــــكوـــلا نـــــــــكمي
ةلاح يف صيخرتلا بحسب مايقلا ،ةلاحلا بسح ،ةينورتكلإلا

ماكحأل همارتحا مدع ةلاح يف وأ ،هل صخرملا ةيعضو رييغت
.ةيقيبطتلا هصوصن وأ نوناقلا اذه

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

تاطحم لالغتساو ةماقإ صيخرت دادعإ عضخي:٨ ةّداملا
ددحت ىواتأ عفد ىلإ ةلاكولا فرط نم ةيويدارلا تالاصتالا

.ميظنتلا قيرط نع
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ةــــــيكلسال تازـــــيهجت ةزاـــــيحو ءاـــــنتقا عــــضخي :٩ ةّداملا
ةقفاوملاب يأر دعب ،ةلاكولا هدعت قبسم صيخرت ىلإ ةيئابرهك
: حلاصم فرط نم

،ينطولا عافدلا ةرازو–

،ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا–

.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا–

ةيعضو رييغت ةلاح يف صيــــخرتلا بــــحس ةــــلاكولا نــــكمي
وأ نوـــــــناقلا اذــــــه ماــــكحأل هــــمارتحا مدــــــــع ةـــــلاح يف وأ بــــــلاطلا

.ةيقيبطتلا هصوصن

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةـــــــــيكلساللا تازــــــيهجتلا يرــــــفوــــــمل حـــــــمسي ال :٠١ ةّداملا
لصحت اذإّ الإ ،ةيويدارلا تالاصتالا تاطحم عيبب ةيئابرهكلا
.هالعأ٩ ةداملا يف روكذملا صيخرتلا ىلع يرتشملا

ةيويدارلا تالاصتالا تاطحم وبكرم عضخي :١١ ةّداملا
نع اهطورش ددحت ةواتإ عفد دعب ،ةلاكولا هحنمت صيخرتل

.ميظنتلا قيرط

ةيويدارلا تالاصتالا تازيهجت يبكرمل حمسي ال :٢١ ةّداملا
باــــــيغ يف ةــــيوـــيدارلا تالاــــصتالا تاــــطحم بـــــيكرت ءارــــجإب
اـقـبــط ،هــل صخرملا فرــط نــم هــيــلــع لصحــتملا صيــخرــتــلا
.هالعأ٧ ةداملل

ةــــيئابرهكلا ةــــيكلساللا تازـــــيهجتلا عــــضخت ال :٣١ ةّداملا
صوصنملا ،فيعضلا ىدملا تاذ تاموظنملا نم ةنوكملا

يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا نم٩٣١ ةداملا بجومب اهيلع
روكذملاو8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤2
.هالعأ٩و٧ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا صيخارتلل ،هالعأ

تالاــــــصتالا تاــــــــــطـــــحم يف مــــــــكـــحــتلا نـــــــــكـــمي ال :٤١ ةّداملا
يلماح فرط نم ّالإ ةيرحبلا وأ ةيوجلا ةحالملل ةيويدارلا

،ةيرحبلا وأ ةيوجلا ةحالملل ةيويدار تالاصتا لماعتم ةداهش
تايفيك بسحو طورش بجومب ،ةلاكولا اهحنمت ،ةلاحلا بسح

.ميظنتلا قيرط نع ددحت

تالاـــــصتالا تاـــــــطحم لالــــــــغتسا صـــــــــخر حــــــنمت:٥١ ةّداملا
يــــــنطولا مــــلعلا عــــفرت يــــتلا نــــــــفسلل ةــــيئابرــهكلا ةــــيكلساللا

عفد دعب ،ةلاكولا فرط نم ،رئازجلاب ةلجسملا تارئاطلاو
قيرط نع ددحت تايفيك بسحو طورش بجومب ،فيراصملا
.ميظنتلا

دادعإ راطإ يف ةلاكولا اهب ترداب يتلا فيراصملا عقت
.ةصخرلا بلاط قتاع ىلع ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا صخرلا

تالاصتالا ةمظنأ ةنايصو لالغتساو ةماقإ متت:6١ ةّداملا
يأ ةلودلا ىلع بترتي الو .مهل صخرملا لبق نم ةيويدارلا

.تايلمعلا هذه ءاّرج ةيلوؤسم

لالغتسالا طورشل لاثتمالاب مهل صخرملا مزتلي :7١ةّداملا
.هالعأ٧ ةداملا يف روكذملا صيخرتلا يف اهيلع صوصنملا

عم ةيئابرهك ةيكلسال طباور ةماقإب حمسي ال:٨١ ةّداملا
ةلاكولا ةباقر تحت ّالإ ،بناجأ دارفأ وأ تاسسؤم وأ لود
عاــــفدلا ةرازو حــــلاصم ةـــقفاومب ةـــطورشملا اــــهتقفاوم دــــعبو
.ينطولا

تالاصتالا تاطحم لامعتسا قباطتي ال امدنع:٩١ ةّداملا
يف روكذملا صيخرتلا يف ةددحـملا طورشلا عم ةيويدارلا
تازيهجت ريسل ليقارع وأ تابارطضا ببسي وأ ،هالعأ٧ ةداملا

ةـــلاكولا رذـــعت ،اــــنوناق ةـــصخرم ىرــــخأ ةـــيئابرهك ةــــيكلسال
طورشلل لاثتمالل ةيرورضلا تاءارجإلا ذاختاب هل صخرملا
.نياعملا للخلل دح عضول وأ ةروكذملا

نامث لجأ يف راذعإلل هل صخرملا لثتمي مل اذإ:٠٢ ةّداملا
تابوقعلا ىدحإ ةلاكولا هيلع ضرفت ،ةعاس )8٤( نيعبرأو
: ةيتآلا ةيرادإلا

ةــــــطحم لالــــــغتساو ةـــــماقإصــــيخرتل تــــــقؤـــملا قــــيلعتلا–
،راذعإلاب ةينعملا ةيويدارلا تالاصتالا

.روكذملا صيخرتلا ةدم وأ/و ىدم نم ضيفختلا–

طبض ةطلس هـــتّدعأ اــــصيخرت زوــــحي هـــل صـــخرملا ناــــك اذإ
مدعب اهملعت ةـــلاكولا ّنإــــف ،ةــــينورتكلإلا تالاــــصتالاو دــــيربلا
)8( ةينامثلا لالخ ،تابوقعلا سفن قيبطت لجأ نم ،لاثتمالا
.هراطخإ يلت يتلا مايأ

يف اهيلـــع صوـــصنملا ةيرادإلا ةبوقــــعلا عـــفرــــت :١٢ ةّداملا
.لاثتمالا ةنياعم دعب ،هالعأ٠2 ةداملا

ةبترتملا فيلاكتلا عفد ،اقبسم هل صّخرملا ىلع بجي
نم ققحتلا ضرغب ةلاكولا اهيرجت يتلا ةبقارملا ةبسانمب

.هلاثتما

نيــتبوـــــقعلا ىدــــحإ قيبـــطـــت دـــعـــب ،دوـــــعلا ةلاـــــح يف:٢٢ ةّداملا
بحسلاب ةلاكولا موقت ،هالعأ٠2 ةداملا يف امهيلع صوصنملا
قيلعتو ،رهشأ )٦( ةتس ةدمل ،لالغتسالا صيخرتل يئاهنلا

ةـيوـيدار تالاصتا تاـطـحــم لالــغــتساو ةــماــقإ صيــخرــت لــك
.ةفلاخملا بكترم اهنم دافتسا ىرخأ

طبض ةطلس هتّدعأ اصيخرت زوحي هل صّخرملا ناك اذإ
تالاصتالل هتكبش تاجايتحال ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا
،دوعلاب اهملعت ةلاكولا ّنإف ،روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا

يتلا مايأ )8( ةينامثلا لالخ ،تابوقعلا سفن قيبطت لجأ نم
.هراطخإ يلت
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دـــق يـــتلا ةــــيئازجلا تاـــــبوقعلاب ساــــــسملا نود :٣٢ ةّداملا
ةطحم لــغتسي وأ/و مـــيقي نـــم لــــك ىلـــع بــــجي ،اــــهل ضرــــعتي
،هالعأ٧ ةداملا يف روكذملا صيخرتلا نود ةيويدار تالاصتا
ناك يتلا ةرتفلا لاوــط ىواـــتألا وأ بــــئارضلا وأ موـــسرلا عـــفد
.ينوناق ريغ لكشب اهيف لمعي

تالاـــــصتالا تاــــطحم لالـــــغتساو زــــجح نـــــكمي :٤٢ ةّداملا
،ةيئاهن وأ ةتقؤم ةـــفصب ،اـــهتعيبط تــــناك اـــمهم ،ةــــيويدارلا

نيب كرتشم رارق بجومب ،رـــمألا ىــضتقا اذإ ،ضـــيوعت نودـــب
ريزولاو ةــيلخادلاب فـــلكملا رـــيزولاو ينطولا عاـــفدلا رــــيزو
تالاحلا عيمج يف ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب فلكملا
نييمومعلا نمألا وأ ماظنلاب ساسملا ىلإ اهلامعتسا يدؤي يتلا
.ينطولا عافدلاب وأ يرحبلا وأ يوجلا نمألا وأ

ةــــينقتلا طورــــشلا ىلــــع لــــيدــعت ءارـــــجإ نـــــكمي ال:٥٢ ةّداملا
كلذــــــكو،ةـــــيويدارـــــــلا تالاـــــصتالا تاـــــــطحم لالـــــــغتساوةـــــماقإل
.ةلاكولا نم صيخرتب ّالإ اهلقن وأ تازيهجتلا لادبتسا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

تاطــــحـــم لالـــــــغـــتـــساو ةماـــقإ عـــضـــخـــت نأ بـــجـــي :6٢ ةّداملا
،تايئاوهلل ةماقإ وأ بيكرت لك اميسال ،ةيويدارلا تالاصتالا
ةيمومعلا ةحصلا ةيامح اهبلطتت يتلا ةيميظنتلا تايضتقملل

اهيلع صوصنملا ةيسيطانغمورهكلا لوقحلا تاريثأت دض
نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا نم٧٩ ةداملا يف

.هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع

تالالـــــــتخالا وأ تاــــــمزألا وأ برــــــــــحلا ةــــــلاـــح يف :7٢ ةّداملا
نـــكمي ،ةـــيعيبطلا ثراوــــكلا وأ ماـــعلا ماـــظنلا ىلـــع ةرــــيطخلا

لـــــــــكــــــشب  ،عوـــــن يأ نم ةـــــيوــيدارلا تالاصتالا تاطحم ريخست
ضــــيوـــعت لباـــقـــم ،ينــــطوـــلا عافدــــلا حلاصــــم لـــبـــق نــــم ،تـــــقؤــــم
.مهل صخرملل

ىصقألا دحلا زواجتي الو ،ةلودلا قتاع ىلع ضيوعتلا نوكي
.ميظنتلا قيرط نع ددحـملا

عبارلا لصفلا

 ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا صيصختو حنم

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا ةلاكولا حنمت:٨٢ ةّداملا
: ـل ةعباتلا تاسسؤملاو ينطولا عافدلا ةرازول

،ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا–

،ةيكلساللاوةيكلسلا تالصاوملاب ةفلكملا ةرازولا–

،لقنلاب ةفلكملا ةرازولا–

.لاصتالاب ةفلكملا ةرازولا–

.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسل اذكو

تاـــــــبذبذلل ةزــــــئاحلا تاـــــئيهلاو تارادإلا مزــــــلت:٩٢ ةّداملا
تابذبذلا صيصخت ططخم ميدقتب ةيئابرهكلا ةيكلساللا
.ةلاكولا ىلإ ماظتناب ،اهل ةحونمملا ةيئابرهكلا ةيكلساللا

تاـبذـبذـلا صيصخـت مـتـي ال اــمدــنــع حــنملا ةــلاــكوــلا يغــلــت
.)2( نيتنس قوفت ةدمل ةيئابرهكلا ةيكلساللا

.ينطولا عافدلا ةرازو ىلع ةداملا هذه ماكحأ يرست ال

تابذبذلا صيصختو حنم ىواتأ عفد ةداعإ متت:٠٣ ةّداملا
فرـــــط نــــم ةـــــصصخملاو ةـــــحونمملا ةــــيئابرهكلا ةـــــيكلساللا
.ةريخألا هذه باسحل ،ةلاكولا

ةيكلساللا تابذبذلل ةزئاحلا تاسسؤملاو تارادإلا موقت
،اهل تحنم يتلا مزحلا يف تابذبذلا صيصختب ةيئابرهكلا

.صيصختلا ىواتأ عمجتو

ةــــيكلساللا تاـــــبذبذلا صــــيصخت ىواـــــتأ نوـــــكت:١٣ ةّداملا
رطشلا نوكيو .رهشأ )٦( ةتس لك عفدلا ةقحتسم ةيئابرهكلا
ةطحم لالغتساو ةماقإ صيخرت حنم دنع اقحتسم لوألا
.ةيويدارلا تالاصتالا

،ةحناملا ةهجلا وأ ةلاكولا موقت ،عفدلا نع رخأـتلا ةلاح يف
.هل صّخرملا راذعإب ،ةلاحلا بسح

)٥١(رشع ةسمخ لجأ يف راذعإلل هل صخرملا لثتمي مل اذإو
قيبطتب ،ةلاحلا بسح ،ةحناملا ةهجلا وأ ةلاكولا موقت ،اموي
ريغ ىواتألا نــم % )١( دـــــحاو لداــــعت ةــــيموي ةــــيديدهت ةـــــمارغ
اهرثإ ىلع متي يتلاو رهشأ )٦( ةتس ةدم لالخ ،ةعوفدملا

.لالغتسالا صيخرت بحس

ةرـــــــقفلا يف روـــــكذملا لالـــــغتسالا صــــــيخرت بـــــحس يـــــــغلي ال
ليصحت يف ،ةلاحلا بسح ،ةحناملا ةهجلا وأ ةلاكولا قح ،هالعأ
.ةددسملا ريغ غلابملا

سماخلا لصفلا

شيوشتلا

تالاـــــصتالا ةـــــمظنأو تّاطــــــحم نوــــــكتّ الأ بـــــجي:٢٣ ةّداملا
ةيكلساللا ةمظنألل راض شيوشت يأ يف اببس ةيويدارلا
.اهطيحم يف ةدوجوملا ةيئابرهكلا

فرــــط نــــم تاـــــشيوشتلا ماــظــن عـــــضو مــــتي :٣٣ ةّداملا
مكحتلا لجأ نم ،ينطولا عافدلا حلاصم عم قيسنتلاب ةلاكولا

ةطحم لك اهل ضرعتت وأ اهيف بّبستت يتلا تاشيوشتلا يف
.ينطولا بارتلا ىلع ةيويدار تالاصتا
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تاـــشيوشتلا ىواـــــــكش جــــلاعتو ةــــلاكولا ىـــــقلتت:٤٣ ةّداملا
ضرــــــعتت نـــــيذلا مـــــهل صـــــخرــــــملا فرـــــط نـــــم تاـــــــجاجتحالاو

.تابارطضا ىلإ مهتازيهجت

ديدحتو ثحبلل ةينقتلا تالخدتلا قلطتو ةلاكولا ططخت
لئاسو مادختساب ،تابارطضالا ردصم ىلع فرعتلاو عقوملا

.ةلوقنم وأ ةكرحتم وأ ةتباث

.اهزاجنإ عباتتو ةيوستلا تايلمع ةلاكولا دّدحت

يـــتلا ةــــينقتلا تاـــــبيترتلا لــــــك ةــــــلاكولا عـــضت :٥٣ ةّداملا
وأ ماــــظن نـــــع مــــجان شــــيوـــــشت ةـــــلاح يف ،ةــــبسانم اـــــهارــــت
.ةيويدار تالاصتا ةمظنأ ةدـــــع

تالاـــصتالا ةـــــمظنأ يلــــــغتسم ،مــــهل صّخرـــملا ىلــــع نّيعتي
.ةلاكولا اهتعضو يتلا ماكحألل لاثتمالا ،نيينعملا ةيويدارلا

تالاــصتالا ةـــمظنأ نوـــكت نـــيذلا مــــهل صّخرــــملا ىلــــع بــــجي
فيراصملاب لفكتلا ،شيوشت ردصم مهب ةصاخلا ةيويدارلا
.ينقتلا اهلخدت راطإ يف ةلاكولا فرط نم اهب ردابملا

زاــــــهج لاـــــمعتسا وأ ةـــــــماـــقإ وأ ةزاـــــيح عـــنمت:6٣ ةّداملا
قيرط نع ةّنيبملا تالاحلا يفّ الإ ،يئابرهك يكلسال شيوشت
.ميظنتلا

تآشنملاو تازيهجتلا ريس ببستي ّالأ بجي:7٣ ةّداملا
شيوشت يف ،ةــقاطلا عـــيزوت تاـــكبش كلذ يف اـــمب ،ةــــيئابرهكلا

تالاصتالا تاكبشل ةيويدارلا تالاصتالا تاطحم ريسل راض
تالاـــــصتالا تاـــــطحـمل وأ روـــــهمجلل ةـــــحوتفملاةــــينورــــتكلإلا

نمألا وأ ينطولا عافدلا حلاصم فرط نم ةلغتسملا ةيويدارلا
.ةيرحبلاو ةيوجلا ةيكلساللا ةحالملا حلاصملو يمومعلا

تآشنملاو تازيهجتلا نم ةرداصلا تاعاعشإلا ليلقت متي
،ةيعانصلا تالامعتسالل ةقاطلا عيزوتل ةهجوملا ةيئابرهكلا
 .اينقت نكمم دح ىندأ ىلإ ،ةيبطلاو ةيملعلا

صخرملا لبق نم يبيرجت رابتخا لك عضخي:٨٣ ةّداملا
حونمملا قبسملا صيخرتلا ىلإ ،يويدار لاصتا ةطحم ىلع ،هل

 .راضلا شيوشتلا داعبإ ىلع رهست يتلا ةلاكولا  فرط نم

سداسلا لصفلا
ةبقارملا

تابذبذلا فيط لامعتسا ةبقارمب ةلاكولا موقت:٩٣ ةّداملا
لالـــــغتساو ةــــماقإ طورـــــش ةــــبقارمبو ةــــيئابرهكلا ةـــــيكلساللا

.ةيويدارلا تالاصتالا تاطحم

لــهؤي ،ةـــيئاضقلا ةـــطرشلا طاـــبض ىلــــع ةوالـــــع:٠٤ ةّداملا
.نوناقلا اذه ماكحأ تافلاخم ةنياعمل نوفلحـملا ةلاكولا ناوعأ

ةـــــسراـــمم طورـــش اذــــكو ،نييـــعـــتلا طورــــشو تايــــفيــــك ددــــحت
.ميظنتلا قيرط نع ،هالعأ ةرقفلا يف نيروكذملا ناوعألا ماهم

ةداملا يف نوروكذملا نوفلحـملا ناوعألا يدؤي :١٤ ةّداملا
ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ،مهماهم ةسراممل ،هالعأ٠٤
: يتآلا مسقلا ،ايميلقإ

ةنامأب يتفيظو يدؤأ نأ ميظعلا ّيلعلا هللاب مسقأ“
يتلا تابجاولا لاوحألا لك يف يعارأو صالخإو

.”ّيلع اهضرفت

،هالعأ٠٤ ةداملا يف نيروكذملا ناوعألا نكمي:٢٤ ةّداملا
ةـــــيكلساللا تازــــــيهجتلاو تآـــــــشنملاو عـــقاوـــملا لـــــكل ذاــــفنلا
تالاـــــصتالا يلــــماعتم فرـــــــط نــــم ةـــــلمعتسملا ةــــيئابرـــهكلا
وأ نييعيبط صاخشأ فرط نــــم ةــــلمعتسملاو ،ةــــينورتكلإلا

ةيكلسال تازيهجت يلغتسم وأ يبكرم وأ يرفوم نييونعم
لمتحي يتلا تافلاخملا ةنياعمو ةبقارم لجأ نم ،ةيئابرهك
.ةيئاجف ةقيرطب ةبقارملا يرجت نأ نكميو .تبكترا اهنأ

مـــــهل صخرــــملاوةـــــينورــــتكلإلا تالاـــــصتالا وـــــلماعتم مزـــــلي
عـــــقاوملل نيّفلـــحـملا ةــــلاكولا ناوــــعأ ذاــــفن لــــيهستب ،نوــــينعملا
.ةبقارملا عوضوم تازيهجتلا يوأت يتلا

،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةصاخ تاكبشب رمألا قلعتي امدنع
يوأت يتلا تالحـملل ذافنلا نيفّلحـملا ةلاكولا ناوعأ نكمي ال
تازـيـهـجـتـلاو تآشنملا باـحصأ روضحـب ّالإ ،تازــيــهــجــتــلا
.مهيلثمم وأ ةينعملا ةيئابرهكلا ةيكلساللا

ةفلاخمب رمألا قلعتي امدنع مزلم ريغ طرشلا اذه نوكي
.يمومعلا نمألاب وأ ينطولا عافدلاب سمت

اهيلع صوـصنملا مـــــهماهم ةــــسراــــمم راـــــطإ يف :٣٤ ةّداملا
ةناعتسالا نيفّلحـملا ةلاكولا ناوعأ نكمي ،نوناقلا اذه يف

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةيمومعلا ةوقلاب

نم ةينقت ةقيثو لكو ةمولعم لك ميدقت بلط مهنكمي امك
تامولعملا لك ىلع لوصحلاو ،اهنم ةخسن ذخأو هل صّخرملا

.ناكملا نيع يف وأ ءاعدتسا ىلع ءانب ،تارربملاو

ريرحت ،نوناقلا اذه ماكحأ ةفلاخم ةنياعم ىلع بترتي
،لـــــهؤملا نوـــعلل ةـــيصخشلا تاـــمولعملا هـــيف نّيـــبت رـــــضحم
ناــكمو خـــيراتو ،ةـــفلاخملا بـــكترمل ةـــيصخشلا تاـــمولعملاو
.ةعومسملا لاوقألاو ةنياعملا عئاقولاو ،ةبقارملا ءارجإ

،نوناقلا اذه يف مهيلع صوصنملا ناوعألاو طابضلا موقي
.رضحـملاب تابثإ ليلد يأ وأ قئاثولا لك قافرإب ،ةجاحلا دنع

وأ ةـــيئاضقلا ةـــطرشلا طــــباض فرـــط نـــم رضـــحـملا عـــّقوي
 .ةفلاخملا بكترم فرط نم كلذكو ،لهؤملا نوعلا
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نوكي ،رضحـملا عيقوت ةفلاخملا بكترم ضفر ةلاح يف
.سكعلا تبثي نأ ىلإ ةيجح اذ رضحـملا

،ايميلقإ صتخملا ةيروهمجلا ليكو ىلإ رضحـملا لسري
.ةعاس )2٧( نيعبسو نيتنثا زواجتي ال لجأ يف

يظفحتلا زجحلاب نوّفلحـملا ةلاكولا ناوعأ موقي:٤٤ ةّداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تازيهجتلل

،هالعأ٤2 ةداملا يف ةروكذملا تالاحلا–

نود ةـيوـيدارـلا تالاصتالا تاــطــحــم لالــغــتساو ةــماــقإ–
،هالعأ٧ ةداملا يف روكذملا صيخرتلا

تابارطضال ببسملا ةيويدارلا تالاصتالا تاطحم لامعتسا–
،روهمجلل ةحوتفملاةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش ريس يف

.ةماعلاتامدخلل ةيويدارلا تالاصتالا ريس بارطضا يف وأ

ناكملا نيع يف رّرحي رضحم دادعإ زجحلا ىلع بترتي
لسرتو ،ايميلقإ صتخملا ةيروهمجلا ليكو ىلإ لسريو
.ةزوجحـملا تازيهجتلا كلام ىلإ هنم ةخسن

،متخلا تحت عضوتو ،اروف ،ةزوجحـملا تازيهجتلا درج متي
 .ةلاكولا ةبقارم تحت

.ناكملا نيع يف ّدعملا رضحـملاب درجلا قحلي

ةبقارمب ةلاكولل ةيلحـملا عاضوألاو فورظلا حمست ال امدنع
ةسارحل ةريخألا هذه دنست نأ نكمي ،ةزوجحـملا تازيهجتلا

نكامأ يف ءاوس ،هتيلوؤسم لماك تحتو ةفلاخملا بكترم
.ةلاكولا نم صيخرت دعب رخآ ناكم يف وأ اهتاذ زجحلا

ادانتسا ،اروف ،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا سيئر غالبإ متي
 .رضحـملا ىلإ

زجحلا ءاّرج ررضلا يعّدي يذلا فرطلا نكمي:٥٤ ةّداملا
،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا سيئر مامأ انعط مدقي نأ ،يظفحتلا

.ةيلاجعتسا ةفصب هيف لصفلل ،اموي )٠٣( نيثالث لالخ

ةزوجحـملا تازيهجتلا عيب نكمي ،نعطلا ءارجإ ءاضقنا دعب
،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط ،ةينلعلا تادازملا يف

نإف ّالإو ،ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألل اهتقباطم نكمأ اذإ
.اهفالتإب موقت ةلاكولا

ةفلاخملا بكترم قتاع ىلع فالتإلا وأ عيبلا فيراصم عقت
ةنيزخلا ىلإ عيبلا تادئاع ليوحت متيو .ةلاكولا ةبقارم تحت

ةلاكولا قتاع ىلع ةبترتملا فيلاكتلا مصخ دعب ةيمومعلا
لـكو ةـيـنـعملا تازـيـهـجـتـلا لـقـنو ظـفحلاو نـيزـخـتـلا ةـجـيـتـن
راطإ يف ةلاكولا قتاع ىلع ةبترتملا ىرخألا فيراصملا
.زجحلا

عباسلا لصفلا

ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإ

فيط عيزوت ةداعإل تاحرتقم ةلاكولا عضت:6٤ ةّداملا
ةنجل مييقت ىلإ اهمدقتو ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

تارادإلاو تاسسؤملا عيمج نم ةفلؤملا ،تابذبذلا مزح حنم
.ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا ىلع ةزئاحلا

يمدختسم نم ،راطإلا اذه يف حارتقا يأ ةلاكولا ىقلتت
.ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط

يف ،هالعأ٦٤ ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا لصفت :7٤ ةّداملا
ةيكلساللا تابذبذلا فيط ميظنت ةداعإب ةصاخلا تاحرتقملا
: يتأي امل اقفو ،ةيئابرهكلا

يف ريوطتلل ةحرتقملا تابذبذلا مزحل يلاحلا مادختسالا–
،رئازجلا

تابذبذلا مزح قالطإل ةيلبقتسملاو ةيروفلا تاجايتحالا–
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا

مدختست ،ةديدج تامدخو ةديدج تايجولونكت روهظ–
مادـخـتسالا وأ/و ةدـيدجلا ةـيوـيدارـلا تالاصتالا تاـقــيــبــطــتــل
.ةيلاحلا تاقيبطتلل ديازتملا

ةقلعتملا ،تابذبذلا مزح حنم ةنجل تايصوت لمحت :٨٤ ةّداملا
دنع ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط ميظنت ةداعإب
صـيصختلا باـسح ىلع ،ةحاتملا لاومألا دودح يفو ،ةجاحلا
لامعتسالا كّلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣–82١ مقر صاخلا

فيط ةلكيه ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو
.2رطسلا ،”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

نماثلا لصفلا

ةيئازج ماكحأ

سمخ ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:٩٤ ةّداملا
ىلإ )جد٠٠٠.٠٣( رانيد فلأ نيثالث نم ةمارغبو ،تاونس )٥(
نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،)جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم
ةيويدار تالاصتا ةطحم لالغتسا وأ /و ةماقإ لك ىلع ،طقف
اهلالغتسا ةلصاوم وأ ،هالعأ٧ ةداملا يف روكذملا صيخرتلا نود
.صيخرتلا بحس وأ قيلعت دعب

،ةينورتكلإ تالاصتا لماعتم ةفلاخملا بكترم نوكي امدنع
ةرشع ىلإ )جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم نم ةمارغلا نوكت
.)جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( رانيد نييالم

يف ةــبــكــترملا تاــفــلاــخملا ىلع ةداملا هذــه ماــكــحأ قــبــطــت
ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـيـكـلسالـلا تاراشإلا لاـبـقـتساو لاسرإ لاــجــم
.اهعون ناك امهم
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نيتنس ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:٠٥ ةّداملا
ةرشع ىلإ )جد٠٠٠.٠٣( رانيد فلأ نيثالث نم ةمارغبو )2(
نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،)جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( رانيد نييالم
صخشل ةيويدار تالاصتا ةطحـمل ءارك وأ عيب لك ىلع ،طقف
٧ ةداملا يف روكذملا صيخرتلا كلتمي ال يونعم وأ يعيبط
.هالعأ

)جد٠٠٠.٠٣( رانيد فلأ نيثالث نم ةمارغب بقاعي:١٥ ةّداملا
ءانتقا وأ/و ةزايح ىلع ،)جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم ىلإ

يف روكذملا صيخرتلا نودب ةيئابرهك ةيكلسال تازيهجت
.هالعأ٩ ةداملا

ةينورتكلإ تالاصتا لماعتم ةفلاخملا بكترم نوكي امدنع
ةرشع ىلإ )جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم نم ةمارغلا نوكت
.)جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( رانيد نييالم

)جد٠٠٠.٠٠١( رانيد فلأ ةئام نم ةمارغب بقاعي:٢٥ ةّداملا
طاشن سرامي نم لك ،)جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( رانيد نييالم ةرشع ىلإ
روكذملا صيخرتلا نود ةيويدارلا تالاصتالا تازيهجت بيكرت

.هالعأ١١ ةداملا يف

نيتنس ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:٣٥ ةّداملا
ةرشع ىلإ )جد٠٠٠.٠٠١( رانيد فلأ ةئام نم ةمارغبو ،)2(
نيـتـبوـقــعـلا نيـتاــه ىدـــحإــب وأ ،)جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( رانــيد نييالــم
تالاــصتالا تازيـهــجت بــيكرـتب موــقـي يذـــلا بــّكرملا ،طـــقــف
ةداملا يف روكذملا صيخرتلل اهكلام باستكا نود ةيويدارلا

.هالعأ٧

نيتنس ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي :٤٥ ةّداملا
ةرشع ىلإ )جد٠٠٠.٠٠١( رانيد فلأ ةئام نم ةمارغبو ،)2(
نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،)جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( رانيد نييالم
ةحالملل ةيويدار تالاصتا ةطحم يف مكحت لك ىلع ،طقف
تالاصتالل لماعتم ةداهش نود ةيرحبلا ةحالملا وأ ةيوجلا
٤١ ةداملا يف ةروكذملا ةيرحبلا وأ ةيوجلا ةحالملل ةيويدارلا
.هالعأ

سمخ ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي :٥٥ ةّداملا
ىلإ )جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم نم ةمارغبو ،تاونس )٥(
يذـــــلا هـــــل صخرملا ،)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠١( راـنـيد نوـيـلــم ةــئاــم
.هالعأ8١ةداملا ماكحأ فلاخي

)جد٠٠٠.٠٠2( رانيد فلأ يتئام نم ةمارغب بقاعي:6٥ ةّداملا
موقي هل صّخرم لك،)جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ ةئامسمخ ىلإ
صيخرتلا نود ،ةيويدار تالاصتا ةطحم ىلع يبيرجت رابتخاب
8٣ ةداملا يف روكذملاو ةلاكولا فرط نم حونمملا قبسملا
 .هالعأ

نيتنس ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:7٥ ةّداملا
نويلم ىلإ )جد٠٠٠.٠٣( رانيد فلأ نيثالث نم ةمارغبو ،)2(
لك ،طقف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،)جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد

ةيويدارلا تالاصتالا ةمظنأ ادمع لّطعي وأ قيعيصخش
.ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ّالإ ،انوناق ةصخرملا

مئارجلا نع ايئازج لوؤسم يونعملا صخشلا:٨٥ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا دعاوقلل اقبط ،نوناقلا اذه يف ةروكذملا

.تابوقعلا نوناق

،نوناقلا اذه ماكحأل ةفلاخم ببسب ةنادإلا ةلاح يف:٩٥ ةّداملا
ةزوجحـملا ءايشألا ةرداصمب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا رمأت
.ةفلاخملا اهتطساوب تبكترا يتلا وأ

عساتلا لصفلا

ةيئاهنو ةيلاقتنا ماكحأ

ةيويدارلا تالاصتالا تاطحم يزئاح ىلع بجي :٠6 ةّداملا
وأ/و لالغتسالا صيخارت نود اقبسم ةلغتسملا وأ ةماقملا
تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسوأ ةلاكولا ىدل برقتلا ،ءانتقالا
رهشأ )٦( ةتس زواجتت ال ةدم يف ،ةلاحلا بسح ،ةينورتكلإلا

.مهتيعضو ةيوست ضرغب ،نوناقلا اذه رودص خيرات نم

،نوـناـقـلا اذــه يــف ةدراوــلا ةـيـئازــجلا ماــكـحألاــب ساــسـملا نود
يف ةروكذملا ةيويدارلا تالاصتالا تاطحم ةقباطميفعت ال
تابذبذلا صيصخت ىواتأ عفد نم لغتسملا هالعأ ةرقفلا

.تاطحـملا لالغتسا ةدم لالخ

نيذلا نويونعملا وأ نويعيبطلا صاخشألا حنمي :١6 ةّداملا
تالاصتالا تاطحم حالصإو ةنايصو بيكرت طاشن نوسرامي
رـــهشأ )٦( ةــتس لــجأ ،نوــناــقــلا اذــه رودص لــبــق ةــيوـــيدارـــلا
.هالعأ2١ ةداملا يف روكذملا صيخرتلا ىلع لوصحلل

نيذلا نويونعملا وأ نويعيبطلا صاخشألا حنمي :٢6 ةّداملا
اهؤانـــتــــقا مت ةيئابرهك ةيكلسال تالاصــــتا تاـطـحــــم نوزوــــحي
حيرصتلل رـــــهـــشأ )٦( ةتـــس لــــجأ ،نوناــــقلا اذــــه رودــــص لـــبــــق
.هيلع يه امك اهعيب ةداعإ ضرغب ةلاكولا ىدل اهب

ةـــــــقلعتملا ةيمــــيظنتلا صوــــصنلا ماكـــــحأ ىقـــــبـــــت:٣6 ةّداملا
ةــياــغ ىلإ لوــعــفملا ةــيراس ةــيوــيدارــلا تالاصتالا تاــطــحمب
.نوناقلا اذه قيبطتل ةذختملا ةيقيبطتلا صوصنلا رودص

اميسال ،نوناقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت :٤6 ةّداملا
قلعتملاو٣٦٩١ ةنس ربمفون8 يـف خّرؤملا٩٣٤-٣٦ مقر رمألا

.ةصاخلا ةيئابرهكلا ةيكلساللا تاطحـملا ةبقارمب

ةّيــمــسّرلا ةدــيرـــجلا يــف نوــناــقــلا اذــه رــشــني:٥6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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١٤٤١ ماع نابعش٨ يفخّرؤم7٨–٠٢ مقر يسائر موسرم
دامتعا لـيوــحـت نـمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ليربأ٢ قــفاوملا
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رـيـيست ةينازيم ىـلإ
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناــــتداــملا اـــمّيــس ال ،روـــتــسدـــلا ىلــع ءاـــنـبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ىدامج2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2  يف خّرؤملا١١–٠2 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس يفــناـــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج

ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري

هردــق دامتعا٠2٠2 ةـنـس ةــينازـيم نـم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
يـــف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤١( رانيد نويلم نوعبرأو ةئام
تاقفن“١٩–٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم
.”عّمجم يطايتحا– ةلمتحم

ةئام هردــق دامتعا٠2٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي:٢ ةّداـملا
ةـينازيـم يــف دـّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤١( رانيد نويلم نوعبرأو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو  رــييست
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةّنيبملا باوبألا يـفو

تاعامجلاو ةيلخادلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فـلــكي:٣ ةّداـملا
اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

ليربأ2 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش8يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةـّيميظنتميسارم

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

03-34

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ثلاثلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

..........................................................................مزاوللا - ةيندملا ةيامحلا
....عبارلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم
....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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)عبات( قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

140.000.000

140.000.000

13–34

23–34

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.............................مزاوللا - ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....عبارلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا
لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

............................................................................مزاوللا - ةينطولا ةدحولا

....عبارلا مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

....ثلاثلا  عرفلا عومجم

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

١٤٤١ ماع نابعش7 يفخّرؤم٥٨–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
رييستلاب قلعتي ،٠٢٠٢ ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا
.ةيرادإلا مكاحملل يلاملاو يرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداــــملا امّيـــــس ال ،روــــتـــــسدلا ىلـــــع ءاــــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ  قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

٦١٤١ ماع رفص٩١ يف خّرؤملا٠2–٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةبساحملا سلجمب قلعتملاو٥٩٩١ ةنس ويلوي٧١ قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

٩١٤١ ماع رفص٤ يف خّرؤملا2٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
اميس ال ،ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويام٠٣ قفاوملا
،هنم٧ ةداملا

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا



ـه١٤٤١ ماع نابعش١٢٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ليربأ٨ 14

يف خّرؤملا٧٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

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

يف خّرؤملا٣١٣–١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١٩٩١ ةنس ربمتبس٧ قفاوملا2١٤١ ماع رفص82
فرصلاـــــب نورـــــمآلا اــــــهــــــكسمــــــي يتــــــلا ةــــــبساحملا تاءارــــــجإ

لّدـعملا ،اـهاوـتـحـمو اـهـتاـيـفـيــكو نوــيــموــمــعــلا نوــبساحملاو
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٤١٤–2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2٩٩١ ةنس ربمفون٤١ قفاوملا٣١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩١
لّدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،مّمتملاو

يف خّرؤملا8٦2–٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٩٩١ ةنس وينوي١2 قفاوملا8١٤١ ماع لوألا عيبر٦١
اهذيفنتو ةيمومعلا تاقفنلاب مازتلالاب ةقلعتملا تاءارجإلا

،مّمتملا ،مهتايلوؤسمو فرصلاب نيرمآلا تايحالص طبضيو

يف خّرؤملا٦٥٣–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8٩٩١ ةنس ربمفون٤١ قفاوملا٩١٤١ ماع بجر٤2
رفص٤ يف خّرؤملا2٠–8٩ مقر نوناقلا ماكحأ قيبطت تايفيك
مكاحملاب قلعتملاو8٩٩١ ةنـــس وياـــــم٠٣ قــــفاوــــملا٩١٤١ ماـــــع
،لّدعملا ،ةيرادإلا

١١ يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس يفناج٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مرحم
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خّرؤملا٩٠٤–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا٩2٤١ ماع ةجحلا يذ٦2
تانامأ يمدختسمب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيئاضقلا تاهجلل طبضلا

يف خّرؤملا٤٤٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2١٠2 ةنس ربمسيد٦2 قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2١
،ةيرادإلا مكاحملل يلاملا رييستلاب

: يتأي ام  مسري

تايفيك ديدحت ىلإ موــــسرــــملا اذـــــه فدــــهـــي : ىلوألا ةّداملا
.ةيرادإلا مكاحملل يلاملاو يرادإلا رييستلا

رييستلل ةحلصم“ ةيرادإ ةمكحم لك ىدل ثدحت:٢ ةّداملا
ةطلس تحت عضوي ةحلصم سيئر اهّريسي ،”يلاملاو يرادإلا

.ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلا ظفاحم

ةيرادإلا ةمكحملل يلاملاو يرادإلا رييستلا ةحلصم سيئر
.ةيرادإلا ةمكحملا رييست تادامتعا فرصب يوناثلا رمآلا وه

يلاملاو يرادإلا رييستلا ةحلصم سيئر فّلكي :٣ ةّداملا
رمألاو اهتيفصتو ةيرادإلا ةمكحملا رييست تاقفنب مازتلالاب
عـيـمـج ىـّلوـتـيو ،ةـحوــنــمملا تاداــمــتــعالا دودــح يف اــهــفرصب
.يرادإلا اهرييستب ةطبترملا ماهملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكي ،ةفصلا هذهبو

،ةيرادإلا ةمكحملا ةينازيمل ةيونسلا تاريدقتلا دادعإ–

،تاقفنلا فرصو تاداريإلا رماوأ رادصإ–

،هصاصتخا نمض لخدت يتلا دوقعلاو تاقفصلا ذيفنت–

مـيــظـنـتلا يــف ةددــحملا لاـــكشألل اــقـفو ةـبـساـحملا كــسـم–
،ةيمومعلا ةبساحملا مكحي يذلا هب لومعملا

،اهيلع ظافحلاو ينابملا ةنايصل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا–

ةــمــكــحــمــلــل ةــلوــقــنملاو ةــيراــقــعـــلا كالـــمألل درـــج كسم–
،هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحملا لاكشألل اقفو ةيرادإلا

ةيرادإلا ةمكحملا تازيهجت عيراشم زاجنإ مييقتو  ةعباتم–
،ةصتخملا حلاصملاو تائيهلا عم قيسنتلاب

سلجم ىلإ ةيرادإلا ةمكحملل يرادإلا باسحلا لاسرإ–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ةبساحملا

نيمدختسملا عومجم ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا ةسرامم–
،هتحلصمل نيعباتلا

ةـيرادإلا ةـمـكحملا يمدـخـتسم نـيوـكــت طــطــخــم ذــيــفــنــت–
،لدعلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا هدعت يذلا مهاوتسم نيسحتو

دـيـصرـلاو يــلاـملاو يرادإلا فيشرألا رييـسـتو ظــفـح–
.يئاضقلا فيشرألا ءانثتساب،يقئاثولا

يلاملاو يرادإلا رييستلا ةحلصمِ سيئر بصنم:٤ ةّداملا
ةداــيزـــلا نـــم دـــيـــفـــتسيو ،ٍلاـــع بصنـــم ةـــيرادإلا ةـــمـــكـــحـــمـــلـــل
يلالدتسالا مقرلا ،8 ىوتسملا يف ،هب ةطبترملا ةيلالدتسالا

موسرملا نم٣ ةداملا يف هيلع صوصنملا لودجلا نم ،٥٩١
قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١ يف خّرؤملا٧٠٣–٧٠ مقر يسائرلا

ةدايزلا حنم تايفيك ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2
تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا
.ةيمومعلا
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يلاملاو يرادإلا رييستلا ةحلصم سيئر نـّيعي:٥ ةّداملا
: نيب نم ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارق بجومب

،نييسيئرلا طبضلا ماسقأ ءانمأو نييسيئرلا نيفرصتملا–
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٣( ثالث نوتبثي نيذلا ،لقألا ىلع
،ةفصلا هذهب

،طبضلا ماسقأ ءانمأو نيفرصتملاو نيللحملا نيفرصتملا–
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي نيذلا
.ةفصلا

حلاصم ءاسؤرل ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ردصي :6 ةّداملا
دودـــح يفو ،ةــــيرادإلا مــــكاــــحــــمــــلــــل يلاملاو يرادإلا رــــيــــيستــــلا
تادامتعالا بحسو ضيوفتب رماوأ ،ةضّوفملا تادامتعالا

.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،باب لك بسح

نكمي يتلا تاليدعتلاو تادامتعالا ضيوفتب رماوألا غلبت
.نيصتخملا بساحملاو يلاملا بقارملا ىلإ ،اهيلع ىرجت نأ

ةباقرلل ةيرادإلا ةمكحملا تاقفنب مازتلالا عضخي:7 ةّداملا
.ةيرادإلا ةمكحملا رقم ةيالو ىدل يلاملا بقارملل ةقبسملا

وه ةيرادإلا ةمكحملا رقمل ةيئالولا ةنيزخلا نيمأ :٨ ةّداملا
.عفدلا هل لكوملا بساحملا

يرادإلا رييستلا ةحلصم ةلودلا ظفاحم دوزي:٩ ةّداملا
.اهريسل نيمزاللا نيمدختسملاب ةيرادإلا ةمكحملل يلاملاو

تادامتعالا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت ال:٠١ ةّداملا
عـضـخت يتلا ،نيمدـختـسـملاو ةاـضـقـلا تاـبـترـمل ةصصخملا
.يزكرملا رييستلل

٤٤٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكـحأ ىـــغــــلــــت:١١ ةّداملا
2١٠2 ةنس ربمسيد٦2 قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2١ يف خّرؤملا

.ةيرادإلا مكاحملل يلاملا رييستلاب قلعتملاو

ةّيـمـسّرلا ةدــيرــجلا يــف موـسرـملا اذــه رــشـني:٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ لّوأ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٧يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

١٤٤١ ماع بجر٩١ يفخّرؤم٠6-٠٢ مقر يذيفنت موسرم
ةـيـقاــفـتالا ددـحي ،٠٢٠٢ ةـنـس سراــم٤١ قــفاوــملا
يعامتجالا نامضلا تائيه نيب ةمربملا ةيجذومنلا

.ةدالولاب لفكتلل ةصاخلا ةيئافشتسالا تاسسؤملاو
.)كاردتسا(

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

ماع بجر٩2 يف خّرؤملا–٦١ ددعلا– ةّيمسرلا ةديرجلا
دوــمــعلا –٧ ةــحـفصلا –٠2٠2 ةـنـس سراــم٤2 قــفاوـملا١٤٤١
: يناثلا رطسلا –22 ةداملا – يناثلا

 .”.......هالعأ٠2 ةداملا يف....“ : نم ًالدــــب

 .”.......هالعأ١2 ةداملا يف....“: أرقي

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

ةـّيدرفميسارم
قفاوملا1441 ماع نابعش4 يفخّرؤم يسائر موسرم

.نييضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام92
`````````````````````````

1441 ماع نابعش4 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام92 قفاوملا

: ةافولا ببسب ،نييضاق امهتفصب ،امهامسا يتآلا

،0202 ةنس رياربف71 نم ءادتبا ،يناجيت ةيربص–

.0202 ةنس سرام11 نم ءادتبا ،يدهم يزوف–

قفاوملا1441 ماع نابعش4 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوب ماــهــم ءاــهــنإ نــمضـتي ،0202 ةـنـس سراــم92
.ةيلاملا

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

1441 ماع نابعش4 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام92 قفاوملا
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

اـفـّلـكـم ،ةـيـلاـمـلـل اــماــع اــبــقارــم هــتــفصب ،دــيازوأ دــيــمــح–
تاعاطقل ةعباتلا تانايكلا ةربخو مييقتو قيقدتو ةباقرب
ةعانصلاب ةّفلكملا تارادإلاو ةيلاملا تالاكولاو ةطلسلا تارادإ

ةماعلا ةيشتفملا يف ةيلحملا تاعامجلا اذكو ،ةقاطلاو مجانملاو
،ةيلاملل
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يف ةجمربلل ريدم ةبئان اهتفصب ،نياسح ءارهزلا ةمطاف–

،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

ةـناـمألاـب تاساردــلــل اسيــئر هــتــفصب ،شمــيــم يدــعسلا–

.ةماعلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا1441 ماع نابعش4 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيشتفملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام92
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

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

1441 ماع نابعش4 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،0202 ةـــنس سراــــم92 قـــفاوملا

ءانب ،ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ،مهؤامسأ

: مهبلط ىلع

،ةثعب ريدم هتفصب ،شودح ميرك–

،تاساردلل اريدم هتفصب ،قودص جاح نايفس دـمـحم–

.شيتفتلاب افّلكم هتفصب ،يديعس ضاير–

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا1441 ماع نابعش4 يفخّرؤم يسائر موسرم
شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام92
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ايجوغاديبلل ماعلا

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

1441 ماع نابعش4 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،مقسم يداجن ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام92 قفاوملا

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ايجوغاديبلل اماع اشتفم هتفصب

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا1441 ماع نابعش4 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام92
ةـحاـيسلا ةرازوـب فرحلاو ةـيدـيـلـقـتـلا ةــعاــنصلــل

.اقباس– ةيديلقتلاةعانصلاو
`````````````````````````

1441 ماع نابعش4 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

يلع نب دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام92 قفاوملا

فرحلاو ةـيدـيـلـقــتــلا ةــعاــنصلــل اــماــع ارــيدــم هــتــفصب ،ةشمــع

.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

قفاوملا1441 ماع نابعش4 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرـيدـملا ماـهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،0202 ةـنـس سراـم92
ةـيـنالدـيــصـلا داوـمـلـــــــل ةـيـنـطوــلا ةــلاــكوــلـــــــل ةــماــعــــــــلا
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

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

1441 ماع نابعش4 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـفـطو ةدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةـــنس سراــــم92 قـــفاوملا

داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلــل ةــماــع ةرــيدــم اـــهـــتـــفصب ،ةـــطسب
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا1441 ماع نابعش4 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةـنـس سراــم92
.ليغشتلل ةينطولا ةلاكولل

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

1441 ماع نابعش4 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،رباج رداقلا دبع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس سرام92 قفاوملا

.ليغشتلل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا1441 ماع نابعش4 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـعـلا رــيدملا نييـعـت نـمـضـتي ،0202 ةـنـس سرام92
تاطاشن يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا ةئيهل
.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

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

1441 ماع نابعش4 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يواطعل ديشر دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس سرام92 قفاوملا

تاطاشن يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا ةئيهل اماع اريدم
.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا

–––––––––––H–––––––––––

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدملا ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتــــي ،0202 ةـــــنس سراــــــم
.رئازجلاب ةينازيملل يوهجلا

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

1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،سينول دـمـحم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام52 قفاوملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رئازجلاب ةينازيملل ايوهج اريدم هتفصب
–––––––––––H–––––––––––

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام

.لجيج ةيالو يف
`````````````````````````

1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
روــنــمل دّـيسـلا ماــهـم ىـهـنـت ،0202 ةــنـس سراــم52 قــفاوـملا

هتلاحإل ،لجيج ةيالو يف ةقاطلل اريدم هتفصب ،يدوعسم
.دعاقتلا ىلع
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قفاوملا1441 ماع نابعش6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام13
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم

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

1441 ماع نابعش6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دمحأ اباب ميلس ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام13 قفاوملا

ةرازوـب ةـكــبشلا قــيرــط نــع نــيوــكــتــلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

–––––––––––H–––––––––––

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــفــّلــكــم ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــــــنس سراــــــم
.ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

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

1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةمطاف ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام52 قفاوملا
صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب ،يسونس ءارهزلا

.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةفاقثلا ةرازوب
–––––––––––H–––––––––––

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــفــّلــكــم ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــــــنس سراــــــم
نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةنيدملاو

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

1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةديشر ةدّيسلا ماهم ىهنـت ،0202 ةـنـس سراـم52 قـفاوـملا
ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب ،ىسيع تيآ
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

–––––––––––H–––––––––––

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

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

1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةليضف ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام52 قفاوملا

نكسلا ةرازوب نكسلا ةيقاطبل ريدم ةبئان اهتفصب ،مالع
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةنيدملاو نارمعلاو

–––––––––––H–––––––––––

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.تليسمسيت ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

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

1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،حياس ركبوب ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام52 قفاوملا

ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب
.تليسمسيت

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
ةــيالو يف يراــقــعــلا رــيــيستـــلاو ةـــيـــقرـــتـــلا ناوـــيدـــل
.وزو يزيت

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

1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
قـيـفوـت دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،0202 ةـــنس سراـــم52 قـــفاوملا

رـيـيستـلاو ةـيــقرــتــلا ناوــيدــل اــماــع ارــيدــم هــتــفصب ،دــيرــتوــب
.وزو يزيت ةيالو يف يراقعلا

–––––––––––H–––––––––––

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
ةــيرادإلا ةــعــطاــقملاـــب ةـــئيـــبـــلاو ةـــيـــئاملا دراوـــمـــلـــل
.ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب

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

1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةواقج ديعلا دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام52 قفاوملا

ةعطاقملاب ةئيبلاو ةيئاملا دراوملل ابدتنم اريدم هتفصب
.ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ةيرادإلا

–––––––––––H–––––––––––

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةسيـــئر ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةـــــنس سراـــــم
ناــــمضلاو لــــيــــغشتــــلاو لــــمــــعــــلا ةرازوـــــب تاسارد
.يعامتجالا

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

١٤٤١ماع بجر٠٣يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس سرام 2نم ءادتبا ىهنت ،٠2٠2ةنس سرام٥2قفاوملا

ةسيــــئر اــــهــــتـــــفصب ،ينـــــيزر ةـــــيروـــــح ةدـــــّيسلا ماـــــهـــــم ،٠2٠2
ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل
ببسب ،يعاـــمـــتـــجالا ناـــمضلاو لـــيـــغشتـــلاو لـــمـــعــــلا ةرازوــــب
.ةافولا

–––––––––––H–––––––––––

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

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

1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميمت دمحأ دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام52 قفاوـملا
ناكسلاو ةحصلا ةرازوب تاساردلل اريدم هتفصب ،دايع يبأ

.هبلط ىلع ءانب ،تايفشتسملا حالصإو
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52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب ةماعلا

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

1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ريفس دومحم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام52 قفاوملا

.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب ةماعلا ةرادإلل اريدم هتفصب
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا1441 ماع نابعش6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ميلعتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس سرام13
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

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

١٤٤١ماع نابعش 6يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،٠2٠2ةنس سرام١٣قفاوملا
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،ديعلوب نبا فيراش–

ينيوكتلا ثحبلل ريدم ةبئان ،يدافوب ةنيمسي ةيراتخم–
،يعماجلا ليهأتلاو

ةــعـــباـــتمل رـــيدـــم بئاـــن ،نـــمسلا نيع نـــب دـــيـــجملا دـــبـــع–
،اهروطتو نيمدختسملل ةينهملا تاراسملا

.مالعإلا ةمظنأل ريدم بئان ،ةجوخلب نيساي–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا1441 ماع نابعش6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيتامولعملا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام13
ميلعتلاو نيوكـتــلا ةرازوــــــب مالــــــعإلا تاموــــظــــنــــمو
.نيينهملا

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

1441 ماع نابعش6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دمحأ اباب ميلس دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس سرام13 قفاوملا

نـيوـكـتـلا ةرازوـب مالـعإلا تاـموـظـنـمو ةـيـتاـموــلــعــمــلــل ارــيدــم
.نيينهملا ميلعتلاو

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةشتـــــفـــــم نييــــــعــــــت نــــــمضتــــــي ،0202 ةـــــــــــنس سراـــــــــــم
نارـــمـــعـــلاو نــــكسلا ةرازوــــل ةــــماــــعــــلا ةــــيشتــــفملاــــب
.ةنيدملاو

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

قفاوملا1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ىسيع تيآ ةديشر ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس سرام52
نارــمــعـلاو نـكــسـلا ةرازوـــل ةماــعــلا ةـيـشـتـفملاــب ةـشــتفــم
 .ةنيدملاو

–––––––––––H–––––––––––

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ناملربلا عم تاقالعلا

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

1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اسيئر ،يقرش رامع ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس سرام52 قفاوملا
.ناملربلا عم تاقالعلا ةريزو ناويدل

–––––––––––H–––––––––––

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

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

1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةداوس مالسلا دبع ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس سرام52 قفاوملا

يف يلخادــــلا نــــمألل يرازوــــلا بتــــكملاــــب تاساردـــــلـــــل اسيـــــئر
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب ةسسؤملا

ةفاقثلا ةرازو

١٤٤١ ماع لوألا عيبر٤١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
فينصتلا ددحي ،٩١٠٢ ةنس ربمفون١١ قفاوملا
ةيفاقثلا رئاظحلل ةينطولا نيواودلل يجذومنلا

.اهل ةـعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةـيلاملا ريزوو

،ةـفاقثلا ريزوو

٧١ يف خّرؤملا٧٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذــلا٧٠٠2 ةـنـس رـبـمـتـبس٩2 قــفاوـملا82٤١ ماــع ناـضــمر
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
٣١ ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

 ،هنم

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

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

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٧١ يف خّرؤملا٩٧–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا٦2٤١ ماع مرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

١١ يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس يفناج٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مرحم
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
لّدــــعملا ،ةــــيــــموــــمــــعــــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــــكرـــــتشملا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا٣8٣–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٩2٤١ ماع ةدــعـقلا يذ82
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةفاقثلاب ةصاخلا كالسألل

2 يف خّرؤـملا١٩2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةـنـس وــيـلوـي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضـمر
ةــيــفاــقــثــلا ةرــيـــظــحــلــل ينــطوـــلا ناوــيدــلــل يساــسألا نوـناـقــلا
،راقهألل

يف خّرؤـملا2٩2 –2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةـنـس وــيـلوـي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضـمر2
ةرــيـــظــحــلــل ينــطوـــلا ناوــيدــلــل يساــسألا نوـناـقــلا ددـــــــــــــحـــــــــــــي
،رجزأ ن يليساتلل ةــيــفاــقــثــلا

٣١ يف خّرؤملا٣٠–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس يفناج٥١ قفاوملا٥٣٤١ ماع لوألا عيبر
ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا ددحي
،فودنتل

٣١ يف خّرؤملا٤٠–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس يفناج٥١ قفاوملا٥٣٤١ ماع لوألا عيبر
ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا ددحي
،يوارحصلاسلطألل

٣١ يف خّرؤملا٥٠–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس يفناج٥١ قفاوملا٥٣٤١ ماع لوألا عيبر
ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا ددحي
،تلكيدت  ةراروق تاوتل

٣ يف خّرؤملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقــــــلا ىضتـــــــقمبو–
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ليربأ٩١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش

ةــيــفاــقــثــلا ةرــيــظــحــلــل ينــطوــلا ناوــيدــلــل يلخادــلا مــيــظــنـــتـــلا
،راقهألل

٣ يف خّرؤملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقــــــلا ىضتـــــــقمبو–
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ليربأ٩١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش

ةــيــفاــقــثــلا ةرــيــظــحــلــل ينــطوــلا ناوــيدــلــل يلخادــلا مــيــظــنـــتـــلا
،رجزأ ن يليساتلل

٣ يف خّرؤملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقــــــلا ىضتـــــــقمبو–
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ليربأ٩١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش

ةــيــفاــقــثــلا ةرــيــظــحــلــل ينــطوــلا ناوــيدــلــل يلخادــلا مــيــظــنـــتـــلا
،فودنتل

٣ يف خّرؤملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقــــــلا ىضتـــــــقمبو–
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ليربأ٩١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش

ةــيــفاــقــثــلا ةرــيــظــحــلــل ينــطوــلا ناوــيدــلــل يلخادــلا مــيــظــنـــتـــلا
،يوارحصلا سلطألل

٣ يف خّرؤملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقــــــلا ىضتـــــــقمبو–
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ليربأ٩١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش

تاوتل ةيفاقثلا ةريظحلل ينطولا ناويدلل يلخادلا ميظنتلا
،تلكيدت  ةراروق

: يتأـي ام نورّرـقي

موسرملا نم٣١ ةداملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبـــطــــت: ىـــلوألا ةداملا
قفاومـــــلا82٤١ ماع ناضمر٧١ يف خّرؤملا٧٠٣–٧٠ مقر يسائرلا

ةدايزلا حنم تايفيك ددحي يذلا٧٠٠2 ةــنس ربمتبس٩2
تاسسؤملا يف اـــــيـــــلـــــعـــــلا بصاــــــنملا يلغاشل ةــــــيــــــلالدــــــتسالا

فـــــينصتلا ديدحت ىلإ رارــــــقلا اذه فدهـي ،ةيمومعلا تارادإلاو
طورشو ةيفاقثلا رئاظحلل ةينطولا نيواودلل يــــجذوــــمنلا
.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

ةيفاقثلا رئاظحلل ةينطولا نيواودلا فّنصت:٢ ةداـــــــملا
.”2” مسقلا ،”أ” فنصلا يف

اــيـلــعـلا بــصاـنـمـلل ةـيـلالدــتـسالا ةداــيزــلا دّدــحت:٣ ةداـــــــملا
طورشو ةـيـفاـقـثـلا رـئاـظــحــلــل ةــيــنــطوــلا نــيواودــلــل ةــعــباــتــلا
: يتآلا لودجلل اقبط ،بصانملا هذهب قاحتلالا
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

ريدم

ةرئاد سيئر
ةيامحلا
ةينوناقلا

ثارتلل
يفاقثلا
يعيبطلاو
ةريظحلل
)رقملاب(

ةرئاد سيئر
ثارتلا ظفح

يفاقثلا
يعيبطلاو
ةريظحلل
)رقملاب(

بصانملاب قاحتلالا طورش

–

،لقألا ىلع ،يفاقثلا ثارتلا ظفاحم–
يف سناسيل ةداهش ىلع لصحتم
تاونس )٥( سمخ تبثي ،راثآلا ملع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

تبثي ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم–
ةـــيـــمدـــقألا نــــم تاوــــنس )٥( سمـــــخ
.فظوم ةفصب

ىلــــــع لـــصـــحـــتـــم ،ظـــفـــحلاــــب قـــحـــلـــم–
،راـــــثآلا مـــــلـــــع يف سناسيـــــل ةداــــــهش
نـــــــــم تاوـــــــــنس )٥( سمــــــخ تبــــــثــــــي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

تبثي ،فرصتم وأ للحم فرصتم–
ةـــــــمدخلا نــــــــم تاوــــــــنس )٥( سمـــــــخ
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

،لقألا ىلع ،يفاقثلا ثارتلا ظفاحم–
يف سناسيل ةداهش ىلع لصحتم
تاونس )٥( سمخ تبثي ،راثآلا ملع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

ةيفاقثلا تاكلتمملل يرامعم سدنهم–
سمخ تبثي ،لقألا ىلع ،ةيراقعلاو
ةـــفصب ةــــيــــمدــــقألا نــــم تاوــــنس )٥(
.فظوم

ةداهش ىلع لصحتم ،ظفحلاب قحلم–
تبــــثـــــي ،راـــــثآلا مـــــلـــــع يف سناسيـــــل

ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥( سمخ
.ةفصلا هذهب

سمخ تبثي ،ةلودلل يرامعم سدنهم–
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥(
.ةفصلا

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

موسرم

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

1008

363

363

م

١-م

١-م

2

2

2

أ

أ

أ

نيواودلا
ةينطولا
رئاظحلل
ةيفاقثلا
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

ةرئاد سيئر
نيمثت
ثارتلا
يفاقثلا
يعيبطلاو
ةريظحلل
)رقملاب(

ةرئاد سيئر
ةرادإ

لئاسولا
)رقملاب(

مسق سيئر
)رقملا جراخ(

بصانملاب قاحتلالا طورش

،لقألا ىلع ،يفاقثلا ثارتلا ظفاحم–
يف سناسيل ةداهش ىلع لصحتم
تاونس )٥( سمخ تبثي ،راثآلا ملع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

،لقألا ىلع ،يسيئر يفاقث راشتسم–
نــــــــم تاوــــــــنس )٥( سمـــــخ تبـــــثــــــي
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

ىلع لصحـــتـــم ،ظــــفحلاــــب قــــحــــلــــم–
،راــــثآلا مــــلــــع يف سناسيـــــل ةداـــــهش
نــــــــم تاوــــــــنس )٥( سمـــــخ تبـــــثــــــي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

)٥( سمخ تبثي ،يفاقث راشتسم–
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

.ةفصلا

وأ ،لـــــقألا ىلع ،يسيـــــئر فرصتـــــم–
)٥( سمـــخ تبـــثـــي ،ةـــلداـــعـــم ةـــبـــتر

ةــــــفصب ةــــــيــــــمدـــــــقألا نـــــــم تاوـــــــنس
.فظوم

وأ ،فرصتـــم وأ لـــلـــحــــم فرصتــــم–
)٥( سمـــخ تبـــثـــي ،ةـــلداـــعـــم ةـــبـــتر

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
.ةفصلا

،لقألا ىلع ،يفاقثلا ثارتلا ظفاحم–
يف سناسيل ةداهش ىلع لصحتم
تاونس )٥( سمخ تبثي ،راثآلا ملع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

ةيفاقثلا تاكلتمملل يرامعم سدنهم–
سمخ تبثي ،لقألا ىلع ،ةيراقعلاو
ةـــفصب ةـــيـــمدـــقألا نـــم تاوــــنس )٥(
.فظوم

ىلع لصحـــتـــم  ،ظـــفحلاــــب قــــحــــلــــم–
راـــــثآلا مـــــلـــــع يف سناسيـــــل ةداــــــهش
نــــــــم تاوــــــــنس )٥( سمـــــخ تبـــــثــــــي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

تبـثـي ،ةـلودـلــل يراــمــعــم سدــنــهــم–
ةــــــمدخلا نـــــــم تاوـــــــنس )٥( سمــــــخ
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

 رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

363

363

363

١-م

١-م

١-م

2

2

2

أ

أ

أ

نيواودلا
ةينطولا
رئاظحلل
ةيفاقثلا
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

سيئر
ةحلصم
ةبقارملا
ةينوناقلا

ثارتلل
يفاقثلا
يعيبطلاو
ةريظحلل
)رقملاب(

سيئر–
ةحلصم
ططخملا

ةئيهتل ماعلا
ةريظحلا

سيئر–
ةحلصم

ةيامح
نيمأتو
تارتلا
يفاقثلا
يعيبطلاو
ةريظحلل

سيئر–
ةحلصم
درجلا

سيئر–
ةحلصم

تاساردلا
ةيملعلا
ةينقتلاو
)رقملاب(

بصانملاب قاحتلالا طورش

،لقألا ىلع ،يفاقثلا ثارتلا ظفاحم–
يف سناسيل ةداهش ىلع لصحتم
تاونس )٣( ثالث تبثي ، راثآلا ملع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

تبثي ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم–
ةــــيــــمدــــقألا نــــم تاوـــــنس )٣( ثالـــــــث
.فظوم ةفصب

ىلــــــع لـــصـــحـــتـــم ،ظـــفـــحلاــــب قـــحـــلـــم
راــــــثآلا مــــــلــــــع يف سناسيــــــل ةداــــــهش
ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

تبثي ،فرصتم وأ للحم فرصتم–
ةـــــــــمدخلا نــــــــــم تاوــــــــــنس )٤( عـــــــــبرأ
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

،لقألا ىلع ،يفاقثلا ثارتلا ظفاحم–
يف سناسيل ةداهش ىلع لصحتم
تاونس )٣( ثالث تبثي ،راثآلا ملع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

تاـــكــلــتــمــمــلـــل يراـــمــــعــــــم سدـــنـــهـــم–
،لــقألا ىلع ،ةــيراــقـــعـــلاو ةـــيـــفاـــقـــثـــلا

نــــــــــم تاوـــــــــــنس )٣( ثالـــــــث تبـــــــثـــــــي
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

ىلــــــع لـــصـــحـــتـــم ،ظـــفـــحلاــــب قـــحـــلـــم
،راـــــثآلا مـــــلـــــع يف سناسيـــــل ةداــــــهش
ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

تبـثـي ،ةـلودـلـل يراـمـعـم سدـنـهــم–
ةـــــــــمدخلا نــــــــــم تاوــــــــــنس )٤( عـــــــــبرأ
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

218

218

2-م

2-م

2

2

أ

أ

نيواودلا
ةينطولا
رئاظحلل
ةيفاقثلا
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

سيئر
ةحلصم
قيثوتلا
فيشرألاو

)رـقملاب(

- QF«ù¢
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)HÉŸ≤````ô(

سيئر
ىلع ةحلصم

ىوتسم
ةرادإ ةرئاد
لئاسولا
)رقملاب(

بصانملاب قاحتلالا طورش

قــئاــثوـــلاو تاــبــــتــــــــــــكــــملا ظــــــفاـــــحـــــم–
تبـــثـــي ،لــــقألا ىلع ،تاــــظوــــفحملاو
ةــــيــــمدــــقألا نــــم تاوـــــنس )٣( ثالـــــــث
.فظوم ةفصب

،يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
تاونس )٣( ثالث تبثي ،لقألا ىلع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

نيـــــــمأو يــــــقــــــئاــــثوــــــلاو يــــبــــتــــكــــملا–
)٤( عـــــــبرأ تبـــــــثـــــــي ،تاــــــــظوــــــــفحملا

هذـهـب ةـيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس
.ةفصلا

تبـثـي ،تاــظوــفــحــم نيمأ يقــئاــثو–
ةـــــــــمدخلا نــــــــــم تاوــــــــــنس )٤( عـــــــــبرأ
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

،لقألا ىلع ،يفاقثلا ثارتلا ظفاحم–
يف سناسيل ةداهش ىلع لصحتم
تاونس )٣( ثالث تبثي ،راثآلا ملع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

،لقألا ىلع ،يسيئر يفاقث راشتسم–
نــــــــــم تاوـــــــــــنس )٣( ثالـــــــث تبـــــــثـــــــي
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

ىلع لصحـــتـــم ،ظــــفحلاــــب قــــحــــلــــم–
،راـــــثآلا مـــــلـــــع يف سناسيـــــل ةداــــــهش
ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

)٤( عـــبرأ تبـــثـــي ،يفاـــقــــث راشتسم–
هذـهـب ةـيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس

.ةفصلا

وأ ،لـــــقألا ىلع ،يسيـــــئر فرصتـــــم–
)٣( ثالــــث تبــــثــــي ،ةــــلداــــعــــم ةــــبـــــتر

ةـــــــفصب ةـــــــيـــــــمدـــــــقألا نـــــــم تاوــــــــنس
.فظوم

وأ ،فرصتـــم وأ لـــلـــحــــم فرصتــــم–
)٤( عــــبرأ تبــــثــــي ،ةــــلداـــــعـــــم ةـــــبـــــتر

هذـهـب ةـيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس
.ةفصلا

فينصتلا

مسقلافنصلا
ىوتسملا

يمّلسلا
ةدايزلا

ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

218

218

218

2-م

2-م

2-م

2

2

2

أ

أ

أ

نيواودلا
ةينطولا
رئاظحلل
ةيفاقثلا
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

مسق سيئر
يعرف

ةيامحلل
ةينوناقلا

ثارتلل
يفاقثلا
يعيبطلاو
ةريظحلل

درجلاو
)رقملا جراخ(

مسق  سيئر
يعرف

طيشنتلل
مالعإلاو

)رقملا جراخ(

بصناملاب قاحتلالا طورش
فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

218

218

2-م

2-م

2

2

أ

أ

نيواودلا
ةينطولا
رئاظحلل
ةيفاقثلا

،لقألا ىلع ،يفاقثلا ثارتلا ظفاحم–
يف سناسيل ةداهش ىلع لصحتم
تاونس )٣( ثالث تبثي ،راثآلا ملع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

تاـكـلـتـمــمــلــل يراــمــعــم سدــنــهــم–
،لــقألا ىلع ،ةــيراــقــعــلاو ةــيــفاـــقـــثـــلا

نـــــــــم تاوــــــــــنس )٣( ثالــــــث تبــــــثـــــــي
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

،لـــــــقألا ىلع ،يسيــــــــئر فرصتــــــــم–
نـــــــــم تاوــــــــــنس )٣( ثالــــــث تبــــــثـــــــي
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

ىلع لصحـــتـــم ،ظـــفحلاـــب قـــحــــلــــم–
،راــــثآلا مــــلــــع يف سناسيـــــل ةداـــــهش
ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

تبـثـي ،ةـلودـلـل يراـمـعــم سدــنــهــم–
ةــــــــمدخلا نـــــــــم تاوـــــــــنس )٤( عــــــــبرأ
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

،فرصتــــم وأ لـــــلـــــحـــــم فرصتـــــم–
ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

،لقألا ىلع ،يفاقثلا ثارتلا ظفاحم–
يف سناسيل ةداهش ىلع لصحتم
تاونس )٣( ثالث تبثي ،راثآلا ملع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

ىلع ،يسيـــــــئر يفاـــــــقـــــــث راشتسم–
نم تاونس )٣( ثالث تبثي ،لقألا
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

ىلع لصحـــتـــم ،ظـــفحلاـــب قـــحــــلــــم–
،راــــثآلا مــــلــــع يف سناسيـــــل ةداـــــهش
ةمدخلا نم تاونس )٤( عبرأ تبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

)٤( عبرأ تبثي ،يفاقث راشتسم–
هذهب ةيلعفلا  ةمدخلا نم تاونس

.ةفصلا
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

مسق  سيئر
ةرادإل يعرف

لئاسولا
)رقملا جراخ(

عرف سيئر
ىوتسم ىلع

ةحلصم
ةبقارملا
ةينوناقلا

ثارتلل
يفاقثلا
يعيبطلاو
ةريظحلل
)رقملاب(

عرف سيئر
: ىوتسم ىلع

ةحلصم–
ططخملا

ةئيهتل ماعلا
ةريظحلا
ةحلصم–

ةيامح
نيمأتو
ثارتلا
يفاقثلا
يعيبطلاو
ةريظحلل
ةحلصم–

درجلا
ةحلصم–
تاساردلا

ةيملعلا
ةينقتلاو
)رقملاب(

بصانملاب قاحتلالا طورش
فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

218

131

131

2-م

٣-م

٣-م

2

2

2

أ

أ

أ

نيواودلا
ةينطولا
رئاظحلل
ةيفاقثلا

وأ ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم–
)٣( ثالـــث تبـــثـــي ،ةــــلداــــعــــم ةــــبــــتر

ةــــــفصب ةــــــيــــــمدـــــــقألا نـــــــم تاوـــــــنس
.فظوم

وأ ،فرصتــم وأ لـــلـــحـــم فرصتـــم–
)٤( عـــبرأ تبـــثـــي  ،ةـــلداــــعــــم ةــــبــــتر

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
.ةفصلا

،لقألا ىلع ،يفاقثلا ثارتلا ظفاحم–
ةداـــــــــهش ىلع لصحـــــــــتــــــــــم مسرــــــــــم
تبــــثــــي ،راــــثآلا مــــلــــع يف سناسيـــــل

ةـــفصب ةـــيـــمدــــقألا نــــم )2( نيتـــــنس
.فظوم

،لـــــــقألا ىلع ،يسيــــــــئر فرصتــــــــم–
نــــــــم )2( نيتــــــنس تبــــــثــــــي مسرـــــــم
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

ىلع لصحـــتـــم ،ظـــفحلاـــب قـــحــــلــــم–
،راــــثآلا مــــلــــع يف سناسيـــــل ةداـــــهش
نـــــــــم تاوــــــــــنس )٣( ثالــــــث تبــــــثـــــــي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

،فرصتــــم وأ لـــــلـــــحـــــم فرصتـــــم–
نـــــــــم تاوــــــــــنس )٣( ثالــــــث تبــــــثـــــــي
 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

،لقألا ىلع ،يفاقثلا ثارتلا ظفاحم–
ةداـــــــهش ىلع لصحـــــــتــــــــم  ،مّسرــــــــم
تبــــثــــي ،راــــثآلا مــــلــــع يف سناسيـــــل

ةـــفصب ةـــيـــمدــــقألا نــــم )2( نيتـــــنس
.فظوم

تاـكـلـتـمــمــلــل يراــمــعــم سدــنــهــم–
،لــقألا ىلع ،ةــيراــقــعــلاو ةــيــفاـــقـــثـــلا

نـــــــم )2( نيتـــــنس تبـــــثــــــي ،مّسرــــــم
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

ىلع لصحـــتـــم ،ظـــفحلاـــب قـــحــــلــــم–
،راــــثآلا مــــلــــع يف سناسيـــــل ةداـــــهش
نـــــــــم تاوــــــــــنس )٣( ثالــــــث تبــــــثـــــــي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

تبثي ،ةلودــلل يراـــمــــعـــم سدـــنـــهــــم–
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٣( ثالث
.ةفصلا هذهب
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

عرف سيئر
ىوتسم ىلع

ةحلصم
قيثوتلا
فيشرألاو

)رقملاب(

عرف سيئر
: ىوتسم ىلع

ةحلصم–
طيشنتلا

ةحلصم–
لاصتالا
)رقملاب(

عرف سيئر
ىوتسم ىلع

حلاصملا
ةعباتلا

ةرادإ ةرئادل
لئاسولا
)رقملاب(

بصنملاب قاحتلالا طورش
فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

ررقم
نم
ريدم

ناويدلا

131

131

131

٣-م

٣-م

٣-م

2

2

2

أ

أ

أ

نيواودلا
ةينطولا
رئاظحلل
ةيفاقثلا

قــئاـــثوـــلاو تاـــبـــتـــكملا ظـــفاـــحـــم–
،مسرم ،لقألا ىلع ،تاظوفحملاو
ةــيـــمدـــقألا نـــم )2( نيتـــنس تبــــثــــي
.فظوم ةفصب

،يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
نيتنس تبثي ،مسرم ،لقألا ىلع
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم )2(

نيـــــــمأو يـقــــئاـــــــثوــــــــلاو يـبــــــتـــــــــكـــــملا–
)٣( ثالــث تــبـثــــــــــي ،تاـــــــــــظوــفــحملا

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
.ةفصلا

تبـثـي ،تاـظوـفـحــم نيمأ يقــئاــثو–
ةــــــــمدخلا نــــــــم تاوــــــــنس )٣( ثالــــــــث
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

،لقألا ىلع ،يفاقثلا ثارتلا ظفاحم–
ةداـــــــهش ىلع لصحـــــــتــــــــم  ،مسرــــــــم
تبــــثــــي ،راــــثآلا مــــلــــع يف سناسيـــــل

ةـــفصب ةـــيـــمدــــقألا نــــم )2( نيتـــــنس
.فظوم

،لقألا ىلع يسيئر يفاقث راشتسم–
نـــــــم )2( نيتـــــنس تبـــــثــــــي ،مسرــــــم
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

ىلع لصحـــتـــم ،ظـــفحلاـــب قـــحــــلــــم–
،راــــثآلا مــــلــــع يف سناسيـــــل ةداـــــهش
نـــــــــم تاوــــــــــنس )٣( ثالــــــث تبــــــثـــــــي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

)٣( ثالث تبثي ،يفاقث راشتسم–
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

.ةفصلا

،لـــــــقألا ىلع ،يسيــــــــئر فرصتــــــــم–
تبــثـــي ،ةـــلداـــعـــم ةـــبـــتر وأ ،مسرـــم

ةـــفصب ةـــيـــمدــــقألا نــــم )2( نيتـــــنس
،فظوم

وأ ،فرصتــم وأ لـــلـــحـــم فرصتـــم–
)٣( ثالـــث تبـــثـــي ،ةــــلداــــعــــم ةــــبــــتر

هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
.ةفصلا
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بصانم نولـغـشـي يذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي:٤ ةداملا
لـكاـيـهـلا تاـيـحالصل ةـقــفاوــم اــهــماــهــم نوــكــت بتر ىلإ اــيــلــع
.ةينعملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رـشـني:٥ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

١١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمفون

ةيلاملا رـــيزو

لاكول دـمـحم

ةباينلاب ةـــفاـقـثلا رـــيزو

يحبار نسح

،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ميظنت ددحي ،9102 ةنس ربمسيد32 قفاوملا1441
تاعطاقملل ةيئاملا دراوملل ةبدتنملا تايريدملا
،ةديدجلا ندملا ضعبو ىربكلا ندملا يف ةيرادإلا

.بتاكمو حلاصم يف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

71 يف خّرؤملا733–81 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
8102 ةــنس رـــبـــمسيد52 قــــفاوملا0441 ماــع يناــثــلا عـــيـــبر
يفو ىربكلا ندملا يف ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتملاو
،اهريسو اهميظنت دعاوق ديدحتو ةديدجلا ندملا ضعب

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

: يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم81 ةداـــملا ماــــكــــحأل اقـــيـــبــــطــــت: ىلوألا ةداملا
0441 ماع يناثلا عيبر71 يف خّرؤملا733–81 مقر يسائرلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا
ةيئاملا دراوملل ةبدتنملا تايريدملا ميظنت ديدحت ىلإ رارقلا
موسرملاب قحلملا يف ددحم وه امبسح ةيرادإلا تاعطاقملل
.بتاكمو حلاصم يف ،هالعأ روكذملا يسائرلا

يف ةيئاملا دراوملل ةبدتنملا تايريدملا مظنت :2 ةداملا
: )2( نيتحلصم

،يحالفلا يرلاو ةيئاملا دراوملا دشح ةحلصم–

.ريهطتلاو برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلا ةحلصم–

يرلاو ةيئاملا دراوملا دــــشح ةحـــلـــــصـــــم مــــظـــنـــت:3 ةداملا
: )2( نيبتكم يف يحالفلا

،ةيئاملا دراوملا دشح بتكم–

.يحالفلا يّرلا بتكم–

ةـحلاــــصلا هايــــملاب دــــيوزــــتلا ةحـــلـــــصـــــم مــــظـــنـــت:4 ةداملا
: )2( نيبتكم يف ،ريهطتلاو برشلل

،برشلل ةحلاصلا هايملاب ديوزتلا بتكم–

.ريهطتلا بتكم–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

32 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر62 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ربمسيد

ةيلاملا رـــيزو

لاكول دـمـحـم

ةيئاملا دراوملا رـــيزو

مامح يلع

،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

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


