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ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
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ةّيميظنتميسارم
ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم0٩3–٩١ مقر يسائر موسرم

نـمضتي ،٩١0٢ ةنس ربمسيد١3 قفاوملا١٤٤١ ماع
بابشلا ةرازو رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا لـيوـحـت
.ةضايرلاو

   ––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٦–19 ناـــــتداـــــــملا امّيـــــس ال ،روتـــــــسدلا ىلع ءاــــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧1–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر91 يف خّرؤملا81–81 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو81٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤1 ماع
،91٠2 ةنسل ةيلاملا

ىدامج12 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

12 يـف خّرؤملا9٣–91 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
نم ةضايرلاو بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 : يتأي ام  مسري

دامتعا91٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٣2( رانيد نويلم نوثالثو ناتئام هردق
19–٧٣ مقر بابـــــلا يفو ةكرتــــشملا فيلاــــكتلا ةـيـــــنازيم يـــف
."عّمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن"

هردق دامــتعا91٠2 ةـنـــــس ةـيــــنازيــــمل صصــــــــخـي :٢ ةّداـملا
يــف دــّيــقـي  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٣2( رانيد نويلم نوثالثو ناتئام
باوبألا يــفو ةـضاــيرـلاو بابـشـلا ةرازو  رــيـيسـت  ةـيـنازيـم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا

،ةضايرلاو بابشلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي:3 ةّداـملا
ةديرجلا يـف رـشـنـي يذلا موــسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا

قـــــفاوـــــملا1٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامــــــج٤ يف رئازــــجلاب رّرـــــــــح
.91٠2 ةنس ربمسيد1٣

نوبت ديجملا دبع

تادامتعالا
)جد( ةصصخملا

نيوانعلا

قحلملا لودجلا

مقر
باوبألا

100.000.000

120.000.000

220.000.000

220.000.000

220.000.000

ةضايرلاو بابشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

..............................................................تايالولل بابشلا تاسسؤم نيواودل تاناعإ

.......................................تايالولا يف تاضايرلا ةددعتملا تابكرملا نيواودل تاناعإ

....سداسلا  مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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ىلوألا ىدامج٤٢ يفخّرؤم٥0–0٢ مقر يسائر موسرم
قلـعـتـي ،0٢0٢ ةــنس يفــناــج0٢ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع
 .ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل ةينطو ةموظنم عضوب

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣٤1و )٦و2و1(19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلاىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8يفخّرؤملا٧1–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
 ،مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرحم٤2يفخّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1قفاوملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ىدامج٥ يفخّرؤملا٤٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٥2٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،سييقتلاب

ماع نابعش٤1 يفخّرؤملا٤٠–9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠٣٤1
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

عيبر11 يفخّرؤملا٤٠–٥1 مــقر نوــناـــقـــلا ىضتـــقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا٦٣٤1 ماع يناثلا
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

ماع نابعش٤2 يفخّرؤملا٤٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا9٣٤1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ناضمر٥2 يفخّرؤملا٧٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا9٣٤1 ماع
،يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا

عيبر92 يفخّرؤملا٥8٣–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤891 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٥٠٤1 ماع لوألا
،لئاسولاو تآشنملاو تابيكرتلا ةيامحل ةصصخملا ريبادتلا

عيبر92 يفخّرؤملا٦8٣–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤891 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٥٠٤1 ماع لوألا
ديدحتو ةساسحلا طقنلا فينصتل ةينطولا ةنجللا ثادحإ

،اهماهم

عيبر92 يفخّرؤملا٧8٣–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤891 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٥٠٤1 ماع لوألا
،ةفنصملا قئاثولا ةيامحل ةصصخملا ريبادتلا

عيبر92 يفخّرؤملا88٣–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤891 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٥٠٤1 ماع لوألا

ىلع عالــطالا ىلإ نوــعدــي نــيذــلا نيفــظوملا لــيــهأت تاــيــفــيــك
،ةفنصملا قئاثولا وأ تامولعملا

تادامتعالا
)جد( ةصصخملا

نيوانعلا

)عبات( قحلملا لودجلا

مقر
باوبألا

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

230.000.000

230.000.000

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

..............................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

....عبارلا  مسقلا عومجم

....ثلاثلا ناونعلا عومجم

....يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

....لوألا عرفلا عومجم

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

٤-٤٣1
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٣ يفخّرؤملا2٧1–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا91٠2 ةنس وينوي٦ قفاوملا٠٤٤1 ماع لاّوش
ةلـــــــصـــــتـــــملا مئارـــــجلا نــــــــم ةياـــــقولل ةيــــنطولا ةئيـــــــــــهلا ةليــــكــــــشت
اهـــــــــميــــظنتو اهتــــحفاكمو لاــــصتالاو مالــــعإلا تاــــيجولوـــنكتب
،اهريس تايفيكو

 :يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ةموظنم عضو ىلإ موسرملا اذه فدهي:ىلوألا ةداملا
.ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل ةينطو

ةمظنألا نمأ لاجم يف ةلودلا ةادأ ةموظنملا:٢ ةداملا
ةيجيتارتسالا دادعإل يميظنتلا راطإلا لكشتو ،ةيتامولعملا
.اهذيفنت قيسنتو ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل ةينطولا

ةــــــمـــــظـــنألا نــــمأل ةيــــنـــــطولا ةموظـــــنملا لمـــــــشت:3 ةداملا
 :يتأي ام ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ةعوضوملا ةيتامولعملا

بلص يف ىعدي ،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل ينطو سلجم –
ةيـــــنــــطولا ةيجـــيتارــــتسالا دادــــعإب فلـــــكيو ،”سلجملا“ صنلا

،اههيجوتو اهيلع ةقفاوملاو ،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل

صنلا بلص يف ىعدت ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل ةلاكو –
ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنت قيسنتب فلكتو ،”ةلاكولا“
.ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل

،ةلاكولا ىلإ ةفاضإلاب ،سلجملا رفوتي هماهم ةسرامملو
.لاجملا اذه يف ينطولا عافدلا ةرازول ةصتخملا لكايهلا ىلع

يناثلا لصفلا

ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل ينطولا سلجملا

لوألا عرفلا

ماهملا

ةيجيتارتسالا دادعإ راطإ يف ،سلجملا ىّلوتي:٤ ةداملا
صوصخلا ىلع ،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ لاجم يف ةينطولا
 :ةيتآلا ماهملا

ةمظنألا نمأل ةينطولا ةيجيتارتسالا رصانعيف تبلا –
،اهديدحتو ةلاكولا لبق نم ةحرتقملا ةيتامولعملا

ةقفاوملاو اهتاطاشن ريرقتو ةلاكولا لمع ططخم ةسارد –
،امهيلع

ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنتب ةقلعتملا ريراقتلا ةسارد –
،اهيلع ةقفاوملاو ،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل

عم لدابتملا فارتعالاو نواعتلا تاقافتا ىلع ةقفاوملا –
،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ لاجم يف ةيبنجألا تائيهلا

ةطلسلل ينورتكلإلا قيدصتلا ةسايس ىلع ةقفاوملا –
،ينورتكلإلا قيدصتلل ةينطولا

،ةيتامولعملا ةمظنألا فينصت ىلع ةقفاوملا –

صاخلا يميظنتلا وأ يلكيهلا راطإلا ةمءالمحارتقا –
.ةجاحلا دنع ،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأب

يعيرشت صن عورشمّ يأ يف اقباطم ايأر  سلجملا يدبيو
.ةيتامولعملا ةمظنألا نمأب ةلص يذ يميظنت وأ

يناثلا عرفلا

ليكشتلا

ينطولا عافدلا ريزو ينطولا سلجملا سأري:٥ ةداملا
 :نم نوكتيو ،هلثمم وأ

،ةيروهمجلا ةسائر نع لثمم –

،لوألا ريزولا نع لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا –

،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا –

،لدعلاب فلكملا ريزولا –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا –

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا –

،تالاصتالاب فلكملا ريزولا –

 .يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا –

نم ةسسؤم وأ صخش يأب سلجملا نيعتسي نأ نكمي
.هلامعأ يف هريونت هنأش

سلجملا تاعامتجا ةلاكولل ماعلا ريدملا رضحي:٦ ةداملا
.ةيراشتسا ةفصب

ثلاثلا عرفلا
ميظنتلا

ةينقت ةنامأ ىلع ،هماهم ءادأل ،سلجملا رفوتي:7 ةداملا
.سلجملا سيئر ةطلس تحت عضوت

اقبط نيعي ماع نيمأ ةينقتلا ةنامألا رّيسي:٨ ةداملا
.ينطولا عافدلا ةرازو ىوتسم ىلع هب لومعملا ميظنتلل

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

سيـئر ةـطـلس تحت ةـيـنـقـتـلا ةـناــمألا فــّلــكــت:٩ ةداملا
:يتأي امب ،سلجملا

،سلجملل يلخادلا ماظنلا عورشم دادعإ –
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لوألا عرفلا

ماهملا

 :يتأي امب صوصخلا ىلع ةلاكولا فلكت:٨١ ةداملا

نمأ لاجم يف ةينطولا ةيجيتارتسالا رصانع ريضحت –
،سلجملا ىلع اهضرعو ،ةيتامولعملا ةمظنألا

ةمظنألا نمأل ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنت قيسنت –
،سلجملا لبق نم ةددحـملا ةيتامولعملا

يف قـيـقدـتـلا تاـمدـخ يدوزـم داـمـتـعا تاـيـفــيــك حارــتــقا –
،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ لاجم

ثداوحلا وأ تامجهلا ةلاح يف ةيمقر تاقيقحت ءارجإ –
،ةينطولا تاسسؤملا فدهتست يتلا ةيناربيسلا

ةلصتملا تايطعملا مييقتو ليلحتو عمج ىلع رهسلا –
تاـــــمولـــــعملا صالخـــــــتسال ةيتاـــــمولعـــــملا ةمظنألا نــــمأ لاــــــجمب

،ةينطولا تاسسؤملا  تآشنم نيمأتب حمست يتلا ةمئالملا

،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل قيقدتلا تايلمع ةعباتم –

تاســــــــسؤــــملاو تارادإلل ةدعاـــــــسملاو ةروــــــشملا ميدـــــقــــت –
ةيــــــجـــيتارتــــسا عــــضو لجأ نم ةـــــصاخلاو ةيموـــــمعلا تائــــيهلاو
،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ

ةـمـظـنألا نـمأ لاـجـم يف ةـيـجوـلوـنـكـتـلا ةـظـقـيــلا ناــمض –
،ةيتامولعملا

عم رواشتلاب ،تائيهلاو تاسسؤملاو تارادإلا ةقفارم –
ةلصتملا ثداوحلا ةجلاعم يف ،لاجملا اذه يف ةصتخملا لكايهلا

،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأب

ةقفاوملل سلجملا ىلع اهضرعو ةيتامولعملا ةمظنألا درج –
،اهفينصت ىلع

،ةفنصملا ةيتامولعملا ةمظنألل ةطراخ نييحتو دادعإ –

يف ةيميظنت وأ ةيعيرشت صوصن عيراشم حارتقا –
،سلجملل قباطملا يأرلا دعب ،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ لاجم

ةيلمعلا ةلدألاو تاءارجإلاو تايعجرملا ثيدحتو دادعإ –
،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ ناديم يف تايصوت ميدقتو

قيدصتلاو ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ تاجتنم دامتعا –
،اهيلع

،ينورتكلإلا ءاضمإلا صحفو ءاشنإ تاموظنم دامتعا –

وأ/و ةدوجلا ةمالع حنم تاءارجإو ريياعم ديدحت–
لاجم يف تامدخلا يمدقمو تاجتنملا دامتعا وأ/وقيدصتلا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ
،امهب

نمأب ةلصلا تاذ ةيعوتلاو نيوكتلا تاطاشنب مايقلا–
،ةيتامولعملا ةمظنألا

،ةلاكولا عم قيسنتلا –

سلـجملا لاـغشأ رـيضحـتـل ةـمزالـلا قــئاــثوــلا عــمــج –
،اهلالغتساو ،ينطولا

،سلجملا ماهمب ةلص تاذ ةقيثو وأ ةمولعم ّيأ عمج –
.ةئيه وأ ةسسؤم وأ ةرادإ ّيأ نمو ةلاكولا نم

: يتأي ام ينطولا سلجملل ةينقتلا ةنامألا ىلوتت امك

،ةنامألا لاغشأ–

،فيشرألاو قئاثولا ظفح –

.ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا رييست –

بجومب ،اهريسو ةينقتلا ةنامألا ميظنت ددحي:0١ ةداملا
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق

عبارلا عرفلا

ريسلا

.يلخادلا هماظن ىلع سلجملا قداصي:١١ ةداملا

كلذ ىلإ ةرورضلا تعد امّلك سلجملا عمتجي:٢١ ةداملا
 .هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب

لاـــــمـــعأ لودـــــج دادعإ سلـــــجملا ســــــيئر ّىلوـــــتـــــي:3١ ةداملا
.اهخيرات دّدحيو سلجملا تاعامتجا

لــبــق ءاضعألا ىلإ لاــمــعألا لودـــجو تاءاـــعدـــتسالا لسرـــت
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )٥( ةسمخ

لالخ لامعألا لودج غيلبت نكمي ،لاجعتسالا تالاح يفو
. ةسلجلا داقعنا

لاح يفو ،ةيبلغألاب سلجملا تارارق ذختت:٤١ ةداملا
.احّجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست

يف سلجملا تاـعامـــــتجا لاغــــشأ جئاــــتن نّودـــــت:٥١ ةداملا
.رضحم

تايصوتو تارارقب ،ةلاحلا بسح ،سلجملا لامعأ جّوتت
.ريراقتو ءارآو

رـــيـــسل ةــــمزاللا تاداـــــمـــتعالا لّجـــــستو دّرــــــفـــت:٦١ ةداملا
.ينطولا عافدلا ةرازو ةينازيم يف سلجملا

ثلاثلا لصفلا
ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ ةلاكو

يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ةلاكولا:7١ ةداملا
 .ةيلاملا ةيلالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت

.رئازجلا ةنيدم يف ةلاكولا رقم ددحي
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تاسسؤملا ناوـعأ نـيوـكـتـب قـلـعـتـت تاـهـيـجوـت ميدــقــت –
،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ لاجم يف ،ةيمومعلا

لولحـلـل رـيوـطـتـلاو ثحـبـلاو ةـيـقرـتـلا رـيـبادـت حارـتـقا –
،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ لاجم يف ةينطولا

لاجم يف ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ هيجوتو طيشنت –
،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ

لدابتملا فارتعالاو نواعتلا تاقافتا عيراشم حارتقا –
،اهصاصتخا لاجم يف ةيلودلا تائيهلا عم

ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ لاجم يف ةكارش عيراشم ماربإ –
،سلجملا ةقفاوم دعب

،ةيتامولعملا ةمظنألا نيمأت ةفاقث زيزعت –

،اهطاشن نع ةيونس ةليصحو ةيرود ريراقت دادعإ –

ةيتامولعملا ةمظنألا ةشاشه تالاح ةطراخ نييحتو دادعإ –
،ينطولا ىوتسملا ىلع

ةـنـجـلـل ةـيـنـقـتـلا ةـناـمألا عـم تاـموـلـعملا لداـبــت ناــمض –
،ةساسحلا طقنلا فينصتل ةينطولا

ةيملعلا تارهاظتلاو ثادحألا يف ةكراشملاو ميظنتلا –
 .ةيتامولعملا ةمظنألا نمأب ةقلعتملا ةينقتلاو

ةــــمولــــعم وأ ةقــــيثوّ يأ بلـــــطل ةلـــهؤم ةــــلاــــــكولا:٩١ ةداملا
،موسرملا اذهبجومب اهل ةلكوملا ماهملاب مايقلل ةديفم
 .مالعإ ماظنب نيدوزملا نيلماعتملاو تاسسؤملاو تائيهلا نم

يناثلا عرفلا

ريسلاو ميظنتلا

ةنـــــجلب دوزـــتو هيــــجوـــت ةنــــجل ةــــلاــــكولا رــــيدــــت:0٢ ةداملا
.ةيملع

يتايلمع ينطو زكرم ىلع رفوتتو ماع ريدم ةلاكولا ّريسي
ةيرادإو ةينقت حلاصمو تايريدمو ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل
.هتطلس تحت ةعوضوم

ميظـــنتلل اقـــبط هيـــجوـــتلا ةنـــجل ســــيئر ّنيـــــعي:١٢ ةداملا
 .ينطولا عافدلا ةرازو يف هب لومعملا

 :يلثمم نم هيجوتلا ةنجل نوكتت:٢٢ ةداملا

،ينطولا عافدلا ةرازو –

،ةيجراخلا نوؤشلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا –

،لدعلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولا –

،يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا –

،تالاصتالاب ةفلكملا ةرازولا –

،ةراجتلاب ةفلكملا ةرازولا –

،نمألا حلاصم –

،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس –

،ينورتكلإلا قيدصتلل ةينطولاةطلسلا –

،يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلا ةيامحل ةينطولا ةئيهلا –

،ينورتكلإلا قيدصتلل ةيموكحلا ةطلسلا –

.ةلاكولل ماعلا ريدملا ،ةراشتسالا ليبس ىلعو

.هيجوتلا ةنجل ةنامأ ةلاكولا حلاصم ىلوتت

ةسسؤم وأ صخش يأب هيجوتلا ةنجل نيعتست نأ نكمي
.اهلامعأ يف اهريونت اهنأش نم

هيجوتلا ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت:3٢ ةداملا
حارتقا ىلع ءانب ،ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب

.اهيلإ نومتني يتلا تاطلسلا

لاح يف مهلثمي نم بادتنا هيجوتلا ةنجل ءاضعأ نكمي ال
.مهبايغ

ماهملاب صوصخلا ىلع ،هيجوتلا ةنجل فلكت:٤٢ ةداملا
 :ةيتآلا

نمأل ةينطولا ةيجيتارتسالا رصانع حارتقاو ةسارد –
،ةيتامولعملا ةمظنألا

ذيفنتل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا ةسارد –
ةقداصملاو ،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل ةينطولا ةيجيتارتسالا

،اهيلع

،ةلاكولا اهب تماق يتلا لامعألا عومجم جئاتن مييقت –

تاجاحلل ةباجتسالل ةمزاللا لئاسولاو قرطلا ديدحت –
 ،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ لاجم يف ةينطولا

ريوطتلاو ثحبلا ةيقرتل ةمزاللا لئاسولاو قرطلا طبض –
ةلصلا تاذ تاقيبطتلاو ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ لاجم يف

،ةينطولا تاجايتحالاب

ريسو ميظنتب قلعتت يتلا لئاسملا لك يف لوادتلا –
يلاملا رييستلاو ةطشنألا لئاصح اهنم اميس الو ،ةلاكولا
تاداريإلل ةيريدقتلا تانايبلاو ةمرصنملا ةيلاملا ةنسلل
تابترم اذكو نيمدختسملا نيوكتو فيظوت ططخمو تاقفنلاو
،ةلاكولا يمدختسم

.ةلاكولل يلخادلا ماظنلا ىلع ةقفاوملا –

)٤( عبرأ ةيداع ةرود يف هيجوتلا ةنجل عمتجت:٥٢ ةداملا
نأ اهنكميو .اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف تارم

كلذ ىلإ ةرورضلا تعد امّلك ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت
.يلخادلا ماظنلا اهرطسي يتلا تايفيكلا بسح
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يف هـيـلـع قداصتو يلخادـلا اـهـماــظــن هــيــجوــتــلا ةــنجل ّدــعــت
.ىلوألا اهترود

رضحم يف هيجوتلا ةنجل لامعأ جئاتن نّودت:٦٢ ةداملا
.ينطولا عافدلا ريزو ىلإ لسري ريرقت عوضوم نوكتو

هب لومعملا ميظنتلل اقبط ماعلا ريدملا نّيعي:7٢ ةداملا
.ينطولا عافدلا ةرازو يف

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

ةيجيتارتسالا ذيفنت قيسنت ىلع ماعلا ريدملا رهسي:٨٢ ةداملا
تاططــــخملا ذفــنيو ،ةيــــتاـــمولـــــعملا ةمــــظـــنألا نـــمأل ةيــــــنطولا

.هيجوتلا ةنجل فرط نم ةرطسملا  جماربلاو

اهرييست ىّلوتيو ،ةلاكولا ريس نع لوؤسم ماعلا ريدملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا نمض

: ةفصلا هذهبو

ىلع اهضرعيو ةلاكولا طاشن جماربو لمع ططخم دعي –
،اهيلع ةقفاوملل هيجوتلا ةنجل

ةنجل ىلع هضرعيو ةيريدقتلا ةينازيملا عورشم ّرضحي –
،كلذ ذيفنت ىلوتيو ةلوادملل هيجوتلا

تاقافتالاو تايقافتالاو دوقعلا عّقويو تاقفصلا مربي –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةلاكولا ماهمب ةلصلا تاذ

،ةيئاضقلا تائيهلا مامأ اهلثميو ةلاكولا مساب فرصتي –

،ةلاكولا يمدختسم عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا سرامي –

،ةلاكولل يلخادلا ماظنلا دعي –

،ةلاكولا يمدختسم ليهأت تاءارجإب مايقلا ىلع رهسي –

.ةلاكولا ةينازيم فرصب رمآلا وه –

تاـطاشن نـع اـيوـنس ارـيرـقـت ةـلاــكوــلــل ماــعــلا رــيدملا ّدــعــي
.سلجملا سيئر ىلإ هلسريو ،ةلاكولا

يـــــنـــــطولا زــــكرــــملا ســـــيئرو نورــــــيدملا نّيعي:٩٢ ةداملا
اقبط حلاصملا ءاسؤرو ةيتامولعملا ةمظنألا نمأل يتايلمعلا
.ينطولا عافدلا ةرازو يف هب لومعملا ميظنتلل

رارق بجومب ةلاـــكولل يلــــخادلا ميظـــنتلا ددــــحي:03 ةداملا
دعب ماعلا اهريدم حارتقا ىلع ءانب ،ينطولا عافدلا ريزو نم
 .هيجوتلا ةنجل ةقفاوم

ءاضعأ )٠1( ةرشع نم ةيملعلا ةنجللا نوكتت:١3 ةداملا
لبق نم ،ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل مهرايتخا متي

يف ءارــبخلاو نيثــحاــبــلاو ةذــتاسألا نيب نــم هــيــجوــتـــلا ةـــنجل
.ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ لاجم

.ءاضعألا هئالمز فرط نم ةيملعلا ةنجللا سيئر بختني

.ةيملعلا ةنجللا ةنامأ ةلاكولا حلاصم ىلوتت

لك يف ةيملعلا ةنجللا ماعلا ريدملا  ريشتسي:٢3 ةداملا
ةـلاــكوــلا ماــهــم راــطإ نــمض جردــنــت يمــلــع عــباــط تاذ ةــلأسم
ةمظنألا نمأ لاجم يف ريوطتلاو ثحبلا تاطاشنب ةقلعتملا
.ةيتامولعملا

 :يتأي اميف اهتايصوتو اهيأر ةنجللا يدبتو

رــيدملا نــم ةــحرــتــقملا عــيراشملاو جمارــبـــلا سناجت –
،ةلاكولل ماعلا

،ريوطتلاو ثحبلا عيراشمو جمارب ذيفنت تايفيك –

،ةيملعلا عجارملا ءانتقاو رايتخا –

ةيملعلا تارهاظتلاو ثادحألا يف ةكراشملاو ميظنتلا –
،ةيتامولعملا ةمظنألا نمأب ةقلعتملا

ليهأتلا ةداعإو ناقتإلاو يملعلا نيوكتلا تاطاشن –
نمأب نيفلكملا نيمدختسملا اذكو ،ةلاكولا يمدختسم ةدئافل
،ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملاو تارادإلا يف ةيتامولعملا ةمظنألا

اهيلع اهضرعي يتلا يملعلا عباطلا تاذ لئاسملا لك –
.ةلاكولل ماعلا ريدملا

اهترود لالخ يلخادلا اهماظن ىلع ةيملعلا ةنجللا قداصت
.ىلوألا

ةيصخش يأب ةناعتسالا ةيملعلا ةنجللا نكمي:33 ةداملا
ارظن ةديفم ةمهاسم ةمهاسملا هناكمإب ريبخ وأ ةيملع
.ةيتامولعملا ةمظنألا نمأ لاجم يف هتاءافكل

تايـــــــفــــيكو ةــــلاــــكولا تاـــــنّوكم ميــــــظنت ددـــــــحي:٤3 ةداملا
ريزو نم رارق بجومب ،اهتايــــحالصو اهــــماــــهم اذكو اهرــــيس

.ينطولا عافدلا

ثلاثلا عرفلا

ةيلام ماكحأ

 :يتأي ام ىلع ةلاكولا ةينازيم لمتشت:٥3 ةداملا

 :تاداريإلا باب يف

،ةلودلا نم ةحونمملا تاناعإلا –

.ةيضاملا ةيلاملا ةنسلل لمتحـملا ضئافلا –

 :تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.اهفده زاجنإل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك –

ةلاكولا ةينازيم عورشم ماعلا ريدملا رّضحي:٦3 ةداملا
ريزو ةقفاوم ىلع ،هيـــجوـــتلا ةنــــجل  ةـــلوادــــم دعـــــب ،هــــضرـــــــعيو
ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو ينطولا عافدلا
.هب لومعملا

اقبط ةلاكولا تاباسحو تاقفن ةبقارم كسمت:73 ةداملا
.ةيمومعلا ةبساحملل
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عبارلا لصفلا
ةيماتخو ةصاخ ماكحأ

ةبـــــقارـــملا عاوــــنأ فلتــــخمل ةلاــــكولا عــــضـــــــخت:٨3 ةداملا
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

ةيعيرشتلا ماكحألا عومجمل ةلاكولا عضخت:٩3 ةداملا
 .ينطولا عافدلا ةرازو يف ةقبطملا ةيميظنتلاو

نم ينطولا عافدلا تامولعم ةمظنأ ىنثتست:0٤ ةداملا
.موسرملا اذه قيبطت لاجم

ةيمومعلا تائيهلاو تارادإلاو تاسسؤملا مزلت:١٤ ةداملا
ةمظنألا نمأب فلكملا مهلوؤسم نييعتب صاوخلا نولماعتملاو
اذه رشن خيرات نم ءادتبا ،ةنس هاصقأ لجأ يف ةيتامولعملا
ةّيرئازـــــــــجلا ةّيروهــــــمــــجلل ّةيمـــــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف موـــــسرـــملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

دنع ،موسرملا اذه قيبطت تايفيك حضوت:٢٤ ةداملا
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب ،ةجاحلا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:3٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس يفناج

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ىلوألا ىدامج7٢ يفخّرؤم٦0–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،0٢0٢ ةنس يفناج3٢ قفاوملا١٤٤١ ماع
ىدل ةلودلا بتاكو بدتنملا ريزولا ناويد ميظنت
.ريزولا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،هنم٤–99 ةداملا امـيسال ،روتسدلا ىلع ءانـب –

يفخّرؤملا٠٧٣–91مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماعىلوألا ىدامجلّوأ

 ،لّوألا ريزولا  نييعتنمضتملاو

٦يفخّرؤملا1٠–٠2مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــعىلوألا ىداــمـــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا881–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

٣ يف خّرؤملا٦22–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مّرحم
ةــلودــلا يف اــيــلــع فــئاــظو نوسراــمــي نــيذــلا لاــمـــعـــلا قوـــقـــح
،مّمتملاو لّدعملا ،مهتابجاوو

٣ يف خّرؤملا٧22–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مّرحم
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

٣ يف خّرؤملا822–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مّرحم
نــيذــلا لاـــمـــعـــلا ىلع قـــبـــطـــت يتـــلا تاـــبـــترملا حـــنـــم ةـــيـــفـــيـــك
،لّدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

يف خّرؤملا٤٠٣–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا1991 ةنس تشغ٥2 قفاوملا21٤1 ماع رفص٥1
،نيبدتنملا ءارزولا نيواود ةليكشت

يف خّرؤملا٧٥1–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو2991 ةنس ليربأ12 قفاوملا21٤1 ماع لاّوش81
،ريزولا ىدل ةلودلا بتاكب ةصاخلا حلاصملا ميظنت

: يتأي ام مسري

ءارزو مضت يتلا تارازولا ناونعب حتفت : ىلوألا ةداملا
ىدل كلذو ةيتآلا ةيفاضإلا بصانملا ،ةلود باّتكو نيبدتنم
 : ةلود بتاك لكو بدتنم ريزو لك

،)1( ناويد سيئر –

تاساردــلاــب نيفــلـــكـــم )٤( ةـــــــــعـــــــــبرأ ىلإ )2( نينــــــثا نــــــم –
،صيخلتلاو

.ناويدلاب )2( ناقحلم –

،ةلودلا بتاـكو بدتـــنملا ريزولا لمعتــــسي :٢ ةداملا
اهيلع صوصنملا بصانملا ىلع ةدايز ،امهماهمةسراممل
اميس الو اهب نيقحلملا ةرازولا لكايه ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

.امهصاصتخا لاجمل ةرشابم ةعباتلا لكايهلا اهنم

راطإ يف امهماهم ةلودلا بتاكو بدتنملا ريزولا سرامي
.عاطقلا نع لوؤسملا ريزولا اهددحي يتلا تاهيجوتلا

٤٠٣-19 مقر يذيفـــــنتلا موــــسرـــملا ماـــكحأ ىغلت :3 ةداملا
1991 ةنـــــس تـــشـــغ٥2 قــفاوملا21٤1 ماع رفص٥1 يف خّرؤملا

81 يف خّرؤملا٧٥1–29 مقريذيفنتلا موسرملا ماكحأ اذكو
نيروكذملاو2991 ةنس ليربأ12 قفاوملا21٤1 ماع لاّوش

.هالعأ

ةّيـــمسّرلا ةدـيرـــجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــــشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٣2 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٧2  يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس يفناج

 دارج زيزعلا دبع
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ةّيدرف ميسارم
1441 ماع ىلوألا ىدامج42 يفخّرؤم يسائر موسرم

نييـعـت نــمضتــي ،0202 ةــنس يفــناــج02 قـــفاوملا
نوؤشلاب ّفلكم ،ةّيروهمجلا سيئر ىدل راشتسم
 .ةيئاضقلاو ةينوناقلا

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

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2-29و6-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يف خّرؤملا042-99 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو9991 ةنس ربوتكأ72 قفاوملا0241 ماع بجر71
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

يف خّرؤملا791-10 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1002 ةنس ويلوي22 قفاوملا2241 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ
،لّدعملا ،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري
اراشتسم ،مالعوب مالعوب دّيسلا نّيعي : ىلوألا ةداملا

.ةيئاضقلاو ةينوناقلا نوؤشلاب اّفلكم ،ةّيروهمجلا سيئر ىدل

ةّيمـــسرلا ةدـــيرـــــجلايفموـــسرـــملااذهرشــــــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

02 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج42 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع ىلوألا ىدامج71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج31 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب فّلكم
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيـــسلا ماــــــهم ىهـــنت ،0202 ةــــنــــــس يفـــناــــج31 قـــــفاوـــــملا1441
،ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم هتفصب ،يعشخ يراوهلا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل
`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع ىلوألا ىدامج31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج9 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو ةفاحصلا ريدم
`````````````````````````

1441 ماع ىلوألا ىدامج31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،سوسـنق لداع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج9 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو ةفاـحـصلل ارـيدـم هتـــفـصب

1441 ماع ىلوألا ىدامج71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج31 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم

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

ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيـــــسلا ماـــهــــــم ىهـــنت ،0202 ةنـــــس يفـــناــــج31 قــــفاوـــــملا1441
صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ةدوع نب يناغلا دبع
.ةّيروهمجلا ةسائرب

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

1441 ماع ىلوألا ىدامج02 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج61 قفاوملا
مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلل ماعلا ريدملا
.اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا

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

ماع ىلوألا ىدامج02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
مالعوب ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج61 قفاوملا1441
مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلل اماع اريدم هتفصب ،مالعوب
هفيلكتل ،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا

.ىرخأ ةفيظوب

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

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاهــــنإ نمــــضـــتي ،9102 ةنـــــس ربـــمـــــسيد11 قــــفاوـملا

.نيتيدلبل نيماع نيبتاك ماهم

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
،نيتيتآلا نيتيدلبلل نيّماع نيبتاك امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،رئازجلا ةيالوب ةبوروب ةيدلب يف ،يدامح دـمحم–

.نارهو ةيالوب ريجلا رئب ةيدلب يف ،يبوي نايزوب–
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1441 ماع ىلوألا ىدامج51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج11 قفاوملا

.يرصبلا يعمسلا طبض ةطلس سيئر
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيــــسلا ماــــهـــــم ىهـــــنت ،0202 ةنـــــس يفـــــــناــــج11 قـــــفاوملا1441
.يرصبلا يعمسلا طبض ةطلسل اسيئر هتفصب ،ةنيوز قازرلا دبع

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

1441 ماع ىلوألا ىدامج31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ّفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج9 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب
`````````````````````````

ماع ىلوألا ىدامج31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
باهولا دبع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس يفناج9 قفاوملا1441
.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم ،حوركوب

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

1441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــــعت نمـــــضتي ،9102 ةنــــس ربمـــــسيد11 قــــفاوـــملا

.رئازجلا ةيالو يف تايدلبلل نيماع باّتك

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: رئازجلا ةيالو يف ةيتآلا تايدلبلل نيّماع اًباّتك ،مهؤامسأ

،يقارب ةيدلب يف ،يبوي نايزوب–

،نونكع نب ةيدلب يف ،سيوروب لامج–

،روشاعلا ةيدلب يف ،يلبمح حبار–

،تياف دالوأ ةيدلب يف ،يراص ريبوز–

.شارحلا ةيدلب يف ،يدامح دـمحم–

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

1441 ماع يناثلا عيبر41 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.ةاضق نييعت نمضتت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،يبهذةيمال–

،نامثع نب ناميإ–

،يلابردةراس–

،ةريوعلةنمآ–

،ةسبابكةليلد–

،يباوشةراس نانح–

،شامرخةليضف–

،ينازو نانح–

،يميعن نيمسي ةنيمأ–

،يداعس ةهيزن–

،يزاموغ ءامسأ–

،ديعس دلو لامآ–

،ةروطوب بنيز–

،يدوعسم ماستبا–

،يرسمةليهس–

،يردوكةقيفش–

،يزوزعمةزياف–

،روشاع نب نيريش–

،بوبحمةيكز–

،حبارب ءايركز دـمحم–

،يسولف قيفوت–

،يفيفك دـمحم–

،ناميلس نب دـمحم–

،ةيملاوس نيسي–

،صاوخ لداع–

،حايروب هـللا دبع–

،ةواركب دمحأ–

،شوعم ينغلا دبع–

،يسينول نيساي–

.ينيوغ دمحأ ديس–
``````````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوتاّديسلاّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،طيرش ءارهزلا ةمطاف–

،يبرعل ةرهزلا ةمطاف–

،يارق ءامسأ–

،وغب ىدهلا رون–

،يواقشب ةرينم–

،لالب ةرون–

،عدج ةميرك–

،ةبود ةريكف–

،يقزرةرينم–

،ةسيمخ رجاه–
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،هفلالخ ىده–

،نامرز ناميإ–

،يمورك ناميرن–

،كلام ةمير–

،فولكأةيماس–

،نايسحةديعس–

،ةبطوب نيرسن–

،ساطوبةيرسن–

،بارعأ نبةنيمساي–

،نتامأ ةحيتف–

،مادزوب نيرسن–

،بارقةنيمي–

،بياعلا ىنبل–

،ةريحلا ىليل–

،رهاط نبةيراوهلا–

،يلحاس ميرم–

،يبرعلا سواط–

،زينوع يندم–

،ةكنح ركبوب–

.يتاكرح دـمحم–
``````````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوتاّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،ىسوم نبةصفح–

،نبللاوب ىدن–

،ضيبلبةيليل–

،يلماكةليهس–

،صفحوبةنيز–

،ةليعشوب بنيز–

،ةداعس نبةنهاك–

،سيلتوب ةيليل–

،نيدموبةريجاه–

،يوادعس فافع–

،ىسيع ابابةيليل–

،شودامحأةنيسح–

،ةمول ماستبإ–

،يريمعاةميلح–

،يلاد ميرم–

،ريفند ةايح–

،ةغيمد ماهلإ–

،يبط ةيزاج–

،ةساوع نيرسن–

،يرامخ نيدلا سمش–

،يحابر نيمأ–

،يرصنم دـمحم–

،يبيزع داهج وبأ نيسوح–

،يولع ميهاربإ–

،رصن نيمأ دمحأ–

،يرين نيدلا لامج–

،يداو ديعس–

،بياعلا دـمحم–

.يسيوك ديلو–
``````````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوتاّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،يسيرقةيماس–

،يواكلم ناميإ–

،ةرافحوب ماستبإ–

،دلاخ نبةنيمي–

،قانشوب ةريهش–

،ريرش ةليبن–

،يديازايديل–

،نكيكش ةدنيلب–

،ديزوب ناهمسإ–

،يرامخ ىنم ةنمآ–

،شادوعةديج–

،يواكم يمشاهلا–

،يلحاسم ةبيسح–

،يدهم ةنايد–

،دوبع ميرم–

،ينانس يلع–

،نيساوح نايفس–

،يبرعلبةطرغوي–

،ةيش نب ىفطصم–

،ناحب ديحو–
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،يباجع ليلخ–
،دادح نيسي–
،يملاس ىسيع–
،دعاس ليلجلا دبع–
،ينسانز رمع–
،رياز هـللا دبع–
،تاليمررينم–
،يواسيع قراط–
.لطسألادايز–

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوتاّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،يطاورزةيمال –
،ةسوسوبةبيسح–
،ينارقم ةيجلع–
،يناميلس ءانس–
،دمحأ ديس ءافو–
،يبيط ةنيمأ–
،ةيليالج حامس–
،لجنموبةلازغ–
،غارف ةراس–
،ناوربةيمس–
،سينولب ةرهزلا ةمطاف–
،يكرابمةحيلص–
،عبيرك ةديوج–
،ةطيعوب ةكيلم–
،يرون ءامسأ–
،يفانحلب ةميلح–
،ظيفح دمحأ–
،يلزع ةزمح–
،شاتف هـللاب مصتعملا–
،شافوخ ماشه–
،ةفلخ داعم–
،شورق ىفطصم–
،موسڤ ماصع–
،يواسيع لامك–
،يرامع يزوف–
،سانلا مع ميكحلا دبع دـمحم–
،يمهارب يدهم–
،ديرڤوأ لالب–
.ةلسعلا حتاف–

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلاّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،يناشح ناميإ –
،حايروب ةميرك–
،لاوص ميرم–
،طالش ةمير–
،خومشأ ةريمس–
،نتيوش ةزيول–
،يمساقلب ةينس–
،يفينح ةينغ–
،ةيرصانم ءايمل–
،دابع ةيلام–
،ياضق ةيزوف–
،يدرف ةمير–
،يبرعلا ةراس–
،يوايحي ةريجه–
،بعلم نانح–
،يلاود ةنمآ–
،يوالمح ةرهزلا ةميطاف–
،يناكرب نيدلا دامع–
،يلارلا رداقلا دبع–
،نرانيدإ ديزي–
،حودرڤ رينم–
،فيطلا ميهاربإ–
،يداعس نيمأ دـمحم–
،لوهسلوم ميسن داوج–
،مساق دـمحم–
،نيڤرز رداقلا دبع–
،ديدح نيمأ–
،ةبوروب نيدلا فيس–
.هرامع نب سيردإ–

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،قاورةدنيل–
،يعافر ءاجر–
،يهانةشيوع–

،مساقلب ةلاه–

،ناغطوبةديفم–



٤0  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لوأ
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،نانروب نانح–

،ةراشبةلوخ–

،فاكلوم ةحوبرم–

،شوريمع نب لانم–

،ةفرع نبةسيمور–

،بيرغ لاون–

،وفوفةيدان–

،نيملةراس–

،رامخ لامأ–

،طبارم ىدهلا رون–

،يلقرو حتاف دـمحم–

،يواجيعن ديمح–

،يسيوم دـمحم–

،زيزعب لداع–

،ةلب هـللا دبع–

،ةدبعوب يجان–

،ةنيزوب دـمحم–

،قاطرط فوؤرلا دبع–

،تباث فلخي–

،يوارطيت زاوف–

،حونرز دولوم–

،شامس ميركلا دبع–

،يباشةزمح–

 .ديعس نب ريصن–
``````````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،يبش نانح–

،ينينقأةيمس–

،غاڤز تيأ ةميرك–

،ربرب ةيمال–

،يدعس ةميرك–

،روصنم نيمسايلا–

،يبيبةمير–

،لحكلةيدان–

،ناردبةدوعسم–

،ةدخ نبةريضن–

،زارخ لامأ–

،شادمح لامأ–

،ةشيعوبةقيزر–

،نونغزةينه–

،قفوم ةايح–

،بيطلا يس ءارهزلاةمطاف–

،يعلق ةريمس–

،يشيول ةمير–

،حتاف نب يماس–

،قابرط يناغلا دبع–

،سيرد دارم–

،نانحسإ ليبن–

،شيرب دمحأ–

،ةتاوتوب داؤف دـمحم–

،ةرقوب نيدلا لامج–

،شوخب لامك–

،ينادم ميلحلا دبع–

،ةدبز ديمحلا دبع–

.رفيس ليلخلا ميزن–
``````````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوتاّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،سنوي نبةدح–

،يروصنم ةميعن–

،يلبلايرف–

،ةتشم لامأ–

،روشاع نب ةجيدخ–

،زازب ةحيلص–

،موديڤةليبن–

،خماش ميرم–

،ينابيز ةيليمك–

،روشاعةيرون–

،مازح ةميعن–

،يروصنمةقيفر–

،كيلس ءامسأ–

،يفطعلا رداقلا دبع–

،ينامحد ديشر–

،رودقب دمحأ–

،يڤرش رداقلا دبع–



ـه١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لوأ٤0  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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،يلع اباب دلو داجيب دـمحم–

،يريبوزةزمح–

،يوافيلخ نيمأ دـمحم–

،ليجوڤ نيدلا ريخ–

،ةلد نب نيسح–

،يبياش رداقلا دبع–

،ةفرڤ دومحم–

،ةشاشدوب فسوي–

،يدهمماصع–

،خيشلا نب دمحأ–

،فلخل نيدلا فيس–

.يديعس ىلع نب–
``````````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلاّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةرارز نب ةمايرم –

،يزاغوب نيرسن –

،يملاس ةمطاف –

،جارح نبةليضف –

،يابلب ةنيمأ –

،يرامغ ميرم –

،جوعل ناميإ –

،ينرب ةميكح –

،زيمل ةريمس –

،يرداقةينه –

،يقيدص دوعسلا مأ –

،ينوتيز ىملس –

،يتبس ماهو –

،عارد نب ةدلر ءامسأ –

،لابحلوب ءانس –

،يسنوت ةمير –

،فيرعلب ةيهز –

،نونعب ىولس –

،يناكربت دمحأ –

،فاوش لداع –

،ةماق داؤف –

،ةدعس نب نيمألا دـمحم –

،هڤورز دـمحم –

،ريوط لامك –

،يزوزم يحي –

،روصنم نب ديلو –

،طيلشوب هـللاةبه –

،عكعك نب نيمألا دـمحم –

.لالب داؤف –
``````````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلاّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،يزادرز بنيز–

،قازروب ةنينث –

،ةعيبصوب ةمسب –

،ريرسةبيهو –

،ةياقروب ةميلس –

،ةيرحب ىنبل –

،نوزرحةدنيل –

،ينامعةديروأ –

،رباص ةعيبر –

،ملاس نب ةنيكس –

،ناركس ةايح –

،يصفح جاح لاون –

،فاڤوم ةيمال –

،يفولخم دلو ةنيمسي –

،نوڤعل نيدلا يحمءايركز –

،قفوم قيراط –

،ةفلخ ديلاخ حباصم –

،يزاغ ماشيه –

،يديزوب ميلح –

،تبات دلاخ –

،شابشمت دارم –

،يفسوي يلع ديس –

،ناوحد رماع –

،مازع جاح يحي –

،شواشميعن –

،ةسوك نيسح –
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ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلاّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،تلولهمت ةنيربص–

،ةقالعوب ةبيسح–

،روعل ةريمس–

،يلاتم ةيدان–

،ينايحي ةنيمأ–

،فويعم ةميهف–

،يدالخ ةجلعلا–

،شمعل بنيز–

،يرهمةيضار–

،يدادح ةيماس–

،ناڤرف ميرم–

،ليزه دازرهش–

،سابع نب قداص ةوجن–

،نالغوأ ءارهزلاةمطاف–

،ةخودوب ةشئاع–

،يلعوب ىليل–

،شمعل ةميطف–

،سيلف نب ةدنيل –

،ةرواون ةلهن –

،فيصوأ فسوي –

،يشياعلا نامحرلا دبع–

،سارلا بياش رداقلا دبع–

،يسابع يدهم–

،ةياطقوب يلاعلا دبع–

،يدـمحم ديلو–

،ليعول قاحسا–

،شوطق نامحرلا دبع–

،زودنغ ىفطصم–

.بانوب نيدباعلا نيز–

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

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،لاڤنز داعس–

،فالخ ةنوم–

،وستع نب نايفس –

،اباب ناورم –

.يلحاس يدهم –
``````````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلاّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،ينولع ناميإ –

،يراتخم ءارمس –

،مازحةينوص –

،ةرامع ةنيمي –

،يدعس تيأ ةدنيل –

،ةدحوبةيمس –

،ةلايف نبةبيهو –

،يدج ةديشر –

،تايلعةيفص –

،يديعلب ءارهزلا ةمطاف –

،ينايزم ةنيمأ–

،ةنبلب ماركإ–

،نارمع يحي–

،يبورخ ناميلس–

،يرباج سايلإ–

،ةمكيرس ريمس–

،سارغ ءايركز–

،مالغ نب ماشه–

،بصالوأ لداع–

،فلخي دـمحم–

،تباث نيدلا فيس–

،يدينز قيفش–

،ناريك رونلا دبع–

،ةلحك نيدلا يقت–

،يعشخ جاحلا–

،يمالس فسوي–

،هواڤ ديرف–

.ديوس نيدلا فيس–
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،سودم يدهم–

،يعيابس يلع–

،ةزرڤ دواد–

،يواوهليداهلا دبع–

.بارجم ريمس–

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

1441 ماع ىلوألا ىدامج51 يفخّرؤم يسائر موسرم

سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج11 قفاوملا

.يرصبلا يعمسلا طبض ةطلس

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

ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،ربول دـمحم ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441

.يرصبلا يعمسلا طبض ةطلسل اسيئر

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

1441 ماع ىلوألا ىدامج71 يفخّرؤم يسائر موسرم

سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج31 قفاوملا

.يروتسدلا سلجملاب تاسارد

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

ماع ىلوألا ىدامج71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ميهاربإ دمحأ ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس يفناج31 قفاوملا1441

.يروتسدلا سلجملاب تاساردلل اسيئر ،يراخوب

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

قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر9 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةرازوـب نييـعــتــلا نــمضتــي ،9102 ةـنس رـبـمـفوــن6

.)كاردتسا(ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

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

ماع لوألا عيبر32 يف رداصلا17 ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا

.9102 ةنس ربمفون02 قفاوملا1441

:8 رطسلا ،يناثلا دومعلا ،61 ةحفصلا

،”يسبع دارم قارزلا دبع“: نم الدب–

.”يسبع دارم قازرلا دبع“ : أرــــقــــي–

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

،ةيفاعوبةرهزلا ةمطاف –

،حضاو ةنيمي–

،ةريرڤةيمس–

،ةراق ليعامسا رينم–

،يزبابع نالدع–

،ةيفاص نب ميعن–

،ينرابج نيدلا نيز–

،ةدع نب رصان–

،يسادع نيساي–

.روعرعوب شايع–
``````````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تاّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441
: ةاضق،مهؤامسأ ةيتآلا

،يدوعجأةيديل–

،ناليتروأ ةنيربص–

،فوتنشةريجه ةناحير–

،يلالع لاون–

،يرصان ةميرك–

،بياش ناميإ–

،رميحةيسآ–

،ديص مالحأ–

،عاكن دنهةيبهذ–

،يلصومةينار–

،لايخ ةميلع–

،يميجرةزيولا–

،كيرفةيماس–

،ديص نب حابص–

،يواشةيحتف–

،ةريمع رينم–

،يدبع هرامع–

،يون قيفر دـمحم–

،كورب باهولا دبع–

،ةناڤ نب دمحأ–

،قاقنع قتاع–

،روريع زيزعلا دبع–

،يلاليج ىسيع–

،تواج ليلد–
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ينطولا عافدلا ريزو نع
،ينطولا عافدلا ريزو بئان

شيجلا ناكرأ سيئر
يبعشلا ينطولا

حلاص دياق دمحأ قيرفلا

،لدعلاريزو

ماتخألاظفاح

يتامغز مساقلب

ينطولاعافدلاةرازو

١٤٤١ ماع لوألا عيبر٨٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
طابض ددع ددحي ،٩١0٢ ةنس ربمفون٥٢ قفاوملا

عافدلا ةرازول نيعباتلا ةيئاضقلا ةطرشلا ناوعأو
يزكرملا ناويدلا فرصت تحت نيعوضوملا ينطولا
.داسفلا عمقل

––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

ماع مّرحم12 يف خّرؤملا1٠–٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
نم ةياقولاب قلعتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

ماع مّرحم92 يف خّرؤملا2٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناـقـلا نـمضتملاو٦٠٠2 ةـنس رـيارــبــف82 قـــفاوملا٧2٤1
،مّمتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

يف خّرؤملا٦2٤–11 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا11٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا٣٣٤1 ماع مّرحم٣1
تايفيكو هميظنتو داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا ةليكشت

،لّدعملا ،هريس

يف خّرؤملا٧1٣–٣1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣1٠2 ةنس ربمتبس٦1 قفاوملا٤٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٠1
،هتايحالصو ينطولا عافدلا ريزو بئان ماهم ددحي

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

81 يف خّرؤملا كرــــتشملا يرازوــــلا رارــــقــــلا ىضتــــقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ليربأ٠1 قفاوملا٣٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةرازول نيعباتلا ةيئاضقلا ةطرشلا ناوعأو طابض ددع ددحي
يزكرملا ناويدلا فرصت تحت نيعوضوملا ينطولا عافدلا
،داسفلا عمقل

: يتأي ام ناررقي

موــــسرـــملا نـــم8 ةداــــملا ماــــكـــحأل اقيبـــــطــــــت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٣٣٤1 ماع مّرحم٣1 يف خّرؤملا٦2٤–11 مقر يسائرلا

اذه ددحي ،هالــــعأ روــــكذـــملاو لّدعــــملا ،11٠2 ةنــــس ربــــمــــسيد8
ةرازول نيعباتلا ةيئاضقلا ةطرشلا ناوعأو طابض ددع رارقلا
يزكرملا ناويدلا فرصت تحت نيعوضوملا ينطولا عافدلا
.داسفلا عمقل

ةيئاــضقلا ةــــطرـــشلا ناوــــعأو طابــــضلا ددــــع ددـــــحي :٢ ةداملا
فرصت تحت نيعوضوملا ،ينطولا عافدلا ةرازول نيعباتلا
: يتأي امك ،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا

،ةيئاضق ةطرش طابض )8( ةينامث–

.ةيئاضقلا ةطرشلل انوع )٧1( رشع ةعبس–

خّرؤملا كرــــتــــشملا يرازولا رارــــــقلا ماــــكحأ ىغــــلت:3 ةداملا
21٠2 ةنس ليربأ٠1 قفاوـملا٣٣٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــــمج81 يف

نيعباتلا ةيئاضقلا ةطرشلا ناوعأو طابض ددع ددحي يذلا
ناوــيدـــلا فرصت تحت نيعوضوملا ينـــطوـــلا عاـــفدـــلا ةرازوـــل
.داسفلا عمقل يزكرملا

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

٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع لوألا عيبر82 يف رئازجلاب رّرح
.91٠2 ةنس ربمفون

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

١٤٤١ ماـــــــع لوألا عـــيبر0١خّرؤــــــم كرــــــــتشم يرازو رارـــــــق
تاداريإلا ةمئاق ددحي ،٩١0٢ ةنس ربمفون7 قــفاوملا

٢03-٦٤١ مقر صاخلا صيصختلا  باسحل تاقفنلا و
ةــــــــيراقعلا تاــــيلمعلا رـــــــييــــست باــــــسح“ هــــناونع يذــــــلا
.”جراخلا يف ةلودلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيجراخلا  نوؤشلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ىلـــــع موـــــسرــــلاو تاــــنــــيمأتلاو تاــــــــقفنلا فـــــيلاكت –
: جراخلا يف ةلودلا تاراقع

،ةصصخملا ريغ تاراقعلل  يراقعلا نيمأتلا •

،ةصصخملا ريغ تاراقعلل ةكرتشملا فيلاكتلا •

،ةصصخملا ريغ تاراقعلل ءابرهكلا فيلاكت •

،ةصصخملا ريغ تاراقعلل ةكرتشملا ةيكلملا فيلاكت •

،ةصصخملا ريغ تاراقعلل ةيراقعلا موسرلا •

ينابملا ةلاحو تآشنملا ةقباطم مييقتل ةربخلا فيلاكت •
.ةصصخملا ريغ

ةقـــــــلعتملا يـــــئاــــضقلا لــــــيثمتلاو دوــــــــقعلا فــــيلاكت –
: جراخلا يف ةلودلل ةيراقعلا تايلمعلاب

ريجأت وأ ءارشب ةقلعتملا يماحملا وأ قثوملا فيلاكت •
،ةينبملا ريغ وأ ةينبملا تاراقعلا عيب وأ

 ،تاراقعلا ريجأت وأ ءارش وأ عيب دوقع ليجست فيلاكت •

يضارألا حسمو ةيكلملا قئاثوو دوقع بحس فيلاكت •
،جراخلا يف ةلودلل ةكولمملا تاراقعلاب ةلصلا تاذ

ةــقلعتملا تاــعزانملا يف راشتسملا يـــماحملا باـــــعتأ •
،جراخلا يف ةلودلل ةكولمملا تاراقعلاب

تاراــــقعلاب ةـــلصلا تاذ ةـــيراقعلا تاــــقيقحتلا فــــيلاكت •
،جراخلا يف ةلودلل ةكولمملا

.ءالخإلا تاضيوعت •

تاكلتممب ءاقترالاو ليهأتلا ةداعإو ةنايصلا فيلاكت –
: ةصصخملا ريغ جراخلا يف ةلودلا

،ةينبملا ريغ يضارألا فيظنت فيلاكت •

،باشعألا ةلازإ فيلاكت •

،راجشألا صق فيلاكت •

ةــئفدــتــلاو فــيــيــكــتـــلا تازـــيـــهجت ةـــناـــيص فـــيـــلاـــكـــت •
،ويديفلا ةطساوب ةبقارملاو ءابرهكلاو

تاــــيانبلاب ءاقترالاو ليهأت ةداعإ تاسارد فيلاــــــكت •
،اهتزهجأو

،تايانبلا ليهأت ةداعإ لاغشأ زاجنإ فيلاكت •

 .اهب ءاقترالاو ةزهجألا ليهأت ةداعإ زاجنإ فيلاكت •

،ةينبملا ريغ وأ ةينبملا ،تاراقعلا ءانتقا فيلاكت –
: جراخلا يف يلصنقلاو يسامولبدلا ليثمتلل

تاعّمجملاو تاماقإلاو تارقملا ءانبل يضارألا ءانتقا •
 ،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا زكارملا  تاقحلمو ةيسامولبدلا

ةيسامولبدلا تاعّمجملاو تاماقإلاو تارــقملا ينابم ءـانتقا •
.ةيلصنقلا و ةيسامولبدلا زكارملا تاقحلمو

12 خّرؤــملا٣٠٤-2٠ مـــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
يذـــلا2٠٠2 ةـــنس رـــبمفوـــن٦2 قـــفاوــــملا٣2٤1 ماـــع ناـــضمر
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص ددـــحي

يف خّرؤــملا111-91 مـــقر يسائرلا موسرملا ىــضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةــنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماـع بـــجر٤2
،لّدـــــــعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 خّرؤملا٤٥-٥9 مـــقر يذــــيفنتلا موــــسرــملا ىــــضتقمبو –
ددـــحي يذلا٥991 ةنس رـياربف٥1 قــــفاوملا٥1٤1 ماع ناـــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٧2 خّرؤملا212-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــلا91٠2 ةــنس وــــيلوــي٠٣ قـــفاوملا٠٤٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ
مقر صاخلا صيـــصختلا باــــسح رــــييست تاــــيفيك ددــحي
ةيراقعلا تاـيلمعلا رــييست باــسح” هــناونع يذـــلا٦٤1-2٠٣
،”جراخلا يف ةلودلل

: يتأي ام نارّرقي

موـــــسرملا نــــم٣ ةداــــملا ماــــكحأل اـًقيبـــــطت: ىلوألا ةداملا
٠٤٤1 ماــــــــع ةدــــــــعـــقلا يذ٧2 يف خّرؤـــــــملا212-91 مـــــقر يذـــيفنتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالــعأ روــكذملاو91٠2 ةنس وــيلوي٠٣ قــفاوملا
صيــــــصختلا باـــسحل تاـــــــقفنلاو تادارــــيإلا ةـــمئاق دــــيدحت ىلإ
تاــيلمعلا رــييست باــــسح“ هـــناونع يذــــلا2٠٣-٦٤1 مــــقر صاـــخلا
.”جراخلا يف ةلودلل ةيراقعلا

مـــــــقر صاـــــخلا صيـــــصختلا باــــــسح يف دــــــّيقي:٢ ةداملا
  : هالعأ روكذملا٦٤1-2٠٣

: تاداريإلا باب يف

ةعباتلا ةيراقعلا كالمألا راجيإو لزانتلا جتاون –
: جراخلا يف ةلودلل ةصاخلا كالمألل

،تاراقعلا نع لزانتلا تادئاع •

،تاراقعلا ريجأت تادئاع •

.تاراقعلا لغشب ةصاخلا تاضيوعتلا •

.ةلودلا ةينازيمل ةلمتحملا تاصصخملا –

.باسحلا اذه لالخ نم ةلومملا تايلمعلا ديصر –

: تاقفنلا باب يف

رـــيغ جراـــخلا يف ةـــلودلا تاراــــقع نيــمأت فــــيلاكت –
: ةصصخملا

،ةسارحلا تاكرش دوقع فيلاكت •

 ،ويديفلا ةطساوب  ةبقارملا  ةمظنأ بيكرت فيلاكت •

،قارتخالا دض ةمظنألا بيكرت فيلاكت •

.جايسلا بيكرت فيلاكت •
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ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا  اذه رشني:3 ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٧ قــــــفاوــملا1٤٤1 ماــــع لوألا عـــيبر٠1 يف رـــــئازــــجلاب رّرـــــح
.91٠2 ةنس رــبمفون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماــــع لوألا عــيبر0١ يفخّرؤــــم كرتـــشم يرازو رارـــق
ةعباتم  تاــيفيك ددحي ،٩١0٢ ةنس ربمفون7 قفاوملا

٢03-٦٤١ مـــــقر صاــــخلا  صيــــــصختلا باـــــــسح مــــــييقتو
ةــــيراقعلا تاــــيلمعلا رــــييست باـــسح“ هـــناونع يذـــــــــلا
.”جراخلا يف ةلودلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

يذ٠2 يف خّرؤــــــملا٧12-٦8 مـــــــقر موـــسرــــملا ىضــــــــتقمب –
نمضتملاو٦891 ةنـــس تـــشغ٦2 قــــفاوــــملا٦٠٤1 ماـــــــــع  ةـــجـــــحلا
،جراــخلا يف ةـــيراقعلا تاــيلمعلا ىلوــتت  ةــينطو ةـــنجل ثادحإ
،مّمتملاو لّدعملا

12 خّرؤــملا٣٠٤-2٠ مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس رــبمفون٦2 قـــفاوملا٣2٤1 ماـــع ناـــضمر
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤـــملا٤٥-٥9 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
يذلا٥991 ةـــنس رياربف٥1 قـفاوملا٥1٤1 ماع ناـــضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددــحي

يذ٧2 خّرؤملا212-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا91٠2 ةـــنس وــــيلوي٠٣ قـــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ةدــــعقلا

2٠٣-٦٤1 مـــقر صاــخلا  صيـــــــصختلا باــــــسح رـــييست تاـيــفيك
يف ةلودلل ةيراقعلا تايلمعلا رـييست  باـــسح“ هـــناونع يذـــــلا
،”جراخلا

عــيبر٠1 خّرؤـــملا كرــــتشملا يرازوـــلا رارـــقلا ىــــضتقمبو –
ددحي يذلا91٠2 ةــنس رــــبمفون٧ قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع لوألا

صاــــخلا صيــــصختلا باـــــسحل تاـــــــقفـــنلاو تادارـــــيإلا ةمئاق
تاـــيلمعلا رييـــــــست باـــــسح“ هـــــناونع يذـــــــلا2٠٣-٦٤1 مـــــقر
،”جراخلا يف ةلودلل ةيراقعلا

لـــــيثمتلا تاــــجايتحال يـــــنابملا دــــييشت فــــــيلاكت –
: جراخلا يف يلصنقلاو يسامولبدلا

،تارــــــــقملا ءاــــــنبل ةــــــصصخملا يـــــضارألا جييـــــــست فــــــيلاكت •
زـــــــكارــــــملا تاــــــــــقحلمو ةــــــــيساــموـــــلبدلا تاـــــــــــعّمجملاو تاـــــــماقإلاو
،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

تاماقإلاو تارـــقملا زاــــجنإ ةــــــعباتمو تاـــــساردلا فــــــيلاكت •
ةـــــــيسامولبدلا زــــــكارملا تاـــــقحلمو ةــــيساموـــــلبدلا تاعّمجملاو
،ةيلصنقلاو

تاــــــعّمجملاو تاــــماقإلاو تارــــقملا زاـــجنإ لاــــــغشأ فــــيلاكت •
،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا زكارملا تاقحلمو ةيسامولبدلا

.اهتازيهجتو تايانبلا ةقباطمو لاغشألا ةبقارم فيلاكت •

يـــــسامولبدلا لـــــيثمتلا بـــــتاكم زـــــيهــــجت فــــــيلاكت –
اــــــهليهأتو اــــهرــــيوــــطت ةداـــــــعإو جراـــــخلا يف يلـــــــــصنقلاو
: اهزيهجتو اهثيدحـتو

رــــيوطت ةداـــعإو زـــيهجت ةـــعباتمو تاـــساردلا فــــيلاكت •
يف ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا زـــكارملا بــتاكم لــيهأت ةداــعإو
،اهثيدحتو جراخلا

ليهأت ةداعإو ريوطت ةداعإو زيهجت لاغشأ فيلاكت •
اــــــــهتقباــــــطمو جراــــخلا يف يلـــــــصنقلاو يــــساـــــموــــــــلبدلا لـــــــــيثمتلا بتاكم
،رـــــيياعملل

ريوطت ةداعإو زيهجت لاغشأ ةــقباطم ةــبقارم فـــيلاكت •
يف ةـــيلصنقلاو ةــيسامولبدلا زـــكارملا يــنابم لــيهأت ةداـــعإو
،ريياعملل اهتقباطمو جراخلا

ةيكيناكيملاو ةيئابرهكلاو ةيكيناكيمورهكلا ةزهجألا ءانتقا •
ةـــــــيسامولبدلا زـــــــــــــكارملا بــــــــتاـــكمل ةـــــئفدـــتلاو فــــــــييكتلا تادــــــــعمو
،اثيدح ةارتشملا ةيلصنقلاو

ةزــــــــهجأو تالاــــصتالاو بـــــــــتاـــــــكملا ةزـــــــــهجأو ثاـــــثأ ءاـــــــنتقا •
ةيسامولبدلا زكارملا تارــقمل ةـــيكلساللاو ةـــيكلسلا تالاـــصتالا

،اثيدح ةينبملا وأ ةارتشملا ةيلصنقلاو

ةـــيسامولبدلا زـــكارملا ءاـــسؤر تاـــماقإل ثاـــثألا ءاـــنتقا •
.اثيدح ةينبملا وأ ةارتشملا ةيلصنقلاو

وأ /و تاساردلا بتاكمو ءاربخلا ةراشتسا فيلاكت –
ةــــقلعتملا تاـــيلمعلاب ةــــلصلا تاذ ةــــصصختملا تالاــــكولا
: جراخلا يف ةلودلل ةيراقعلا تاكلتمملاب

ةــــــلاحو تآــــشنملا ةـــــقباطم مــــييقتل ريــــبخلا فيلاكت •
،عيبلل ةضورعملا ينابملا

ءارـــــش وأ عــــيب يف ةــــصصختملا تالاـــــكولا فـــــيلاكت •
،تاراقعلا ريجأت وأ

.تاراقعلا قاوسأ مييقتل ءاربخلا تاسارد فيلاكت •

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

مودقوب يربص

ةيلاملا ريزو

لاكول دمـحم
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صاخلا صيصختلا باسح تاداريإ لمعتست ال:٦ ةداملا
.اهل تصصخ يتلا ضارغألل ّالإ2٠٣-٦٤1 مقر

ةقلعتملا تاـقفنلاو تادارـــيإلا تاـــيلمع عـــضخت :7 ةداملا
تائيه ةبقارمل2٠٣-٦٤1 مـــقر صاــخلا صيـــصختلا باـــسحب
يف اـــــــهيلع صوـــــصنملا تاءارــــــجإلاو ماـــــكحألل ًاــــقفو ،ةــــــــلودــــلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا  اذه رشني:٨ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٧ قــــــفاوــملا1٤٤1 ماــــع لوألا عـــيبر٠1 يف رـــــئازــــجلاب رّرـــــح
.91٠2 ةنس رــبمفون

 : يتأي ام نارّرقي

موـــــسرـــــملا نـــــم٤ ةداـــــملا ماــــــكحأل اًقــــــيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤملا212-91 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارــقــلا اذـــه فدـــهـي ،هالــعأ روـــكذـــملاو91٠2 ةــنـس وــيلوــــي٠٣
صاـــــخلا صيــصختلا باــــــسح مــــييقتو ةـــــعباــــتم تاـــــيـفيـك دــيدـحت
ةيراقعلا تايلمعلا رييست  باسح“ هناونع يذلا2٠٣-٦٤1 مــــــقر
.”جراخلا يف ةلودلل

ةعباتم ةنجل ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ىدل ،ثدـــحت:٢ ةداملا
روــــكذملا2٠٣-٦٤1 مــــقر صاـــخلا صيـــصختلا باــــسح مـــييقتو
: يتأي امب فلكت ،هالعأ

ةـــيراقعلا تاـــيلمعلاب قــــلعتملا لـــمعلا جــمانرب ةــــسارد –
،جراخلا يف ةلودلل

،اهليومت متيس يتلا عيراشملا ةمئاق طبض –

،اهليومت نّيعتي يتلا  لامعألا ةيولوأ ديدحت –

.باسحلا رييستل ةيونسلا ةليصحلا  دادعإ –

ءاــضعألا نـــم مـــييقتلاو ةـــعباتملا ةـــنجل نوـــكتت :3 ةداملا
: مهركذ يتآلا

 ،اسيئر ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب  دراوملل ماعلا ريدملا –

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ةماعلا لئاسولاو كالمألا ريدم –
،سيئرلل ابئان

،اوضع ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ةيلاملا ريدم –

ةينازيملل ةماعلا ةــيريدملا( ةـــيلاــملا ةرازو نــــــع )2( نالــــثمم –
،نيوضع ،)ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاو

ةـبترب ةــيجراخلا نوؤـــشلا رـــيزو اـــمهنيعي )2( ناــــفظوـم –
    ،نيوضع ،لقألا ىلع ،ريدم بئان

ةعباتلا كالمألل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا ةـــنجللا ةـــنامأ ىلوــــتت
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول

بجومب اهئاضعأ نييعتو ةنجللا رييست تايفيك ددحت
.ةيجراخلا نوؤشلا ريزو نم ررقم

،ةـــيلام ةـــــنس لــــــك ةــــياهن دـــنع ،فرــــصلاب رـــــمآلا موــــــقي:٤ ةداملا
صيصختلا باسح دراوم لامعتسا نع ةيونس ةليصح لاسرإب
 .ةيلاملا ريزو ىلإ  ،هالعأ روكذملا صاخلا

،ةـــيجراـــخلا نوؤـــــــــشلا ةرازو حـــــلاـــــصم لــــــــسرـــــت:٥ ةداملا
نيــــــــــــــمأ ىلإو ةـــــــيلاـــــــــملا ةرازو ىلإ ،رــــــــهــــــشأ )٣( ةـــــــــثالــــــث لـــــــــــــك
رادــــــــــقم حـــــــــضوــــت ةــــــيلاــــم ةــــــــيعضو ،يــــــــسيئرـــــــــلا ةـــــــــنيزــخلا
دــــيصرـــــلا اذــكو ةـعوـفدملا تاـــــقـــــفـــــنـــــلاو ةــــلصحملا تادارـــــــيإلا
ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا زـــــكارـــملا ىوـــــتسم ىلـــــع حاـــتملا

روكذملا2٠٣-٦٤1 مقر صاخلا صيصختلا باسح ناونعب
.هالعأ

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

مودقوب يربص

ةيلاملا ريزو

لاكول دمـحم

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ربوتكأ٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٥١ يفخّرؤم رارق
نعـــطلا ةنـــجل ءاــــضعأ نييــــعت نمــــضتي ،٩١0٢ ةنــــــس

دوقعلاب ةطبترملا تاجاجتحالا ةساردب ةفلكملا
اهفينصتو ةيقدنفلا تاسسؤملا لالغتساب ةصاخلا

.اهيرّيسم دامتعاو
–––––––––––

٤1 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص٥1 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،91٠2 ةنس ربوتكأ

خّرؤملا8٥1–91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٣٣ ةداملا ماكحأل
يذلا91٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع نابعش٤2 يف

تاـــيفيـــكو طورــــش ددـــحيو ةيـــقدنـــفلا تاســـسؤـــــملا فّرـــــعي
نعطلا ةنجل يف ،اهيرّيــــسم دامـــتعاو اهفينـــصتو اهلالغتسا
ةصاخلا دوـقـعـلاـب ةـطـبـترملا تاـجاـجـتـحالا ةساردـب ةـفــلــكملا

،اهيّريسم دامتعاو اهفينصتو ةيقدنفلا تاسسؤملا لالغتساب
: ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل

ةيقدنفلا تاطاشنلاب فلكملا ريدملا ،يخيش ميرك دـمحم–
،اسيئر ،ةحايسلاب ةفلكملا ةرازولا يف

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةسافوب ةريصن–

ريزولا ةلثمم ،يحي نب ةدولوملا ،نيدلا ردب ةديعس–
،ةحصلاب فلكملا

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،رطاش نب ةيروح–

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،شابرب ةبيهو–

،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا لثمم ،نايز يلع–
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ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

81 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر12 يفخّرؤم رارق
ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد
ةصاخلا تايافنلا ريدصتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا
.ةرطخلا

–––––––––––

قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر12 يف خّرؤم رارق بجومب
،مـهؤاـمسأ ةـيــتآلا ءاضعألا نــّيــعــي ،9102 ةــنس رــبـــمسيد81
01-91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت
يفناج32 قفاوملا0441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤملا

يف ،ةرطخلا ةصاخلا تايافنلا ريدصت مظني يذلا9102  ةنس
ةصاخلا تايافنلا ريدصتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ةنجّللا
: ةرطخلا

،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةلاه طبينش ةدّيسلا–
،ةسيئر

عاــــــفدلا رــــيزو لــــثـــمم ،يفــــطل ديــــعـــــس يواــــصـــــفح دّيسلا–
،ينطولا

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،دـمحم بلاط دّيسلا–

ةــــيلـــخادلا رــــيزو لثــــمم ،باــــهولا دــــبع ةمــــيترـــــــب دّيسلا–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملا ريزو لثمم ،دارم زوزعم دّيسلا–

،ةقاطلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديرف لقاعلا ةدّيسلا–

ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نيساي يتيهنأ دّيسلا–
،مجانملاو

ةحالفلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيكز يدومح ةدّيسلا–
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،داعس يريدبل ةدّيسلا–

لاغشألاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ملاس يحلاص دّيسلا–
،لقنلاو ةيمومعلا

دراوملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليمج مركأ ةدّيسلا–
،ةيئاملا

ةحصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةميرك يراخوب ةدّيسلا–
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ةـــيرـــيدــــملا ةـــــــــــــــــلــــثــــــمم ،ةرــــيــــمأ ةوارــــهوــــب ةدـــــــــــــــــّيـــــــسلا–
،كرامجلل ةــــــماـــعلا

ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا ةلثمم ،ةحيتف يدعس ةدّيسلا–
.ةيندملا

،ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا لثمم ،يعابر ميهارب–

ةيمنتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،يردن نيدلا رون–
،ةحايسلا

يلغتسمل ةينطولا ةيلارديفلا سيئر ،ريشبلوأ دمحأ–
.ةقدنفلا

ناكسلاو ةحصلا ةرازو
تايفشتسملا حالصإو

ماع يناثلا عيبر71 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد41 قفاوملا1441
يّمكو يفيك درج دادعإب ةفّلكملا ةنجّللا ءاضعأ

نيــــمدـــخـــتســـملاو لئاــــسوـــلاو كالــــمألل يرــــيدــــقتو
ةـــبـــــقارــــمل يـــنـــــطولا  ربــــخـــملل ةـــعــــباــــتلا  قوـــقــــحلاو
 .ةينالديصلا تاجوتنملا

––––––––––– 
يناثلا عيبر71 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب

ءاضعأ نـّيـعـي ،9102 ةــنس رــبــمسيد41 قـــفاوملا1441 ماـــع
يّمكو يفيك درج دادعإب ةفّلكملا  ةكرتشملا ةيرازولا ةنجّللا

ةعباتلا  قوقحلاو نيمدختسملاو لئاسولاو كالمألل يريدقتو
ةلّوحملا ةينالديصلا تاجوتنملا ةبقارمل ينطولا  ربخملل
ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلإ
لاّوش03 يف خّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم03
ةلاكولا ماهم ددحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع
: يتأي امك ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا

: تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو ناونعب

نيينقتلا نيمدختسملل ريدم بئان ،عفان يتات دّيسلا–
،نييرادإلاو

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،ميرك شميعز دّيسلا–

: ةيلاملا ةرازو ناونعب–

،ةيلام ةبقارم ،ةكيلم ناكربأ ةدّيسلا–

كالـمأ ةـيرـيدـم رـيـيستــب فــّلــكــم ،ناــمــعــن ثراو دــّيسلا–
.رئازجلا ةيالو برغ ةلودلا

: ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ناونعب–

ةلاكولل ةماعلا ةريدملا ،ةفطاو فيرش دايع نب ةدّيسلا–
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

تاجوتـنملا ةــــبــــقارــــمل يـــنــــطولا رـــبــــخملا ناوــــنعــــب–
: ةينالديصلا

.زيزعلا دبع يبرغ دّيسلا–
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تاباختنالا ريضحت ةلقتسملا ةطلسلا ىّلوتت:5 ةداملا
ةيــــلـــــــــمع نم ءادـــــتبا ،اهيــــلع فارــــشإلاو اهــــترادإو اهمــــــيظنتو
ريضحت اذكو اهتعجارمو ةيباختنالا مئاوقلا يف ليجستلا
يف ّتبتو ،زرفلاو تيوصتلا ةيلمعوةيباختنالا ةيلمعلا
ةياغ ىلإ هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةيباختنالا تاعازنلا
  .ةيلوألا جئاتنلا نالعإ

،رئازجلا ةنيدمب ةلقتسملا ةطلسلا رقم ددحي:6 ةداملا
.جراخلا يفو يّلحملا ىوتسملا ىلع تادادتما اهلو

ةغللاب اهــــتارارـــق ةلـــقـــتســــملا ةــــطــــلــــسلا ردـــــــــصت :7 ةداملا
.ةيبرعلا

اذكو اهتارارق رشن ىلع ةلقتسملا ةطلسلا لمعت:8 ةداملا
.ةينوناقلا تاساردلا

رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
 .ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نم

يناثلا لصفلا
ةطلسلا ءاضعأ تابجاوو قوقح

اهتايبودنمو ةلقتسملا

ةرشابم ةبسانمب ،ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ مزلي:9 ةداملا
: يتأي امب ،مهماهم

ةطلسلا سيئر تاهيجوتل لاثتمالاو تاعامتجالا روضح –
،ةلقتسملا

لصحتملا تامولعملاو تالوادملا ةيّرس ىلع ظافحلا –
،مهماهم ءادأ ةبسانمب اهيلع

،هيزنلا كولسلاو درجتلاو دايحلاو ظفحتلا –

ساسملا هنأش نم كولس وأ فرصت يأ نع عانتمالا –
،ةلقتسملا ةطلسلا ةبيهو دايحو ةيفافشب

يتلا تاطاشنلاو تاودنلا يف روضحلا وأ ةكراشملا مدع –
اهلكش نكي امهم نوحشرتملاو ةيسايسلا بازحألا اهمظنت
،مهماهم ةرشابم راطإ يف ّالإ

ةطلسلا سيئر نم صيخرتبّ الإ حيرصت يأ نع عانتمالا –
.ةلقتسملا

ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ مارتحا مدع ةلاح يف:01 ةداملا
ةطلسلا سيئر ذختي ،هالعأ9 ةداملا يف ةروكذملا تابجاولا
 .ةبسانملا تاءارجإلا ةلقتسملا

ةينطولا ةطلسلا
تاباختنالل ةلقتسملا

ربمتبس71قفاوملا1441 ماع مّرحم71 يف ةخّرؤم ةلوادم
ةينطولا ةطلسلل يلخادلا ماظنلا نمضتت ،9102 ةنس

 .تاباختنالل ةلقتسملا
––––––––––

،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا ّنإ

22 يف خّرؤـــــملا01-61 مقر يوـــضعلا نوناــــقلا ىضـــــتقمب –
قلعتملاو6102 ةنس تشغ52 قفاوملا7341 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب

41 يف خّرؤملا70-91 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو9102 ةنس ربمتبس41 قفاوملا1441 ماع مّرحم
ناتداملا اميس ال ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلاب
،هنم72و52

،ةلوادملا دعبو

 ،هصن يتآلا يلخادلا اهماظن ىلع قداصت

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ماظـــنلا ديدــــحت ىلإ ةــــلوادملا هذـــــه فدـــــهت : ىلوألا ةداملا
ىعدت يتلا تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل يلخادلا

.“ ةلقتسملا ةطلسلا“ صنلا بلص يف

ةطلسلا ريس تايفيك يلخادلا ماظنلا اذه ددحي :2 ةداملا
 .اهتايحالصو ةلقتسملا

عيمج ىلع يلخادلا ماظنلا اذه ماكحأ قبطت:3 ةداملا
ةيئالولا اهتايبودنم ءاضعأ ىلعو ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ

ةيسامولبدلا تايلثمملا ىوتسم ىلع اهئاضعأ ىلعو ةيدلبلاو
.ةيلصنقلاو

نيعباتلا نيمدختسملا عيمج ىلع ماكحألا هذه قبطت امك
.اهل

،زيحت نودب اهماهم ةلقتسملا ةطلسلا سرامت:4 ةداملا
 .يلاملاو يرادإلا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتتو

ةيلخاد مظن
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نيتـنـثا لــبــق سلــجملا ءاضعأل ةــيدرــف تاءاــعدــتسا هــجوــت
لودجب ةقفرـــم ةــــسلــــجلا خــــيراـــت نم ةـــــعاــــــس )27( نيــــعــــبــــسو
.لامعألا

ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نكمي ،لاجعتسالا ةلاح يفو
صوصــنملا ةلهــــملا ةاــــعارـــم نود سلــــــجملا ءاــــضعأ ءاعدتـــــسا

.هالعأ اهيلع

لكوي نأ ،عناملا وأ بايغلا ةلاح يف ،سلجملا وضع نكمي
ةسلجلا ءانثأ هفالختسال هرايتخا نم ءاضعألا دحأ ايباتك
.سيئرلا ةقفاوم دعب كلذو ،ةينعملا

،لوألا عامتــــجالا ءانـــــثأ باـصــنلا لامـتكا مدـــــع ةلاــح يفو
هاصقأ لجأ يف سلجملا ةلقتسملا ةطلسلا سيئر يعدتسي
.عوبسأ

،يناثلا عامتجالا لالخ باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو
ربتعتو نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ةسلجلا دقعنت
.ةحيحص تالوادملا

ةلقتسملا ةطلسلا سلجم تاعامتجا نوكت:81 ةداملا
ةراشتسا دعب سيئرلا نم رارق بجومب ةقلغم وأ ةينلع
.سلجملا

ةجردملا طاقنلا ىلع طقف تيوصتلاو ةشقانملا رصتقت
،ةيفاضإ ةطقن يأ جاردإ سيئرلا نكميو .لامعألا لودج يف

.كلذل ةرورضلا تعد امّلك

ةطلسلا سيئر فارشإ تحت ،سلجملا ىلوتي:91 ةداملا
: ةيتآلا ماهملاب مايقلا ،صوصخلا ىلع ةلقتسملا

،ةلقتسملا ةطلسلا بتكم ءاضعأ باختنا –

ةلـــــــقتـــــسملا ةطــــــلسلا لمــــع جــــماــــنرــــب ىلع ةقداـــــــــصملا –
،اهريراقتو

تاــــــيلـــــمعلاب ةلـــــــصلا تاذ ةلـــــــجاعلا لئاــــــسملا ةــــــــــسارد –
،ةيباختنالا

يأ ةساردل ،ءاضتقالا دنع ،لمع تاشروو ناجل ليكشت –
سيئر ةقفاوــــم دعب هــــــصاـــــصتخا لاــــــجم يف لــــخدي عوـــــضوــــــم
،ةلقتسملا ةطلسلا

لهؤم ةرادإ وأ ةسسؤم وأ ةطلس يأ نع لثمم ةوعد –
،اهفادهأ قيقحت ىلع ةلقتسملا ةطلسلا ةدعاسمل انوناق

ةطلسلا ةطشنأ يف ةكراشملل تائيه وأ تايصخش ةوعد –
.اهتاربخ نم ةدافتسالا ضرغب ةلقتسملا

ةيبلغأب هتايصوتو هتارارق سلجملا ذختي :02 ةداملا
.نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ

مهتايحالص ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ سرامي:11 ةداملا
راـطإ يف ةـلودـلا ةـياـمـح نـم نودـيــفــتسيو .ةــيــلالــقــتسا لــكــب

،ديدهتلا وأ/و طغضلا لاكشأ نم لكش يأ نم مهماهم ةسرامم
.هب لومعملا عيرشتلا قفو

ءاضعأ اذكو سلجملا ءاضعأو سيئر ديفتسي:21 ةداملا
قاحلإلا وأ بادتنالا يف قحلا نم ةلقتسملا ةطلسلا تايبودنم
.تاضيوعت نمو

سيئر نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا ةطلسلا

اذكو سلجملا ءاضعأو سيئر نم لك ديفتسي:31 ةداملا
نيمدختسملا عيمجو ةلقتسملا ةطلسلا تايبودنم ءاضعأ

ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ةيعامتجالا تامدخلاو ةيامحلا نم
.امهب لومعملا

سيئر نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا ةطلسلا

ثلاثلا لصفلا
اهريسو ةلقتسملا ةطلسلا ةليكشت

بتكمو سلجم نم ةلقتسملا ةطلسلا نوكتت:41 ةداملا
.ةينقت ةنامأب دوزتو ،سيئرو

 لوألا مسقلا
سلجملا

.ةلوادملا ةئيهلا وه ةلقتسملا ةطلسلا سلجم:51 ةداملا

نيسمخ نم ةلقتسملا ةطلسلا سلجم لكشتي :61 ةداملا
: يتآلاك اوضع )05(

،يندملا عمتجملا تاءافك نم اوضع )02( نورشع–

،ةيعماجلا تاءافكلا نم ءاضعأ )01( ةرشع–

،ةلودلا سلجم نمو ايلعلا ةمكحملا نم ةاضق )4( ةعبرأ–

،)2( نايماحم–

،)2( ناقثوم–

،)2( نايئاضق نارضحم–

،ةينهم تاءافك )5( سمخ–

،ةينطو تايصخش )3( ثالث–

.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا نع )2( نالثمم–

هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب سلجملا دقعني:71 ةداملا
.هئاضعأ )2/٣( يثلث نم بلطب وأ
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عبرألا لالخ ةيئاهنلا جئاتنلاب حيرصتلا متي :72 ةداملا
.زرفلا يلت يتلا ةعاس )42( نيرشعلاو

ةطلـــسلا بـــتكم بيــــصنت يف ســــيئرلا عرــــــشي :82 ةداملا
نيب نم سيئرلا )2( يبئان ،رارق بجومب نّيعيو ،ةلقتسملا
. )8( ةينامثلا بتكملا ءاضعأ

سيئر فلختسي ،عناملا وأ بايغلا ةلاح يف :92 ةداملا
.هنّيع دق نوكي يذلا هيبئان دحأب ةلقتسملا ةطلسلا

ىلع مايقلا ةلقتــــسملا ةطلـــــسلا بتـــــكم ىّلوتــــــي :03 ةداملا
: ةيتآلا ماهملاب ،صوصخلا

،ةلقتسملا ةطلسلا لمع جمانرب عورشم دادعإ –

،ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ىلع فارشإلا –

،اهتاطاشن ةعباتمو تايبودنملا لامعأ قيسنت–

ةـيـعـيرــــــــشتـلا صوــــصنـلا نيـــــسحـتـل تاــيـــــصوــت ميدـــقــت–
،تاباختنالاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو

،ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ ةدئافل ةينيوكت جمارب دادعإ –

حلاصل ينمزلا زّيحلل فصنملا عيزوتلا جمانرب دادعإ –
نيحشرتملا اذكو تاباختنالا يف ةكراشملا ةيسايسلا بازحألا
،ةيرصبلا ةيعمسلا ةينطولا مالعإلا لئاسو يف رارحألا

مييقتل ةـيـئاـهـنـلا رـيراـقـتـلاو ةـيـلـحرملا رـيراـقـتـلا دادـعإ –
.اهيلع ةقداصملل سلجملا ىلع اهضرعو ،ةيباختنالا تايلمعلا

ثلاثلا مسقلا
سيئرلا

ةلقتسملا ةطلسلا بتكمو سلجم سيئرلا سأري:13 ةداملا
.امهلاغشأ قسنيو

ةــــسائر ةلـــــقـــــتــــسملا ةــــطلـــــسلا ســـــيـئر ىلوـــــتي:23 ةداملا
ءاضعأ دــحأ وأ هــيــبــئاــن دــحأ فــلــكــي نأ هــنــكــمـــيو ،تاسلجلا
.ءاضتقالا دنع ،ةمهملا هذهب سلجملا

صوصخلا ىلع ةلقتسملا ةطلسلا سيئر فلكي:33 ةداملا
:ةيتآلا ماهملاب

تاطلسلاو تائيهلا فلتخم مامأ ةلقتسملا ةطلسلا ليثمت –
،اهمساب يمسّرلا قطانلا وهو ،ةيمومعلا

،ةلقتسملا ةطلسلا سلجم تالوادم ذيفنت –

ةطلسلا  بتكم ءاضعأ نيب نم سيئرلا )2( يبئان نييعت –
،ةلقتسملا

يواـــست ةلاح يفو .يّرسلا عارـــــــتقالاب تيوــــصتلا يرـــــجي
.احّجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا

يف اــهــيــلــع قداصملا تاــيصوــتــلاو تارارــقــلا رشن نــكـــمـــي
ةليسو لكب ،ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نم ةردابمب سلجملا

.ةبسانم

يناثلا مسقلا
بتكملا

ةينامث نم ةلقتسملا ةطلسلا بتكم لكشتي:12 ةداملا
.ءاضعأ )8(

عارتقالا قيرط نع مهئارظن لبق نم بتكملا ءاضعأ بختني
.)2( نيتنس زواجتت ال ةرتفل يّرسلا

ةــيادــــب يف ةلقتــــــسملا ةــــطلـــــسلا ســــيئر ددــــــحي :22 ةداملا
عادـــيإ لاـــجآ اذـــــكو بتــــكملا ءاــــضعأ باخـــتنا خــــيرات ،ةدهعلا
.تاحيشرتلا

ةطلــــسلا ســـيئر ةــــناــــمأ ىدل تاحـــــيشرـــتلا عادـــــيإ مـــــتــــيو
اذهل حتفي صاخ لجس يف تاحيـــــشرتلا لجـــستو .ةلقــــتسملا
.ضرغلا

.تاحيشرتلا ةحص يف ةلقتسملا ةطلسلا سيئر لصفي

بئانو سيئر نم تيوصتلا بتكم لكشتي:32 ةداملا
ةلقتسملا ةطلسلا سيئر مهّنيعي ،)2( نينثا نيدعاسمو سيئر
.نيحشرتملا ريغ ءاضعألا نيب نم

)2( نيفظوم نم نوكتت ةنامأب تيوصتلا بتكم دوزي
 .ةينقتلا ةنامألا نم

،تيوصتلا ةدم ةلقتسملا ةطلسلا سيئر ددحي:42 ةداملا
.ىصقأ دحك )1( ادحاو  اموي زواجتت نأ نكمي الو

هقح ةسرامم ةلقتسملا ةطلسلا وضع نكمي:52 ةداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف ،هنم بلطب ةلاكولاب تيوصتلا يف

،بيبط اهمّلسي ةيبط ةداهشب تبثي يحص عنام –

ةطلسلا سيئر اهب هفّلك ةمهم يف تيوصتلا موي هدوجو –
،ةلقتسملا

.تيوصتلا موي ينطولا بارتلا جراخ هدوجو –

.دحاو ليكول ّالإ ةلاكولا حنمت ال

سيئر نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا ةطلسلا

تيوصتلا بتكم لخاد ،اينلعو ايمازلإ زرفلا متي:62 ةداملا
هعّقوي زرف رضحم دادعإ متيو .تيوصتلا ةيلمع ماتتخا روف
.تيوصتلا بتكم ءاضعأ عيمج
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سماخلا لصفلا
تايبودنملا ريس

قيسنتب فلكي قسنم ةيبودنملا ةسائر ىلوتي :63 ةداملا
.اهتالوادم ذيفنتو اهتاطاشن

اهماهم ةسرامم راطإ يف ،تايبودنملا فلكت:73 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

بازحألا نم يباتك راطخإ ىلع ءانب وأ ايئاقلت لخدتلا –
وأ نيحشرتملا نم وأ تاباختنالا يف ةكراشملا ةيسايسلا

،بخان لك نم

يف تاـــيرـــحــــتلا ءارــــجإو ةيباـــــختنالا تايلـــــمعلا ةبقارم –
،اهصاصتخا لاجم

لجس يف تاغالبإلاو تاجاجتحالاو ضئارعلا ليجست –
،ةيبودنملا قسنم لبق نم هيلع رشؤمو مقرم صاخ

،يئاقلتلا لخدتلا تالاح ليجست –

تاراطخإلا عيمجب ،اروف ،ةلقتسملا ةطلسلا سيئر غالبإ –
،ةبسانم ةليسو لكب ،يئاقلتلا لخدتلا تالاحو

ةيلحرملا ريراقتلا دادعإ يف اهلالغتسال قئاثولا عمج –
،ةيبودنملل يئاهنلا ريرقتلاو

.ةيبودنملا ديرب ليجست –

سداسلا لصفلا
ةلقتسملا ةطلسلا تالخدتو تاراطخإلا

ةيـــــسايــــسلا بازــــحألا نــــم تاراـــــطــــخإلا عدوــــــت:83 ةداملا
ىدل ،بخان لك وأ نيحشرتملا وأ تاباختنالا يف ةكراشملا

بسح ،تايبودنملا ىوتسم ىلع وأ ةلقتسملا ةطلسلا بتكم
.ةلاحلا

بقلو  مــــساو راطــــخإلا نومــــضم ىلع تاراــــطخإلا يوـــــتحت
نإ ،تابــــثإلا رــــصاـــــنعو هناوـــــنعو ينــــعــــملا عيــــقوــــتو ةفــــــصو
 .تدجو

لكب ،ايباتك ،ةلقتسملا ةطلسلا راطخإ نكمي:93 ةداملا
.ةيباختنالا ةيلمعلا ةبيهو ةهازنو ةيفافشب سمي قرخ

وأ ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ دحأ نياعي امدنع:04 ةداملا
ةيلمعلا ةبيهو ةهازنو ةيفافشب سمي اقرخ ةينعم ةيبودنم
ةطلسلا سيئرل عفري ،كلذب الصفم اريرقت رّرحي ،ةيباختنالا
.ةلاحلا بسح ،ةينعملا ةيبودنملا وأ ةلقتسملا

ناكمو ةعاــــــسو خـــــيرات ةـــــقدب ريرقـــــتلا نمـــــضتي نأ بــــــجي
تاتابثإلاو ةدراولا تاظحالملا اذكو ،راطخإلا عوضوم لاقتنالا

.ةيرورضلا ىرخألا تامولعملاو

تايلثمملاو ةيدلبلاو ةيئالولا تايبودنملا يقسنم نييعت –
،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

،ةلقتسملا ةطلسلا ىدل ةقحلملا تاراطإلا نييعت –

ةيدلبلا تايبودنملاو ةيئالولا تايبودنملا ءاضعأ ةئبعت –
 ،ميدتسم لكشب

ةلقتسملا ةطلسلا بتكمو سلجم تاعامتجا ءاعدتسا –
،اهسؤرتو

،ةلقتسملا ةطلسلا تارارقو تالوادم رضاحم ىلع عيقوتلا –
ةينعملا تاهجلا راطخإو اهذيفنت ةعباتمو اهغيلبت نامضو
،كلذب

ءاضعأو نيقسنملا قح يف بسانم ءارجإ يأ ذاختا –
،مهتابجاوب لالخإلا ةلاح يف ناجللاو تايبودنملا

يتلا عئاقولاب ايميلقإ صتخملا ماعلا بئانلا راطخإ –
،ايئازج اعباط يستكت

.تاباختنالل ةيلوألا جئاتنلا نالعإ –

تاضيوعتلا غلبم ،رارق بجومب ،سيئرلا ددحي :43 ةداملا
يــــــــــقـــســــنمو ةلــــقـــــــــــتـــسملا ةــــطلـــــسلا ســــلــــجم ءاـــضــــعأل ةحونــــمــــملا
ىوـــــــتــــسم ىلع اهئاـــــضعأو ةــــيدلـــبلاو ةــــيئالولا تاـــــيبودــــــنملا
.تايبودنملا يف نيرخآلا ءاضعألا اذكو جراخلا يف تايلثمملا

نيمدختسملا بتاورو تاضيوعت رارق بجومب اضيأ ددحيو
مهل ةحونمملا ىرـخألا تاــــضيوــــعـــتلاو ةلقــــتــــــسملا ةـــطلــــــسلاب

.ءاتفتسا وأ عارتقا لك ةبسانمب

عبارلا لصفلا
ةيوضعلا ةفص نادقف تالاح

يف وضعلا ةفص ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ دقفي:53 ةداملا
: ةيتآلا تالاحلا

،ةافولا –

،ةينوناقلا ةدهعلا ءاهتنا –

،مئادلا يدسجلا زجعلا –

،ةلاقتسالا –

،يئاهن مكحب ةنادإلا –

ةـــــــيلــــــــــحملا ةّيبعــــشلا ســــــــلاجــــملا دـــــــحأ يف باخــــــــتــــــــنالا –
،ناملربلا وأ

،ةموكحلا يف ةيوضعلا –

.يسايس بزح يف طارخنالا –

ةيلحملا تايبودنملا ءاضعأ ىلع اضيأ ماكحألا هذه قبطتو
.جراخلا يفو
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ةحورطملا لئاـــــسملا يف ةيــــبودــــنملا لــــصـــــفت:44 ةداملا
ةلاح يفو .اهئاضعأ ةيبلغأ روضحب ةلوادم بجومب اهيلع
.احّجرم ةيبودنملا قسنم توص نوكي ،تاوصألا يواست

تارارقلا ىلع ةلقتسملا ةطلسلا سيئر عّقوي :54 ةداملا
لكب ةينــعملا فارــــطألا رطــــخيو ،اهذيفــــــنت عباــــتيو اهـــــغلبيو
.ةبسانم ةليسو

رارق بجومب ةيبودنملا تالوادم ذيفنت قسنملا ىلوتي
.ةبسانم ةليسو لكب ةينعملا فارطألل هّغلبيو ،هعّقوي

عيقوتلا روف ةيبودنملا تارارق نم ةخسن لاسرإ متي
.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر ىلإ اهيلع

يف تالوادــــملاو تاعامـــتــــجالا رضاـــــحم ظفـــــحت:64 ةداملا
.ةلقتسملا ةطلسلا فيشرأ

ةّيمــسرلا ةدــــيرـــجلا يف ةلوادــــملا هذـــــه رــــشـــنــــت:74 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس71قفاوملا1441 ماع مّرحم71 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يفرش دـمحم

عباسلا لصفلا
رارقلا ذاختا تايفيك

قسنملا وأ ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نّيعي :14 ةداملا
تامولعملا عمج ىّلوتي اررقم اوضع ،ةلاحلا بسح ،يئالولا

.فلملاب ةقلعتملا قئاثولاو

ررقملا وضعلا رّرحي ،فلملا ةسارد نم ءاهتنالا دعبو
ةلقتسملا ةطلسلا بتكم ىلع ،ةلاحلا بسح ،هضرعي اريرقت
.ةينعملا ةيبودنملا وأ

ةيبودنملا وأ ةلقتسملا ةطلسلا بتكم عمتجي :24 ةداملا
،ةلاــــحلا بـــسح ،اهقــــسنم وأ هســـــيئر نم ءاعدــــتسا ىلع ءانب
.يئاـــــقلـــتلا لــــخدــــتلا وأ راطـــــخإلا عوــــضوم فـــــلملا يف لـــــصفلل
وأ غالبإلا وأ راطخإلا ةعيبط يضتقت امدنع ،اروف ،لصفيو
.كلذ ةنياعملا

لئاسملا يف ةلقتسملا ةطلسلا بتكم لصفي :34 ةداملا
.هئاضعأ ةيبلغأ روضحب هصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا

احّجرم سيئرلا توص نوكيو ،ةيبلغألاب هتارارق ذختيو
.تاوصألا يواست دنع

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


