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ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
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.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو
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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا

مهافتلا ةركذم ىلع قيدصتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام٦ قفاوملا1441 ماع ناــضمر٣١ يف خّرؤـــم٣١١-02 مـــقر يـــسائر موـــــسرم
ةــــعّقوملا ،ةــــحالفلا لاــــجم يف اـيكرت ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب نواعتلل
.................................................................................................................................................8102 ةنس رياربف62 خيراتب رـــــئازجلاب

مــهافتلا ةرـــكذــم ىلــــــــع قيدصتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام٦ قفاوملا1441 ماع ناضمر٣١ يف خّرؤم٤١١-02 مقر يسائر موسرم
ةحالفلا يلاـجم يف اـينوتسإ ةــــيروهمج ةـــــموكحو ةّيبــــــعّشلا ةّيطارــقميّدلا ةّيرـــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلا ةموـكح نيـــــب نواعتلل
..........................................................................................9102 ةنس وينوي32 خــــــيراتب اـــــمورـــب ةـــــعّقوــــملا ،يرــحبلا ديصلاو

ةّيميظنتميسارم

رــــجحلا ءارــجإ دـــيدمت نـــمضتي ،٠2٠2 ةــــنس وـــيام٤١قــــفاوملا١٤٤١ ماــع ناـــضمر١2 يف خّرؤـــم١2١-٠2 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
......................هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءاـبو راــشتنا نــــم ةياقولا ماـظنب  لـــمـــــعلا دـــــيدجتو يلزــنملا يـــئزجلا

ةّيدرفميسارم

يركسعلا ءاضقلا رــــيدم ماـــهم ءاـهــــنإ نـــــمضتي ،0202 ةـــــنس وـــــيام01 قفاوملا1441 ماع ناضمر71 يف خّرؤم يسائر موــسرم
...............................................................................................................................................................ينطولا عافدلا ةرازوب

ةرازوب  يركسعلا ءاــضقلا رــيدم نييـــعت نـــمضتي ،0202 ةـــنس وـــيام01 قفاوملا1441 ماع ناضمر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ينطولا عافدلا

ةيئازجلا نوؤشلا رـــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــــــنس وــــــيام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب وفعلا تاءارجإو

...............................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم

...............ةيلاملا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام3 قفاوملا1441 ماع ناضمر01 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةباقرلاو ينازيملا ميظنتلا رـــيدم ماــهم ءاهنإ نـمضتي ،0202 ةنـــــس وــــيام3 قفاوملا1441 ماع ناضمر01 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف تاقفنلل ةقبسملا

ةددعتملا ةينطولا ةسردملا رـيدم ماـهم ءاــهنإ نــمــضتي ،0202 ةـنس وـــــيام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................تاينقتلا

ينطولا زــــكرملا ةرـــيدم ماــــهم ءاـــهنإ نـــــمضتي ،0202 ةــــنس وــــيام5 قـــفاوملا1441 ماـــع ناـــضمر21 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
............................................................................................................................................................................تاطوطخملل

رامثتسالا ةيقرتل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

يف قبطملا ثحبلل ينطولا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موــسرم
...............................................................................................................................................................لزالزلا ةمواقم ةسدنه

ينطولا دصرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةنيدملل

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل

سلجملا سيئر ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................يروتسدلا

ـه١٤٤١ ماع ناضمر٩2١2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ويام٤١ 2
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تاينقت مسقب تاسارد رــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــــنس وـــــيام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................ةبساحملا سلجمب ةباقرلاو ليلحتلا

..ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملاب ةوضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم

......................................لدعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم

لئاسولاو ةرادإلا مـــــسق ســــيئر نييـــعت نــــمضتي ،0202 ةـــــنس وــــــيام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................ايلعلا ةمكحملاب

...ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام3 قفاوملا1441 ماع ناضمر01 يف خّرؤم يسائر موسرم

.......ةبساحملا سلجمب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

ةــــينطولا ةــــــسردملا فـــــينصت ددـــــحي ،٠2٠2 ةــــنس لـــــيربأ٣2 قــــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ناـــبعش٩2 يف خّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
........................................................................اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو طـــــبضلا تاـــنامأ يــــمدختسمل

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

..بتاكم يف ،ةيالولاب نيدهاجملا ةيريدم ميظنت نمضتي ،0202 ةنس ليربأ22 قفاوملا1441 ماع نابعش82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق

دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................................ةدكيكسل ”يفاك يلع ديقعلا“

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

يف يلـــــــخادـــــلا نمألل يرازولا بتكملا ريسو ةليكشت ددحي ،٠2٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٠2 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................ةضايرلاو باـــــــــبـــشلا ةرازو ىوتــــسم ىلع ةســـسؤـــملا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ينطولا زكرملل يلخادلا ميـظــــنتلا ددحي ،٠2٠2 ةنــــــس ليرـــبأ٥١ قـــفاوــــملا١٤٤١ ماع نابعش١2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف قبطملا ثحبلل

ةــــــيمومعلا  تاــــــقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاــــضعأ نييـــــعت نــــــمــضتي ،٠2٠2 ةنس سرام2 قفاوملا١٤٤١ ماعبجر٧ يف خرؤم رارق
...............................................................................................................................................ةنيدملاو نارـــــمعلاو نــــــــكسلا ةرازوـــــل

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو

خّرؤـــملا كرـــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقلا مّمتي ،0202 ةـــــــنــس سراــــــم11 قــــــفاوملا1441 ماــــع بــــجر61 يف خّرؤــــم كرتـــشم يرازو رارــــق
تاــسسؤملاو ةــيحصلا تاـــعاطقلا فـــينصت رــــيياعمددحي يذلا8991 ةنس ربمتبس71 قفاوملا9141 ماع ىلوألا ىداـــمج62 يف

......................................................................................................................................اهفينصتو ةصصختملا ةيئافشتسالا

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم يناثلا قحلملا مّمتي ،0202 ةنس سرام11 قفاوملا1441 ماع بجر61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
تاسسؤملاو ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا فينصت ريياعم ددحي يذلا2102 ةنس رياني51 قفاوملا3341 ماع رفص12 يف

....................................................................................................................................... .اهفينصتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا

٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر١2
3م0202 ةنس ويام٤١
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ـه١٤٤١ ماع ناضمر٩2١2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ويام٤١ 4

ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
ماع ناــضمر٣١ يفخّرؤـــم٣١١-02 مـــقر يـــسائر موـــــسرم

قيدصتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام٦ قفاوملا1441
ةّيروهمجلا ةموكح نيب نواعتلل مهافتلا ةركذم ىلع
ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
خيراتب رـــــئازجلاب ةــــعّقوملا ،ةحالفلا لاــجم يف ايكرت
.8102 ةنس رياربف62

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم9-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

ةموكح نيب نواعتلل مهافتلا ةركذم ىلع عالطالا دعبو–
ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

رياربف62 خيراتب رئازجلاب ةعّقوملا ،ةحالفلا لاجم يف ايكرت
،8102 ةنس

: يتأي ام مسري

نيب نواعتلل مـــهافتلا ةرـــكذم ىلــــع قّدـــــصي: ىلوألا ةداملا
ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح
خيراتب رئازجلاب ةعّقوملا ،ةحالفلا لاجم يف ايكرت ةيروهمج
ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رشنتو ،8102 ةنس رياربف62
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةـــــيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــــه رــــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٦ قفاوملا١٤٤١ ماــــع ناـــــضمر٣١يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

––––––––––––––––––––––

ةّيروهمجلا ةموكح نيب نواعتلل مهافت ةركذم
ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

.ةحالفلا لاجم يف ايكرت

،ّةيـــبعّشلا ّةيـــطارقميّدلا ةّيرـــئازجلا ةيروهمجلا ةـــموكحّ نإ
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو يف ةــــلثمم
ةعارزلاو ةــيذغألا ةرازو يف ةــلثمم ،اــيكرت ةـــيروهمج ةموكحو
،”نيفرطلا” ـب يتأي اميف امهيلإ راشملا ،ةيناويحلا ةورثلاو

يداصتقاو ينقتو يملع نواعت ريوطتو ةماقإ يف ةبغر–
ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا تالاجم يف

لخاد اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا ةاعارم عم ،نيدلبلا نيب
،نيدلبلا الك دودح

: يتأي ام ىلع اتقفتا دق

ىلوألا ةداملا
عوضوملا

،ةاواسملاو ةكرتشملا حلاصملا أدبم ساسأ ىلع ،نافرطلا لمعي
يف يداصتقاو ينقتو يملع نواعت ةماقإ قرط ميظنت ىلع
وه امك ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا تالاجم
.هذه مهافتلا ةركذم يف دراو

2 ةداملا
نواعتلا تالاجم

نيدلبلا الكل ةيولوألا فادهألا ةاعارم عم ،نافرطلا رّوطي
تالاجملا فلتخم يف امهنيب نواعتلا ،ةبستكملا تاربخلاو
ةــــــيامحو جاــــتنإ ،ةـــحالفلا اــــميس ال ،كرـــــتشملا ماـــــمتهالا تاذ
ةــيناويحلا ةــــحصلاو تاــــناويحلا جاــــتنإو ةـــــيبرتو تاـــــتابنلا

: لالخ نم كلذو ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةيئاذغلا تاعانصلاو

،قئاثولاو ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا لدابت )أ

تاــــسسؤملا يف ترــــشن يـــتلا ثوـــحبلا جـــئاتن لداــــبت )ب
،نيدلبلا الك يف ةيثحبلا

،ةيتابنلاو ةيناويحلا ةلصلا يذ داتعلا لدابت )ج

،ءاربخلا لدابت )د

الك يف تارضاحمو تايقتلمو ةيبيردت تارود ميظنت )ـه
،نيدلبلا

داـــتعلاو يرــــلا ةـــمظنأب ةــــــقلعتملا تاــــــموـــلعملا لداـــــبت )و
،يحالفلا

الــك يف ةــلصلا تاذ تاـــسسؤملا نيـــب نواـــعتلا ةـــيقرت )ز
،ةيلودلا قوسلا يف ةيعارزلا تاجتنملا عضوو نيدلبلا

تاـــــــسسؤملا نيـــــب ةــــــكرـــتشملا تاراــــــــــمثتسالا عـــــــيجشت )ح
تالاجم لكو يحالفلا لاجملا يف ةطشانلا ةصاخلاو ةيمومعلا
.نيدلبلا نيب ةددحملا نواعتلا



٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر١2
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3 ةداملا
قيسنتو فارشإ ةنجل ءاشنإ

ةيحالف فارشإ ةنجل ءاشنإ ىلع نادقاعتملا نافرطلا قفتي
صوصنملا تالاجملا يف نواعتلا تاطاشن ذيفنت ىلع لمعت
ةيرارمتسا نامضو ،هذه مهافتلا ةركذم نم2 ةداملا يف اهيلع
ذـــيفنت نـــع ةـــلوؤسم ةـــنجللا هذــــه .نــــيدلبلا نيـــب تاــــقالعلا

.نادلبلا اهددح يتلا نواعتلاتاحرتقم ةساردو

لكل ءاضعأ )4( ةعبرأ نم ةيحالفلا فارشإلا ةنجل نوكتت
بوانتلاب عمتجتو .فرط لك نم دفولا سيئر كلذ يف امب ،دلب

هددحي دعوم يف ايونس ةدحاو ةرم ايكرت يف وأ رئازجلا يف
.كرتشم قافتاب نافرطلا

لئاسولا رابتعالا نيعب اذخأ نواعتلا ةطشنأ جمارب ّدعُت
تذفن يتلا ةطشنألل كرتشم مييقت كانه نوكيسو ،ةحاتملا

.ةقباسلا ةرتفلا لالخ

ةصتخملا رارقلا تائيهل تاحرتقمو ريراقت ةنجللا مدقت
.نيدلبلا ىدل

يف اهب لومعملا ةمظنألل اقفو ةكرتشملا ةطشنألا لّومت
.ةيلاملا ةينازيملا ةرفو دودح يف كلذو نيدلبلا الك

4 ةداملا
تافالخلا ةيوست

قيبطت وأ ريسفت نع أشني فالخ وأ عازن يأ ةيوست متت
تاءاقللا وأ تارواشملا قيرط نع ،ايدو ،هذه مهافتلا ةركذم
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع نيفرطلا نيب

5 ةداملا
ذيفنتلا زيح لوخدلا

خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا زيح هذــه مـــهافتلا ةرـــكذم لـــخدت
فرطلا نيفرطلا دحأ هبجومب رطخي يذلا ريخألا راعشإلا يقلت
ةفاك هــئافيتساب ،ةـــيسامولبدلا ةاـــنقلا رـــبع ،اـــيباتك ،رــــخآلا
.ضرغلا اذهل ةمزاللا ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلا

ددــجت ،تاوـــنس )5( ســـمخ ةدـــمل لوـــعفملا ةـــيراس ىــــقبتو
هتبغر نع نيفرطلا دحأبرعي مل ام ،ةلثامم ةرتفل ايئاقلت

قبسم راعشإ لالخ نم ،هذه مهافتلا ةركذمب لمعلا ءاهنإ يف
كلذ رثؤي نأ نود ،اهئاضقنا خيرات نم رهشأ )6( ةتس هتدم
.زاجنإلا ديق لازت ال يتلا نواعتلا ةطشنأ ىلع

6 ةداملا
ليدعتلا

ايباتك كرتشم قافتاب ،هذه مهافتلا ةركذم ليدعت زوجي
ذيفنتلا زيح تاليدعتلا هذه لخدتو ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع
هذه مهافتلا ةركذم لوخدل ةعبتملا تاءارجإلا سفنل اقفو
.ذيفنتلا زيح

يف ،8102 ةـــنس رـــياربف62 خـــــيراتب رــــئازـــجلا يف ترّرـــــح
،ةيزيلجنإلاو ةيكرتلاو ةيبرعلا تاغللاب نيتيلصأ نيتخسن
فالتخالا لاح يف .ةينوناقلا ةيجحلا سفن ةثالثلا صوصنللو

.يزيلجنإلا صنلا حّجري ،ريسفتلا يف

بـــناج نــــم ضرـــغلا اذـــهل نالّوــــخملا عـــّقو ،كلذـــل اتاــــبثإو
.هذه مهافتلا ةركذم امهيتموكح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناــضمر٣١ يفخّرؤـــم٤١١-02 مـــقر يـــسائر موــــسرم
قيدصتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام٦ قفاوملا1441
ةـــــموـــــــكح نيـــــب نواـــــــعتلل مــــــهاــــــفتلا ةرـــــــكذــــــم ىلــــــــع
ةّيبــــــعّشلا ةّيطارــــــقميّدلا ةّيرـــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلا

ةــــــحالفلا يلاــــجم يف اــــينوتسإ ةــــيروهمج ةـــــموكحو
32 خــــــيراتب اـــــمورـــب ةـــــعّقوــــملا ،يرـــــحبلا دــــــيصلاو
.9102 ةنس وينوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئرّ نإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم9-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

ةــموكح نيب نواــعتلل مـــهافتلا ةرـــكذم ىلـــع عالـــطالا دـــعبو–
ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
امورب ةعّقوملا ،يرحبلا ديصلاو ةحالفلا يلاجم يف اينوتسإ
،9102 ةنس وينوي32 خيراتب

: يتأي ام مسري

نيــب نواـــعتلل مـــهافتلا ةرــــكذم ىلـــع قّدـــصي : ىلوألا ةداملا
ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح
ةعّقوملا ،يرحبلا ديصلاو ةحالفلا يلاجم يف اينوتسإ ةيروهمج
ةدــــــــيرجلا يف رـــــشنتو ،9102 ةـــــنس وــــينوي32 خـــيراتب اـــمورــــب
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةيمسّرلا

ةيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرــملا اذـــــــــه رــــــشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٦ قفاوملا١٤٤١ ماـــع ناــــضمر٣١ يف رـــــئازجلاب رّرــــــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

يقزعوب رداقلا دبع

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

 ةموكح نع
ايكرت ةيروهمج

اباب يقاف فرشأ

ةعارزلاو ةيذغألا ريزو
ةيناويحلا ةورثلاو
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3 ةداملا
ةصتخملا تاطلسلا

مهافتلا ةركذم ذيفنت نع ةلوؤسملا ةصتخملا تاطلسلا
:يه ،هذه نواعتلل

:ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةبسنلاب–
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

.ةيفيرلا نوؤشلا ةرازو : اينوتسإ ةيروهمجل ةبسنلاب–

4 ةداملا
ةطلتخملا ةنجللا

ةينوتسإ - ةيرئازج ةطلتخم ةيعاطق ةنجل ءاشنإ متي -1
تاطلسلا لــــبق نـــم مـــــهنييعت مــــتي نيــــلوؤسم نـــــم نوـــــكتت
.هذه نواعتلل مهافتلا ةركذم ذيفنت نع ةلوؤسملا ةصتخملا

ىلع قــــيدصتلاب ةـــــطلتخملا ةـــــيعاطقلا ةـــــنجّللا موــــــقت -2
.اهذيفنت ةعباتمو ةحرتقملا عيراشملا

الك يف بوانتلاب ةطلتخملا ةيعاطقلا ةنجّللا عمتجت -3
نيذللا ناكملاو خيراتلا يف ،كلذ رمألا ىضتقا امّلك نيدلبلا

.بسانملا تقولا يف امهديدحت متي

5 ةداملا
ليومتلا

مهافتلا ةرــكذم راـــطإ يف ةـــجتانلا تاـــقفنلا ةــــفاك دنـــــتست
نيناوقلا قفو نيفرطلل ةحاتملا ةينازيملا ىلع ،هذه نواعتلل
.نيدلبلا الك يف ةيراسلا تاميظنتلاو

ميلقإ ىلإ ةهجوتملا دوفولا رفس تاقفن فرط لك لّمحتي
تاقفنلا فيضتسملا بناجلا لمحتي اميف .رخآلا بناجلا
.ةيلخادلا تالقنتلا نع ةبترتملا

6 ةداملا
تافالخلا ةيوست

ذيفنت وأ ريسفت نع جتاننيفرطلا نيبفالخ لك ةيوست متت
نيب تاضوافملا قيرط نع ،ايدو ،هذه نواعتلل مهافتلا ةركذم
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع نيفرطلا

7 ةداملا
ةدملاو ذيفنتلا زّيح لوخدلا

نم ءادتبا ذيفنتلا زيح ،هذه نواعتلل مهافتلا ةركذم لخدت
نيفرطلا دحأ هبجومب رطخي يذــــلا رـــيخألا راــــعشإلا يــــقلت خــــيرات
ةفاك هئافيتساب ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،ايباتك ،رخآلا فرطلا
.ضرغلا اذهل ةمزاللا ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلا

ةّيروهمجلا ةموكح نيب نواعتلل مهافت ةركذم
ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

.يرحبلا ديصلاو ةحالفلا يلاجم يف اينوتسإ

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرــئازجلا ةّيروــــهمجلا ةــــموكح ّنإ
يـــــتأي اـــــميف اـــمهيلإ راـــشملا ،اــــينوتسإ ةـــــيروــهمج ةـــموكحو
،”نيفرطلا“ ـب

،نيدلبلا نيب ةزاتمملا ةيئانثلا تاقالعلل ارابتعا–

تاقالع زيزعتو ريوطتل كرــتشملا اـــمهمامتهال اراــــبتعاو–
ديصلاو ةيئاذغلا ةعانصلاو ةحالفلا تالاجم يف ةيئانثلا نواعتلا
،نيدلبلا الك يف ةدوجوملا تاناكمإلا ةاعارم عم ،يرحبلا

ةيقرتل ةمئالملا فورظلا ريفوت يف ةبغرلا امهوذحت ذإو–
،تالاــــــــجملا هذــــــــــه يف يــــــنقتلاو يـــــــــــملعلاو يداــــــصتقالا نواـــــــعتلا

،ةيراجتلا تالدابملا نسحتس اهنأب اعانتقاو

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
عوضوملا

،هذه نواــعتلل مـــهافتلا ةرــــكذم بـــجومب ،ناــــفرطلا رّوــــطي
ةـــيئاذغلا ةــــعانصلاو ةــــحالفلا تالاــــجم يف يـــــئانثلا نواــــــــعتلا

قوـــــــقحلا يف ةاواــــــسملا أدـــــبم ساــــسأ ىلــــع يرــــحبلا دــــــيصلاو
.امهتاعيرشت راطإ يف كلذو ،ةلدابتملا ةعفنملاو

2 ةداملا
نواعتلا تالاجم

ةرـــبخلاو نـــــيدلبلا الـــــكل ةـــــيولوألا تاذ فادــــــهألل اراـــــبتعا
: ةيتآلا تالاجملا نواعتلا لمشي ،ةبستكملا

،ةيحالفلا بعُّشلا ريوطت–

،لئاتشلاو روذبلا جاتنإ–

،ةيتابنلا ةحصلاو ةيرطيبلا ةحصلا ةيامح–

،ةيعيبطلا دراوملا ىلع ظافحلا–

،يّرلا تاينقت–

،يثارولا نيسحتلاو ايجولونكتويبلا–

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا–

،ةيحالفلا تاينقتلا–

نيــــــــــمثتو جاـــــــتنإلا لاــــــجم يف ةـــــــــكارــــــشلاو راــــــــمثتسالا–
و ،ةـــيحالفلا تاــــجتنملا

مهافتلا ةركذم عوضومب ةلص هل نواعتلل رخآ لاجم لك
.نيفرطلا لبق نم هديدحت متي دق ،هذه نواعتلل
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ةدمل لوعفملا ةيراس ،هذه نواعتلل مهافتلا ةركذم ىقبت
.ةدملا سفنل اينمض ديدجتلل ةلباق ،تاونس )5( سمخ

8 ةداملا
تاليدعتلا

،تــقو يأ يف ،هذـــه نواـــعتلل مــهافتلا ةرـــكذم لــيدعت نـــكمي
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،نيفرطلا نيب كرتشم قافتاب

تاءارجإلا سفن قـفو ذــيفنتلا زـــيح تالـــيدعتلا هذـــه لـــخدت
.ذيفنتلا زيح هذه نواعتلل مهافتلا ةركذم لوخدل ةررقملا

9 ةداملا
ءاهنإلا

ةاــنقلا رــبع ،رـــخآلا فرـــطلا راـــطخإ نيـــفرطلا الــــك نـــــكمي
نواعتلل مهافتلاةركذمب لمعلا ءاهنإ يف هتينب ةيسامولبدلا

لبق رهشأ )6( ةتس هتدم ،قبسم يباتك راعشإب كلذو ،هذه
.اهنايرس ةدم ءاضقنا

،هذه نواعتلل مهافتلا ةرــكذمب لــمعلا ءاــهنإ رارــق رــثؤي ال
عورشلا متيتلا جماربلاو تاطاشنلا زاجنإ لامكتسا ىلع
فالخ ىلع نافرطلا قفتي مل ام ةركذملا هذه بجومب اهيف
.كلذ

نيـــــتخسن يف ،9102 ةــــنس وــــــينوي32 خــــــيراتب اـــــمورب ترّرــــــح
ةـــــــيزـــــــيلــجنإلاو ةـــــــــينوــــــــتسإلاو ةـــــــــيبرــــــعلا تاـــــــــــغللاب نيــــــــــتيلـــصأ

يف .ةينوناقلا ةّيجحلا ســـفن ةـــعبرألا صوـــصــــنللو ،ةــــيـــســـــنرــــفلاو
ّحجري ،هذه نواعتلل مهافتلا ةرـــكذم رــــيسفت يف فالــــتخالا ةــــلاح
.ةيسنرفلا ةغللاب صنلا

ماع ناـــضمر١2 يفخّرؤـــم١2١-02 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
دـيدمت نـــمضتي ،0202 ةــــنس وـــيام٤١قــــفاوملا١٤٤١
لـــــمـــــعلا دـــــيدجتو يلزــــنملا يـــئزجلا رــــجحلا ءارــــــجإ
انوروك سوريف ءاـبو راــشتنا نــــم ةياقولا ماـظنب
.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاـــنب –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماــع رـــفص8١ يف خّرؤــــمـلا٦٥١-٦٦ مــــقر رـــمألا ىـــــضتقمبو –
نوــــناق نــــــمضتمـلاو٦٦٩١ ةــــنس وـــــينوي8 قــــفاوــــملا٦8٣١
  ،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،تابوقعلا

ىداــــمج٧ يف خّرؤـــــمـلا٧٠-88 مـــــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو –
قـــلعتمـلاو88٩١ ةــــنس رــــياني٦2 قــــفاومـلا8٠٤١ ماـــــع ةــــيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذــلا8٩٩١ ةــــنس وــــينوي٧2 قــــفاومـلا٩١٤١ ماــــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىداــــمج٧١ يف خّرؤـــــمـلا٣١-١٠ مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
نـــــمضتمـلاو١٠٠2 ةــــنس تـــــشغ٧ قـــــفاوـــمـلا22٤١ ماــــع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىداــمج٧2 يف خّرؤــمـلا8٠-٤٠ مـــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
قــــلعتمـلاو٤٠٠2 ةـــنس تـــشغ٤١ قـــفاومـلا٥2٤١ ماــــع ةــــيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىداــــمج٩١ يف خّرؤـــــمـلا٣٠-٦٠ مــــقر رــــــمألا ىــــضتقمبو –
نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس وـــيلوي٥١ قــــفاومـلا٧2٤١ ماـــع ةـيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قّلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤــملا٣٩2-٣١ مـــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودـــلا ةـــيحـــصلا حـــئاوــــللا رـــشــــن
 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

ةموكح نع
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

يرامع فيرش
ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو

يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

ةموكح نع

اينوتسإ ةيروهمج

كيفري ترام

ةيفيرلا نوؤشلا  ريزو

ةّيميظنت ميسارم
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٦ يف خّرؤمـلا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــــنس يـــــــفناج2 قـــــفاومـلا١٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

٦2 يف خّرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قـــــــــلعتملاو٠2٠2 ةــنس سراــم١2 قـــــفاومـلا١٤٤١ ماـــــع بــــــجر
اـــــنوروــــك سورــــــيف ءاــــــبو راــــــشتنا نــــم ةــــــياـــقولا رـــــــيبادتب
،ةلصلا تاذ صوصنلاو ،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

يف خّرؤمـلا٠٠١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىـضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــــنس لــــــيربأ٩١قـــــفاوـــــملا١٤٤١ ماــــــع ناـــــبعش٥2
ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظـــنـــب لـــمـــعلا دــــيدــــجت نمـــضــــتملاو
،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك سوريف

٩2 يف خّرؤمـلا2٠١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ديدمت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ٣2قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش

نــم ةــياـــقوـــلا راـــطإ يف ذـــخـــتملا يلزـــنملا يئزجلا رـــجحلا ءارـــجإ
ليدعتو ،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا
،هتاقوأ

: يتأي ام مسري

ءارـــــــــجإ دــــــيدمت ىلإ موــــسرمـلا اذـــــه فدـــــــهي : ىلوألا ةّداملا
نــــم ةــــياقولا ماــــظنب لمعلا ديدجتو يلزنملا يئزجلا رــــــــجحلا
.هتحفاكمو )٩١ -ديفوك( اــنوروك سوريف ءاـــبو راـــشتنا

ةــــــسمخ ةدــــــمل يلزـــنملا يــــئزجلا رــــــــجحلا دّدــــمي:2 ةّداملا
راـــــــشتنا نـــــم ةـــــياقولا ريبادتب لمعلا ددجيو ،اـموي )٥١(رشع
صوصنملا ،هتحفاكمو )٩١ -دـــــيفوــــــك( انوروك سوريف ءابو
مـقرو٠٠١-٠2 مــــــــقر نييذيفنتلا نيموسرملا ماكحأ يف اهيلع
٠2٠2 ةنس ليربأ٣2و٩١ يف،يلاوتلا ىلــع نيخّرؤـــملا٠2-2٠١
.هالعأ نيروكذملاو

2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا رــيبادتلا يرـــــــست:٣  ةّداملا
ةياغ ىلإ ةقبطم ىقبتو ،٠2٠2 ةنس ويام٥١ نم ءادتبا ،هالعأ
.٠2٠2 ةنس ويام٩2

صوــصنملا رـــــــيبادتلا عــــــيمج ،ةـــــــــقبطم ىــــــــــقبت:٤ ةّداملا
سورـــيف ءاــــبو راـــــشتنا نـــــم ةـــــياقولا ماــــــظن ناوـــــــنعب اـــــــــهيلع
مــــــــيظنتلا بـــــــــجوـــــمب ،هــــــــتحفاــــكمو )٩١ -دـــيفوــــــك( اــــــنوروــــــك
 .هب لومعملا

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرـملا اذـــــــه رـــــــشني :٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر١2 يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

قفاوملا1441 ماع ناضمر71 يفخّرؤم يسائر موــسرم
رــــيدم ماـــهم ءاـهــــنإ نـــــمضتي ،0202 ةـــــنس وـــــيام01
.ينطولا عافدلا ةرازوب  يركسعلا ءاضقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر71 يف خّرؤــم يــسائر موـــسرم بـــجومب
راــــمـــعءاوــــللا ماـــهــــم ىهـــنـــت ،0202 ةـــنــــس وــــياــــم01 قـــفاوـــملا

عافدلا ةرازوب يركسعلا ءاضقلل اريدم هتفصب ،سيسوب
.٠2٠2 ةنس ويام٣ نم ءادتبا ،ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــــــــع ناضمر71 يف خ خّرؤم يساـــــئر موسرـــــم
نييـــعــــت نـــمضتـــــي ،0202 ةـــنس وـــياـــــــــم01 قــــفاوملا

.ينطولا عافدلا ةرازوب  يركسعلا ءاــضقلا رــيدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــع ناــضمر71 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرم بـــجومب
،ةرقوب روشاع دـــيقعلا نّيعي ،0202 ةــــنس وــــيام01 قـــــفاوملا

٤ نم ءادتبا ،ينطولا عافدلا ةرازوب  يركسعلا ءاضقلل اريدم
.٠2٠2 ةنس ويام

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــــــنس وــــــيام5
.لدعلا ةرازوب وفعلا تاءارجإو ةيئازجلا نوؤشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ناويشوب دمـحم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا

،لدعلا ةرازوب وفعلا تاءارجإو ةيئازجلا نوؤشلل اريدم هتفصب
 .ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
.ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــع ناــضمر21 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا
: ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ

،يلعوب يلع–

،ينانز رضخل–

،مانغ رمع–

ةّيدرف ميسارم



٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر١2
9م0202 ةنس ويام٤١

،ةريمع داؤف–

،يقوتعم ميلس–

،قدصوم يلع–

،رتعز ةديرف لامآ–

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،راقت يعومج–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر01 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام3
.ةيلاملا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـع ناـــضمر01 يف خّرؤــــم يــسائر موـــسرم بـــجومب
ةنس ليربأ81 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ويام3 قفاوملا

ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،ةباطوب دوليم دّيسلا ماهم ،0202
 .ةافولا ببسب ،ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر01 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــيدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،0202 ةنـــــس وــــيام3
يف تاقفنلل ةقبسملا ةباقرلاو ينازيملا ميظنتلا
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،دياف زــيزعل دّيسلا ماهــــم ىـــهنت ،0202 ةـــنس وــــيام3 قــــفاوملا

تاقفنلل ةقبسملا ةباقرلاو ينازيملا ميظنتلل اريدم هتفصب
هــــفيلكتل ،ةــــيلاملا ةرازوـــــب ةــــينازيملل ةـــــماعلا ةـــــيريدملا يف

 .ىرخأ ةفيظوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــــيدم ماــــهم ءاـــــهنإ نـــــمــضتي ،0202 ةــــــنس وـــــيام5
.تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شايبد دمـحم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا

 .تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملل اريدم هتفصب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرــــــيدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،0202 ةــــــنس وــــــيام5
.تاطوطخملل ينطولا زكرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــــحيلص ةدّيـــسلا ماــــهم ىــــهنت ،0202 ةــــــنس وــــيام5 قـــــفاوملا
ءانب ،تاطوطخملل ينطولا زكرملل ةريدم اهتفصب ،يلاجعل
 .اهبلط ىلع

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5
.مجانملاو ةعانصلا ةرازوب رامثتسالا ةيقرتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناـــضمر21 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
،يبلحم رصان دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا

ةــعانصلا ةرازوـــب راـــمثتسالا ةـــــيقرتل اـــــماع ارـــــيدم هتـــــفصب
 .مجانملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موــسرم
زكرملا رــــــــــــيدم ماهم ءاهنإ نـــمضتي ،0202 ةنس ويام
.لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يقوزعلب دمـحم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا

ةـــسدنه يف قـــبطملا ثـــحبلل يــنطولا زــــكرملل ارــــيدم هــــتفصب
 .دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،لزالزلا ةمواقم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5
.ةنيدملل ينطولا دصرملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـع ناـــضمر21 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
،سارعلوب يلع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا

ىلع هتلاحإل ،ةنيدملل يــنطولا دــصرملل اــماع ارـــيدم هـــتفصب
 .دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام5
ةيجولونكتلا رـــئاظحلا ةــــيقرتل ةــــينطولا ةـــــلاكولل

.اهريوطتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميكحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنـت ،0202 ةـنـس وـياـم5 قـفاوـملا
ةينطولا ةلاكولل اـــماع ارــــيدم هــــتفصب ،ةــــلواص نـــب رـــــكب وـــبأ
 .اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
ســيئر ماـــــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،0202 ةـــــنس وـــــيام5
.يروتسدلا سلجملا سيئر ناويد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع ناــــضمر21 يف خّرؤـــــم يســـائر موــــسرم بــــجومب
،نيرق نب نيسح ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا

ىلع هتلاحإل ،يروتسدلا سلجملا سيئر ناويدل اسيئر هتفصب
 .دعاقتلا



ـه١٤٤١ ماع ناضمر٩2١2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ويام٤١ 10

5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد رــــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــــنس وـــــيام
.ةبساحملا سلجمب ةباقرلاو ليلحتلا تاينقت مسقب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يليلخ يزوف دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا

ةباقرلاو ليلحتلا تاـــينقت مــسقب تاــــساردلل ارــــيدم هـــتفصب
 .هبلط ىلع ءانب ،ةبساحملا سلجمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجملاب ةوضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويام
.ناسنإلا قوقحل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناــضمر21 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
ةنس سرام92 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ويام5 قفاوملا

سلجملاب ةوضع اهتفصب ،يانيز ةشئاع ةدّيسلا ماهم ،0202
 .اهبلط ىلع ءانب ،ناسنإلا قوقحل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
.لدعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ويام5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـع ناـــضمر21 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
مــهؤامسأ ةــيتآلا ةداـــسلا نّيـــعي ،0202 ةـــنس وــــيام5 قــــفاوملا

: لدعلا ةرازوب

،مهمالعإو ةاضقلا نيوكتل ريدم بئان ،وطع دمـحم–

،طبضلا ةباتك كالسأ رييستل ريدم بئان ،ةيلوارز دارم–

ةــباتك يـــفظوم نــــيوكتل رــــيدم بــــئان ،رذـــيخ ناـــيفس–
.مهاوتسم نيسحتو نييرادإلاو طبضلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يسائر موسرم
مـــــسق ســــيئر نييـــعت نــــمضتي ،0202 ةـــــنس وــــــيام5
.ايلعلا ةمكحملاب لئاسولاو ةرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـع ناـــضمر21 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
،يواحبر مالــعوب دّيسلا نّيــعي ،0202 ةـــنس وــــيام5 قــــفاوملا

.ايلعلا ةمكحملاب لئاسولاو ةرادإلا مسقل اسيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر01 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــــعلا رـــــيدملا نييــــعت نــــمضتي ،0202 ةـــــنس وـــــيام3
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـع ناـــضمر01 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
اريدم ،دياف زيزعل دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويام3 قفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل اماع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ناضمر21 يفخّرؤم يــسائر موـــسرم
تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام5

.ةبساحملا سلجمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ناضمر21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةدزاوــبل ةــناس ةدّيـــسلا نّيعــــت ،0202 ةـــنس وــــيام5 قــــفاوملا

.ةبساحملا سلجمب تاسارد ةسيئر

لدعلا ةرازو

١٤٤١ ماــــع ناـــبعش٩2 يفخّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
فـــــينصت ددـــــحي ،0202 ةــــنس لـــــيربأ٣2 قــــــفاوملا
طـــــبضلا تاـــنامأ يــــمدختسمل ةــــينطولا ةــــــسردملا

.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

٧١ يف خّرؤملا٧٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر

بــــــــصانملا يلــــــــغاشل ةـــــيلالدتسالا ةداـــــــيزـــــلا حــــــنم تاــــيفيك

اــــــــــميسال ،ةـــــــيموــــــمعلا تارادإلاو تاـــــــــسسؤــــــــملا يف اـــــــــــيلــعلا

،هنم٣١ ةداــــــــملا

يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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8 يف خّرؤملا٠٤2-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١١٠2 ةــنس وـــيلوي٠١ قــــفاوملا2٣٤١ ماــع ناــبعش

،اهرييستو طبضلا ةباتكل ةينطولا ةسردملا ميظنت ةداعإ

٥ يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذــلا٤١٠2 ةــنس وـــيلوي٣ قـــفاوملا٥٣٤١ ماـــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

عــيبر٣ يف خّرؤـــملا كرـــتشملا يرازوــــلا رارــــقلا ىـــضتقمبو–
ميظنتلا ددحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٥١ قـفاوملا٤٣٤١ ماـع لوألا
،طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا ةسردملل يلخادلا

 :يتأي ام نورّرقي

موـــــسرملا نـــــم٣١ ةداــــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت :ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١ يف خّرؤملا٧٠٣-٧٠ مقر يسائرلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2
طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا ةسردملا فينصت ديدحت
.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو

تانامأ يمدختسمل ةينطولا ةسردملا فّنصت:2 ةداملا
.٣ مسقلا ،”أ“ فنصلا يف طبضلا

اــــيلعلا بـــــصانملل ةــــيلالدــتسالا ةداـــــيزــــلا ددــــــــحت:٣ ةداملا
طـــــبضلا تاـــــنامأ يـــــمدختسمل ةـــــينطولا ةــــسردملل ةـــــعباتلا

: يتآلا لودجلل اقبط ،بصانملا هذهب قاحتلالا طورشو

٦ يف خّرؤـــــملا١٠-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــــسرملا ىـــــضتقمبو–

نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رــياربف٥١ قـــفاوملا٥١٤١ ماـــع ناـــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤــملا2٣٣-٤٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–

يذــلا٤٠٠2 ةــنس رـــبوتكأ٤2 قــــفاوملا٥2٤١ ماـــــع ناــــضمر٠١

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

١١ يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مرحم

يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

يف خّرؤملا٩٠٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

8٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد٤2 قــــفاوملا٩2٤١ ماــــع ةــــجحلا يذ٦2

تاــــنامأ يـــمدختسمب صاــــخلا يـــساسألا نوناقلا نــمضتملاو

،ةيئاضقلا تاهجلل طبضلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

ريدملا

ماعلا نيمألا

بصانملاب قاحتلالا طورش

–

ةبتر وأ ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم–
نم تاونس )٣( ثالث تبثي ةلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

،لقألا ىلع يسيئر طبض مسق نيمأ–
ةمدخلا نم تاونس )٣( ثالث تبثي
 .ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ةبتر وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–
نــم تاوــنس )8( يناــمث تــبثي ةــلداعم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

)8( ينامث تـــبثي ،طـــبض مـــسق نيـــمأ–
هذـــهـــب ةــــيـــلـــعــــفــــلا ةــــمدخلا نــــم تاوــــنس

.ةفصلا

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

موسرم

رارق
نم

ريزولا

847

508

م

'م

3

3

أ

أ

ةسردملا
ةينطولا
يمدختسمل

 تانامأ
طبضلا



ـه١٤٤١ ماع ناضمر٩2١2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ويام٤١ 12

ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

 يعرف ريدم–
نيوكتلل

 صصختملا
يعرف ريدم–
.تاصبرتلل

 يعرف ريدم
نيوكتلل
رمتسملا

ديدجتو
فراعملا

ةقحلم سيئر

بصانملاب قاحتلالا طورش

ىلع يسيئر طبض مسق نيمأ–
تاونس )٥( سمخ تبثي ،لقألا

.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم
ســمخ تبـــثي ،طبض مــــسق نيــمأ–

ةـــيلعفلا ةـــمدخلا نـــم تاوـــنس )٥(
.ةفصلا هذـــهب

وأ ،لقألا ىلع يسيئر فرصتم–
)٥( سمخ تبثي ،ةلداعم ةبتر

ةـــفصب ةـــيـــمدـــقألا نــــم تاوــــنس
.فظوم

ىلع يسيئر طبض مسق نيمأ–
تاوــــنس )٥( ســــــمخ تــــــــبثي ،لقألا

.فظوم ةفصب ةيمدقألا نـــــــم
وأ فرصتم وأ للحم فرصتم–

)٥( سمخ تبثي ،ةلداعم ةبتر
ةــيـــلـــعـــفـــلا ةـــمدخلا نـــم تاوـــنس
.ةفصلا هذهب

سمخ تبثي ،طبض مسق نيمأ–
ةـــيلعفلا ةـــمدخلا نــــم تاوــــنس )٥(
.ةفصلا هذــهب

لقألا ىلع يسيئر فرصتم-
ســمخ تـــبثي ،ةـــلداعم ةــــبتر وأ
ةــــــفصب يمدقألا نم تاونس )٥(
.فظوم
ىلع يسيئر طبض مسق نيمأ-
تاونس )٥( سمخ تبثي ،لقألا

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم
فرصتم وأ للحم فرصتم-
سمخ تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٥(
.ةفصلا هذهب
تــــبثي ،طــــبض مـــــسق نيــــــمأ-

نــــــــــــــــــــــــــم تاوـــنس )٥( سـمـــــــــــــخ
.ةفصلا هذــهب ةــيلعفلا ةـمدـخلا

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

ررقم
نم

ريدم
ةسردملا

305

305

305

١-م

١-م

١-م

3

3

3

أ

أ

أ

ةسردملا
ةينطولا
يمدختسمل

 تانامأ
طبضلا



٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر١2
13م0202 ةنس ويام٤١

ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

ةحلصم سيئر
: ةماعلا ةنامألاب

ةحلصم–
نيفظوملا
،نيوكتلاو
ةحلصم–
ةينازيملا
،ةبساحملاو

ةحلصم–
ةماعلا لئاسولا

،يلآلا مالعإلاو
ةحلصم–

.ماعطإلاو ءاويإلا

ةحلصم سيئر
قئاثولا
فيشرألاو

ةماعلا ةنامألاب

سيئر–
ةحلصم

ةيريدملاب
ةيعرفلا
نيوكتلل

.صصختملا
سيئر–
ةحلصم
ةيريدملاب
ةيعرفلا

.تاصبرتلل

بصانملاب قاحتلالا طورش

وأ لقألا ىلع يسيئر فرصتم-
)٣( ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر

ةــــفصب ةــيــمدــقألا نــــــم تاوــــــنس
.فظوم
ىلع يسيئر طبض مسق نيمأ-
تاونس )٣( ثالث تبثي ،لقالا

.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم
وأ فرصتم وأ للحم فرصتم-

)٤( عــبرأ تبــثــي ،ةــلداــعـــم ةـــبـــتر
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

.ةفصلا
عــبرأ تــبثي ،طـــبض مـــسق نيــــمأ-
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤(
.ةفصلا هذهب

تاـــــظوفحم نيــــــمأيـــــــقئاــــثو-
تبـــــثــــــي ،لــــقألا ىلـــع يــــسيـــــــئر
ةيمدقألا نم تاونس )٣( ثالث
.فظوم ةفصب
للحم تاظوفحم نيمأ يقئاثو-
،تاــــــظوفحم نيــــــمأ يــــــــقئاثو وأ
نـــــــم تاوــــنس )٤( عــــبرأ تـــــبثي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

ىلع يسيئر طبض مسق نيمأ-
تاونس )٣( ثالث تبثي ،لقألا

.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

عبرأ تبثي ،طبض مسق نيمأ-
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤(
.ةفصلا هذهب

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

ررقم

نم

ريدم

ةسردملا

ررقم

نم

ريدم

ةسردملا

ررقم

نم

ريدم

ةسردملا

183

183

183

2-م

2-م

2-م

3

3

3

أ

أ

أ

ةسردملا
ةينطولا
يمدختسمل

 تانامأ
طبضلا



ـه١٤٤١ ماع ناضمر٩2١2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ويام٤١ 14

ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

سيئر–
ةحلصم

ةيريدملاب
ةيعرفلا
نيوكتلل
رمتسملا

ديدجتو
 فراعملا

مسق سيئر
 : ةماعلا ةنامألاب
رييست مسق–

،نيمدختسملا
،نيوكتلا مسق–
،ةينازيملا مسق–
مسق–

،ةبساحملا
لئاسولا مسق–

،ةماعلا
ءاويإلا مسق–

،ماعطإلاو
مسق–

تاطاشنلا
ةيفاقثلا

.ةيضايرلاو

مسق سيئر
يلآلا مالعإلا
 ةماعلا ةنامألاب

بصانملاب قاحتلالا طورش

،لقألا ىلع يسيئر فرصتم–
ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ
ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )٣(
،فظوم

ىلع يسيئر طبض مسق نيمأ –
تاونس )٣( ثالث تبثي ،لقألا

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم
فرـــصتم وأ للـــحم فرــــصتم –

عــــبرأ تبـــثي ،ةـــلداعم ةــــبتر وأ
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤(
،ةفصلا هذهب

عبرأ تبثي ،طبض مسق نيمأ –
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٤(
.ةفصلا هذهب

،لقألا ىلع يسيئر فرصتم –
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ مسرم

ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس
.فظوم

ىلع يسيئر طبض مسق نيمأ –
)2( نيتنس تبثي ،مسرم ،لقألا

.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم
فرصتم وأ للحم فرصتم –

ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٣(
.ةفصلا هذهب

ثالث تبثي ،طبض مسق نيمأ –
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٣(
.ةفصلا هذهب

مالــــعإلا يف يــــسيئر سدـــــنهم –
تبثي ،مــسرم ،لـــقألا ىلـــع يلآلا

ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس
.فظوم

،يلآلا مالعإلا يف ةلود سدــــنهم –
نــــم تاوــــنس )٣( ثالــث تبـــثـــي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

ررقم
نم
ريدم

ةسردملا

ررقم
نم
ريدم

ةسردملا

ررقم
نم
ريدم

ةسردملا

183

110

110

2-م

٣-م

٣-م

3

3

3

أ

أ

أ

ةسردملا
ةينطولا
يمدختسمل

 تانامأ
طبضلا



٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر١2
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ةسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

مسق سيئر
نمألاو ةنايصلا

ةماعلا ةنامألاب

مسق سيئر
ةعباتملا
 ةيحصلا

مسق سيئر–
 :ةماعلا ةنامألاب

ةبتكملا مسق–
،قئاثولاو

رشنلا مسق–
عبطلاو
،عيزوتلاو

فيشرألا مسق–

مسق سيئر–
 :ةقحلملاب

نيوكتلا مسق–
ةعباتملاو

،ةيجوغاديبلا

لئاسولا مسق–
.ةماعلا

بصانملاب قاحتلالا طورش

،لقألا ىلــع يــــسيئر فرـــــصتم –
تبثي ،ةــلداعم ةـــبتر وأ ،مسرم

ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس
.فظوم

فرـــصتم وأ للــــحم فرـــصتم –
ثالـــث تبـــثي ،ةـــلداعم ةــــبتر وأ
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٣(
.ةفصلا هذهب

،ةيمومعلا ةحصلا يف ماع بيبط –
نيتنس تبثي ،مسرم ،لقألا ىلع
هذـــهـــب ةـــيـــلـــعـــفــــلا ةــــمدخلا نــــم )2(
.ةفصلا

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

،تاــــظوــــفــــحــــم نيمأ يقــــئاــــثو وأ
نــــــم تاوـــــــنس )٣( ثالــــث تبــــثـــــي
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

،لقألا ىلع يســـيـــئر فرـــصـــتـــم –
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،مسرم

ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس
،فظوم

ىلع يسيئر طبض مسق نيمأ –
)2( نيتنس تبثي  ،مسرم ،لقألا

.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم
وأ فرصتم وأ للحم فرصتم –

)٣( ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر
ةــيـــلـــعـــفـــلا ةـــمدخلا نـــم تاوـــنس
.ةفصلا هذهب

ثالث تبثي ،طبض مسق نيمأ –
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٣(
.ةفصلا هذهب

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

ررقم
نم

ريدم
ةسردملا

ررقم
نم

ريدم
ةسردملا

ررقم
نم

ريدم
ةسردملا

ررقم
نم

ريدم
ةسردملا

110

110

110

110

٣-م

٣-م

٣-م

٣-م

3

3

3

3

أ

أ

أ

أ

ةسردملا
ةينطولا
يمدختسمل

 تانامأ
طبضلا

.ةينعملا لكايهلا تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوكت بتر ىلإ ايلع بصانم نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي :٤ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٥ ةداملا

.0202 ةنسليربأ٣2 قفاوملا1441 ماعنابعش٩2 يف رئازجلاب رّرح

ماتخألا ظفاح ،لدعلاريزو

يتامغز مساقلب

ةيلاملاريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لّوألا ريزولا نع
،هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

1441 ماـــع ناـــبعش٨2 يفخّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارــــق
مــــيظنت نـــــمضتي ،0202 ةـــــنس لـــــيربأ22 قــــفاوــملا

.بتاكم يف ،ةيالولاب نيدهاجملا ةيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزوو

6 يف خّرؤملا10-02 مـــقر يساــــئرــــلا موسرملا ىضتــــقمب–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا592-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا1991 ةنس تشغ42 قفاوملا2141 ماع رفص41

،مّمتملاو لّدعملا ،نيدهاجملا ريزو تايحالص

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

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

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8102 ةــنس رـــبمسيد22 قـــفاوملا0441 ماـــع يـــناثلا عــيبر41
ةيلحملا تاــــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو تاـــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يف خّرؤملا032-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس تشغ31 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ21
،ةيالولا يف نيدهاجملا ةيريدم ميظنت

: يتأي ام نورّرقي

موـــــسرملا نـــــم5 ةداـــــملا ماــــــكحأل اــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
0441 ماـــع ةــجحلا يذ21 يف خّرؤـــملا032-91 مـــقر يذـــيفنتلا
اذـه فدـــهي ،هالـــعأ روــــكذملاو9102 ةــــنس تــــشغ31 قــــفاوملا
يف ،ةــيالولاب نــيدهاجملا ةــيريدم مـــيظنت دــــيدحت ىلإ رارـــقلا

.بتاكم

ةنتاب تايالو يف نيدهاجملا تايريدم لمشت:2 ةداملا
وزو يزيتو ناسملتو ةسبتو ةريوبلاو ةديلبلاو ةركسبو
ةيدملاو ةنيطنسقو ةــبانعو ةدـــكيكسو فـــيطسو رــــئازجلاو
: حلاصم )4( عبرأ ،نارهوو ركسعمو

: مضتو ،يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا ةحلصم–1

،ةيخيراتلا ملاعملاو زومرلا ةيامح بتكم–

.ةينطولا دايعألاو مايألا ءايحإ بتكم–

: مضتو،ةيتامولعملاو حنملا ةحلصم–2

،حنملا بتكم–

.فيشرألاو ةيتامولعملاو ةيقاطبلا بتكم–

: مضتو ،ةيعامتجالا ةيامحلا ةحلصم–3

،ةيعامتجالاو ةيبطلا ةيامحلا بتكم–

.ةيعامتجالا ةيقرتلا بتكم–

: مضتو ،لئاسولا ةرادإ ةحلصم–4

،نيمدختسملاو ةينازيملا بتكم–

.ةماعلا لئاسولا بتكم–

فلشلا تايالو يف نيدهاجملا تايريدم لمشت :3 ةداملا
ةملاقو سابعلب يديسو ةديعسو لجيجو ترايتو ةياجبو
ةلشنخو تليسمسيتو جيريرعوب جربو ضيبلاو ةليسملاو
)3( ثالث،ةماعنلاو ىلفدلا نيعو ةليمو ةزابيتو سارهأ قوسو
: حلاصم

: مضتو،يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا ةحلصم–1

،ةيخيراتلا ملاعملاو زومرلا ةيامح بتكم–

.ةينطولا دايعألاو مايألا ءايحإ بتكم–

،ةيتامولعملاو حنملاو ةيعامتجالا ةيامحلا ةحلصم–2
: مضتو

،ةيعامتجالا ةيامحلاو حنملا بتكم–

.فيشرألاو ةيتامولعملاو ةيقاطبلا بتكم–

: مضتو،لئاسولا ةرادإ ةحلصم–3

،نيمدختسملاو ةينازيملا بتكم–

.ةماعلا لئاسولا بتكم–

راردأ تايالو يف نيدهاجملا تايريدم لمشت:4 ةداملا
مناغتسمو ةفلجلاو تسغنماتو راشبو يقاوبلا مأو طاوغألاو
يداوـلاو فودـنـتو يزـيـليإو فراـطـلاو سادرـموـبو ةـلـقروو
: )2( نيتحلصم ،نازيلغو ةيادرغو تنشومت نيعو

ةــيامحلاو يفاــقثلاو يـــخيراتلا ثارــــتلا ةــــحلصم–1
: مضتو،حنملاو ةيعامتجالا

ءايحإو ةيخيراتلا ملاعملاو زومرلا ةيامح بتكم–
،ةينطولا دايعألاو مايألا

.حنملاو ةيعامتجالا ةيامحلا بتكم–
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: مضتو ،ةيتامولعملاو لئاسولا ةرادإ ةحلصم–2

،ةماعلا لئاسولاو نيمدختسملاو ةينازيملا بتكم–

.فيشرألاو ةيتامولعملاو ةيقاطبلا بتكم–

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

ليربأ22 قفاوملا1441 ماع نابعش82 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يفخّرؤم رارق
ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأ نييـــعـــت نـــمضتـــي ،0202 ةــــنس

”يفاــك يلع دــيــقــعــلا“ دــهاــجـــمـــلـــل يوـــهجلا فـــحـــتملا
.ةدكيكسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 قفاوملا1441 ماع بجر32 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس سرام
خّرؤملا071-80 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل

8002 ةنس وينوي11 قفاوملا9241 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف
اـهـمـيـظـنــتو دــهاــجــمــلــل ةــيوــهــج فــحاــتــم ءاشنإ نــمضتملاو
دـــهاـــجـــمـــلـــل يوـــهجلا فـــحـــتملا ةرادإ سلـــجـــم يف ،اـــهرـــيسو
: ةدكيكسل ”يفاك يلع ديقعلا“

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو لثمم ،حاتفم حوبرس–
،اسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،تادسلا رون ةفلخ–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،حبار ةيشاح–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملا ريزو لثمم ،نيدلا زع روشاع نب–

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم ،نيدلا ردب ينارمع–

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو لثمم ،ظيفحلا دبع ةفضوب–
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو لثمم ،دارم ةيدعاسم–

،ةفاقثلا ةريزو لثمم ،زيزعلا دبع ةبالجوب–

،لاصتالا ريزو لثمم ،رمع يلاد دمحأ–

ثــحبلاو يلاـــعلا مـــيلعتلا رــــيزو لــــثمم ،قــــيفوت يــــحلاص–
،يملعلا

،ةضايرلاو بابشلا ريزو لثمم ،نيمأ فيرش نايزم–

 ،نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملا لثمم ،دمـحم ردقلب–

 ،ءادهشلا ءانبأل ةينطولا ةمظنملا لثمم ،هـللا دبع فيفع–

 .ءادهشلا ءانبأل ةينطولا ةمظنملا لثمم ،ديعس ةديمح–

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ليربأ٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش02 يف خّرؤم رارق
يرازولا بتكملا ريسو ةليكشت ددحي ،0202 ةنس

ةرازو ىوتــــسم ىلع ةســـسؤـــملا يف يلخادـــــلا نمألل
.ةضايرلاو باـــــــــبـــشلا

––––––––––

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ّنإ

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8١ يف خّرؤملا٠١٤-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٩٩١ ةنس ربمسيد٧ قفاوملا٩١٤١ ماع نابعش

اهتاصاصتخاو ةســــسؤـملا يف يلـخادلا نـمألل ةيرازو بــتاكـم ءاشنإ
،مّمتملاو لّدعملا ،اهميظنتو

١2 يف خّرؤملا٤8-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

١2 يف خّرؤملا٥8-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةــــنس سراــــم لوأ قـــــفاوملا٧٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
،ةضايرلاو بابشلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

قفاوملا22٤١ ماع لاّوش٤١ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
يرازولا بتكملا ةليكشت ددحي يذلا١٠٠2 ةنس ربمسيد٩2
باـــبشلا ةرازو ىوــــتسم ىلـــع ةــــسسؤملا يف يلــــخادلا نــــمألل
،هريسو ةضايرلاو

لّوألا ريزولا نع
،هنم ضيوفتبو

ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب

نيدهاجملاريزو
قوقحلا يوذو

ينوتيز بيطلا

ةيلاملاريزو

ةيوار نامحرلا دبع

تاعامجلاو ةيلخادلاريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك
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ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو يأر ىلع عالطالا دعبو–
،٠2٠2 ةنس ليربأ2١ يف خّرؤملا ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام رّرقي
موــــــسرـــملا نم٦ ةداــــــملا ماـــــــكحأل اقيــــــبطت : ىلوألا ةداملا

قفاوملا٩١٤١ ماع نابعش8١ يف خّرؤملا٠١٤–8٩ مقر يذيفنتلا
ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8٩٩١ ةنس ربمسيد٧
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا ريسو ةليكشت
.ةضايرلاو بابشلا ةرازو ىوتسم ىلع

فلـــــــــكم هـــسأرـــــي يذلا يرازوــــــلا بتـــــــكملا مـــــــــضــــي:2 ةداملا
)٣( ةثالثو تاسارد ءاسؤر )٣( ةثالث ،صيخلتلاوتاساردلاب
.تاساردلاب نيفلكم

تاساردلاب نوفلكملاو تاساردلا ءاسؤر دعاسي :٣ ةداملا
ةطبترملا لئاسملا عيمجب لفكتلا يف يرازولا بتكملا لوؤسم
مقر يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا تايحالصلاب
ربمسيد٧ قفاوملا٩١٤١ ماع نابعش8١ يف خّرؤملا٠١٤–8٩

.هالعأ روكذملاو8٩٩١ ةنس

ماــــــهملاب مايــــقلا دـــصق ،يرازولا بـــــتكملا ّىلوتي :٤ ةداملا
نمألل ةيميظنتلا لكايهلا عيمج عم لاصتالاب ،هيلإ ةدنسملا
وأ ةضايرلاو بابشلا ةرازول ةعباتلا ةسسؤملا يف يلخادلا
ةيمارلا ريبادتلا عيمج ذاختا ،اهتياصول ةعباتلا تاسسؤملا
ريوطتو هميعدتو ةسسؤملا يف يلخادلا نمألا ةيقرت ىلإ
نــمأ اذـــكو ةــيمومعلا كالــمألا ةـــيامحب ةـــطبترملا بــــناوجلا
.اهيف صاخشألا

ماـــــع لاّوـــش٤١ يف خّرؤــــملا رارـــقلا ماـــكحأ ىغـــــلت :٥ ةداملا
ةليكشت ددحي يذلا١٠٠2 ةنس ربمسيد٩2 قفاوملا22٤١
ىوتسم ىلع ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا

.هريسو ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يدلاخ يلع ديس

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

١٤٤١ ماع نابعش١2 يفخّرؤم كرـتشم يرازو رارــق
مـــيـظــــنتلا ددــــحي ،0202 ةـــنــــــس لــــيرـــبأ٥١ قـــفاوــــملا
يف قـــــبطملا ثـــــحبلل ينطولا زـــــكرــملل يلــــــخادلا

.لزالزلا ةمواقم ةسدنه
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

ماع بجر22 يف خّرؤملا١٧-٥8 مقر موسرملا ىضتقمب–
زكرم ءاشنإ نمضتملاو٥8٩١ ةنس ليربأ٣١ قفاوملا٥٠٤١
لّدعملا ،لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطو
،مّمتملاو

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يف خّرؤــملا١٠-٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا8٥١-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحييذلا٦٩٩١ةنسويام٤قفاوملا٦١٤١ماعةجحلايذ٦١

صوصنملا ،ةسسؤملايفيلخادلانمألاماكحأقيبطتطورش
ماعيناثلاعيبر٠٣يفخّرؤملا٤2-٥٩مقررمألايفاهيلع
ةـــــيامحبقـــــلعتملاو٥٩٩١ةنسرــــبمتبس٥2قـــــفاوملا٦١٤١
،اهيفصاخشألانمأوةيمومعلاكالمألا

يف خّرؤملا٩8١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2
،ةــنــيدملاو نارــمــعــلاو نــكسلا رـــيزو تاـــيـــحالص ددـــحـــي يذـــلا
،مّمتملاو لّدعملا

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

2 يف خّرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،اهريسو اهميظنتو

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

٥ يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

بجر٤ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا نمضتملاو٠١٠2 ةنس وينوي٧١ قفاوملا١٣٤١ ماع
ةمواقم ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطولا زكرملل يلخادلا
،لزالزلا
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: يتأي ام نورّرقي

موسرملا نــــم٠١ ةداــــملا ماـــــكحأل اقـــيــــبـــــطت : ىلوألا ةداملا
2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خّرؤملا٦٩٣–١١ مقر يذيفنتلا
يساسألا نوناقلا ددحي يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا
يمـــلـــعـــلا عـــباـــطـــلا تاذ ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةسسؤمـــلـــل يجذوـــمــــنــــلا

يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،يجولونكتلاو
لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطولا زكرملل
."زكرملا " صنلا بلص يف ىعدي يذلا

دعاسم ريدم هدعاسي يذلا ريدملا ةطلس تحت:2 ةداملا
ةيرادإ حلاصمو نيينقت نيمسق يف زكرملا مظني ،ماع نيمأو
.ةكرتشم حلاصمو ثحب ماسقأو

: نم ناينقتلا  نامسقلا نّوكتي:٣ ةداملا

نيــمثتو ةــــيجراخلا تاــــقالعلاو ةــــيملعلا ةــــمولعملا مــــسق–
: حلاصم )٣( ثالث يف مظنيو ،ثحبلا جئاتن

،يلآلا مالعإلا ةحلصم *

،ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم *

.تالاصتالاو ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم *

مظنيو ،تاسايقلاو براجتلاو ةيملعلا تازيهجتلا مسق–
: )2( نيتحلصم يف

،ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص ةحلصم *

.تاسايقلاو براجتلا ةحلصم *

ةيجراخلا تاقالعلاو ةيملعلا ةمولعملا مسق فلكي :٤ ةداملا
: يتأي امب ثحبلا جئاتن نيمثتو

زكرملا لخدت ناديم يف ةينقتلاو ةيملعلا ةمولعملا ةيقرت–
،نيلمعتسملا لوخد ليهست هنأش نم ءارجإ لك حارتقاو

ةيقرتل ةيزيفحت تاءارجإ ذيفنتلا زّيح عضوو حارتقا–
لــك يفو هــبــناوــج عــيــمــج يف يمــلــعــلا ثحــبــلا جئاــتــن نيمــثـــت
،ةينعملا تاسسؤملا عم لاصتالاب زكرملا صصخت تالاجم

فــيشرألا ىلع ظاــفحلاو قــيــثوــتــلــل مــئالــم ماــظـــن عضو–
،زكرملل يملعلا

،زكرملا صصخت تالاجم يف ةيملع تايقتلم ةجمرب–

تاسسؤملا عم ةيملعلا ةكارشلا ةيقرتو ةردابمب مايقلا–
اقبط ،زكرملا ةطشنأب ةقلعتم نيدايم يف ةيلودلاو ةينطولا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

براجتلاو ةيمـــــلعلا تازيــــهـــجتلا مــــسق فـــــلـــــكي :٥ ةداملا
: يتأي امب تاسايقلاو

عيراشم تاسايقو براجتلا ذيفنتو ةجمرب نامض–
ثحــبــلا ماسقأب ةــطــبــترملا زــكرــمــلـــل ةـــيـــبـــيرـــجـــتـــلا ثحـــبـــلا
،ةينعملا

ةيبلتل ةيجولونكتلا قئارطلا زاجنإو دادعإو روصت–
،يبيرجتلا ثحبلاب ةصاخلا اهتطشنأ يف ماسقألا تاجايتحا

ةيجولونكتلاو ةيملعلا تازيهجتلا ةنايصو ريس نامض–
.ثحبلا لكايه فرصت تحت ةعوضوملا

.يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي:٦ ةداملا

: يف )٣( ثالث اهددعو ةيرادإلا حلاصملا مظنت :٧ ةداملا

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم–

،ةبساحملاو ةيلاملا ةحلصم–

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم–

: يتأي امب ةيرادإلا حلاصملا فّلكتو

ددعتملا وأ يونسلا ططخملا ذيفنّتلا زّيح عضوو دادعإ–
،ةيرشبلا دراوملا رييستل تاونسلا

،زكرملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض–

نيوكتلل ةيونسلا تاططخملا ذيفنّتلا زّيح عضوو دادعإ–
،زكرملا يمدختسمل تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو

ةينوناقلا تاعزانملاو تاعزانملا اياضق رييست نامض–
،زكرملل

اذكو ،زــكرملا زــيهجتو رـــييست ةـــينازيم عورـــشم دادـــعإ–
،هيلع ةقداصملا دعب هذيفنت نامض

،زكرملل ةماعلا ةبساحملا كسم–

،زكرملا لكايه رييستل لئاسولا صيصخت نامض–

زـكرـمـلــل ةــيراــقــعــلاو ةــلوــقــنملا كالــمألا رــيــيست ناــمض–
،اهتنايصو اهيلع ةظفاحملاو

،زكرملل درجلا رتافد كسم–

.زكرملا فيشرأ ةنايصو ظفح نامض–

 : نم )٤( ةعبرأ اهددعو ثحبلا ماسقأ نوكتت:٨ ةداملا

،يلازلزلا لامتحالا يف ثحبلا مسق–

،يلازلزلا قطنمتلا يف ثحبلا مسق–

،لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف ثحبلا مسق–

ميظنتلاو يلازلزلا رطخلا نم صيلقتلا يف ثحبلا مسق–
.ينقتلا

مايقلاب يلازلزلا لامتحالا يف ثحبلا مسق ّفلكي :٩ ةداملا
 : لوح ثحبلا لامعأو تاساردلاب

،ةيسدنهلا ةيجولومسيسلا–

،ةينوتكتومسيسلا–
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،عبارلا رهدلا ةيجولويجو ةينوتكتوينلا–

،ةميدقلا ةيلازلزلا–

لاــــــمتحالا يف ةـــــيجذومنلاو ةــــــيددعلا ةـــــيجولومسيسلا–
.يلازلزلا

مايقلاب يلازلزلا قطنمتلا يف ثحبلا مسق ّفلكي:0١ ةداملا
: لوح ثحبلا لامعأو تاساردلاب

،ةيئايزيفويجلا–

،ةبرتلا ةيكيمانيد–

،عقاوملا راثآ–

.لكايهلا – ةبرتلا مظن ةيكيمانيد–

لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف ثحبلا مسق فّلكي :١١ ةداملا
: لوح ثحبلا لامعأو تاساردلاب مايقلاب

يكـيـماـنـيدـلاو يكـيـتاـتسلا فرصتـلاو مالـثـنإلا ةــيــلــباــق–
،تارامعلا لكايهل

،ةينفلا تآشنملا مالثنا ةيلباق–

،ىربكلا ةيئاملا تآشنملاو تآشنملا مالثنا ةيلباق–

،ةيندعملا تآشنملا–

.ءانبلا جهانمو داوملا–

رطخلا نم صيلــــقـــتلا يف ثــــحـــبلا مـــسق ّفلـــــكي:2١ ةداملا
تاساردلاو ثحبلا لاغشأب مايقلاب ينقتلا ميظنتلاو يلازلزلا

: لوح

،ةينارمعلا ةجسنألل يلازلزلا رطخلاو ررضتلا ةيلباق–

،تازيهجتلاو ةيويحلا تاكبشلا–

قطانملا يف طيطختلاو يلازلزلا رطخلا نم صيلقتلا–
،ةيلازلزلا

،ءانبلل ينقتلا ميظنتلا–

تالـيـكشتـلاو تاـجـتـنملاو ءاـنـبـلا داوـم رــيــياــعــم طــبض–
.ةيئانبلا

اقبط ةأشنملا ،ةكرـــــــتشملا ةــــحلـــــصملا عـــــضوت :٣١ ةداملا
خّرؤملا٦٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٦٣ ةداملا ماكحأل

١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف
نم نوكتتو ،ةحلصم سيئر ةيلوؤسم تحت ،هالعأ روكذملاو
.عورف

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت :٤١ ةداملا
نمضتملاو٠١٠2 ةنس وينوي٧١ قفاوـملا١٣٤١ ماــــع بـــــجر٤ يف

ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطولا زكرملل يلخادلا ميظــنتلا
.لزالزلا ةمواقم

ةّيــــــمـــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف رارــــقلا اذـــه رــــشـــــــني :٥١ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش١2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس سرام2 قفاوملا١٤٤١ ماعبجر٧ يفخّرؤم رارق
ةـــــيعاطقلا ةــــنجللا ءاــــضعأ نييـــــعت نــــــمــضتي ،0202
نارـــــمعلاو نــــــــكسلا ةرازوـــــل ةــــــيمومعلا  تاــــــقفصلل

.ةنيدملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٧ يف خّرؤم رارق بجومب
ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةـيـتآلا ءاضعألا نـــّيـعـي ،٠2٠2 ةنس

2 يف خّرؤملا٧٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا نم٥8١ ةداملا
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ةجحلا يذ
ةنجللا يف ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا

: يتأي امك ،تاونس )٣( ثالث ةدمل

نارمعلاو نكسلا ريزول الثمم ،يواوق ديزي دـمـحـم ديسلا–
،اسيئر ،ةنيدملاو

نكسلا ريزول الثمم ،يكرت يناـمـحر نـيدـلا روـن دـيسلا–
،سيئرلل ابئان ،ةنيدملاو نارمعلاو

نيلثمم ،يرفعج ظيفحلا دبعو وـياـكوـب دـمـحـم نادـيسلا–
،اـمـئاد اوضع ،يلاوـتـلا ىلع ،ةـنـيدملاو نارـمـعـلاو نـكسلا ةرازوــل
،افلختسم اوضعو

ةرازول نيتلثمم ،يرياد ءامسأو يبلاط ةيجن ناتديسلا–
اوضعو ،امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

،افلختسم

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

روتيش نيدلا سمش

نارمعلاو نكسلا ريزو
ةنيدملاو

يرصان لامك

لوألا ريزولا نع
،هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب



٩2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر١2
21م0202 ةنس ويام٤١

ريزول نيتلثمم ،يرشم لاونو شامك ةيروح ناتديسلا–
اوــضع ،يلاوــتلا ىلع ،)ةـــينازيملل ةـماـعـلا ةـــيرـيدملا( ةــيـلاملا
،افلختسم اوضعو ،امئاد

نيلثمم ،ةواخ نب ةراس ةديسلاو ةفـلاـخوـب دـيـلو دـيسلا–
،يلاوتلا ىلع ،)ةبساحمـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملا( ةـيـلاملا رـيزوـل
،افلختسم اوضعو ،امئاد اوضع

ريزول نيلثمم ،شيرف نايفسو يوادمح قوراف ناديسلا–
.افلختسم اوضعو ،امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،ةراجتلا

ناكسلاو ةحصلا ةرازو
تايفشتسملا حالصإو

1441 ماــــع بــــجر61 يفخّرؤــــم كرتـــشم يرازو رارــــق
رارـــــقلا مــّمتي ،0202 ةـــــــنــس سراــــــم11 قــــــفاوملا
ىلوألا ىداـــمج62 يفخّرؤـــملا كرـــتشملا يرازوـــــلا

ددحي يذلا8991 ةنس ربمتبس71 قفاوملا9141 ماع
تاــسسؤملاو ةــيحصلا تاـــعاطقلا فـــينصت رــــيياعم
 .اهفينصتو ةصصختملا ةيئافشتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

لّوأ يف خّرؤملا073-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
9102 ةــنس رــبـــمسيد82 قـــفاوملا1441 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

6 يف خّرؤملا10-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

2 يف خّرؤملا564-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7991 ةنس ربمسيد2 قفاوملا8141 ماع نابعش
ةصصخـــــــتملا ةـــــــيــــــــئاــــــــفشتسالا تاسسؤملا ءاشنإ دــــــــعاوــــــــق
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1102 ةنس ربمفون12 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

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

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

62 يف خّرؤملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقــــــلا ىضتــــقمبو–
يذلا8991 ةنس ربمتبس71 قفاوملا9141 ماع ىلوألا ىدامج
تاسسؤملاو ةـيـحصلا تاـعاـطـقـلا فـيــنصت رــيــياــعــم ددــحــي
،مّمتملا ،اهفينصتو ةصصختملا ةيئافشتسالا

: يتأيام نورّرقي

يناثلا قحلملا ميمتت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
تاسسؤملاو ةــــيــــحصلا تاــــعاــــطـــــقـــــلا فـــــيـــــنصت نـــــمضتملا
يرازوــــلا رارــــقــــلاــــــب قــــــفرملا ةصصخــــــتملا ةــــــيــــــئاـــــــفشتسالا
71 قفاوملا9141 ماع ىلوألا ىدامج62 يف خّرؤملا كرتشملا

تاعاطقلا فينصت ريياعم ددحي يذلا8991 ةنس ربمتبس
،اهفينصتو ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملاو ةيحصلا

ةـــــــيـــــــئاـــــــفشتسالا تاسسؤملا فـــــــيــــــــنصت صخــــــــي اــــــــمــــــــيــــــــف
: يتأي امك ،”ج“و ”ب“و ”أ“ تائفلا يف ةصصختملا

ةيالولاصاصتخالا ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

ةياجبةيلقعلا ضارمألا بط

ةماعنلا

ج

ج

ريغ يداوب ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسم

ءارفصلا نيعب ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسم

2 قحلملا “

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

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

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

بيترتلا



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

سرام11 قفاوملا1441 ماع بجر61 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع بجر61 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا نم يناثلا قحلملا مّمتي ،0202 ةنس سرام11
3341 ماــــع رــــفص12 يفخّرؤملا كرــــتشملا يرازوــــلا
ريياـعـم ددـحـي يذــــلا2102 ةــنس رــياــنـــي51 قــــفاوملا
ةــــيــــئاــــفشتسالا ةــــيــــموــــمــــعـــــلا تاسسؤملا فـــــيـــــنصت
 .اهفينصتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

ـه١٤٤١ ماع ناضمر٩2١2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ويام٤١ 22

لّوأ يف خّرؤملا073-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
9102 ةــنس رــبـــمسيد82 قـــفاوملا1441 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

6 يف خّرؤملا10-02 مقر يسائرلا موــسرملا ىــــضتقمبو–
0202 ةـــــــــنس يــــــفناج2 قــــــفاوملا1441 ماــــــع ىلوألا ىداـــــــمج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةـــنس رــــياربف51 قـــــفاوملا5141 ماـــــع ناــــضمر
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

2 يف خّرؤملا041-70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـــــنس وــــــــيام91 قـــــفاوـــــملا8241 ماـــــــع ىلوألا ىداــــــمج
ةـــيـــئاـــفشتسالا ةـــيـــموــــمــــعــــلا تاسسؤملا ءاشنإ نــــمضتملاو
اـــهـــمـــيـــظـــنـــتو ةـــيراوجلا ةـــحصلـــل ةـــيـــموـــمـــعــــلا تاسسؤملاو
،هنم32 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1102 ةــــنس رــــــبمفون12 قـــــــفاوملا2341 ماـــــــع ةـــــــجحلا يذ52
حالــــــــصإو ناــــــــــكسلاو ةــــــــــحصلا رـــــــــــــيزو تاـــــــــــــيحالص ددـــــــــــــــــحي يذـــــــلا
،تايفشتسملا

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

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو
ديزوب نب نامحرلا دبع

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لّوألا ريزولا نع
،هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

بيترتلاةيالولاصاصتخالا ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

ديلوتلاو ءاسنلا بط
لافطألا بطو

لافطألا ةحارجو
طاوغألا

تليسمسيت

ج

ج

ولفأل لفطلاو مألا ىفشتسم

تليسمسيتل لفطلاو مألا ىفشتسم

)عبات(2 قحلملا

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

.................................. )Hóh¿ J¨«Ò( ..................................

ناطرسلا ضارمأ

أوزو يزيت وزو يزيتل ناطرسلا ةحفاكم زكرم

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

.............................................. )رييغت نودب( ..............................................
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رفص12 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ريياعم ددحي يذلا2102 ةنس رياني51 قفاوملا3341 ماع
تاسسؤملاو ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا فينصت
،مّمتملاو لّدعملا ،اهفينصتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا

: يتأي ام نورّرقي

يرازولا رارقلا نم يناثلا قحلملا مّمتي: ىلوألا ةداملا
رياني51 قفاوملا3341 ماع رفص12 يف خّرؤملا كرتشملا

تاــــسسؤملا فــــينصت رــــيياعم ددــــحي يذـــــلا2102 ةــــــنس
ةـحصلـل ةـيـموـمــعــلا تاسسؤملاو ةــيــئاــفشتسالا ةــيــموــمــعــلا
تاسسؤملا فــيــنصت صخــي اــمــيــف ،اــهــفــيـــنصتو ةـــيراوجلا
: يتأي امك ،ةيئافشتسالا ةيمومعلا

: ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا فينصت - أ

ةــــــيئافشتسالا ةــــــيمومعلا تاــــــسسؤملا ةــــــمئاق -1
”أ“ ةئفلا يف ةفنصملا

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

ةــــيئافشتسالا ةــــــيموــمعلا تاــــــسسؤــــملا ةــــــمئاق -2
”ب“ ةئفلا يف ةفنصملا

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

ةـــــــيئافشتسالا ةــــــيمومعلا تاــــــسسؤـــملا ةــــــمئاق -3
”ج“ ةئفلا يف ةفنصملا

تايالولا

ةنتاب

ةياجب

ةركسب

ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا

يناثلا قحلملا “

............................. )Hóh¿ J¨«Ò( ............................. 

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

دباعلا ةينث -

نويعلا سأر -

توكت -

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

نينثإلا قوس -

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

يداولا ةبيرز -

راشب

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

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

فينو ينب -

زازرك -

ةفلجلا

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

نيريب -

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

ةديعس

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

ركبوب يديس -

بوي -

ةنساسحلا -

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

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

سابعلب يديس
................ )رييغت نودب( ................

ةيباط -

مناغتسم

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

طاريقوب -

ةشاعشع -

ةرسام -

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

ةلقرو
................ )رييغت نودب( ................

ةريجحلا -
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 ............................. )رييغت نودب( .............................

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

فراطلا
................ )رييغت نودب( ................

سابسبلا -

ةلشنخ

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

)ديدجلا ىفشتسملا( راشش -

ةمامحوب -

شاشر دالوأ -

سارهأ قوس
................ )رييغت نودب( ................

ةروات -

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

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

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

ةماعنلا
................ )رييغت نودب( ................

)ديدجلا ىفشتسملا( ةيرشم -

تنشومت نيع
................ )رييغت نودب( ................

ةيرماعلا -

نازيلغ
................ )رييغت نودب( ................

“                                    ىسوم يمع -

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لّوألا ريزولا نع
،هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

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

سرام11 قفاوملا1441 ماــــع بــــجر61 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.0202 ةنس

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

)عبات(يناثلا قحلملا


