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كارتشالا
ّيونس
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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



ةّيميظنتميسارم

مقر يسائرلا موــسرملا لّدعي ،91٠2 ةنس رياربف2 قــفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦2 يف خّرؤم8٥-91 مقر يسائر موسرم
فرط نم تاطاشنلا ثادـــحإ مـــعدب قـلعتملاو٣٠٠2 ةنس رـبمسيد٠٣ قــفاوملا٤2٤1 ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤملا٤1٥-٣٠
..........................................................................ةنس )٠٥( نيسمخو  )٠٣( نيـــــثالث نيب اـــم نيــــغلابلا عــــيراشملا يوذ نيلاطبلا

سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،91٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف خّرؤم٥٦-91 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................يروتسدلا سلجملا

سلجملا سيئر نييعت نــمضتي ،91٠2 ةـــنس رـــياربف٠1 قـــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ةيناثلا ىدامج٥ يف خّرؤم٦٦-91 مقر يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................يروتسدلا

ةليكشتلا رـــشنب قــــــلعتي ،91٠2 ةـــــنس رـــــياربف٠1 قــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ةــيناثلا ىداــمج٥ يف خّرؤــم٧٦-91 مــقر يــسائر موــسرم
....................................................................................................................................................يروتسدلا سلجملل ةيمسالا

ميظنت تاططخم دادعإ تاـــيفيك دّدــــحي ،91٠2 ةــــنس رــــياربف2قـــــفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦2 يف خّرؤم9٥-91مقر يذيفنتموسرم
......................................................................................................................................................................اهرييستو ةدجنلا

ةّيدرف ميسارم

راـشــــتسم ،ةــــلود رـيزو ماهم ءاهنإ نــمضتي ،91٠2 ةنس رـياربف٠1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف خرؤـم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................ةيروهمجلا سيئر ىدـل صاـخ

ةئيهلاب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا

تاساردلاب ةفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو

تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب صيخلتلاو

ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................مجانملاو ةعانصلا

ةحصلا ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ةرازوب لمعلا تاقالع ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................................لمعلل

...ةلشنخ ةيالو يف ليغشتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................اقباس - ةئيبلاب ةفلكملا ،ةنيدملاو ةئيبلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ريزو ىدل ةلودلا ةبتاك ناويدب صيخلتلاو

ةئيهتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................اقباس - ةئيبلاو ةينارمعلا

ةرازوب تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

................ةالو نيواود ءاسؤر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
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18

................نيتيالو يف نيشتفم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم

نيينطو نيزكرم يريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل

رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باتك نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................تايالولا يف

...........نيتيدلبل نيماع نيبتاك نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خرؤم يسائر موسرم

بابشلا ريزو ناويد ةسيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

ةينوناقلا تاساردلا ةريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاظوفحملاو قئاثولاو تاعزانملاو

دراوملا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يف خرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيئاملا

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

ةينوناقلا تاساردلا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب نواعتلاو

جامدإلاو ليغشتلا ةيقرت ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

نم ةياقولا ةئيهل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خرؤم يسائر موسرم
................................................................................................يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاطاشن يف ةينهملا راطخألا

ةينطولا ةلاكولل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................بابشلا ليغشت معدل

ليغشتلل نيبدتنم نيريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................نيتيالو يف نيتيرادإلا نيتعطاقملاب

ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يف خرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................ةيجولويبلا دراوملا ةيمنتل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

.......تافيرشتلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،91٠2 ةنس يفناج٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق

.............ايقيرفإل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،91٠2 ةنس يفناج٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق

..............ابوروأل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،91٠2 ةنس يفناج٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق

............اكيرمأل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،91٠2 ةنس يفناج٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق

ايسآل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،91٠2 ةنس يفناج٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق
............................................................................................................................................................................ايسونايقوأو

تاقالعلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،91٠2 ةنس يفناج٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................................................فارطألا ةددعتملا

نوؤشلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،91٠2 ةنس يفناج٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلاو ةيلصنقلا
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مالعإلاو لاصتالل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،91٠2 ةنس يفناج٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................................................................................قيثوتلاو

فارشتسالل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،91٠2 ةنس يفناج٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................................نيوكتلاو تاساردلاو

.............دراوملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،91٠2 ةنس يفناج٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق

.......ةينوناقلا نوؤشلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،91٠2 ةنس يفناج٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق

تالدابملا معدو ةيقرت ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،91٠2 ةنس يفناج٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................................................ةيداصتقالا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

قفاوملا٦٣٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف خرؤملا رارقلا ممتيو لدعي  ،81٠2 ةنس ربمتبس٣2 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم٣1 يف خّرؤم رارق
ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربوتكأ٣1
.....................................................................................................................................................................ةيضرألا ءايزيفلاو

ءارجإميظنتلةلهؤملانيوكتللةيمومعلاتاسسؤملاةمئاقددحي ،8102ةنسربمسيد71 قفاوملا0441ماعيناثلاعيبر9يف خرؤم رارق
...............ينطولا نمألاب ةصاخلاكالسأللةيمتنملابترلاضعببقاحتلاللةينهملاتاناحتمالاوتارابتخالاساسأىلعتاقباسملا

ةقاطلا ةرازو

ةــــيزكرملا ةرادإلا مــــيظنت نـــــــمضتي ،81٠2 ةــــــنس رــــــبمسيد٠2 قـــــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع يــــناثلا عــيبر21 يف خرؤـــــم كرـــــتشم يرازو رارــــق
............................................................................................................................................................بتاكم يف ةقاطلا ةرازول

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

باـسـح تاقفنو تاداريإ ةـنّودم ددحي ،8102 ةنس ربمفوـن11 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر3 يف خرؤم كرتشم يرازو رارـق
.........................“يجولونكتلاريوطتلاويملعلاثحبللينطولاقودنصلا “هناونعيذلا203-280 مقر صاخلا صيصختلا
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ةّيميظنتميسارم
: يتأي ام مسري

ىلوألا ةداملا ماــــكحأ موـــسرملا  اذـــــه لّدــــعي : ىلوألا ةداملا
ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤملا٤1٥–٣٠ مقر يسائرلا موسرملا نم
ثادــحإ مـــعدب قـــلعتملاو٣٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد٠٣ قـــفاوملا٤2٤1
نيب ام نيغلابلا عيراشملا يوذ نيلاطبلا فرط نم تاطاشنلا

: يتأي امك ،ةنس )٠٥( نيسمخو )٠٣( نيثالث

بيترتل ماعلا راطإلا موسرملا اذه ددحي: ىلوألا ةداملا“
يوذ نيلاـــطبلا فرـــط نــــم تاـــطاشنلا عـــيسوتو ثادــــحإ مــــعد
)٥٥( نيسمخو سمخو )٠٣( نيثالث نيب ام نيغلابلا عيراشملا

ذيفنت ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودــــنصلا ىلوتيو ،ةــــنس
.”بيترتلا اذه

)٠٣( نيــــثالث نيـــب اــــم نيــــــغلابلا“ ةراـــــبع ضّوـــــــعت :2 ةداملا
نيغلابلا“ ةرابعب ةلصلا تاذ صوصنلا يف ”ةنس )٠٥( نيسمخو
.”ةنس )٥٥( نيسمخو سمخو )٠٣( نيثالث نيب ام

ةّيـمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رـــشني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىداـــمج٦2 يف رــــئازجلاب ررــــح
 .91٠2 ةـــنس رـــياربف2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج٥ يفخّرؤم٥٦-٩١ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٩١٠2 ةـــنس رــــياربف٠١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع
  .يروــــتسدلا ســــلجملا ســــيئر ماــــهم ءاــــهنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣81و1-29و٦-19 داوملا اميسال ،روتـسدلا ىلع ءانب –
،هنم

يف خّرؤملا٠٤2-99 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو9991 ةنس ريوتكأ٧2 قفاوملا٠2٤1 ماع بجر٧1
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

٤1٣-٣1 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىلـع عالــــــطالا دــعــــبو –
ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا٤٣٤1 ماع ةدعقلا يذ9 يف خّرؤملا

سلجملل اسيئر يسلدم دارم ديسلا نييعت نمضتملاو٣1٠2
،يروتسدلا

ىلوألا ىدامج٦2 يفخّرؤم٨٥-٩١ مقر يسائر موسرم
لّدــــــــعي ،٩١٠2 ةــــــنس رــــــيارـبف2 قـــــــفاوــملا٠٤٤١ ماــــــع
يذ٦ يف خّرؤـــملا٤١٥-٣٠ مــقر يـــساــئرلا موــــــسرـــملا
٣٠٠2 ةـــــنس رــــــبمسيد٠٣ قــــــفاوملا٤2٤١ ماـــع ةدــعقلا

فرــــط نــــم تاـــطاــشنلا ثادـــــــحإ مــــــعدب قــــــــلعتملاو
نيـــــثالث نيب اـــم نيــــغلابلا عــــيراشملا يوذ نيلاطبلا
.ةنس )٠٥( نيسمخو )٠٣(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣٤1و٦-19 ناــــــــتداملا اـــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ناضمر12 يفخّرؤملا21–٣8 مقر نوـناقلا ىــضتقمبو–
،دعاقتلاب قلعتملاو٣991 ةــنس وــــــيلوي2 قــــــفاوملا٣٠٤1 ماــــــع
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا9٠–٤9 مقر يعيرــشتلا موــسرملا ىــضتقمبو–
نمضتملاو٤991 ةنس ويام٦2 قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ٥1
مهلمع نودــــقفي دــــق نــــيذلا ءارــــجألا ةـــيامحو لغـــشلا ىلع ظاـــــفحلا

،ةيدارإ ال ةفصب

خّرؤملا11–٤9 مــقر يــعيرشتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس ويام٦2 قـــفاوملا٤1٤1 ماـــع ةـــجحلا يذ٥1 يف

نودقفي دق نيذلا ءارجألا ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأتلا ثدحي
 ،ةيداصتقا بابسألو ةيدارإ ال ةفصب مهلمع

خّرؤـــملا٤1٥–٣٠ مــقر يسائرلا موــسرملا ىــــضتقمبو–
٣٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد٠٣ قـــــفاوملا٤2٤1 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ٦ يف

يوذ نيلاطبلا فرط نم تاطاشنلا ثادحإ معدب قلعتملاو
،ةنس )٠٥( نيــسمخو )٠٣( نيثالث نيب اـــم نيـــغلابلا عــــيراشملا
،مّمتملاو لّدعملا

خّرؤـــــملا881–٤9 مــــقر يذــــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٤991 ةنس ويلوي٦ قـــفاوملا٥1٤1 ماـــع مّرـــحم٦2 يف

،ةـــلاطبلا نـــع نيــــمأتلل يــــنطولا قودــــنصلل يــــساسألا نوـــــناقلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا2٠–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضتقمبو–
يذــــلا٤٠٠2 ةـــنس رــــياني٣ قــــفاوملا٤2٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ٠1
عيراشملا يوذ نيلاطبلل ةــحونمملا تاـــناعإلا طورــــش ددـــــحي
لّدعملا ،ةــــنس )٠٥( نيـــــسمخو )٠٣( نيـــــثالث نيب اــــم نيــــــغلابلا

،مّمتملاو
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ةــيناثلا ىداــمج٥ يفخّرؤــم٧٦-٩١ مــقر يــسائر موــسرم
قــــــلعتي ،٩١٠2 ةـــــنس رـــــياربف٠١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع
  .يروتسدلا سلجملل ةيمسالا ةليكشتلا رـــشنب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣81و1-29و٦-19 داوــملا اــميسال ،روــتـسدلا ىلع ءاــنب –
،هنم

يف خّرؤملا1٠2-٦1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦1٠2 ةنس ويلوي٦1 قفاوملا٧٣٤1 ماع لاوش11
،يروتسدلا سلجملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

يف خّرؤملا181-81 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قــلعتملاو81٠2 ةــنس وـــيلوي٣ قـــفاوملا9٣٤1 ماـــع لاّوـــش91
،يروتسدلا سلجملل ةيمسالا ةليكشتلا رشنب

يف خّرؤـملا٦٦-91 مقر يـسائرلا موـسرملا ىـضتقمبو –
91٠2 ةـنس رــياربف٠1 قــفاوملا٠٤٤1 ماــع ةــيناثلا ىداــمج٥
سلجملل اــسيئر ،زيـــعلب بيــــطلا دـــــيسلا نييـــــعت نـــــمضتملاو
،يروـــتسدلا

: يتأي ام مسري

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا  ةديرجلا يف رشنت: ةديحو ةدام
سلجملل ةيمسالا ةليكشتلا ،ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
: ةيتآلا يروتسدلا

:  ةداسلاو تاديسلا –

،اسيئر ،زيعلب بيطلا –

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمــحم –

،ةوــضع ،يـــــتارسم ةميلس –

،ةوضــع ،باــــــــحر ةيداش –

،اوــضع ،ليــختوب ميهاربإ –

،اوضع ،ةلهسوأ اضر  دمــحم –

،اوـضع ،يوارق رونلا دبع –

،ةوــضع ،دابع ةجيدخ –

،اوضع ،طــيلب ليعامس –

،اوضع ،يمــــــــــهارب يمشاهلا –

،اوضع  ،لوــلج ةدع دمــحما –

.اوـــــضع ،شيــــنف لامك  –

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس رياربف٠1

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

: يتأي ام مسري

،91٠2 ةنس يفناج82 نم ءادتبا ىهنت: ىلوألا ةداملا
،يروتسدلا سلجملل اسيئر هتفصب ،يسلدم دارم ديسلا ماهم
.ةافولا ببسب

ةّيمسّرلا  ةديرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس رياربف٠1

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامــج٥ يفخّرؤـــم٦٦-٩١ مــقر يــسائر موـــسرم
نــمضتي ،٩١٠2 ةـــنس رـــياربف٠١ قـــفاوملا٠٤٤١ ماــــع
  .يروتسدلا  سلجملا سيئر نييعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣81و1-29و٦-19 داوملا اميسال ،روتـسدلا ىلـع ءاــــنب –
،هنم

يف خّرؤملا٠٤2-99 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو9991 ةنس ريوتكأ٧2 قفاوملا٠2٤1 ماع بجر٧1
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

يف خّرؤملا181-81 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قــــــلعتملاو81٠2 ةـــنس وــــيلوي٣ قـــفاوملا9٣٤1 ماـــع لاّوــــش91
،يروتسدلا سلجملل ةيمسالا ةليكشتلا رشنب

يف خّرؤملا٥٦-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةـنس رـــياربف٠1 قـــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج٥
اسيئر هتفصب ،يـسلدم دارـــم دـــيسلا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتملاو
،يروتسدلا سلجملل

: يتأي ام مسري

سلجملل  اسيئر ،زيعلب بيطلا ديسلا ّنيعي: ىلوألا ةداملا
.يروتسدلا

ةّيــمسّرلا ةدـــيرجلا يف موــسرملا اذـــه رــــشني:2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىداــمج٥ يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.91٠2 ةنس رياربف٠1

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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يف خّرؤملا1٧–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥1٠2 ةنس رياربف11قفاوملا٦٣٤1ماع يناثلا عيبر12
لخدتلل ةـــصاخلا تاـــططخملا دادـــعإ تاـــيفيكو طورـــش ددـــحي
،اهدامتعاو لكايهلا وأ تآشنملل

خّرؤملا1٣٣–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف

ةيلحـملا تاعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددــــحي يذــــلا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام مسري

نم٦٥و٣٥و2٥ داوملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٥2٤1 ماع ةدعقلا يذ٣1 يف خّرؤملا٠2–٤٠ مقر نوناقلا

موسرملا اذـــه فدــــهي ،هالــــعأ روــــكذملاو٤٠٠2 ةـــنس رـــــبمسيد٥2
اهرييستو ةدجنلا ميظنت تاططخمدادعإ تايفيك ديدحت ىلإ

تاططخم“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،ةثراك عوقو ةلاح يف
.”ةدجنلا ميظنت

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:2 ةداملا

ببسب ام ةعامج ريس يف ريطخ بارطضا: ةثراكلا –
ىلع ةربتعم رئاسخ ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم ةريطخ ثادحأ
.يئيبلا وأ يداصتقالا وأيعامتجالا وأ يرشبلا ديعصلا

ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا ميظنت: لخدتلا سايقم –
.ةثراكلا نم صاخ بناج لك رييستو لفكتلل ةمزاللا

وأ ةــــــسسؤــم وأ يدـــــــــعاـق لـــــــــكــيه : ساسحلا عقوملا –
ةيمهألا تاذ تامدخلاو علسلا ريفوت نمضي لكيه وأ ةأشنم
قاطنلاتاذ هب ةقلعتملا تالالتخالا يدؤت يذلاو ،ةيويحلا
.ةئيبلاو داصتقالاو ناكسلا ىلع ةريطخ بقاوع ىلإ عساولا

لكب لفكتلا ىلإ ةدجنلا ميظنت ططخم فدهي :٣ ةداملا
اميس ال ،ةئيبلاو صاخشألاوتاكلتمملا ددهي ريطخ ثداح
يف اهيلع صوصنملا ىربكلا رطاخملاب ةطبترملا ثراوكلا
ةدـــعقلا يذ٣1 يف خّرؤـــملا٠2–٤٠ مـــقر نوـــناقلا نــم٠1 ةداـــملا

 .هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤1 ماع

ةيرشبلا دراوملا عومجم ةدجنلا ميظنت ططخم يصحي
حمسي امك ،ةثراك عوقو ةلاح يف دينجتلل ةلباقلا ةيداملاو
.اهقيسنتو اهذاختا بجاولا لامعألا ميظنتب

يناثلا لصفلا

ةدجنلا ميظنت تاططخم تائف

بـــسح ،ةدـــــجنلا مــــيظنت تاـــــططخم مــــــسقنت:٤ ةداملا
: يتأي ام ىلإ ،ةدنجملا لئاسولا وأ ةثراكلا مجحو ةعيبط

ماع ىلوألا ىدامج٦2 يفخّرؤم٩٥-٩١مقر يذيفنتموسرم
تاـــيفيك دّدــــحي ،٩١٠2 ةــــنس رــــياربف2قـــــفاوملا٠٤٤١
.اهرييستو ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يذ٣1 يف خّرؤملا٠2–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قــلعتملاو٤٠٠2ةــنس رــبمسيد٥2 قــفاوملا٥2٤1 ماــع ةدــعقلا

راــطإ يف ثراوــكلا رــــييستو ىرــبكلا راـــــطخألا نـــــم ةـــــياقولاب
،ةمادتسملا ةيمنتلا

بجر٠2 يف خّرؤملا٠1–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤1 ماع

عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قـــــلعتملاو21٠2 ةــــنس رــــــياربف12 قـــــفاوملا٣٣٤1 ماـــــــع لوألا

،ةيالولاب

٥1 يف خّرؤــــملا٣٧٣–٣8 مـــــقر موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
ددحي يذلا٣891 ةنس ويام82 قفاوملا٣٠٤1 ماع نابعش
،ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحـملاو نمألا ناديميف يلاولا تاطلس

عيبر92يف خّرؤملا٦8٣–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤891 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٥٠٤1 ماع لوألا
ديدحتو ةساسحلا طقنلا فينصتل ةينطولا ةنجللا ثادحإ

،اهماهم

يذ9 يف خّرؤــــملا1٣2–٥8 مــــقر موـــسرملا ىــــضتقمبو–
ددحي يذلا٥891 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٥٠٤1 ماع ةجحلا

عوقو دنع اهذيفنتوتافاعسإلاوتالخدتلا ميظنت طورش
،كلذ تايفيك ددحي امك ثراوكلا

خّرؤملا2٤2–٧1 مــــقر يــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
٧1٠2 ةـــنس تــــشغ٥1 قــــفاوملا8٣٤1 ماــــع ةدـــــعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٣٤2–٧1 مـــــقر يــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو–
٧1٠2 ةــــنس تــــــشغ٧1 قــــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٥٣٣–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9٠٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا٠٣٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ يف

ةــــيلخادلا تاــــططخملا ذـــــيفنتو دادـــــعإ تاــــيفيك ددــــحي يذـــــلا
،ةيعانصلا تآشنملل نيلغتسملا فرط نم لخدتلل
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ةدــــــــــجنلا مـــــــــــيظنت تاــــــططخم ىلــــــع قداــــــصي:٠١ ةداملا
ســلجملا ةــــلوادم دـــــعب يلاولا،ةــــــلاحلا بــــسح،ةــــيدلبلاو ةـــــيالولل
ةلوادم دعب يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر وأ ،يئالولا يبعشلا
.يدلبلا يبعشلا سلجملا

فرط نم ةـيدلبلل ةدــــجنلا مــــيظنت ططــــخم ىلع رــــشؤي
.يلاولا

ساسحلا عقوملل ةدجنلا ميظنت ططخم ّدعي :١١ ةداملا
ةـــيامحلا حـــــلاصم عـــــم كارـــــتشالاب عـــــقوملل لــــــغتسملا لـــــبق نـــــم
.يلاولا هــيلع قداــصيو ،ةــيندملا

يدـــلبلا يــــــبعشلا ســـــلجملا ســـــيئرىلإ ةــــــخسن لـــــسرت
.ساسحلا عقوملا دوجو ناكم

عــــــقوملل ةدــــــجنلا مــــــيظنت ططـــــخم ّدــــــــعي ال:2١ ةداملا
ططخم دادعإب ةمزلملا تآشنملاولكايهلل ةبسنلاب ساسحلا

مقر يذيفنتلا موسرملا يف هيلع صوــــصنملا لــــخدتلل صاــــخ
11 قــــــــفاوــملا٦٣٤1 ماــــــع يـــــناــثلا عـــــيبر12 يف خّرؤـــــملا1٧–٥1
دادــــــــــعإ تاـــــــيفيكو طورـــــش ددـــــــحي يذــــــــلا٥1٠2 ةـــــنس رــــــياربف
.اهدامتعاو لكايهلا وأ تآشنملل لخدتلل ةصاخلا تاططخملا

ةساسحلا عقاوملا ةمئاق ايميلقإ صتخملا يلاولا ددحي
اهتليكشت ددحت ةيئالو ةنجل نم حارتقا ىلع ءانبرارق بجومب
.ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

مـــيظنت تاـــططخم دادــــعإ تاـــيفيك حـــضوت :٣١ ةداملا
ددحي ليلدل اقفو ساسحلا عقوملاو ةيدلبلاو ةيالولل ةدجنلا

.ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ىلـع ةـــيمقر تاـــنايب ةدــــعاق ســـيسأت مـــتي:٤١ ةداملا
ةيالو لك ىوــتسم ىلعو ةـــيلخادلاب ةـــفلكملا ةرازولا ىوـــتسم
.ةيدلب لكو

ةرازولا ىوتسم ىلع ةيمقرلا تانايبلا ةدعاق نوكتت
دراومب ةــقلعتملا تاــــيطعملا عوــــمجم نــــم ةـــيلخادلاب ةـــــفلكملا

لئاسولا اذكو تايالولاعومجمل ةدجنلا ميظنت تاططخم
.ةئبعتلل ةلباقلا ىرخألا

ةيالولا ىوتسم ىلع ةــيمقرلا تاــــنايبلا ةدــــعاق نوــــكتت
ميظنت تاططخم دراومب ةقلعتملا تايطعملا عومجم نم
سفن تاـيدلبل ةدــــجنلا مـــــيظنت تاــــططخمو ةـــيالولل ةدــــجنلا
 .ةيالولا

ةيدلبلا ىوتسم ىلع ةيمقرلا تانايبلا ةدعاق نوكتت
ميظنت تاططخم دراومب ةقلعتملا تايطعملا عومجم نم
 .ةيدلبلل ةدجنلا

ةروكذملا اهريسو تانايبلا دعاوق ميظنت تايفيك ددحت
رــــيزولا نــــم رارـــــق بــــــجومب ،ةداــــــملا هذـــــــه نــــــم ىلوألا ةرــــــقفلا يف

.ةيلخادلاب فلكملا

،ينطولا ةدجنلا ميظنت ططخم –

،تايالولا نيب ام ةدجنلا ميظنت ططخم –

،ةيالولل ةدجنلا ميظنت ططخم –

،ةيدلبلل ةدجنلا ميظنت ططخم –

.ساسحلا عقوملل ةدجنلا ميظنت ططخم –

نم ينطولا ةدجنلا ميظنت ططخم نوكتي:٥ ةداملا
،ينطولا ميلقإلا تايالول ةدجنلا ميظنت تاططخم عومجم
لئاسولاو دراوملا عومجم رييستو ةئبعتلا قيسنتب حمسيو
تالخدتلا ميظنت اذكو ةثراكلا مجحو ةعيبط بسح ةيرورضلا

.ةثراكلاب ةينعملا قطانملا يف تافاعسإلاو

تايالولا نيب ام ةدجنلا ميظنت ططخم نوكتي:٦ ةداملا
ةرواـجملا تاـــيالولل ةدــــجنلا مــــيظنت تاـــــططخم عوــــمــجم نـــم
رييستو ةئبعتلا قــــيسنتب حـــمسيو ،ةــــثراكلا ســـــفنب ةــــــيــنعملا
.تايالولا هذهل ةدجنلا ميظنت تاططخم يف ةروكذملا لئاسولا

ةــــــــــــيدلبلاوةــــــــــيالوـــــــلل ةدــــــــــــــــجنلا مــــــــــــيــــظنت تاـــــــــــــــطــطـــــــخم:٧ ةداملا
ةطبترملا راــــــثآلاب لـــــفكتلاو رـــــييستلل تاودأ يــــــه ساسحلا عقوملاو
.ساسحلا عقوملا وأ ةيدلبلا وأ ةيالولا ىوتسم ىلع ثراوكلاب

عقوملاوةيدلبلاوةيالولل ةدجنلا ميظنت تاططخم نوكتت
بناج لكب لفكتلا  ىلإ فدهت لخدتلل سيياقم ةدع نم ساسحلا

.هرييستو ةثراكلا نم صاخ

ةــــــــلباقلا لــــــئاسولا عوـــــمجم تاــــــططخملا هذـــــــه يــــــصحت
تالخدتلا تايفيك مظنتو ،لخدت سايقم لكل ةبسنلاب ةئبعتلل
.ةدجنلاو

ثلاثلا لصفلا

ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعإ

ةيالولل ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعإ متي :٨ ةداملا
،ةلاحلا بسح ،ةيدلب ةنجل وأ ةـيئالو ةــنجل لــبق نـــم ةــــيدلبلاو
ماـــعلا نيـــــمألا وأ ةـــــيالولل ماـــــعلا نيــــمألا ،يلاوـــــتلا ىلـــــع ،اــــــهسأري
نيـــتاه ةـــــنامأ ةــــــيندملا ةـــــيامحلا حـــــلاصم ىلوـــــتتو .ةــــــيدلبلل
.نيتنجللا

ةرقفلا يف امهيلع صوصنملا نيتنجللا ةليكشت ددحت
 .ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،هالعأ

ةيدلبلاو ةيالولل ةدجنلا ميظنت تاططخم ّدعت :٩ ةداملا
:ساسأ ىلع

رظنلاب ،ةيدلبلا وأ ةيالولا ددهت يتلا رطاخملا ةفرعم–
،امهب نيصاخلا ةطيرخلاو خيراتلا ىلإ

.رطاخملل يليلحتلا صخلملا –
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عبارلا لصفلا

اهطيطختو ةدجنلا ميظنت تاططخم ميظنت

ططخيوةدــجنلا مــــيظنت تاــــططخم مــــظنت:٥١ ةداملا
: ةيتآلا ثالثلا لحارملا بسح اهل

،ئراوطلا ةلحرم –

،ةبقارملاو مييقتلا ةلحرم –

.ءانبلا ةداعإ وأ /و ليهأتلا ةداعإ ةلحرم –

اياحض ةدعاسم يف ئراوــطلا ةــــلحرم لـــثمتت:٦١  ةداملا
: ةيتآلا ماهملاب ةلصتملا لامعألا ذيفنتو ةثراكلا

،ةدجنلاو ذاقنإلا–

،يحصلا لفكتلا–

،تاكلتمملاو صاخشألا ةيامحوعقوملا نيمأت–

،ةقاطلاو ماعطإلاب لفكتلا–

،نمآ ناكسإ عقومل لمتحم ثادحإ–

،ةيتسيجول ةدعاق عضو–

.ةمزألاب صاخ لاصتا–

مييقت يف ةبقارملاو مييقتلا ةلحرم لـــثمتت:٧١ ةداملا
رييست لحارم عــيمج يف اــهتبقارمو لــخدتلا ســيياقم لاـــمعأ
.ةثراكلا

: يتأي امب ةبقارملاو مييقتلا قلعتي

،اهتماسجو ةثراكلا ريثأت–

،ذختملا لخدتلابيترت–

،ةيتايلمعلا تاءارجإلا–

،تالاصتالا ةمظنأ–

.تايولوألاو تاجايتحالا ديدحت–

ةداعإ وأ /و ليهأتلا ةداعإ ةلحرم لثمتت:٨١ ةداملا
: يتأي اميف ،ءانبلا

،ةيساسألا تامدخلا ريس رارمتسا نامض–

،ةيعيبطلا ةايحلا ىلإ ةدوعلا ىلع نيبوكنملا ةدعاسم–

.ةيداصتقالا ةطشنألا فانئتسا ليهست–

،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ةطلس تحت ،أشنت:٩١ ةداملا
اــــهتليكشت ددـــــحت ةـــــثراكلا رــــــييستل ةـــــــكرتشم ةـــــيرازو ةنــــــجل
فـــــــلكملا رــــــيزولا نــــم رارـــــق بـــــــــجومب اـــــــهريسو اهــــــــــميظنتو
.ةيلخادلاب

ةـــكرتشملا ةـــيرازولا ةـــنجللا ةـــــمهم لثـــمتت:٠2 ةداملا
عم قيسنتلاب ةثراكلا تايعضو مييقت يف ةثراكلا رييستل
ةــثراكلا ةــهجاومل ةـمزاللا رــيبادتلا حارـــتقاو،نييــنعملا ةالوـــلا

دراوملا مادختساو ةئبعت عباتت امك .اهلحارم فلتخم لالخ
.ةّرخسملا

رـــــــئاودلا ىوــــتـــــسم ىلـــــــع ةـــــــظقي ةـــــيلخ أـــــــشنت :١2 ةداملا
رــــييستل ةـــــكرتشملا ةـــــيرازولا ةـــــنجللا يف ةــــــلثمملا ةـــــيرازولا
لك عّقوتو قابتسا ىلوتت ،تايالولا ىوتسم ىلع اذكو ةثراكلا

.ةثراكلا تاديدهت

سماخلا لصفلا
اهذيفنتو ةدجنلا ميظنت تاططخم قالطإ

يف ينطولا ةدجنلا ميظنت ططخم عضوّ متي:22 ةداملا
قالطإ  ةلاح يف ،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لبق نم بهأت ةلاح
ةدع وأ تايالولا نيب ام ةدجنلا ميظنتل ،لقألا ىلع ،دحاو ططخم
.تايالولل ةدجنلا ميظنت تاططخم

لــبق نــم يــنطولا ةدـــجنلا مـــيظنت ططــــخم قالــــطإ مــــتي
: ةلاح يف ،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا

،دحاو نآ يف تايالو ةدع سمت ةثراك عوقو –

ةدجنلا ميظنت ططخم يف ةّرخسملا لئاسولا تناك اذإ –
راــــثآلاب لــــفكتلل ةـــيفاك رــــيغ تاــــيالو ةدــــعل وأ تاـــيالولا نيـب امل

،ةثراكلاب ةطبترملا

ةــئبعت يـــضتقتو يـــنطو دــــــعب تاذ ةـــثراكلا تــــناك اذإ –
.ةصاخ ةيفاضإ لئاسو

هلثمم وأ ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ىلوتي :٣2 ةداملا
.ينطولا ىوتسملا ىلع ةدجنلا تايلمع ةرادإ

تايالولا نيب ام ةدجنلا ميظنت ططخم عضوي:٤2 ةداملا
ةـــلاح يف ،ةــــيلخادلاب فـــــلكملا رــــيزولا لــــبق نــــم بــــهأت ةــــلاح يف

.لقألا ىلع ،ةدحاو ةيالول ةدجنلا ميظنتططخم قالطإ

نم تايالولا نيب ام ةدجنلا ميظنت ططخم قالطإ متي
: ةلاح يف ،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لبق

،ةرواجتم تايالو ةدع وأ نيتيالو سمت ةثراك عوقو–

ةدجنلا ميظنت ططخم يف ةرّخسملا دراوملا تناك اذإ–
،ةثراكلاب ةطبترملا راثآلاب لفكتلل ةيفاك ريغ ةيالولل

ةــيفاضإ لـــئاسو ةــــئبعت يــــضتقت ةــــثراكلا تــــناك اذإ–
.ةصاخ

ةالولا دحأ وأ ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ىلوتي :٥2 ةداملا
ةرادإ  ،ريخألا اذه لبق نم هنييعت متي يذلا ةثراكلاب نيينعملا

.تايالولا نيب ام ةدجنلا تايلمع

ينطولا ةدجنلا مـــيظنت ططـــــخم عــــفر مـــــــتي:٦2 ةداملا
فلكملا ريزولا لــبق نـــم تاــــيالولا نيب اــــم ةدــــجنلا ططـــــخمو
.ةيلخادلاب
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ىلع يـتايلمعلا ةداــيقلا زـــكرم رـــيدم فــــلكي:2٣ ةداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةيالولا ىوتسم

،ناديملا يف لخدتلا تايلمع قيسنت –

زـــــكرم رــــيدمل ةـــــمظتنم ةــــــــفصب لاــــــح ضرــــــع ميدــــــقت –
،ةيعضولا روطت لوح تباثلا تايلمعلا

زــــــكرم رـــــيدمل ةـــــلمتحـملا دادـــــمإلا تاـــبلط ةـــــــغايص –
.تباثلا تايلمعلا

نم ةدجنلا ميظنتل يئالولا ططخملا عفري :٣٣ ةداملا
.كلذب ةيلخادلاب فلكملا ريزولا مالعإ متيو ،يلاولا لبق

يف ةدجنلا ميظنتل يدلبلا ططخملا عضوي:٤٣ ةداملا
يف يدلبلا يبعشلا ســلجملا ســــيئر فرــــط نـــم بــــهأت ةـــــلاح
: ةيتآلا تالاحلا

،ةثراك عوقوب ديدهتلا–

ةدـــجنلا مـــــيظنتل تاـــــططخم ةدــــــع وأ ططـــــخم قالــــطإ–
،ةيدلبلا ميلقإ ىوتسم ىلع ةدوجوملا ةساسحلا عقاوملل

،لخدتلل ةيلخاد تاــططخم ةدــع وأ ططــخم قالـــطإ–

تايدلب ةدع وأ ةيدلبل ةدجنلا ميظنت ططخم قالطإ–
.ةرواجم

ططخم يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر قلطي :٥٣ ةداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف ةيدلبلل ةدجنلا ميظنت

،ةثراك عوقو –

لخدت ططخم راطإ يف ةرّخسملا لئاسولا ةيافك مدع –
،ساسح عقومل يلخاد

.ةصاخ ةيفاضإ لئاسو ةئبعت ةثراكلا بلطتت امدنع–

،روـــــفلا ىلــــع ،يدــــــلبلا يــــبعشلا ســـــلجملا ســـيئر مـــــلعي
.ايميلقإ صتخملا يلاولا

يدـــــلبلا يــــــبعشلا ســـــلجملا ســـــيئر ىلوـــــتي :٦٣ ةداملا
اقالطنا ةدجنلا تايلمع ةرادإ ةيدلبلا ىوتسم ىلع هلثمم وأ

.تباث ةدايق زكرم نم

ولوؤسم هلثمم وأ يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر دعاسي
.ةينعملا لخدتلا سيياقم

ىوتسم ىلع تباثلا ةدايقلا زكرم ريدم فلكي :٧٣ ةداملا
 : يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةيدلبلا

،ناديملا ىلع ةيعضولامييقت –

،اهدينجتو ةرّخسملا دراوملا ةئبعت –

روطت لوح يلاولل ةمظتنم ةفصب لاح ضرع ميدقت –
.ةيعضولا

يف ةــيالولل ةدــجنلا مــيظنت ططــخم عــضوي:٧2 ةداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف ،يلاولا لبق نم بهأت ةلاح

،ةثراك عوقوب ديدهتلا–

،صاخ لخدت ططخم قالطإ–

،ساسحلا عقوملل ةدجنلا ميظنت ططخم قالطإ–

،ةيدلبلل ةدجنلا ميظنت ططخم قالطإ–

.ةرواجم ةيالو يف ةدجنلا ميظنت ططخم قالطإ–

فـــــلكملا رـــــــيزولا ،روـــــــفلا ىلـــــــع ،يــــــنعملا يلاوـــلا مـــــلعي
.ةـــــــيلخادلاب

،ةيالولل ةدجنلا ميظنت ططخم يلاولا قلطي:٨2 ةداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف

،ةثراك عوقو –

ميظنت ططخم راطإ يف ةّرخسملا لئاسولا ةيافك مدع –
،ساسحلا عقوملل وأ ةيدلبلل ةدجنلا

،ةصاخ ةيفاضإ لئاسو ةئبعت ةثراكلا تعدتسا اذإ –

لخدت ططخم راطإ يف ةرّخسملا لئاسولا ةيافك مدع –
،صاخ

ميظنت ططخم راطإ يف ةّرخسملا لئاسولا ةيافك مدع –
.ةرواجم ةيالول ةدجن

فــــــــلكملا رـــــــيزولا ،روـــــــــفلا ىلــــــع ،يـنعملا يلاوــــــلا مـــــــلعي
.ةيلخادلاب

ةدجنلا تايلمع ةرادإ هلثمم وأ يلاولا ىلوتي:٩2 ةداملا
.تباث ةدايق زكرم نم اقالطنا ةيالولا ىوتسم ىلع

.ةينعملا لخدتلا سيياقم ولوؤسم هلثمم وأ يلاولا دعاسي

ىوتسم ىلع تباثلا ةدايقلا زكرم ريدم فلكي:٠٣ ةداملا
: يتأي امب  صوصخلا ىلع ،ةيالولا

،ناديملا يف ةيعضولا مييقت –

،اهدينجتو ةيرورضلا دراوملا ةئبعت –

فــــلكملا رــــــيزولل ةــــيعضولا نـــــــــع لاـــــــح ضرـــــــع ميدــــــــــقت –
.ةــــيلخادلاب

،ةيالولا ىوتسم ىلع ةثراكلا ناكم يف أشني :١٣ ةداملا
ةيندملا ةيامحلا رــــيدم  هـــــترادإ ىلوــــتي ،يــــتايلمع ةداـــيقزــــــكرم
 .ةيالولل

يلوؤسم ولثمم يتايلمعلا ةدايقلا زــكرم رــــيدم دـــــعاسي
.ةينعملا لخدتلا سيياقم

ىلإ تباثلا ةدايقلا زكرم لقن نكمي ،ةرورضلا دنع
.ةثراكلا ناكم
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ةيدلبلا ىوتسم ىلع ةثراكلا ناكم يف أشني:٨٣ ةداملا
ةيندملا ةيامحلا لوؤسم هترادإ ىلوتي ،يتايلمع ةدايقزكرم
 .ةيدلبلا ىوتسم ىلع

يلوؤسم ولثمم يتايلمعلا ةدايقلا زكرم ريدم دعاسي
.ةينعملا لخدتلا سيياقم

ىلإ تــباثلا ةداـــيقلا زـــــكرم لــــقن نــــكمي ،ةرورــــضلا دـــــنع
.ةثراكلا ناكم

ىلع يتايلمعلا ةدايقلا زكرم ريدم ىلوتي :٩٣  ةداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةيدلبلا ىوتسم

،ناديملا يف تايلمعلا قيسنت –

ةدايقلا زكرم ريدمل ةمظتنم ةفصب لاح ضرع ميدقت –
،ةيعضولا روطت لوح تباثلا

ةدايقلا زكرم ريدمل ةلمتحـملا دادمإلا تابلط ةغايص –
.تباثلا

نم ةــيدلبلل ةدــــجنلا مــــيظنت ططــــخم عــــفري:٠٤ ةداملا
يلاوـــــلا مالـــــعإ مــــتيو،يدـلبلا يــــبعشلا ســـــلجملا ســــيئر لــــــبق
.كلذب ايميلقإ صتخملا

ساسحلا عقوملل ةدجنلا ططخم قالطإ متي :١٤ ةداملا
.ساسحلا عقوملا لخاد ةثراك عوقو دنع لغتسملا لبق نم

يـــبعشلا ســــلجملا ســـيئر مالــــعإ لــــغتسملا ىلع بــــجي
.ةيندملا ةيامحلا حلاصموايميلقإ صتخملا يلاولاويدلبلا

نم ساسحلا عقوملل ةدجنلا ميظنت ططخم عفر متي
.لاكشألا سفنب لغتسملا لبق

صاخشألا ريخست ةلهؤملا تاطلسلا نكمي:2٤ ةداملا
،ةدجنلا ميظنت تاططخم ذيفنت لجأ نم ةمزاللا لئاسولاو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

سداسلا لصفلا

لخدتلا سيياقم

تاططخمل ةنوكملا لخدتلا سيياقم ددحت:٣٤ ةداملا
: يتأي امك ،ةيدلبلاو ةيالولل ةدجنلا ميظنت

،ماعلا ماظنلاو نمألا –

،ءالجإلاوذاقنإلاوةدجنلا –

،ةنكمألا ةفاظنو نيبوكنملليسفنلاويبطلا لفكتلا –

،ةفلتخملا تازيهجتلاو تادعملا –

،مالعإلاو لاصتالا –

،ةيمومعلا لاغشألا –

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالاوطبرلا –

،لقنلا –

،نيومتلاوةيناسنإلا ةطشنألاونماضتلا –

،ةقاطلا –

،برشلل حلاصلا ءاملاب ديوزتلا –

،تقؤملا ناكسإلا –

.ةليصحلاومييقتلاوتاربخلا –

ســــــلجملا ســــــيئر وأ يلاوــــــــلا ،ةــــــــلاحلا بـــــــــسح ،نّيـــــــعي
.هالعأ ةروكذملا لخدتلا سيياقم يلوؤسم يدلبلا يبعشلا

ططــــخمل ةــــــنوكملا لــــخدتلا ســــيياقم ددـــــحت:٤٤ ةداملا
: يتأي امك ،ساسحلا عقوملل ةدجنلا ميظنت

،نمألا –

،ءالجإلاوذاقنإلاوةدجنلا –

،مالعإلاو لاصتالا –

،ةفلتخملا تازيهجتلاو تادعملا –

.ةليصحلاومييقتلاوتاربخلا –

عباسلا لصفلا

ةصاخ ماكحأ

فـــــلتخم ،ةدــــجنلا مــــيظنت ططـــــخمب قـــــحلت :٥٤ ةداملا
.هذيفنتل ةيرورضلا لخدتلا تاططخم

ةدجنلا ميظنت ططخم نييحتو ةعجارم متت:٦٤ ةداملا
.لقألا ىلع )2( نيتنس لك ةيدلبلل

ينطولا ةدجنلا ميظنت ططــخم نييـــــحتو ةـــــعجارم مــــــتت
،تاونس )٥( سمخ لك تايالولل ةدجنلا ميظنت تاططخمو
.لقألا ىلع

ةيتايلمعو ةرفوتم ةاصحـملا دراوملانوكت نأ بجي
.تاقوألا لك يف

ةدـــــــجنلا مـــــــيظنت ططـــــخم لــــــــــك راـــــبتخا بـــــــــجي :٧٤ ةداملا
رـــــطسم جــــــمانرب بـــــسح ،نادــــــيملا يف ةاــــــكاحم ءارـــــجإ ةــــــطساوب

يدـــــــلبلا يــــبعشلا ســـــلجملا ســـــيئرو يلاوـــــلا لـــــبـــــق نـــــــم اـــــيونس
حلاصم عم رواشتلاب ،ةلاحلا بسح ،ساسحلا عقوملا لغتسمو
.ةيندملا ةيامحلا

عـــفر لــــــك دــــــــعب لـــــصفم رــــيرــقت دادـــــــعإ مــــــتي :٨٤ ةداملا
 : لبق نم ةاكاحم لك رثإ ىلعو ةدجن ميظنت ططخمل

ططخمب رمألا قلعتي امدنع ،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا–
.تايالولا نيب ام ةدجنلا ميظنت ططخم وأ ينطولا ةدجنلا ميظنت
،لوألا ريزولا ىلإ ريرقتلا لسريو

ططخمب رمألا قلعتي امدنع ،ايميلقإ صتخملا يلاولا–
فلكملا ريزولا ىلإ ريرقتلا لسريو .ةيالولل ةدجنلا ميظنت
،ةيلخادلاب

رمألا قلعتي امدنع ،يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر–
،يلاولا ىلإ ريرقتلا لسريو .ةيدلبلل ةدجنلا ميظنت ططخمب

ةدجنلا ميظنت ططخمب رمألا قلعتي امدنع ،لغتسملا–
ســـــــــلجملا ســـــيئر ىلإ رـــــيرقتلا لــــسريو .ساــــسحلا عــــــقوملل
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طورــــش ددــــحي يذـــــلا٥891 ةــــنس تـــــشغ٥2 قـــــفاوملا٥٠٤1 ماـــــع
ثراوكلا عوقو دنع اهذيفنتو تافاعسإلاو تالخدتلا ميظنت
.كلذ تايفيك ددحي امك

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:١٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىداـــمج٦2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .91٠2 ةنس رياربف2

ىيحيوأ دمحأ

دوجو ناكم ةيندملا ةيامحلا حلاصم ىلإويدلبلا يبعشلا
.عقوملا تاذ

تائيهلا ىلع موسرملا اذه ماكحأ يرست ال :٩٤ ةداملا
.ينطولا عافدلل ةعباتلا

 نماثلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:٠٥ ةداملا
ةجحلا يذ9 يف خّرؤملا1٣2–٥8 مقر موسرملا ماكحأ اميسال

0441 ماـــــع لوألا عـــــيبر42 يفخّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

نم ةــــياقولل ةــــــينطولا ةـــــــئـــيهلاب تاـــــسارد ســـــيئر
.هتحفاكمو داسفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيــــسلا ماــــــهم ىــــــهنت ،8102 ةـــــنس رــــــبمسيد2 قــــــفاوملا0441
ةــــــــئيهلاب تاــــــساردلل اــــــســيئرهــــــتفصب ،يواــــــــسيعمالـــــعوب
ةفيظوب هــفيلكتل ،هــتحفاكمو داـــسفلا نـــم ةــــياقولل ةــــينطولا
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــــع يـــــناثلا عــــيبر5 يفخّرؤـــــم يــــسائر موـــــــسرم
ءاــــهنإ نمـــــــضتي ،8102 ةــــــنس رــــــبمسيد31 قــــــفاوملا

ةرازوــــــــب صــــــيخلتلاو تاـــــساردلاب ةــــــــــفلكم ماــــــــهم
.ةينطولا ةيبرتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،8102 ةــــنس رــــبمسيد31 قـــــفاوملا0441
صــــيخلتلاو تاـــــساردلاب ةــــــفلكم اـــــهتفصب ،روـــــفق نـــــب لاوـــــن
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
فــــلكم ماــــــهم ءاــــــهنإ نـــــــمضتي ،8102 ةــــــنس ربـــــــمسيد2
يلاــــــــــعلا مــــــيلعتلا ةرازوـــــــب صـــــــــــيخلتلاو تاــــــــــساردلاب
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع لوألا عـــــيبر42 يف خّرؤــــــم يـــــسائر موـــــــسرم بـــــــجومب
ّديــــــــــــــسلا ماــــــــــــهم ىـــــــــــهنت ،8102 ةــــــــنس رــــــــــــبمسيد2 قــــــــــــفاوـــملا0441

٠٤٤١ ماـــــــع ةـــــيناثلا ىداــــمج٥ يفخّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نــمضتي ،٩١٠2 ةـــنس رــــــياربف٠١ قــــــفاوملا

ســــــــــــــــيئر ىدــــــــــــــــل صاــــــــــــــخ راــــــــــــــشــــتسم ،ةـــــــــــــــلود رـــــــــــــيزو
  .ةـــــــــــــــــــيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

2-29 و٦-19 ناــــتداملا اـــميسال ،روـــــتـسدلا ىلــــــع ءاـــــنب –
،هنم

يف خّرؤملا٠٤2-99 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو9991 ةنس ربوتكأ٧2 قـفاوملا٠2٤1 ماــــع بـــــجر٧1
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

٥2 يف خرؤـــملا يــسائرلا موــسرملا ىلع عالــطالا دعـــبو –
نــــــمضتملاو٥1٠2 ةـــــنس وـــــيام٤1 قـــــفاوملا٦٣٤1 ماــــع بـــــجر
اصاخ اراشتسم ،ةلودلل اريزو ،زيعلب بــيطلا دـــــيسلا نييـــــعت
،ةيروهمجلا سيئر ىدل

: يتأي ام مسري

هتفصب ،زيعلب بيطلا ديسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةداملا
هفيلكتل ،ةيروهمجلا سيئر ىدل اصاخ اراشتسم ،ةلودلل اريزو
.ىرخأ ةفيظوب

ّةيمسّرلا  ةدــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رـــشني:2 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس رياربف٠1

ةقيلفتوب زيزعلا دبع



٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥
1313م٩١٠2 ةنس رياربف٠١

صــــــــــــــيخلتلاو تاــــــــساردلاب اــــــــــــفلكمهــــــــــــتفصب ،دادــــــــمنــــــــــيدلاروـــــــن
ةــــــــــــفيظوب هـــــــــــفيلكتل ،يـــــــــملعلا ثـــــــــــحبلاو يلاـــــــــــعلا مــــــــــيلعتلا ةرازوـــــــــــب
.ىرــــــــــــخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــــع يــــــناثلا عــــــيبر5 يفخّرؤــــــــم يــــــسائر موــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةــنس رـــبمسيد31 قــــفاوملا
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ريدم ةبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماــــهم ىــــهنت ،8102 ةـــنس ربــــمسيد31 قـــــفاوملا0441
ةينوناقلا تاساردلل رـــيدم ةــــبئان اـــــهتفصب ،يــــنايعش ىلـــــيل
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــع يــــــناثلا عـــــيبر5 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موـــــــسرم
ءاــهنإ نــــمـــضتي ،8102 ةنــــــــس رـــــبمسيد31 قـــــــفاوملا

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ناويد سيئر ماهم
.تايفشتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع يـــناثلا عـــيبر5 يف خّرؤـــم يـــسائر موــسرم بــــجومب
يلع ّديسلا ماــهم ىـــهنت ،8102 ةــنس رـــبمسيد31 قــــفاوملا0441
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ناوـيدل اــسيئر هـــتفصب ،يـــقزر
.هبلط ىلع ءانب ،تايفشتسملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاــــقالع رــيدم ماــــــــهم ءاهـــــنإ نمــــضتي ،8102 ةــــــنس رــــــــبمسيد
.يعامتجالا نامـــضلاو ليـــــغشتلاو لـــــمعلا ةرازوـــــب لـــــمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يلاــعلا دــــبعّديسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،8102 ةـــنس رــــــبمسيد2 قــــــفاوملا
لـــيغشتلاو لـــــمعلا ةرازوــــب لــــمعلا تاــــقالعل ارـــيدمهـــتفصب ،ةورد
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يعامتجالا نامضلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــع لوألا عــــــيبر42 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
.لمعلل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع لوألا عيبر42 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
نابعشّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
هتلاحإل ،لمعلل ينطولا دهعملل اماع اريدمهتفصب ،ةديلجوب
.دعاقتلا ىلع

قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــــيدم ماـــــهم ءاــــــهنإ نــــــمضتي ،8102 ةــــــنس ربمــــــــسيد2
.ةلشنخ ةيالو يف ليغشتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيـــــسلا ماـــــهم ىــــــهنت ،8102 ةــــــنس رــــــبمسيد2 قــــــــفاوملا0441
ةــــيالو يف ليـــــغشتلل ارــــــيدمهـــــــتفصب ،ناـــــميلس نـــــب مـــــساقلب
.ةـــــــلشنخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــــع لوألا عـــــيبر42 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا

ةلودلا ةبتاك ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب فلكم
،ةــــنيدملاو ةـــــئيبلاو ةــــينارمعلا ةــــئيهتلا رــــــيزو ىدــــــل
.اقباس - ةئيبلاب ةفلكملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع لوألا عــيبر42 يف خّرؤــــم يسائر موـــسرم بــــجومب
لصيفّديسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ةبتاك ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب افلكمهتفصب ،بلاط نب
ةفلكملا،ةنيدملاو ةئيبلاو ةينارمعلا ةئيهتلا ريزو ىدل ةلودلا

.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس - ةئيبلاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــع لوألا عـــــيبر42 يفخّرؤــــــم يــــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
- ةئيبلاو ةينارمعلا ةــئيهتلا ةرازوب رــــيدم بــــئان

.اقباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لامجدّيسلا ماهم ىهنت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ةرازوــــب يرـــــضحلا رـــــيهطتلل رـــــيدم بـــــئانهـــــتفصب ،يـــــنادند
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - ةئيبلاو ةينارمعلا ةئيهتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرــــــيدم نييـــــــعت نمــــــــــــضتي ،8102 ةــــــــــنس رــــــبـــــــمسيد31
ةيـــــــــلحملا تاــــــــعامجلاو ةــــــــــــيلخادلا ةرازوـــــــــــب تاــــــــسارد
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يـناثلا عــيبر5 يف خّرؤـــم يــسائر موــسرم بـــجومب
ةــــلهن ةدّيسلا نـّيــــعت ،8102 ةــــنس رــــبمسيد31 قـــــــفاوملا0441
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب تاساردلل ةريدم ،شادخ ةنيد
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
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يف رـــــــئاودلا ءاـــــسؤر ىدــــــل نيـــــماع اـــــــباتك ،مـــــــهؤامسأ ةـــــــيتآلا
: ةيتآلا تايالولا

،فلشلا ةيالو يف نارم نيع ةرئادب ،ىسيع ةداق يلاليج –

،وزو يزيت ةيالو يف ةدوكام ةرئادب ،فايرش رمع –

ةيالو يف نثاريإ ثيان ءاعبرألا ةرئادب ،حامس ديعلب –
،وزو يزيت

،ةدكيكس ةيالو يف لقلا ةرئادب ،داض ديعس –

ةيالو يف ةيطع دالوأ ةرئادب ،ةتاتفوب شرطل ريمأ –
،ةدكيكس

.ةزابيت ةيالو يف سومادلا ةرئادب ،عابس ةلف –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــع يــــناثلا عـــــيبر5 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موـــــــسرم
نييعت نمــــــضتي ،8102 ةـــــنس رـــــبمسيد31 قــــــفاوملا

.نيتيدلبل نيماع نيبتاك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
دّيسلاو ةسنآلا نـّيعت ،8102 ةـنس رــــبمسيد31 قـــــفاوملا0441
: نيتيتآلا نيتيدلبلل نيماع نيبتاك،امهامسا يتآلا

،لجيج ةيدلب يف ،ةريرزوب ةدوعسم –

.ةملاق ةيدلب يف ،يعانم يسيمخ –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ناويد ةسيئر نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31
.ةضايرلاو بابشلا ريزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لاون ةدّيسلا نـّيــــعت ،8102 ةـــــنس رــــبـــمسيد31 قــــــفاوملا0441
.ةضايرلاو بابشلا ريزو ناويدل ةسيئر ،روفق نب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــــع يــــــناثلا عــــــيبر5 يفخّرؤـــــــــم يــــــسائر موـــــــــــسرم
نييــــــعت نـــــمضتي ،8102 ةـــــنس رـــــبمسيد31 قـــــــفاوملا

قئاثولاو تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلا ةريدم
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاظوفحملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىليل ةدّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441

قئاثولاو تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلل ةريدم ،ينايعش
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاظوفحملاو

قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاـــــــسؤر نييـــــــعت نمـــــــــــضتي ،8102 ةـــــــــــنس ربـــــــــــــمسيد31
.ةالو نيواود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
ةيتآلا ةداسلا نـّيـــــعي ،8102 ةـــنس رـــــبمسيد31 قــــــفاوملا0441
: ةيتآلا تايالولا يف ةالو نيواود ءاسؤر ،مهؤامسأ

،طاوغألا ةيالو يف ،يبيرغ دمــحمأ –

،يداولا ةيالو يف ،دواد يبرعلا –

.تنشومت نيع ةيالو يف ،خيسم ديرف –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــــع يـــــناثلا عــــــيبر5 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موــــــسرم
نييـعت نمـــــضتي ،8102 ةـــــنس رــــــبمسيد31 قـــــفاوملا

.نيتيالو يف نيشتفم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
نيـــتيالولا يف نيـــــتماعلا نيتـــــيشتفملاب نيــــــشتفم ،اـــــمهامسا
: نيتيتآلا

،رئازجلا ةيالو يف ،اباب لامج –

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ،دـــمحم نب لصيف –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع يــــــناثلا عــــــيبر5 يفخّرؤـــــــم يــــــسائر موــــــسرم
نييعت نمـــــضتي ،8102 ةنـــــس رـــــبمسيد31 قــــــفاوملا

يــــــمدختسم نــــــيوكتل نييــــــنطو نـــــيزكرم يرــــــيدم
ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا

.مهتامولعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نـّيـــعي ،8102 ةـــنس رـــبمسيد31 قــــفاوملا0441
يمدختسم نيوكتل نيينطولا نيزكرملل نيريدم ،امهامسا
مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا

: نيتيتآلا نيتيالولاب

،راشبب ،يوانس يبرعلا –

.ةفلجلاب ،دمحأ نب رضخل –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر5 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيماع باتك نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد31
.تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441



٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥
1515م٩١٠2 ةنس رياربف٠١

0441 ماـــــع يـــــناثلا عـــــيبر5 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موــــــسرم
نييعت نمــــضتي ،8102 ةـــــنس رــــــبمسيد31 قـــــــفاوملا
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب ريدم يبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد31 قفاوملا0441
: ةيئاملا دراوملا ةرازوب ريدم يبئان،امهامسا يتآلا

،تاناضيفلا نم ةياقولل ريدم ةبئان ،ريشع ةرون –

.طسوتملاو ريغصلا يرلل ريدم بئان ،قلعل ميرك –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــــع لوألا عــــــــيبر42 يفخّرؤـــــــم يــــــــسائر موــــــسرــم
فلكم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
ليغشتلاو لمـــــــــعلا ةرازوـــــب صــــيخلتلاو تاـــــساردلاب
.يعامتجالا نامضلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رون دّيسلا نـّيعي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
ليغشتلاو لمعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،دادم
.يعامتجالا نامضلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاساردلا ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2
ليـــــــغشتلاو لـــــــــــمـــعلا ةرازوــــــــب نواــــــــــــعتلاو ةـــــــــــينوناقلا

.يعامتجالا نامضلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يواــسيع مالــــعوب ّديــــسلا نـّيــــعي ،8102 ةـــنس ربــــمسيد2 قـــــفاوملا

لــيغشتلاو لـــمعلا ةرازوــــب نواــــعتلاو ةـــينوناقلا تاــساردلل ارـــيدم
.يعامتجالا نامضلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــــع لوألا عـــــيبر42 يفخّرؤـــــــــم يـــــــــسائر موـــــــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا
ليغشتلاو لمعلا ةرازوب جامدإلاو ليغشتلا ةيقرت
.يعامتجالا نامضلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع لوألا عـــيبر42 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
يلاــعلا دـــبع ّديسلا نـّيـــــعي ،8102 ةـــنس رـــــبمسيد2 قـــــفاوملا0441
ليغشتلاو لمعلا ةرازوب جامدإلاو ليغشتلا ةيقرتل اريدم ،ةورد
.يعامتجالا نامضلاو

٠٤٤١ ماــــــع لوألا عـــــيبر42 يفخّرؤـــــم يـــــسائر موــــــــسرم
نييــــعت نمــــضتي ،8102 ةـــــنس ربــــمسيد2 قـــــــفاوملا
يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا ةئيهل ماعلا ريدملا
.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاطاشن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع لوألا عــيبر42 يف خّرؤــم يسائر موــسرم بــــجومب
دـــمحم دّيـــسلا نـّيـــــعي ،8102 ةــــنس رـــــبمسيد2 قــــــفاوملا0441
يف ةــينهملا راــطخألا نــم ةــياقولا ةــئيهل اــماع ارــيدم ،يدــيوم
.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاطاشن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع لوألا عــــيبر42 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــــسرم
نييـــعت نــــمضتي ،8102 ةـــــنس رـــــبمسيد2 قـــــفاوملا
لـــــيغشت مـــــعدل ةـــــينطولا ةـــــلاكولل ةــــماعلا ةرـــــيدملا
.بابشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةريمس ةدّيسلا نـّيعت ،8102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا0441
.بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولل ةماع ةريدم ،ينن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــــع لوألا عــــــيبر42 يفخّرؤــــــــم يــــــــسائر موــــــــــسرم
نييــــــعت نـــــمضتي ،8102 ةــــــنس رـــــــبـــــمسيد2 قـــــــــفاوملا

نيتيرادإلا نيتعطاقملاب ليغشتلل نيبدتنم نيريدم
.نيتيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيــسلا نـّيــــعي ،8102 ةــنس رــــبمسيد2 قـــــفاوملا0441
نيتيرادإلا نيتعطاقملاب ليغشتلل نيبدتنم نيريدم ،امهامسا

: نيتيتآلا نيتيالولايف

،ةلقرو ةيالو يف ترقتب ،ةداعسوب نيساي –

.يداولا ةيالو يف ريغملاب ،يلمر نيدموب –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــع لوألا عـــــيبر42 يفخّرؤــــــم يــــسائر موــــــسرم
نييـــعت نـــــمضتي ،8102 ةـــــنس رـــــبمسيد2 قـــــفاوملا
دراوـــملا ةــــــيمنتل يــــنطولا زـــــكرملل ماـــــعلا رـــــيدملا
.ةيجولويبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لاــمج دّيــــسلا نـّيــــعــي ،8102 ةـــــنس رـــــبمسيد2 قــــــــفاوملا0441
دراوــــــملا ةــــــيمنتل يـــنطولا زــــــكرــــملل اـــــماع ارـــــيدــم ،يــــــنادـــند
.ةيجولويبلا



ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠١٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠2 ةنس رياربف٠١ 1616

٣١ قــفاوملا٠٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــــمج٦ يفخّرؤــــــم رارــــــق
ىلإ ءاــــضمإلا ضــيوفت نــــمضتي ،٩١٠2 ةــنس يــــــفناج
.ايقيرفإل ماعلا ريدملا

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤1 ماع ناضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

خّرؤملا٣٤2–٧1 مـــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا2٦2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةـــــــنس رــــــبوــتكأ٤ قــــــفاوـــــملا9٣٤1 ماــــــع مّرـــــــحم٣1 يــــــــــف
نوؤـــــــشلا ةرازوــــــــل ةــــــيزـــكرملا ةرادإلا مـــــــيــظنت نـــــــمـــضتملاو
،ةــــيجراخلا

خّرؤملا281–٧1 مقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
يذــــلا٧1٠2 ةـــنس وــــيام92 قــــفاوملا8٣٤1 ماــــع ناـــضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٦1 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو٦1٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا٧٣٤1 ماع بجر
ةرازوب ايقيرفإل اماع اريدم ،ينوميم نايفس دّيسلا نييعت
،ةيجراخلا نوؤشلا

: يتأي ام رّرقي

،يــــنوميم ناـــــيفس دّيـــــسلا ىلإ ضّوـــــــفي : ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودــــح يف ءاـــضمإلا ،اــــيقيرفإل ماعــــلا رــــيدملا

.تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةــيجراخلا نوؤـــشلا ريزو

ةّيمـــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــمج٦ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.91٠2 ةنس يفناج٣1

لهاسم رداقلا دبع

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

٣١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج٦ يفخّرؤـــم رارــــق
ىلإ ءاــــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،٩١٠2 ةـــنس يــــفناج
.تاــفيرشتلل ماــعلا رـــيدملا

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤1 ماع ناضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

خّرؤملا٣٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا2٦2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــنس رــــــــبوــــتكأ٤ قــــــفاوـــــملا9٣٤1 ماــــــع مّرــــــــحم٣1 يــــــــف
نوؤـــــــشلا ةرازوــــــــل ةـــــــيزــــكرــــملا ةرادإلا مــــــيـــظنت نـــــــمــــضتملاو
،ةيجراخلا

خّرؤملا281–٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا٧1٠2 ةــــنس وـــــيام92 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ناـــــضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفتب ةموكحلا ءاضعأل صخري

٦1 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو٦1٠2 ةـــنس لـــــيربأ٤2 قـــــفاوملا٧٣٤1 ماـــــع بـــــــجر
تاــــــفيرشتلل اـــــماع ارـــــيدم ،ناــــمرقم ساـــــنول دّيــــسلا نييــــــعت
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

،ناـــــمرقم ساــــنول دّيـــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،تافيرشتلل ماعلا ريدملا

.تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج٦ يف رـــــئازجلاب رّرـــح
.91٠2 ةنس يفناج٣1

لهاسم رداقلا دبع

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥
1717م٩١٠2 ةنس رياربف٠١

٣١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج٦ يفخّرؤـــــم رارـــــق
ىلإ ءاضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،٩١٠2 ةـــــنس يـــــفناج
.ابوروأل ماعلا ريدملا

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤1 ماع ناضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

خّرؤـملا٣٤2–٧1 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو–
٧1٠2 ةــــنس تـــــشغ٧1 قــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــــعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا2٦2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــنس رــــــبوتكأ٤ قـــــــفاوــملا9٣٤1 ماــــــع مّرــــــحم٣1 يف

نوؤــــــــــشلا ةرازوـــــــــل ةــــــــيزــــكرملا ةرادإلا مــــــــيظنت نـــــــــمــضتملاو
،ةــــيجراخلا

خّرؤملا281–٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا٧1٠2 ةـــنس وـــيام92 قــــفاوملا8٣٤1 ماــــع ناــــضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٥2 يف خّرؤملا يسائرلا موــــسرملا ىلع عالــــطالا دـــــعبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا9٣٤1 ماع ناضمر
ةرازوـــب اـــبوروأل اـــماع ارــــيدم ،شاــــنح دـــــمحم دّيسلا نييــــعت
،ةيجراخلا نوؤشلا

: يتأي ام رّرقي

ريدملا ،شانح دـمحم ّديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
نوؤشلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ابوروأل ماعلا
.تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيجراخلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــقلا اذـــــه رـــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـفاوملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج٦ يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.91٠2 ةنس يفناج٣1

لهاسم رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

٣١ قـــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج٦ يفخّرؤـــــم رارـــــق
ىلإ ءاـضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،٩١٠2 ةــــنس يــــفناج
.اكيرمأل ماعلا ريدملا

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذــلا2٠٠2 ةـــنس رـــبمفون٦2 قــــفاوملا٣2٤1 ماــــع ناــــضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

خّرؤملا٣٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤـملا2٦2–٧1 مـــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
٧1٠2 ةــــنس رـــــــبوتكأ٤ قــــــفاوملا9٣٤1 ماــــــع مّرـــــحم٣1 يف

نوؤـــــــــــشلا ةرازوــــــــل ةــــــيزكرملا ةرادإلا مــــــــيظنت نـــــــــمضتملاو
،ةـــــــيجراخلا

خّرؤملا281–٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا٧1٠2 ةنـــس وـــــيام92 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ناـــــضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٥2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا9٣٤1 ماع ناضمر
اكيرمأل اماع اريدم ،حارق نب نامحرلا دبع دّيسلا نييعت
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

،حارق نب نامحرلا دبع ّديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،اكيرمأل ماعلا ريدملا
.تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيجراخلا نوؤشلا

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــقلا اذـــــه رــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوملا٠٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمج٦ يف رـــئازجلاب رّرـــــح
.91٠2 ةنس يفناج٣1

لهاسم رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

يفناج٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يفخّرؤم رارق
ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٩١٠2 ةنس
.ايسونايقوأو ايسآل

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤1 ماع ناضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

خّرؤــملا٣٤2–٧1 مـــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
٧1٠2 ةــــنس تــــشغ٧1 قــــفاوملا8٣٤1 ماــــع ةدـــــعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو



ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠١٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٥2 يف خّرؤملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلع عالـــطالا دــــعبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا9٣٤1 ماع ناضمر
ةددعتملا تاقالعلل اماع اريدم ،ناهدالب ديشر دّيسلا نييعت
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب فارطألا

: يتأي ام رّرقي

ريدملا ،ناهدالب ديشر ّديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،فارطألا ةددعتملا تاقالعلل ماعلا

.تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو مساب

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــه رـــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج٦ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.91٠2 ةنس يفناج٣1

لهاسم رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

يفناج٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يفخّرؤم رارق
ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٩١٠2 ةنس

.جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلاو ةيلصنقلا نوؤشلل
––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤1 ماع ناضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

خّرؤملا٣٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا2٦2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةـــــنس رــــــبوتكأ٤ قـــــــفاوـــــملا9٣٤1 ماــــــــع مّرـــــــــحم٣1 يـــــــــف
نوؤــــــــشلا ةرازوـــــــــل ةــــــيزــــكرــملا ةرادإلا ميـــــــــــظنت نــــــــــمضتملاو
،ةــــــــيجراخلا

خّرؤملا281–٧1 مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
يذــــلا٧1٠2 ةــــنس وـــــيام92 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ناـــــضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٥2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا9٣٤1 ماع ناضمر
نوؤــشلل اــــــماع ارــــــيدم ،يرـــــباص نـــــب دـــــــمحم دّيـــــــسلا نييـــــــعت
نوؤـــشلا ةرازوـــــب جراـــــخلا يف ةـــــينطولا ةــــيلاجلاو ةــــــيلصنقلا
،ةــــــيجراخلا

: يتأي ام رّرقي

،يرباص نب دـمحم دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
،جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلاو ةيلصنقلا نوؤشلل ماعلا ريدملا

خّرؤـملا2٦2–٧1 مــــقر يــــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
٧1٠2 ةـــــنس رــــــبوتكأ٤ قــــــفاوملا9٣٤1 ماــــــع مّرـــــــحم٣1 يف

نوؤـــــــــشلا ةرازوــــــــل ةـــــــيزكرملا ةرادإلا مـــــــــيظنت نـــــــــمضتملاو
،ةيجراخلا

خّرؤــملا281–٧1 مــقر يذـــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذلا٧1٠2 ةنس ويام92 قفاوملا8٣٤1 ماع ناضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٦1 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو٦1٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا٧٣٤1 ماع بجر
ايسونايقوأو ايسآل اماع اريدم ،دانق نيدموب دّيسلا نييعت
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

ريدملا ،دانق نيدموب دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
،هـــــــتايحالص دودــــــح يف ءاـــــضمإلا ،اـــــيسونايقوأو اـــــيسآل ماـــــعلا

.تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو مساب

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــــه رــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـفاوملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج٦ يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.91٠2 ةنس يفناج٣1

لهاسم رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يفخّرؤم رارق
ىلإ ءاضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،٩١٠2 ةــــنس يــــفناج
.فارطألا ةددعتملا تاقالعلل ماعلا ريدملا

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤1 ماع ناضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

خّرؤملا٣٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا2٦2–٧1 مــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىــــــضتقمبو–
٧1٠2 ةـــــــنس رــــــــبوــــتكأ٤ قـــــــفاوــــملا9٣٤1 ماــــــــــع مّرـــــــــحــم٣1 يف

نوؤــــــــشلا ةرازوــــــــل ةــــــيزـــــكرملا ةرادإلا مــــــــيظنت نــــــــــــــمـضتملاو
،ةــــــــيجراخلا

خّرؤـملا281–٧1 مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذلا٧1٠2 ةــــــنس وـــــيام92 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ناـــــــضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري



٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥
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،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
.تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رـــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج٦ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.91٠2 ةنس يفناج٣1

لهاسم رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يفخّرؤــــم رارــــق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نــــمـــضتي ،٩١٠2 ةــــــنس يـــــفناج
.قيثوتلاو مالعإلاو لاصتالل ماعلا ريدملا

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤1 ماع ناضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

خّرؤملا٣٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــنس تــــشغ٧1 قـــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا2٦2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــــنس رــــــــبوتكأ٤ قــــــــفاوملا9٣٤1 ماــــــــع مّرــــــــحم٣1 يف

نوؤــــــــشلا ةرازوـــــــل ةــــــيزكرملا ةرادإلا مــــــــيظنت نـــــــــمضتملاو
،ةيجراخلا

خّرؤملا281–٧1 مـقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو–
يذلا٧1٠2 ةنس ويام92 قفاوملا8٣٤1 ماع ناضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو٤1٠2 ةنس ويلوي٦1 قفاوملا٥٣٤1 ماع ناضمر
اماع ارـــيدم ،فــــيرشلا يلـــــع نـــــب زــــيزعلا دـــــبع دّيـــــسلا نييــــــعت
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب قيثوتلاو مالعإلاو لاصتالل

: يتأي ام رّرقي

يلع نب زـــيزعلا دـــبــع دّيــــسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
ءاضمإلا ،قيثوتلاو مالعإلاو لاصتالل ماعلا ريدملا ،فيرشلا

ىلع ،ةــيجراخلا نوؤــــشلا رـــيزو مــساب ،هـــتايحالص دودــــح يف
.تارّرقملاو قئاثولا عيمج

ةّيـــــــــمـسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذـــــــه رــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج٦ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.91٠2 ةنس يفناج٣1

لهاسم رداقلا دبع

٣١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج٦ يفخّرؤـــــــم رارــــق
ىلإ ءاضمإلا ضــيوفت نـــــمضتي ،٩١٠2 ةـــــنس يــــــفناج
.نيوكتلاو تاساردلاو فارشتسالل ماعلا ريدملا

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤1 ماع ناضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

خّرؤملا٣٤2–٧1 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــنس تــــــشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ةدـــــــعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤـــملا2٦2–٧1 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو–
نمضتملاو٧1٠2 ةنس ربوتكأ٤ قفاوملا9٣٤1 ماع مّرحم٣1 يف

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

خّرؤملا281–٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا٧1٠2 ةــنس وـــيام92 قــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ناـــضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٥2 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرملا ىلع عالـــطالا دعـــبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا9٣٤1 ماع ناضمر
فارـــشتسالل اــــماع ارــــيدم ،فـــــيركوب دــــــيــمح دّيــــسلا نييــــــعت
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيوكتلاو تاساردلاو

: يتأي ام رّرقي

رـــــيدملا ،فيركوب ديمح ّديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
دودـــــح يف ءاــضمإلا ،نـــــيوكتلاو تاـــساردلاو فارـــشتسالل ماــــعلا

عــــيمج ىلـــــــع ،ةــيجراـــخلا نوؤــــــشلا رـــــيزو مــــساب ،هـــــتاـــيحالـــــص
.تارّرقملاو قئاثولا

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رـــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمج٦ يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.91٠2 ةنس يفناج٣1

لهاسم رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

٣١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج٦ يفخّرؤـــــم رارـــــق
ىلإ ءاضمإلا ضــــيوفت نـــــمضتي ،٩١٠2 ةــــنس يـــــفناج
.دراوملل ماعلا ريدملا

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذـــلا2٠٠2 ةـــنس رـــبمفون٦2 قــــفاوملا٣2٤1 ماــــع ناـــضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي
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خّرؤـــملا2٦2–٧1 مــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو–
٧1٠2 ةـــــــنس رـــــــبوــــتكأ٤ قــــــفاوــــملا9٣٤1 ماــــــــــع مّرــــــحم٣1 يف

نوؤــــــــشلا ةرازوـــــــل ةـــــــيزكرـــــملا ةرادإلا مــــــيظنت نــــــــــمضتملاو
،ةــــــــيجراخلا

خّرؤملا281–٧1 مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
يذـــــلا٧1٠2 ةنـــس وــــيام92 قــــفاوملا8٣٤1 ماــــع ناــــضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٥2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا9٣٤1 ماع ناضمر
ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلل اريدم ،يفتكم لامج دّيسلا نييعت
،ةيجراخلا نوؤشلا

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،يفتكم لامج دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينوناقلا نوؤشلا
.تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيجراخلا نوؤشلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــه رـــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج٦ يف رــــئازجلاب رّرـــح
.91٠2 ةنس يفناج٣1

لهاسم رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يفخّرؤم رارق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٩١٠2 ةنس يفناج
.ةيداصتقالا تالدابملا معدو ةيقرت ريدم

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا2٠٠2 ةـــنس رــــبمفون٦2 قــــفاوملا٣2٤1 ماــــع ناـــضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

خّرؤــملا٣٤2–٧1 مــقر يسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
٧1٠2 ةــنس تــــشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤــملا2٦2–٧1 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
٧1٠2 ةـــــــــنس رــــــبوــــتكأ٤ قــــــــفاوـــملا9٣٤1 ماــــــع مّرــــــحم٣1 يف

نوؤــــــــشلا ةرازوــــــــل ةـــــيزـــــكرملا ةرادإلا مـــــــــيظنت نــــــــــمضتملاو
،ةـــــــيجراخلا

خّرؤملا281–٧1 مــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو–
يذــــلا٧1٠2 ةــــنس وـــــيام92 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ناـــــضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

خّرؤــملا٣٤2–٧1 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو–
٧1٠2 ةـــــنس تـــــــشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ةدــــــــعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤـــملا2٦2–٧1 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــضتقمبو–
٧1٠2 ةـــــــنــس رــــــبوتكأ٤ قــــــفاوـــملا9٣٤1 ماـــــع مّرــــــحم٣1 يف

نوؤــــــــــشلا ةرازوــــــــــل ةــــــيزكرملا ةرادإلا مـــــــــيظنت نـــــــــــمضتملاو
،ةـــــــيجراخلا

خّرؤـملا281–٧1 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
يذــــلا٧1٠2 ةــــنس وـــــيام92 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ناـــــضمر٣ يف

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٥2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا9٣٤1 ماع ناضمر
دراوملل اـــــماع ارـــيدم ،ناـــــميلس دـــــئاق نــــــسحل دّيـــــسلا نييـــــــعت
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

،ناميلس دئاق نسحل دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
مـــساب ،هــــتايحالص دودـــــح يف ءاــــضمإلا ،دراوــــملل ماـــعلا رـــيدملا

ليوحتلاو عفدلاب ةصاخلا رماوألا ىلع ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو
فرصلا رماوأ ىلع ةقفاوملا تاركذمو تادامتعالا ضيوفتو
تادارــيإلا تاـــنايبو فــــيراصملاب ةـــصاخلا تاــبثإلا قــــئاثوو
عباطلا تاذ تارارقلا اهيف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلعو
.يميظنتلاو يدرفلا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف رارــــــقلا اذـــــــه رـــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج٦ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.91٠2 ةنس يفناج٣1

لهاسم رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

٣١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــمج٦ يفخّرؤـــــم رارـــــق
ىلإ ءاــضمإلا ضــيوفت نـــمضتي ،٩١٠2 ةنـــس يــــفناج
.ةينوناقلا نوؤشلا ريدم

––––––––––

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٠٤–2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤1 ماع ناضمر12
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص دّدحي

خّرؤملا٣٤2–٧1 مـــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
٧1٠2 ةــــنس تــــشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماــــع ةدـــــعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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٥2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قـفاوملا9٣٤1 ماــــع ناــــضمر
تالدابملا معدو ةيقرتل اريدم ،دياقلب مساقلب دّيسلا نييعت
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ةيداصتقالا

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،دياقلب مساقلب دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
دودـــــــح يف ءاـــــضمإلا ،ةــــــيداصتقالا تالداــــــبملا مـــــعدو ةـــــيقرت

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارّرقملاو

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــــه رـــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٣1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٦ يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس يفناج

لهاسم رداقلا دبع

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ربمتبس٣2 قفاوملا٠٤٤١ ماع مرحم٣١ يفخّرؤم رارق
يذ٩2 يفخّرؤملا رارـقلا مـــّمتيو لّدـــعي  ،٨١٠2 ةـــنس

٥١٠2 ةــــنس رـــــبوتكأ٣١ قـــــفاوملا٦٣٤١ ماـــــع ةــــجحلا
ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيــمسالا ةـــمئاقلا ددــــحي يذلا

ةــــيكلفلا ءاـــــيزيفلاو كلـــــفلا مــــــلع يف ثــــــحبلا زـــــكرم
.ةـــيضرألا ءاـــيزيفلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣2 قفاوملا٠٤٤1 ماع  مرحم٣1 يف خّرؤم رارق بجومب
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ممتتو لّدعت ،81٠2 ةنس ربمتبس
ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم ةرادإ سلجم
يذ92 يف خّرؤملا رارقلا يف ةروكذملا ةيضرألا ءايزيفلاو
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربوتكأ٣1 قفاوملا٦٣٤1 ماع ةجحلا
ملع يف ثحبلا زكرم ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا
 : ىتأي امك ،ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا

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

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

،يــنطولا عاــــفدلا رــــيزو لــــثمم ،ناـــسح يوالــــلا دــــبع–
،اوضع

ثحبلاو يلاـعلا مـــيلعتلا رـــيزو ةـــلثمم ،ةــــيدرو دــــيزوب–
،اوضع ،يملعلا

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

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

ةــيمومعلا لاــــغشألا رــــيزو لــــثمم ،دـــــمحم نــــيديحم–
،اوضع ،لقنلاو

،اوضع ،ةقاطلا ريزو لثمم ،كلاملا دبع شوكع–

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

،ةينطولا ةيبرتلا ةريزو لثمم ،ديمحلا دبع شديرق–
،اوضع

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

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

زكرمل يملعلا سـلجملا ةـــسيئر ،ةــــنيسح توــــبركوب–
،ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءاـيزيفلاو كلــفلا مــــلع يف ثــــحبلا

،اوضع

يف ثــــــحبلا ةدـــــــحو رـــــيدم ،دــــــــيمحلا دـــــــبع ناـــــكد نـــــــب–
،اوضع ،تسغنمات

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

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

ربمسيد71 قفاوملا0441ماعيناثلاعيبر9يفخّرؤم رارــق
ةــــــــــــيمومعلاتاــــــــسسؤملاةـــــــــــــمـــئاقددـــــــــــحي ،8102ةـــــــــــنس

ىلعتاــــقباسملاءارـــــجإمــــــيظنتلةــــــلهؤملانــــــيوكتلل
قاـــحتلاللةــينهملاتاـــــناحتمالاوتاراــــبتخالاساـــــــسأ
نــــــمألاب ةـــــصاخلاكالـــــسأللةـــــــيمتنملابـــــترلاضــــــــــــعبب
.يـــــــنطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـــــــئيهـتلاو ةــــــيلـــحملا تاــــــعاـــمجلاو ةــــــيلـــخادلا رــــــيزوّنإ
،ةينارمعلا

رفص21 يف خّرؤملا541-66 مقرموسرملا ىضتقمب–
ريرحتب قلعتملاو6691 ةنسوينوي2 قفاوملا6831 ماع
يتلايدرفلاوأيميظنتلاعباطلاتاذتارارقلاضعبرشنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضومهت

خّرؤـملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةـــنس تــــشغ71 قــــــفاوملا8341 ماــــع ةدــــــعقلا يذ52 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا742-49 مــــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
يذلا4991 ةنستشغ01 قفاوملا5141 ماع لّوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤــملا223-01 مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
0102 ةـــــنسرــــــبمسيد22 قـــــفاوملا2341 ماــــعمرــــحم61 يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ينطولا نمألاب ةصاخلا كالسألل
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،ناــــــينبلا نيـــــع ،“حـــــضاو دـــــــمـــحم“ ةــــــــطرشلا ةــــسردم–
،رئازجلا

،سابعلب يديس ،“دمـــحم يبيط“ ةـــطرشلا ةـــسردم–

،ةبانع ،“يريذخ يداهلا“ ةطرشلا ةسردم–

،ةنيطنسق ،“ لافج رامع “ ةطرشلا ةسردم–

،ءاضيبلا رادلا ،“ ةيعيارد دمحأ “ ةطرشلا ةسردم–
.رئازجلا

: ةطرش نوع ةبترب قاحتلالل ةبسنلاب *

،ءاضيبلا رادلا ،“ ةيعيارد دمحأ “ ةطرشلا ةسردم–
،رئازجلا

،ناــــينبلا نيــــع ،“ حــــضاو دمـــحم “ ةــــطرشلا ةــــسردم–
،رئازجلا

،سابعلب يديس ،“ دمـــحم يبيط “ ةــــطرشلا ةـــسردم–

،ةبانع ،“ يريذخ يداهلا “ ةطرشلا ةسردم–

،ةنيطنسق ،“ لافج رامع “ ةطرشلا ةسردم–

،ركسعم ةطرشلا ةسردم–

،ةسبت ةطرشلا ةسردم–

،ةليسملا ةطرشلا ةسردم–

،ةملاق ،فوقشوب ،“ راون يحبار “ ةطرشلا ةسردم–

،فلشلا ،“ يفسوي دــــمحمأ “ ةطرشلا ةسردم–

،فيطس ةطرشلا ةسردم–

،سارهأ قوس ،هتاردس ةطرشلا ةسردم–

.ةليم ةطرشلا ةسردم–

نيوكتللةيمومعلاتاسسؤملايريدمنكمي:3 ةداملا
دـــنع ،ررـــقم بـــجومب اوــــئشني نأ ،هالــــــعأ2ةداــــملايفةروــــــكذملا
.ةقحلم ناحتما زكارم ،هصخي اميف لكو ةجاحلا

ةـفلكملا ةـــــطلسلا ىلإ ررـــــقملا نــــم ةـــخسن غــــيلبت بـــــجي
)01( ةرشع لجأ يف يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولاب
.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رـــــــشني :4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوملا0441ماـــــعيــــناثلاعــــيبر9يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.8102ةنسربمسيد71

يودب نيدلا رون

يف خّرؤملا491-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2102 ةنسليربأ52 قفاوملا3341 ماعةيناثلا ىدامج3
صوــحفلاو تاـــــناحتمالاو تاـــــقباسملا مـــــيظنت تاــــيفيك ددـــــحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم91 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداـملا
3341 ماعةيناثلا ىدامج3 يف خرؤملا491-21 مقر يذيفنتلا
اذــه فدـــــهي ،هالـــــعأ روــــكذملاو2102 ةــــنسلــــيربأ52 قــــــفاوملا
نــــــيوكتللةـــــيمومعلاتاــــــسسؤملاةــــمئاق دــــيدحتىلإ رارــــــقلا
تارابتخالاساسأىلعتاقباسملاءارـــجإمـــــيظنتلةـــــلهؤملا

ةــيمتنملابـــــترلاضــــعببقاـــحتلاللةــــينهملاتاـــــناحتمالاو
 .ينطولا نمألاب ةصاخلاكالسألل

ساسأىلعتاقباسملاءارجإميظنتدنسُي:2 ةداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا ىلإ ةينهملا تاناحتمالاوتارابتخالا
: هاندأ ةروكذملا نيوكتلل

لّوأ ديمع ،ةطرش بقارم بترب قاحتلالل ةبسنلاب *
: ةطرش ظفاحمو ةطرش ديمع ،ةطرشلل

.رئازجلا ،“ يسنوت يلع “ ةطرشلل ايلعلا ةسردملا–

: ةطرشلل لّوأ مزالم ةبترب قاحتلالل ةبسنلاب *

،رئازجلا ،“ يسنوت يلع “ ةطرشلل ايلعلا ةسردملا–

ديجملا دبع “ ينطولا نمألل ةيقيبطتلا ةسردملا–
،ةديلبلا ،ةعموصلا ،“ ديبزوب

،ناـــــــينبلا نيــــــع ،“ حــــــضاو دمــــــحم “ ةــــــطرشلا ةــــسردم–
،رئازجلا

،سابعلب يديس ،“ دمـــحم يبيط “ ةطرشلا ةسردم–

.ةبانع ،“يريذخ يداهلا “ ةطرشلا ةسردم–

ةطرشلل يسيئر شتفم يتبترب قاحتلالل ةبسنلاب *
: ةطرش شتفمو

ديجملا دبع“ ينطولا نمألل ةيقيبطتلا ةسردملا–
،ةديلبلا ،ةعموصلا ،“ ديبزوب

،ناـــــينبلا نيـــــع ،“ حــــضاو دمـــحم“ ةـــــطرشلا ةـــــسردم–
،رئازجلا

،سابعلب يديس ،“ دمـــحم يبيط “ ةطرشلا ةسردم–

.ةبانع ،“يريذخ يداهلا “ ةطرشلا ةسردم–

ةــــــطرشلل لّوأ ظــــــفاح يـــــتبترب قاـــــحتلالل ةــــــــبسنلاب *
: ةطرشلا ظفاحو

دـــيجملا دـــــبع“ يـــنطولا نــــمألل ةــــيقيبطتلا ةـــــسردملا–
،ةديلبلا ،ةعموصلا ،“ ديبزوب
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ةقاطلا ةرازو

٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر2١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
مـيظنت نـــــــمضتي ،٨١٠2 ةــــــنس رــــــبمسيد٠2 قـــــــفاوملا
.بتاكم يف ةقاطلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةقاطلا ريزوو

يف خّرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
٧1٠2 ةــــــنس تــــــشغ٧1 قــــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ةدـــــــــعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥991 ةــنس رــــياربف٥1 قــــفاوملا٥1٤1 ماــــع ناـــضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٣91-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

خّرؤملا2٠٣-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةــنس رــــبمسيد2 قـــــفاوملا٧٣٤1 ماــــــع رفـــــص٠2 يف

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤــملا٣٠٣-٥1 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
٥1٠2 ةـــــــنس رــــــبمسيد2 قـــــفاوــــملا٧٣٤1 ماـــــــع رــــــفص٠2 يف

لّدعملا ،ةقاطلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٧٣٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا٣٠٣-٥1 مقر يذيفنتلا

،هالــــعأ روــــــكذملاو مــــمتملاو لدــــــعملا ،٥1٠2 ةــــــنس ربــــــمسيد2
ةقاطلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ىلإ رارقلا اذه فدهي

.بتاكم يف

نــم تاــــقورحملل ةــــماعلا ةــــيريدملا نوـــــكتت :2 ةداملا
: )2( نيتيريدم

،اهيلع ةظفاحملاو تاقورحملا ريوطت ةيريدم -١
: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث لمشتو

نم نوكتتو ،دراوملا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: بتاكم )٣( ةثالث

تاقورحملا نع بيقنتلا تاطاشن ةعباتم بتكم –1
،اهنع ثحبلاو

يـــــــنطولا يــــــمجنملا لاــــــجملا ةـــــــــعباـــتم بـــــــتكم –2
،تاقورحملل ةيمجنملا تادنسلاو

ةيدودرمو تاقورحملا تاطايتحا ةعباتم بتكم –٣
.رفحلا طاشنو ةيلازلزلا تاطاشنلا

تامدخلاو نماكملا لالغتسال ةيعرفلا ةيريدملا - ب
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو،ةيلورتبلا

نــــــماكم لالــــــــــغــتسا تاـــــــطاشن ةــــــعباــتم بـــــــتكم –1
،تاقورحملا

،تاقورحملا نماكم ةيدودرم ةعباتم بتكم –2

.ةيلورتبلا تامدخلا ةعباتم بتكم –٣

،نــــــماكملا ىلــــــع ةـــظفاحملل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا - ج
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

لالغتساو ثحبلا دوقع عيراشم ةعباتم بتكم –1
 ،تاقورحملا

تانايبو ريوطتلا عيراشم ليلحتو ةعباتم بتكم –2
.تاقورحملا جاتنإ

اــهقيوستو اهـــليوحتو تاــــقورحملا لــــقن ةــــيريدم -2
تايريدم )٣( ثالث  لمشتو،ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوتو
: ةيعرف

نم نوكتتو ،تاقورحملا لقنل ةيعرفلا ةيريدملا - أ
: بتاكم )٣( ةثالث

رــبع تاـــقورحملا لــــقـن ةـــعباتمو مــــييقت بتــــكم –1
 ،تاونقلا

تاقورحملل يرحبلا لقنلا ةعباتمو مييقت بتكم –2
،ةيلورتبلا ئناوملا رييست ةعباتمو

لــــــقن تازاــــيتما حـــــنم تاـــــبلط ةـــــــعباتم بــــــتكم –٣
.تاـــــقورحملا

تاــــــــقورحملا لـــــــيوــحتل ةـــــــيعرـــفلا ةـــــــــيرـــيدملا - ب
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،اهقيوستو

 ،ريركتلا تاطاشن ةعباتم بتكم –1

يــعيبطلا زاـــغلا عــــييمت تاـــــطاشن ةــــــعباتم  بــــــتـــكم –2
،تازاغلا لصفو

تاطاشنلا ةيدودرم مييقتو ةعباتمو ريوطت بتكم –٣
،ةيئايميكورتبلا

.تاقورحملا قيوست ةعباتم بتكم –٤

،ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوتل ةيعرفلا ةيريدملا - ج
: )2( نيبتكم نم نوكتتو
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نم نوـــكتتو،ةــــيوونلا ةــــقاطلل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا - ج
: )2( نيبتكم

،ةيوونلا تاقيبطتلا بتكم –1

.ةيوونلا ءابرهكلا بتكم –2

فارشتسالاو تاساردلل ةـماعلا ةيريدملا نوكتت :٤ ةداملا
: )2( نيتيريدم نم

تاــــــــيريدم )٣( ثالــــــث لـــــمشتو،فارــــــــشتسالا ةـــــيريدم -١
: ةـــــيعرف

نوكتتو ،ةيفارشتسالا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: )2( نيبتكم نم

 ،ةيفارشتسالا لاغشألاو تاساردلا دادعإ بتكم –1

.يوقاطلا فارشتسالا تايلآ ريوطت بتكم –2

ةيــــلورتبلا قاوـــــــسألا لــــــيلحتل ةــــــيعرفلا ةــــــــيريدملا - ب
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيزاغلاو

 ،يلورتبلا قوسلا ليلحت بتكم –1

.يزاغلا قوسلا ليلحت بتكم –2

نم نوكتتو ،ةيوقاطلا ةظقيلل ةيعرفلا ةيريدملا - ج
: )2( نيبتكم

تايجيتارتسالاو تاسايسلا ليلحتو ةعباتم بتكم –1
 ،ةيوقاطلا

.ةيوقاطلا تاريدقتلا ليلحتو ةعباتم بتكم –2

ثالث لمشتو ،تايئاصحإلاو تاساردلا ةيريدم -2
: ةيعرف تايريدم )٣(

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،تاساردلل ةيعرفلا ةـــيريدملا - أ

 ،عاطقلا ريوطت ططخم ةعباتم بتكم –1

تاــــــعاطقلا نيـــــب اـــــم لاـــــــــــغشألا ةــــــــــعباتم بــــــتـــــــكم –2
.تارامثتسالاو

لـــــــــئاصحلاو تاــــــــــيئاصحإلل ةــــــــــــيعرفلا ةـــــــــيريدملا - ب
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،تاصيخلتلاو

،تايئاصحإلا بتكم –1

.تاصيخلتلاو لئاصحلا بتكم –2

نوكتتو ،يداصتقالا طبضلل ةــــــــــــيعرفلا ةـــــــــيريدملا - ج
: )2( نيبتكم نم

،ةيابجلا ناديم يف ةسايسلا قيبطت ةعباتم بتكم –1

.يداصتقالا طبضلل ريبادتلا ديسجت ةعباتم بتكم –2

نم ةيلاملاو ةرادإلل ةماعلا ةيريدملا نوكتت :٥ ةداملا
: )2( نيتيريدم

تاجتنملا عيزوتو نيزخت تاطاشن ةعباتم بتكم –1
 ،ةيلورتبلا

تاجتنملاب ةينطولا قوسلا نيومت ةعباتم بتكم –2
.ةيلورتبلا

تاقاطلاو زاغلاو ءابرهكلل ةماعلا ةيريدملا نوكتت :٣ ةداملا
: )2( نيتيريدم نم ةددجتملاو ةديدجلا

نيتيريدم لمشتو،زاغلا عيزوتو ءابرهكلا ةيريدم -١
: )2( نيتيعرف

)٣( ةثالث نم نوكتتو،ءابرهكلل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: بتاكم

ةـــــبرهكلل يــــمومعلا جــــمانربلا ةــــــــعباتم بـــــتكم –1
 ،ءابرهكلا عيزوت طاشنو

،ءابرهكلا جاتنإ تآشنم زاجنإ ةعباتم بتكم –2

ءاــــبرهكلا لــــــــــقن تآــــــــشنم زاـــــــجنإ ةــــــــــعباتم بــــــتكم –٣
.ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلا رييستو

نـــم نوـــــكتتو،زاــــغلا عــــيزوتل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا - ب
: )2( نيبتكم

،زاغلا لقن تآشنم زاجنإ ةعباتم بتكم –1

زاـــــــــغلل يـــــــمومعلا عــــــيزوتلا جــــمارب دادـــــــــــعإ بــــــتكم –2
.اــــــهتعباتمو

ةـــيلاعفلاو ةددـــجتملاو ةدــــيدجلا تاــــقاطلا ةــــيريدم -2
: ةــيعرف تاـــيريدم )٣( ثالــــث  لمــــشتو،ةـــيوقاطلا

ةددــجتملاو ةدــــيدجلا تاــــقاطلل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا - أ
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

تاـــــقاطلا رـــــيوطت جــــمانرب ذـــــيفنت ةـــــعباتم بـــــتكم –1
،ةددجتملا

جاـــــــتنإ رــــــيوطتب ةـــــقلعتملا تاــــــساردلا بتـــــــــكم –2
.ءابرهكلا

نم نوكتتو ،ةيوقاطلا ةيلاعفلل ةيعرفلا ةيريدملا - ب
: بتاكم )٣( ةثالث

داــصتقال ةــينطولا تاردـــقلا مــييقت ةـــعباتم بـــتكم –1
،ةقاطلا

،ةيوقاطلا ةيلاعفلا جمارب زاجنإ ةعباتم بتكم –2

يف ةــــــقاطلا لاـــــمعتسا دـــــيشرت ةـــــــعباتم بــــــتكم –٣
.ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ
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)٤( عـــــبرأ لـــــــــمشتو،لــــــئاسولاو ةـــــيلاملا ةــــــــيريدم -١
: ةيعرف تايريدم

نوكتتو،ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: )2( نيبتكم نم

 ،ةينازيملا تاريدقت بتكم –1

.ةبساحملا بتكم –2

،تاــــــقفصلاو زــــيهجتلا جــــماربل ةــــــيعرفلا ةــــــــيريدملا - ب
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

 ،تازيهجتلا جمارب بتكم –1

.ةيمومعلا تاقفصلا بتكم –2

نــــــم نوـــــكتتو،ةــــماعلا لــــــــئاسولل ةــــــيعرفلا ةـــــيريدملا - ج
: )2( نيبتكم

 ،ةنايصلاو كالمألا رييست بتكم –1

.نيومتلا بتكم –2

)٣( ةثالث نم نوكتتو،يلآلا مالعإلل ةيعرفلا ةيريدملا - د
: بتاكم

 ،عاطقلل ةيتامولعملا ةمظنألا بتكم –1

،عاطقلا ةبسوح بتكم –2

.يلآلا مالعإلا لكايه ةنايص بتكم –٣

)٣( ثالث لـــــــــمشتو،ةيرشبلا دراوملا ةــــــــيريدم -2
: ةيعرف تايريدم

نوكتتو،نيمدختسملا رييستل ةيعرفلا ةـــــــــيريدملا - أ
: بتاكم )٣( ةثالث نم

 ،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم رييست بتكم –1

،ريطأتلا يمدختسم رييست بتكم –2

ريغ حلاصملا يمدختسم رييست ةعباتم بتكم –٣
.ةزكرمملا

دراوملا ريوطتو نيوكتلل ةيعرفلا ةـــــــــيريدملا - ب
: )2( نيبتكم نم نوكتتو،ةيرشبلا

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا جمارب دادعإ بتكم –1
 ،فراعملا ديدجتو

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا مييقتو ةعباتم بتكم –2
.فراعملا ديدجتو

نوكتتو ،فيشرألاو قئاثولل ةيعرفلا ةـــــــــيريدملا - ج
: )2( نيبتكم نم

 ،قيثوتلا بتكم –1

.فيشرألا بتكم –2

ةينوناقلا تاساردلاو ميظنتلا ةيريدم لمشت :٦ ةداملا
: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث

نوكتتو ،ةقاطلاب صاخلا ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا - أ
: )2( نيبتكم نم

 ،تاقورحملاب ةصاخلا صوصنلا عيراشم بتكم –1

ءاــــــبرهكلاب ةــــصاخلا صوــــصنلا عــــيراشم بــــــتكم –2
.ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلاو زاغلاو

نم نوـكـتـتو،ماـعـلا مـيـظـنـتـلـل ةـيــعرــفــلا ةــيرــيدملا - ب
: )2( نيبتكم

 ،صوصنلا عيراشم ةقباطم ةعباتم بتكم –1

.ةيعاطقلا صوصنلا عيراشم ليلحت بتكم –2

،تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا - ج
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

 ،ةينوناقلا تاساردلا بتكم –1

.تاعزانملا بتكم –2

تايريدم )٣( ثالث كالمألا ةيامح ةيريدم لمشت :٧ ةداملا
: ةيعرف

ةـــــــــبقارملاو يـــــــــــعانصلا نــــــــمألل ةـــــــــيعرفلا ةــــــــــيريدملا - أ
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو،ةينقتلا

 ،يعانصلا نمألا بتكم –1

،ةينقتلا ةبقارملا بتكم –2

.ريياعملاو سيياقملا بتكم –٣

نم نوــــــكتتو،ةـــــئيبلا ةــــــــيامحل ةـــــيعرفلا ةـــــــــيريدملا - ب
: )2( نيبتكم

 ،يئيبلا ميظنتلا بتكم –1

.ةيئيبلا ثداوحلا تاليلحتو تاقيقحتلا بتكم –2

،ةـــــــساسحلا داوــــــملا رــــــــــييستل ةــــــــــيعرفلا ةــــــــــيريدملا - ج
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

 ،ةساسحلا داوملاب صاخلا ميظنتلا بتكم –1

داوملل تادامتعالاو تاصيخرتلا حنم بتكم –2
.ةساسحلا

)2( نيتيريدم يلودلا نواعتلا ةيريدم لمشت :٨ ةداملا
: نيتيعرف

نم نوكتتو ،ةــــيئانثلا تاــــقالعلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا - أ
: بتاكم )٣( ةثالث

 ،ابوروأ بتكم –1

،ايسآ بتكم –2

.اكيرمأ بتكم –٣
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ناضمر51 يف خّرؤملا11-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا0241 ماع
،هنم98 ةداملا اميس ال ،0002 ةنسل ةيلاملا

مّرحم32 يف خّرؤــــملا31-01 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نوناق نمضتملاو0102 ةنس ربمسيد92 قفاوملا2341 ماع
،هنم67 ةداملا اميس ال ،1102 ةنسل ةيلاملا

عيبر81 يف خّرؤملا12-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو5102 ةنس رـــبمسيد03 قــــفاوملا7341 ماــــــع لّوألا
رـــــــــيوطتلاو يــــــــملعلا ثـــــــــــحبلا لوـــــــــــح يـــــــــــهيجوتلا نوـــــــناقلا
،يـــــــجولونكتلا

يف خّرؤملا342-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
7102 ةــــــنس تــــــــشغ71 قـــــــفاوــــملا8341 ماـــــع ةدــــــــــعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا414-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2991 ةنس ربمفون41 قفاوملا3141 ماع ىلوألا ىدامج91 يف

لّدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،مّمتملاو

يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــلا5991 ةـــنس رــــياربف51 قـــــفاوملا5141 ماـــــع ناـــــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

52 يف خّرؤملا771-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
تايفيك ددحي يذلا5991 ةنس وينوي42 قفاوملا6141 ماع مرحم
هناونعيذلا203-280 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييسـت
،“ةــــيجولونقتلاةـــــيمنتلاويــــملعلاثـــــحبلليــــنطولاقودــــــنصلا“
،مّمتملاولّدعملا

خّرؤـــملا693-11 مــــقر يذــــيفنتلا موـسرملا ىــــضتقمبو –
1102 ةــنس رـــبمفون42 قــــفاوملا2341 ماــــع ةــــجحلا يذ82 يف

ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ

خّرؤملا793-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
1102 ةنس ربمفون42 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ82 يف

تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا رييستب ةصاخلا دعاوقلا ددحي يذلا
،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا

يف خّرؤملا77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا3102 ةـنس رــــياني03 قــــفاوملا4341 ماــــع لّوألا عـــــيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

لّوأ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
يذـــــلا2002 ةــــنس رـــــياربف31 قـــــفاوملا2241 ماـــــع ةـــــجحلا يذ
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةصصخملا تاقفنلا ةنّودم ددحي
،ةيدعبلا ةيلاملا ةبقارملل ةعضاخلاو يجولونكتلا

فارـــــــطألا ةددـــــعتملا تاــــقالعلل ةــــــــيعرفلا ةـــــــــيريدملا - ب
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو ،يبرعلاو يقيرفالا نواعتلاو

 ،ايقيرفإ بتكم –1

،ةيبرعلا نادلبلا بتكم –2

.ةيملاعلا تاميظنتلا بتكم –٣

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رـــــــشني :٩ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر21 يف رـــــئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس ربمسيد٠2

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

0441 ماع لوألا عيبر3 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارـق
ةــــــــنّودم ددــــــحي ،8102 ةـــــــنس رــــــــبمفوـن11 قــــــــفاوملا
مقر صاخلا صيصختلا باـسـح تاقفنو تادارــيإ
ثحبللينطولاقودـنــصلا“هناوــنعيذــــلا280-203
.“يجولونكتلاريوطتلاويملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

ماع لاوش8 يف خّرؤملا71-48 مقر نوناقلا ىضتقمب –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو4891 ةنس ويلوي7 قفاوملا4041
،مّمتملاو لّدعملا

بــــجر72 يف خّرؤـــــملا30-49 مــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو  –
نوناق نمضتملاو4991 ةنس ربمسيد13 قفاوملا5141 ماع
،هنم641 ةداملا اميس ال ،5991 ةنسل ةيلاملا

ةـــــجحلا يذ81 يف خّرؤـــــــملا50-99 مــــــقر نوناقلا ىـضـــتقمبو –
نوــــــــــناقلا نــــــــــــــمضتملاو9991 ةـــــــنس لـــــــــيربأ4 قــــــــــفاوــملا9141 ماـــــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ةقاطلا ريزو
ينوطيق ىفطصم

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو
ةيوار نامحرلا دبع
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يف خّرؤــــــملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقلا ىــــــضتقمبو –
يذلا2102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا3341 ماع يناثلا عيبر8
صاخلا صيصختلا باـــسح تاـــــقفنو تادارـــــيإ ةــــمئاق ددـــــحي
يملعلاثحبللينطولاقودنصلا“هناونعيذلا203-280 مقر
،“يجولونكتلاريوطتلاو

: يتأي ام ناررقي

موـــــــسرملا نـــــــــم4 ةداـــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
42 قفاوملا6141 ماع مرحم52 يف خرؤملا771-59 مقر يذيفنتلا

اذه فدهــــي ،هالــــعأ روــــكذملاو مّمتملاو لّدــــعــملا ،5991 ةـــنس وـــينوي
صيــصختلا باــــسح تاـــــقفنو تادارــــيإ ةــــنّودم دـــــيدحت ىلإ رارــــــقلا
ثــحبللينطولاقودـــنصلا“هـــناونعيذلا203-280 مـــقر صاـــخلا
.“يجولونكتلاريوطتلاويملعلا

30-49 مقر رمألانم641 ةداملا ماكحأل اقبط:2 ةداملا
ةنس رـــــبمسيد13 قــــــفاوملا5141 ماـــــع بــــــجر72 يف خّرؤـــــــملا

،مّمتملاو لّدعملا ،٥991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو4991
صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ دّدـحـُت ،هالــــعأ روـــــكذملاو
،هالـــــــعأ ىلوألا ةداــــــملا يف روــــــــكذملا ،203-280 مـــــــقر صاــــــــخلا

: يـــــتأي امــــك

: تاداريإلا ناونعب

عاـــــــطق يف ةـــــينطولا ةــــــسايسلاب ةــــــطبترملا دراوـــــــملا –
،يـــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يــــملعلا ثــــحبلا

،ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلا تامهاسم –

.اياصولاو تابهلا –

: تاقفنلا ناونعب

يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا ريوطتب ةطبترملا تاقفنلا –
تاذ تاـئيـهـلا تاصيصخـت اـهـنــم اــمــيس الو ،يداصتــقالا هــنــيــمــثــتو
ذــــــيفنت ةــــــــــــــــعباتمو رــــــــــــييست وأ/و ذـــــــــــــــيفنتب ةـــــــــــــــــــــفلكملا ةــــــــــيلاملا ةـــــــــــيلالقتسالا

تايقافتالا راطإ يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا عيراشم
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو عم ةمربملا

يف نـــيرخسملا نيثــــحابلل ثــــحبلا تاـــطاشن ةأــــــفاكم –
.ثحبلل ةينطولا جماربلا راطإ

صيــصختلا باــــسح تاـــــقفن ةــــنّودم دّدـــــحت :3 ةداملا
.رارقلا اذهبقحلملايف ،هالعأروكذملا ،203-280 مــقر صاــــخلا

.اهسفن لاكشألا بسح اهليدعت نكميو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:4 ةداملا
يذلا2102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا3341 ماع يناثلا عيبر8 يف

مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي
يـــــملعلاثـــــحبلليـــــنطولاقودـــــنصلا“هــــــناوـــنعيذـــــــلا280-203
.“يـــجولونكتلارــــيوطتلاو

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــــه رـــــــــشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــــفاوــملا0441 ماـــــــع لوألا عــــيبر3 يف رــــئازجلاب رّرـــــــح
.8102 ةنس ربمفوـن11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

203-280 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفن ةنّودم

 : فيراصملا ديدست -1

ةلصتملا رـــئازجلا يف لقـــــنتلاو ةــــمهملا فـــــيراصم -1.1
،ثحبلا ريوطتب ةقلعتملا ةطشنألاب

ةــلصتملا جراـــخلا ىلإ لـــــقنتلاو ةــــمهملا فــــيراصم -1.2
،ثحبلا ريوطتب ةقلعتملا ةطشنألاب

ثــــــــحبلا رــــــيوطتب ةــــــقلعتملا ةــــيملعلا تاـــــيقتلملا -1.3
،)لقنلاو  ماعطإلاو ءاويإلاو ميظنتلا فيراصم(

،نيققحملا تاقحتسم -1.4

،نيدشرملا تاقحتسم -1.5

،نيراشتسملاو ءاربخلا تاقحتسم -1.6

تاـــــــمدـــــخلاو لاـــــــــــغشألاو تاـــــساردــــلا فــــيراـــــــــصم -1.7
،ثــحبلا ةـــئيه باـــسحل ةزــــجنملا

تاـــــــــيقتلملا يف ةــــــــــكراشملاو لـــــــــيجستلا قوـــــــــــقح -1.8
،جراخلا يفو رئازجلا يف ةيملعلا تارضاحملاو

هاروـــتكدلا ةـــبلطب لـــــفكتلاو لـــــقنتلا فـــــيراصم -1.9
.رئازجلا يف

  : مزاوللا -2

،ةيئايميكلا داوملا -2.1

،)يلآلا مالعإلا تاكلهتسم كلذ يف امب( تاكلهتسملا -2.2

ةــيعمسلاو ةـــيكيناكيملاو ةـــينورتكلإلا تاـــنّوكملا -2.3
 ،ةــيرصبلا

 ،بتكملا تامزلتسمو قرولا -2.4

،تايرودلا -2.5

،ثحبلاب ةصاخلا بتكلاو قئاثولا -2.6

،تاــــناويحلا( رـــــباخملا تاـــــجايتحاو تاــــمزلــــتسم -2.7
،)خلإ ...تاتابنلا

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

راجح رهاط
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 ،ةناضحلا فيراصم -5.6

،راكتبالاب ةصاخلا ةمدخلا فيراصم -5.7

تامسجملاو جذامنلا زاجنإوروصتلا فيراصم -5.8
يـــــــجذومنلابـــــــيكرتلاوتاـــــجوــــتنمللةـــــيـــلوألاةــــــــــلســــلسلاو
.ضرـــــعلاو

: نيثحابلاةطشنأ ةأفاكم -6

نيدنجملا نيثحابلاب ةصاخلا ثحبلا ةطشنأ ةأفاكم -6.1
،ثحبلل ةينطولا جماربلا راطإ يف

: يعامتجالا نامضلا -6.2

،ماعلا ماظنلا -6.2.1

،ةلاطبلا ىلع نيمأتلا -6.2.2

 .قبسملا دعاقتلا -6.2.3

: ثحبلا تائيه زيهجتو زاجنإو تاسارد -7

،ةعباتملاو ةساردلا -7.1

،ثحبلا تائيه زاجنإ -7.2

ثاثأو ةيملعلا تازيهجتلا( ثـــحبلا تائيه زـــيهجت -7.3
،)يرصبلا يعمسلاو عبطلاو خسنلا تالآو بتكملاو ربخملا

تاــــئيه يـــــنابم ةـــــنايصو لـــــيهأت ةداـــــعإو ةــــئيهت -7.4
،ةئفدتلاو فييكتلا ةزهجأ بيكرتو ءانتقا ،ثحبلا

،جماربلاو قحاوللاو يلآلا مالعإلا تازيهجت ءانتقا -7.5

 ،يلآلا مالعإلاو ةيملعلا تازيهجتلا ديدجت -7.6

تالآو يلآلا مالــــعإلاو ةــيملعلا تازـــيهجتلا ةــــنايص -7.7
.عبطلاو خسنلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربوتكأ١١ قفاوملا٠٤٤١ ماــع رفـــص لوأ يفخّرؤــــم رارـــــق
ماع رفص٥2 يفخّرؤـــــملا رارــــقلا لّدــــــعي ،٨١٠2 ةــــــنس
ددـــحي يذـــــلا٥١٠2 ةـــــنس رـــــبمسيد٧ قــــــفاوملا٧٣٤١
ةرازوـــــــــل تاـــــــــقفصلل ةــــــــيعاطقلا ةــــــــنجللا ةــــــــــليكشت
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص لوأ يف خّرؤم رارق بجومب
ماـع رــــفص٥2 يف خّرؤـــــملا رارـــــقلا لدـــــعي ،81٠2 ةــــنس رــــــبوتكأ
ةـــــليكشت ددـــــحي يذـــــلا٥1٠2 ةــــنس رـــــبمسيد٧ قــــــفاوملا٧٣٤1
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا
: يتأي امك  ،لّدعملا ،يملعلا

،ةريغص ةيملع تادعمو تاودأو داتع -2.8

 .رباخملاب صاخلا زاغلا ءانتقا -2.9

: ةقحلملا فيلاكتلا -3

 ،ةينقتلاو ةيملعلا قئاثولا رشنو عبط -3.1

ديربلاو تنرتنالاو سكافلا( ةيديربلا فيراصملا -3.2
صيلختلاو )ةيفتاهلا تاكبشلا بيكرت فيراصمو عيرسلا
،يديربلا

كراـمجلا قوـــقحو موـــسرو بــــئارض( ىرــــخأ ءاــــبعأ -3.3
فــــــــــيراـــصموروـــــــــــبــــعلافـــــــــيراـــصمو ةـــــيلاــــم فـــــــيراــــصمو
،)تانيمأتلا

،تازيهجتلا لقن فيراصم -3.4

،)كارتشالاو ءانتقالا( تايطعملا كنب -3.5

،ةيملعلا قئاثولا ةمجرت فيراصم -3.6

،رشنلاو راهشإلا فيراصم -3.7

.بيولا عقاوم ةنايصو زاجنإو ميمصت -3.8

: تارايسلا ةريظح -4

.يناديملا ثحبلا لاغشأل تالآلاو تارايسلا ءارك -4.1

: يجولونكتلا ريوطتلاو نيمثتلا فيراصم -5

ثــــــحبلا عـــــيراشم يلـــــماح ةـــــــقــفارم فــــــيراصم -5.1
،رئازجلا يف

تاسسؤملل ةحونمملا ةيركفلا ةيكلملا فيراصم -5.2
: جراخلا يفو رئازجلا يف ةدمتعملا

،ةيمدقألا يف ثحب -5.2.1

تاـــــــمالعلاو عارــــــــتخالا تاءارـــــــــب عادـــــــــيإ تاــــــبلط -5.2.2
،جذامنلاو ةيراجتلا

،جمارب عاديإ -5.2.3

ةـــــــيناوــــيحلاوةـــــــيتاــــبنلا تاراـــــــكــــتبالا ةــــــــياــــمح -5.2.4
 ،اهريغو

،ءالكولا فيراصم -5.2.5

تاـــــــــيــجمربلاو عارــــــتخالا تاءارــــــــب ةــــــــياــــمح -5.2.6
.)جراخلاو رئازجلا يف( ةــــعدوملا

لــــباقلا عورـــــشملا فــــــيرعتو ميـــــــمصت فـــــــيراصم -5.3
،نيمثتلل

لباقلا عورشملا ىودج ةساردو مييقت فيراصم -5.4
،)لمعلا ةطخ = عورشملا جضن( نيمثتلل

ةـــلباقلا تاــــجتنملا رــــيوطتو بـــــيرجت فـــــيراصم -5.5
،نيمثتلل
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)ىتح رييغت نودب( ........................ –

ةحايسلاب فلكملا رــــيزولا ةـــــلثمم ،ءالـــــجن ةــــــينيشب –
،ةيديلقتلا ةعانصلاو

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

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

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،رذنم ةدانو –

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

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

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

،يملعلا سلجملا ةسيئر ،ءامسأ ةينيشب –

.“ .................. )رييغت نودب يقابلا( ................... –
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

ربمتبس9 قفاوملا9341 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم رارق
ماع بــجر لّوأ يفخّرؤــــملا رارــــقلا لّدــــــــعي ،8102 ةــــنس
نـــــــمضتملاو8102 ةــــــــنس سراـــــــــم91 قــــــــفاوـملا9341
ةينطولا ةرــــيظحلل يــــملعلا ســــلجملا ءاــــضعأ نييــــعت
.)فراطلا ةيالو( ةلاقلل

ـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع بجر لّوأ يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،8102 ةنس ربمتبس9
ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس سرام91 قفاوملا9341
،)فراطلا ةيالو( ةلاقلل ةينطولا ةريظحلل يملعلا سلجملا

: يتأي امك

)ىتح رييغت نودب( ....................................... “

ةـــينطولا ةرــــيظحلا رييستب ةفلكم ،ءاـمسأ ةـــــينيشب –
،ةــــلاقلل

.“ .................. )رييغت نودب يقابلا( .................. –
ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

01 قـــــفاوملا9341 ماـــــع ةـــــجحلا يذ03 يف خّرؤـــــم رارــــــق
82 يفخّرؤـــملا رارــــــقلا لدعــــي ،8102 ةنــــس رـــــبمتبس
7102 ةـــــنس لـــــــيرــبأ52 قــــــفاوـــــملا8341 ماـــــــع بـــــــجر
زــكرملا ةرادإ ســــلجم ءاــــضعأ نييـــــعت نــــمــضتملاو
.تالالسلا نيسحتو يعانطصالا حيقلتلل ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ةجحلا يذ03 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع بجر82 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،8102 ةنس ربمتبس01

: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع .“

،اسيئر ،دمــحم ةشيهوب ديسلا–

.سيئر بئان ،ميكحلا دبع يناربج ديسلا–

: ينعملا عاطقلا يلثمم نع .

،امئاد اوضع ،جاحلا يلماك ديسلا–

،امئاد اوضع ،دولوم سابروب ديسلا–

،افلختسم اوضع ،دلاخ ةدهش ديسلا–

.افلختسم اوضع ،لامأ ىسوم نب ةديسلا–

:)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو نع .

،امئاد اوضع ،رمع ةنيذوأ ديسلا–

.افلختسم اوضع ،ءاوح حالط ةسنآلا–

:)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو نع .

،امئاد اوضع ،ةيفص ميزك نب ةديسلا–

.افلختسم اوضع ،ايلابم شودارخ ديسلا–

: ةراجتلا ةرازو نع .

،امئاد اوضع ،ةمطاف يشايع ةديسلا–

.”افلختسم اوضع ،ةيزاج دارح ةديسلا–

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

ويلوي32 قفاوملا9341 ماع ةدعقلا يذ01 يفخّرؤم رارق
ماع نابعش41 يف خّرؤملا رارقلا لّدـــعي ،8102 ةـــــنس
نــــمضتملاو8102 ةــــــنس لـــــيربأ03 قــــــفاوملا9341
ةينطولا ةريظحلا هـــيجوت ســـــلجم ءاـــــضعأ نييــــــعت
.)فراطلا ةيالو( ةلاقلل

ـــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا9341 ماع ةدعقلا يذ01 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع نابعش41 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،8102 ةنس ويلوي32
ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ليربأ03 قفاوملا9341
،)فراطلا ةيالو( ةـــلاقلل ةــــينطولا ةرـــــيظحلا هـــــيجوت ســــــلجم
: يتأي امك

)ىتح رييغت نودب( ....................................... “

ةئيبلاب ةــفلكملا ةرــــيزولا لــــثمم ،نــــيدلا روــــن يلاوــــش –
،ةددجتملا تاقاطلاو
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ةطحم - رئازجلا - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح ،ةّيمسرلا ةعبطملا

ربمتبس61 قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم6 يفخّرؤم رارق
ىداـــــمج42 يفخّرؤــــــملا رارـــــــقلا لّدـــــــعي ،8102 ةـــــــنس

7102 ةــــنس سراـــــم32 قـــــفاوملا8341 ماــــــع ةـــــيناثلا
يــــــهيجوتلا ســـــلجملا ءاـــــضعأ نييــــــعت نـــــــــمضتملاو

ةيبرتو يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا ةسردمل
.تاوزغلل تايئاملا

ـــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم6 يف خّرؤم رارق بجومب
ىداـــــمج42 يف خّرؤـــــملا رارـــــقلا لّدــــــعي ،8102 ةـــــنس رـــــبمتبس

نــمضتملاو٧102 ةـنـس سراــم32 قــفاوملا8341 ماــع ةــيناثلا
ينقتلا نيوكتلا ةـسردمل يــهيجوتلا ســلجملا ءاــضعأ نييـــعت
: يتأي امك ،تاوزــــغلل تاـــــيئاملا ةـــــيبرتو يرـــــحبلا دـــــــيصلل

ةـيمنتلاو ةــحالفلا رــيزو لــثمم ،نوــنحس نــيربقوب – “
،اسيئر ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،نامحرلا دبع ندندوب –

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

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

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

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

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

ةيبرتو يرحبلا ديصلا ةفرغ لثمم ،يزوف يديوس –
.“ ناسملت ةيالول تايئاملا

ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ليربأ52 قفاوملا8341

نيسحتو يعانطصالا حـيقلتلل يــنطولا زـــكرملا ةرادإ ســــلجم

: يتأي امك ،تالالسلا

)ىتح رييغت نودب( ....................................... “

بطلل ينطولا دهعملا نع ةلثمم ،ةليمج رمعأ جاح –

،يرطيبلا

.“ .................. )رييغت نودب يقابلا( ................... –

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

ربمتبس21 قفاوملا0441 ماع مّرحم2 يفخّرؤم رارق
ماع لاوش42 يفخّرؤملا رارقلا لدعي ،8102 ةنس
نـــــــمضتملاو7102 ةــــــنس وــــيلوي81 قــــــــفاوملا8341
تاـــــــقفصلل ةـــــــيعاطقلا ةـــــــــنـــــجللا ءاــــــــــضعأ نييــــــــــــــعت
دــــــــيـصلاو ةـــــيفــيرلا ةـــــيمـــنتلاو ةــــــــحالــــــفلا ةرازوـــــــــــل
.يرـــــحبلا

ـــــــــــــــــــــــــ

21 قفاوملا٠٤٤1 ماع مّرحم2 يف خّرؤم رارق بجومب

ماــع لاوــش42 يف خّرؤــملا رارـــقلا لدـــعي ،8102 ةنس رــــبمتبس

ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ويلوي81 قفاوملا8341

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا

: يتأي امك ،يرحبلا ديصلاو

ةــيــمـــنـــتـــلاو ةـــحالـــفـــلا رـــيزو لــثمم ،لاــمـــج مـــجاـــن –1“

،اسيئر ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا
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