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نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762
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ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنتميسارم

ةـينازيم يف داــــــمتعا لقن نمضــتــي،12٠2 ةنـــس وـيــلوـي٤1 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةجحــلا يذ٤ يـف خّرؤــم682-12 مـــقر يذيفنت موــسرــم
................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازو رــــييست

ةـّيدرفميسارم

تافيرشتلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويلوي11 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باّتك ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

ميظـنـتلل نيبدـتـنم نــيرــيدــم ماــهـم ءاــهـنإ نــمضـتي ،1202 ةـنـس وـيــنوــي01 قــفاوــملا2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذــيفنت موسرم
..............................................................................................................نيتيرادإ نيتعطاقمب ةيلحملا ةرادإلاو ةماعلا نوؤشلاو

ةينازيملا ةعباتمو ةجمرب ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................ةنتاب ةيالو يف

– ةقاطلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................اقباس

ةرازوب طسوتملا ميلعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
.......................................................................................................................................................................................يملعلا

........نيتيالو يف ةفاقثلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نماضتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

.........ةعانصلا ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
........................................................................................................................................................................................اقباس

.....ةيئاملا دراوملا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف ةيئاملا دراوملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

رييستو ةيقرت ةسسؤمل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه

ةلاكول ةريدملا ةنجّللاب وضع ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................رئازجلل ةيجولويجلا ةحلصملا
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ةلوصوملا ةددجتملا تاقاطلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب

...ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........ةماعنلل يعماجلا زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةــيداصـتقالا مولـــعلا ةـيـلـك ةدـيــمـع نييــعت نمضتي ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيـفنت موسرم
..................................................................................................................ةنايلم سيمخ ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

ةرازوب اهتيقرتو نونفلا ريوطت ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا

..........نازيلغ ةيالو يف ةفاقثلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

بابشلل نيبدتنم نيريدم نييعت نانمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
................................................................................................................................نيتيالو يف نيتيرادإ نيتعطاقمب ةضايرلاو

...تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةمظنأو طيطختلاو تاساردلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب مالعإلا

..............ةعانصلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...تايالولاضعبيف ةيئاملا دراوملل نيريدمنييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..................ةئيبلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

كردلا يف فص طابض نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
....................................................................................................................................ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب ينطولا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

كالسألا ناونعب ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،12٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

اــــهفينصتو لـــغشلا بصانم دادعت ددحي ،12٠2 ةنسوينوي61 قـفاوملا2٤٤1 ماــــع ةدـــعقلا يذ٥يف خّرؤـــم كرــتشم يرازو رارـــق
........ةضايرلا بطل ينطولا زكرملا ناونعب ،تامدخلا وأ ةـــــــــنايصلا وأ ظـــــفحلا تاــــــطاشن يف نيــــــلماعلا ناوـــــعألاب صاـــخلا دــــقعلا ةدـــمو

55  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةجحلا وذ٤
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يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يف ةدّيقملا تاـقفنلاو تاداريإلا ةنّودم ددحي ،12٠2 ةــنس وينوي61 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.............................................''يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا '' هناونع يذلا2٠3-331 مقر صاخلا صيصختلا باـــسح

باـــــــسح مييقتو ةـعباتم تايفيك ددحي ،12٠2 ةــنس وينوي71قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................''يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا'' هناونع يذلا2٠3-331 مــــقر صاــــخلا صيصختلا

ةئيبلا ةرازو

ناضمر72 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدــعي ،12٠2 ةنس وـيام61 قفاوملا2٤٤1 ماـع لاّوش٤ يف خّرؤـم كرتشم يرازو رارق
يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بــصانملا ددـــع ددـــحي يذــــلا81٠2 ةـــنس وــــينوي21 قفاوملا93٤1 ماع
.............................................ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناوــــنعب ةـــــيمومعلا تارادإلاو تاـــــسسؤملا

ناضمر72 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدــعي ،12٠2 ةنس وـيام61 قفاوملا2٤٤1 ماـع لاّوش٤ يف خّرؤـم كرتشم يرازو رارق
يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بــــصانملا ددــــع دّدــــحي يذــــلا81٠2 ةــــنس وــــينوي21 قفاوملا93٤1 ماع
............................................ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول  ةيجراخلا حلاصملا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

ناضمر72 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدــعي ،12٠2 ةنس وـيام61 قفاوملا2٤٤1 ماـع لاّوش٤ يف خّرؤـم كرتشم يرازو رارق
تاراـيسلا يـــقئاسو نيينهملا لامــعلل ايلعلا بــصانـملا ددـــع دّدـــحي يذـــــلا81٠2 ةــــنس وــــــينوــي21 قــفاوــملا93٤1 ماـــع
...............................................................................ةددجتملا تاــــــقاطلاو ةــــئيبلا ةرازوــــل ةــــيزكرملا ةرادإلا ناوــــنعب باـّجحلاو

ناضمر72 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدــعي ،12٠2 ةنس وـيام61 قفاوملا2٤٤1 ماـع لاّوش٤ يف خّرؤـم كرتشم يرازو رارق
باّجحلاو تارايسلايــقئاسونيينهملالامعلل ايلعلا بصانملا ددــع دّدحي يذـلا81٠2 ةنس وينوي21 قفاوملا93٤1 ماع
................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوـلةيجراخلاحلاصملا ناونـعب

يف ةئيبلا ريزو ليثمتل تايالولا يف ةئيبلا يريدم لهؤي ،12٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................................ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ىلع ةقداصملا ررقم ديدجت فلمو ةقداصملا فلم ليكشت ددحي ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82يف خرؤم رارق
..................................................................................................................يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا

ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا فلم ةيوست تايفيك دّدحي ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82يف خرؤم رارق
...................................................................................................................................................يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

ةيودألا ليجست ررقم ديدجت فلمو ليجستلا فلم ليكشت دّدحي ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82يف خرؤم رارق
...................................................................................................................................................يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم رارق
.........يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل ءاضعأو سيئر نييعت نمضتملاو0202 ةنس

يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

..........لئاسولا ةرادإ رــيدــم ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوـــفـــت نــمــضتــي ،1202 ةــنـس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤــم ررـقم

.............................ماعلا نيمألا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،12٠2 ةنس وينوي82 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم ررقم

)عباـت(سرهف
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ةـّيميظنتميسارم
يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا6٠–12 مقر يذيفنــتلا موـــسرمــــلا ىضــتــقـمبو –
12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج81
نم ةيلاملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

هردــق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيم نم ىغـلي: ىلوألا ةّداملا
رانــيد فالآ ةـــعبرأو ةــئاــمــعـبرأو اــنوــيــلـم نوـــثالـــثو ةـــعـســت
ةـيــلاــملا ةرازو ريـيـسـت ةـيــنازـــيم يــف دــّيــقم )جد93.٠٠٠.٤٠٤(
.موسرملا اذهب قحلملا ''أ'' لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو

هردــق داــمتـعا12٠2 ةـنـس ةـــيـنازـــــيمل صـــــصـــــخـي:٢ ةّداملا
راـــنــيد فالآ ةـــعــبرأو ةــئاــمـعــبرأو اــنوـيــلم نوــثالــثو ةعست
ةـيــلاــملا ةرازو ريـيـسـت ةـيــنازــيـم يــف دــّيــقــي )جد93.٠٠٠.٤٠٤(
.موسرملا اذهب قحلملا ''ب'' لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو

موــــسرــملا اذـــــه ذـــيـفـنتـب ةـــيــلاــملا رـــيزو فــلــكــي:3 ةّداملا
ةّيرــئازــجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدــــيرــجلا يـف رــشـنـــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

٤1 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ٤ يف رــئازجلاــب ررـــح
.12٠2 ةنـــس وـيــلوـــي

نامحرلا دبع نب نميأ

ةجحــلا يذ٤ يـفخّرؤــم٦٨٢-١٢ مـــقر يذيفنت موــسرــم
نمضــتــي،١٢٠٢ ةنـــس وـيــلوـــي٤١ قــفاوملا٢٤٤١ ماـــع
.ةيلاملا ةرازو رــــييست ةـينازيم يف داــــــمتعا لقن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــتداـــمــلا اــمـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرــقــفـلا(

لاوـــش8 يــف خرؤــمـلا71–٤8 مــــقر نوـــناـــقـــلا ىضتــقــمبو –
نيناوقــب قـــلــعــتملاو٤891 ةـنــس وــيــلوــي7 قـــفاوـــملا٤٠٤1 ماــــع
،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،12٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤمـلا7٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يليمكتلا ةيلاملا نوناق  نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
  ،12٠2 ةنسل

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

 ”أ“لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

6.663.000

6.663.000

01-35

ةيلاملا ةرازو
لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

..............................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا
سماخلا مسقلا عومجم
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)عبات( ”أ“لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

1.341.000

1.341.000

8.004.000

8.004.000

8.004.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

19.400.000

19.400.000

19.400.000

19.400.000

19.400.000

39.404.000

03-37

11-35

05-37

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

.........................................................................تاسارد - ةيزكرملا ةرادإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
عبارلا عرفلا

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

.......................................ينابملا ةنايص - بئارضلل ةيزكرماللا حلاصملا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
عبارلا عرفلا عومجم

سداسلا  عرفلا

ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

.........................................................تاسارد - ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

سداسلا عرفلا عومجم
....................................................................ةاغلملا تادامتعالا عومجم
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 ”ب“لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

963.000

2.000.000

1.341.000

4.304.000

3.700.000

3.700.000

8.004.000

8.004.000

8.004.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

03-34

90-34

92-34

02-37

21-35

ةيلاملا ةرازو

لوألا عرفلا

ةيزكرملا ةرادإلا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

...........................................................................مزاوللا - ةيزكرملا ةرادإلا
.........................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا
..........................................................................راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا

عبارلا مسقلا عومجم
عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

..................................................تايقتلملاو تارمتؤملا - ةيزكرملا ةرادإلا
عباسلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
عبارلا عرفلا

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

ثلاثلا يئزجلا عرفلا

ةيلاملا زكارمو رايد رييست

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

..........................ةينقتلا اهتآشنمو ينابملا ةنايص - ةيلاملا زكارمو رايد
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
عبارلا عرفلا عومجم
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)عبات( ”ب“لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

100.000

100.000

6.600.000

6.600.000

7.700.000

7.700.000

14.400.000

14.400.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

19.400.000

39.404.000

03-31

02-34

01-35

23-31

سداسلا عرفلا

ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا
.................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ

لوألا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................ثاثألاو تاودألا - ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا
عبارلا مسقلا عومجم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

.............................................ينابملا ةنايص - ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا
سماخلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
ثلاثلا يئزجلا عرفلا

تايالولا تاينازيم ةعباتمو ةجمربلا تايريدم

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

،نودقاعتملا نومدختسملا - تايالولا تاينازيم ةعباتمو ةجمربلا تايريدم
...........يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم
سداسلا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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ةـّيدرفميسارم
2441 ماـــــــــع ةــــــــــجحلا يذ لّوأ يفخّرؤم يساـــئر موسرــــم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويلوي11 قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل ماعلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةروتعوب داؤفّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويلوي11 قفاوملا

هتلاحإل ،ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل اماع اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
باّتـك ماــهــم ءاــهــنإ نمــضــتــي ،1202 ةــنــس وــيــنوــي01
.تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوـــش92 يـف خّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
ةــيــتآلا ةداــســلا ماــهــم ىــهــنت ،1202ةــنـس وـيــنوـــي01 قـــفاوــملا
تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع ابّاتك مهتفصب ،مهؤامسأ
:ةيتآلا

،يقاوبلا مأ ةـيالو يف ةــلـيـلـم نيــع ةرــئادـــب ،ناـبـيش ةــفـلــخ –
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل

،ةيدملا ةيالو يف ةرزو ةرئادب ،دلاوخ ديمح –

.ةيدملا ةيالو يف ةيرمعلا ةرئادب ،يقوزرم راتخملا –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتـي ،1202 ةــنــس وــيــنوــي01
ةيلحملا ةرادإلاو ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلل نيبدتنم

.نيتيرادإ نيتعطاقمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
يــتآلا نــيدــّـيـسلا ماـــهم ىهنت ،1202 ةـنـس وــيــنوــي01 قــفاوــملا
نوؤشلاو ميظنتلل نيبدتنم نيريدم امهتفصب ،اــمـهاـمـسا
،نيـتـيتآلا نيـتيرادإلا نيتـعطاــقــملاـب ةــيلحملا ةرادإلاو ةــماـعــلا

:لــكـيـهـلا ءاــغــلإ بـبـسـب

،مازق نإب ،جرف دمحـم –

 .تناجب ،شئاش نيسح –

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدـــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةــنــس وــيــنوـــي01
.ةنتاب ةيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـــش92 يــف خّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم بــجوــمب
،يدوليم لامجّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

،ةنتاب ةيالو يف ةينازيملا ةعباـتـمو ةـجـمرــبل ارــيدــم هـــتـفصب
.هبلط ىلع ءانب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوـملا2441 ماــع لاوـــش92 يفخّرؤــم يذــيـفنت موــسرـم
بـئاــن ماــهــم ءاــهــنإ نـــمـضـتـي ،1202 ةــنـس وـيــنوـــي01
.اقباس– ةقاطلا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوــش92 يــف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،دياز نب يزوفّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

ةرازوــب ةددــجتملاو ةدــيدــجلا تاــقاــطـلل رــيدــم بــئاــن هتــفـصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– ةقاطلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نـمـضـتـي ،1202 ةــنـس وـيــنوــي01
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوــب طــسوــتـملا مــيــلـعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
دـمحـــمدــّيــسلا ماــهـمىـهنت ،1202 ةـنـس وــيـنوــي01 قـــفاوــملا

ةيبرتلا ةرازوب طسوتملا ميلعتلل اريدم هتفصب ،فاـيـضوــب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
ةرازوب ماـهم ءاــهــنإ نــمـضـتت ،1202 ةـنـس وــيــنوي01
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا
،يمـلـعـلا ثحـبـلاو يلاـعـلا مـيـلـعـتــلا ةرازوــب ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل
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،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،لاتخ دوعسم –

ةينوناقلا تاساردلل اريدم هتفصب ،ةشيع نب ديمحلا دبع –
،فيشرألاو

نامضو مييقتل رــيدــم ةـبــئاــن اــهـتفصب ،هلـلا دـبـع ةديـــشن –
،ةدوجلا

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

ةعباتمل ريدم بئان هتفصب ،نمسلا نيع نب ديجملا دبع –
.اهروطتو نيمدختسملل ةينهملا تاراسملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
لــيرــبأ7 نــم ءادــتـبا ،ىهـنــت ،1202 ةــنـس وـيــنوــي01 قــفاوـــملا

ميلعتلا ةرازوب ،نهؤامسأ ةـيتآلا تادــّيسلا ماــهــم ،1202 ةــنس
:لكيهلا ءاغلإ ببسب ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ةيشتفملاب ةشتفم اـهـتفـصـب ،وــنرــب نــب ةرــهزــلا ةنـيــمأ–
،ايجوغاديبلل ةماعلا

ةــماــعــلا ةــيـشـتـفـملاـب ةـشـتـفم اــهـتـفـصـب ،يـماــهــت داـــعـس –
،ايجوغاديبلل

،بناجألا ةبلطلا نيوكتل ريدم ةبئان اهتفصب ،ولق نيمساي –

.راطخألا نم ةياقولل ريدم ةبئان اهتفصب ،ماسقلب ةرهوز –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيفـنت موــسرــم بــجوــمب
ديعلا دمحـمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

ميلعتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،يرداق
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتـي ،1202 ةــنــس وــيــنوــي01
.نيتيالو يف ةفاقثلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يــتآلا نيدــّـيـسلا ماــهـمىـهـنـت ،1202 ةــنس وــيـنوــي01 قــفاوــملا
:نيتيتآلا نيتيالولا يف ةفاقثلل نيريدم امهتفصب ،امهاـمـسا

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،غلاوزوب يلع–

.ةلشنخ ةيالو يف ،بالعج رداقلا دبع–

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةبئان ماـهــم ءاــهــنإ نــمــضــتــي ،1202 ةــنــس وــيــنوــي01
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ريدم
.ةأرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،يدج ةجود ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

نماضتلا ةرازوب مالعإلا ةمظنأو لاصتالل ريدم ةبئان اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سيئر ماهـم ءاــهــنإ نمضــتــي ،1202 ةــنــس وــيــنوــي01
.ةعانصلا ريزو ناويد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤـم يذــيــفنت موــسرــم بــجوـــمب
لـــصـيـفدــّيــسـلا ماــهــمىــهـنت ،1202 ةــنــس وـــيـنوــي01 قــفاوــملا

.ةعانصلا ريزو ناوــيدــل اـســيـئر هـتـفـصب ،يــنوـنـقاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف ناــخّرؤــم ناــيذــيـفـنت ناــموــسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
ةداـسلاو ةدــّيسلا ماــهم ىهنت ،1202 ةـنـس وـيــنوــي01 قــفاوــملا
:اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

ىربكلا عيراشملا مـسـقل اـسـيــئر هـتـفـصـب ،يلاــطـلـح اــضر –
،ةيبنجألا ةرشابملا تارامثتسالاو

،رامثتسالا ةيبذاج مسقل اسيئر هتفصب ،ةيليالت هـلـلا دبع –

مــسـقـب تاـساردــلل ةرــيدــم اــهـتـفـصب ،ةـــخياد نـب ةـبـيــهو –
،ةديدجلا تايجولونكتلا

مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،يـفـيرش يدـــهـملا دــمحـم –
،ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيليوحتلا تاعانصلا

،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،ةنيوعوب نامحد –
،ةسسؤملا يف يلـخادــلا نــمألل يرازوــلا بــتـكملا نــع الوؤــســم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يــف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،ريدغ لامجدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويـنوـي01 قفاوـملا

ةرازوب ةيداصتقالا تاساردلا مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– مجانملاو ةعانصلا
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قــفاوملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذيــفنـت موــسرـم
شــتـفـم ماــهـم ءاــهـنإ نــمـضـتي ،1202 ةــنس وـيـنوــي01
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوـش92 يـف خّرؤـم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
زيزعلا دبعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويــنوــي01 قـــفاوــملا
ءانب ،ةيئاملا دراوملا ةرازوـب اــشـتـفم هـتـفـصب ،تاـغــسـم تــيآ
.هبلط ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهـم ءاـهـنإ نــمضتي ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01
.نيتيالو يف ةيئاملا دراوملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
يــتآلا نـيدــّيسـلا ماــهـمىـهـنت ،1202 ةـنــس وـيــنوــي01 قــفاوـملا
نيتيالولا يف ةيئاملا دراوـملل نــيرـيدــم اــمـهتفصب ،اـمـهاـمـسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا

،مناغتسم ةيالو يف ،عقبل ىسوم–

.ةلشنخ ةيالو يف ،ريعشلاوب ناضمر–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوـملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01

تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤمل
.ةئشانلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوـــمب
،يقورز يلع ديس ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤمل اماع اريدم
.ةئشانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفـنت موــسرـم
وضـع رــيدــم نييــعت نـمـضتي ،1202 ةـنـس وــيـــنوــي01
ةـيــجوــلوــيجلا ةـحـلـصـملا ةـــلاــكوــل ةرــيدـملا ةـنـجّللاب
.رئازجلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوـــمب
،يقورز يقزرأ دــّيسلا نّيعي ،1202 ةنـس وـيـنوــي01 قــفاوــملا

ةيجولويجلا ةحلصملا ةلاكول ةريدملا ةنجّللاب اوضع اريدم
.رئازجلل

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاــقاــطلا رــيدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01
ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ةددجتملا
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،دياز نب يزوف دّيسلا نــّيـعي ،1202 ةنــس وــيـنوــي01 قــفاوــملا

ةيئابرــهكلا ةـكـبـشلاب ةــلوــصوــملا ةددجتملا تاــقاــطـلل ارــيدــم
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئاـن نييــعت نــمـضـتي ،1202 ةـنــس وـيــنوــي01
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم بــجوــمب
ةبئان ،روعل ايسآ ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

ةـيـبرـتـلا ةرازوــب يـسردــملا هـيــجوــتـلاو اــيــجوـــغادـــيـبـلل رــيدــم
.ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوــب نييــــعـتـلا نــــمـضـتــي ،1202 ةـــنــس وـــيــنوـــي01
.يمـلـعلا ثـحـبـلاو يلاــعــلا مـيــلـعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا
:يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،تاساردلل اريدم ،لاتخ دوعسم–

،ةينوناقلا نوؤشلل اريدم ،ةشيع نب ديمحلا دبع–

،يناثلا روطلا يف ميلعتلل ريدم ةبئان ،هـللا دبع ةديشن–

،ينيوكتلا ثحبلل ريدم ةبئان ،يدافوب ةنيمسي ةيراتخم–

يف نيوكتلل ريدـم بــئاــن ،يـشوــبز فوؤرــلا دـبــع دــمحـم–
،ثلاثلا روطلا

ةذــتاــسألل رـــيدــم بــئاــن ،نـــمـسلا نيــع نــب دــيـجملا دـبـع–
.نيثحابلاو
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قفاوـملا2441 ماـــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيـفنت موــسرــم
زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنـس وــيــنوــي01
.ةـماـــعـنـلل يـعـماــجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذــيـفنت موــسرــم بــجوــمـب

،يفاــص بـيـبح دــّيسـلا نــّيـعي ،1202 ةـنـس وــيـنوــي01 قــفاوملا
.ةماعنلل يعماجلا زكرملل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخرؤم يذيفنت موـسرـم

ةـيلــك ةدــيـمع نييـعـت نـمـضتي ،1202 ةـنـس وـيـنوـي01
رـيـيـسـتـلا موـلــعو ةــيراـجـتلاو ةــيداـــصـتقالا موـلعلا
.ةــناـيـلـم سيـمــخ ةــعـماــجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـع لاوــش92 يــف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوـمـب

،ةــشـيش لاوــن ةدــّيسلا نّيعت ،1202 ةنس وــينوــي01 قــفاوــملا
ريـيستلا موــلعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا موـلـعـلا ةيــلكــل ةدـيمع
.ةنايلم سيمخ ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع لاوش92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ريوطت ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنـس وـيــنوــي01
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب اهتيقرتو نونفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــع لاوــش92 يــف خّرؤـم يذــيفنـت موــسرــم بــجوــمب

،يسورـــعل موسيم ّديسلا ّنيعـي ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01 قــفاوــملا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب اهتيقرتو نونفلا ريوطتل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوـملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم

ةفاقثلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01
.نازيلغ ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــع لاوــش92 يــف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب

،ةراــكـب ةـمـطاــف ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنــس وــينوــي01 قــفاوملا
.نازيلغ ةيالو يف ةفاقثلل ةريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــع لاوــش92 يف ناــخّرؤــم ناــيذـيـفـنت ناــموــسرــم

نييــعـت ناــنـمـضـتي ،1202 ةـنــس وـيــنوــي01 قــفاوـــملا
نيتعطاقمب ةضايرلاو باـبـشـلل نيبدـتـنم نــيرــيدــم
.نيتيالو يف نيتيرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذـيـفـنت موـسرــم بــجوـمب

،راوزــع دـمحـم دــّيـسلا نّيــعـي ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01 قــفاوــملا
نانيعوبل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو بابشلل ابدتنم اريدــم

.ةديلبلا ةيالو يف

2441 ماـــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذيـفـنت موـسرــم بــجوــمب
،ينامـيـلس مـيـهارــبإ دــّيسلا ّنيعي ،1202 ةـنس وـيـنوــي01 قــفاوـملا

بادبدل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو بابشلل ابدتنم اريدم
.يزيليإ ةيالو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤـم يذـيـفنت موـسرــم
ريدم ةبــئاـن نيــيـعت نــمـضتي ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيــفنـت موسرــم بــجوــمب
،نامعن نب ةزنك ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملل ريدم ةبئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذيـفـنت موــسرــم
ةرــــيدــــم نييــــعــت نـــــمــضــتــي ،1202 ةــنــس وــيــنوــي01
ةرازوـــب مالــعإلا ةـــمـظــنأو طيـطـخـتـلاو تاــساردــلا
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينـطوـلا نــماـضـتـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موـسرــم بــجوــمب
،يدـــج ةـــجود ةدــّيسلا نّـيــعـت ،1202 ةــنـس وــيـنوــي01 قــفاوــملا

نماضتلا ةرازوب مالعإلا ةمظنأو طيطختلاو تاساردلل ةرـيدــم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــفاوـــملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذيـفنـت موــسرــم
رـــيدـم بــئاـــن نييـــعــت نـــمـضـتـي ،1202 ةــنــس وــيـنوـي01
.ةعانصلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع لاوــش92 يـف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم بــجوـمـب
،رـــيدـــــغ لاــمــج دـــّيسـلا نــّيــعي ،1202 ةـنــس وــيـنوــي01 قــفاوـملا

ةرازوب ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةمكوحل ريدم بئان
.ةعانصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماـع لاوــش92 يفخّرؤـم يذيفـنـت موــسرــم
نـــيرــيدــمنييــعــت نـــمـضـتـي ،1202 ةــنـس وـــيـنوــي01
.تاــيالوــلاضــعـبيف ةـــيــئاــملا دراوــمـلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم بــجوــمب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيـعــت ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01 قــفاوــملا
: ةيتآلاتايالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم ،مهؤامسأ
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،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ةزع ديمحلا دبع–

،مناغتسم ةيالو يف ،نايزوب رداقلا دبع–

،نارهو ةيالو يف ،عقبل ىسوم–

،ةماعنلا ةيالو يف ،يصفح ةمياقلا–

.ةيادرغ ةيالو يف ،ريعشلاوب ناضمر–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
رــيدــم بــئاــن نييعت نمـضـتي ،1202 ةـنـس وـيـنوــي01
.ةئيبلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
بئان ،دارم لصيف ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

.ةئيبلا ةرازوب تاقفصلاو تاكلتمملاو لئاسولل ريدم

قفاوـملا2441 ماــع لاوــش92 يفخّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم
ةرازوــب شــتفـم نييــعـت نــمضـتي ،1202 ةـنس وـيـنوــي01
.ةينالديصلا ةعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمب
،مداــق قــيـفوــت دــّيسـلا نّيـعـي ،1202 ةــنس وــيـنوــي01 قــفاوــملا

.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب اشتفم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـملا2441 ماـع لاوــش92 يفخّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم
رــيدــم بــئاــن نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع لاوــش92 يف خّرؤــم يذـيـفنـت موــسرـم بجوــمب
،ومومح نيدلا حالص ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا

ةــعاـنـصـلا ةرازوــب نيوــكـتلاو ةــيرــشبـلا دراوــمـلل رــيدــم بـئان
.ةينالديصلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٢١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
طابض نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس وينوي3٢قفاوملا

ةــطرشلـــل طاـــبض ةـــفصب ينـــطوـــلا كردـــلا يف فص
.ةيئاضقلا

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

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا ىضتقمب–
تاءارــجإلا نوــناــق نــمـضـتملاو6691 ةـنـس وـيــنوــي8 قــفاوـملا
،هنم )٤ ةرقفلا(٥1 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازـجلا

رفص81 يف خّرؤملا761–66 مــقر موـسرـملا ىضتـقـمبو–
هبجومب ددحي يذلا6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع
ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةفلكملا ةنجللا رييستو فيلأت

،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

يف خّرؤملا3٤1–9٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضـتــقــمبو–
9٠٠2 ةــنـس لــيرـــبأ72 قــفاوــملا٠3٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج2
،هميظنتو ينطولا كردلا ماــهـم نمضــتملاو

يف خّرؤملا٥9–٠2 مقر يساــئرـلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا1٤٤1 ماــــع نابعش٤1
،هتايــــحالــــصو يـــنــــطوـــلا عاــــــفدــــلا ةرازوـــل ماـــعــــلا نيــــمألا ماـــهــم
،مّمتملاو لّدعــــــملا

يف خّرؤــــملا87-12 مـــقر يساـــئرلا موـــسرملا ىضتــقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

بـــجر72 يـف خرؤــملا يساــئرــلا موـــسرــملا ىــضـتــقـمبو–
نييعت نـمــضــتــملاو12٠2 ةـــنــس سراـــم11 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع
،ةباينلاب ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا

يف خّرؤملا233–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةــنــس رــبوــتـــكأ٤2 قـــفاوــملا٥2٤1 ماـــع ناضــمر٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

رفص81 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ناــحــتــماــب قــلــعــتــملاو6691 ةــنــس وــيــنوــي8 قـــفاوــملا6831 ماــــع
،لدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا

12٠2 ةنس ليربأ٥1 يف خّرؤملا رضحملا ىلع عالطالا دعبو–
يـــنـــطوـــلا كردلــل فــصلا طاــبــض ناــحــتــماــب ةــفــلــكــملا ةنـــجلـــل
ةطرشلا ةسردمب ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ماهمل نيحشرتملا
 ،رسيب ينطولا كردلل ةيئاضقلا
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يف خّرؤـملا78-3٠ مــقر يذـيـفنـتلا موــسرــملا ىضـــتـقـمبو–
يذلا3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ٠3
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا392-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا92٤1 ماع ناضمر٠2
،ينهملا ميلعتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

يف خّرؤــملا39-9٠ مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص62
كالـــسألــل نيــمــتــنــملا نيــفــظوــملاــب صاـــخلا يــساــسألا نوــناــقــلا
،هنم311 ةداملا اميس ال ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

يف خّرؤملا99-٠1 مقر يذيـفـنتلا موـــسرــملا ىــضـتــقـمبو–
يذلا٠1٠2 ةنس سرام81 قفاوملا13٤1 ماع يناثلا عيبر2
ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،نيينهملا

يف خّرؤملا٥21-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس سرام91 قفاوملا33٤1 ماع يناثلا عيبر62
ةـــيــنــطوـــلا دهاـــعــمـــلـــل يـــجذوـــمــنـــلا يـــساـــسألا نوـــناـــقـــلا ددـــحي
،ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

يف خّرؤملا٠٤1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤1٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا٥3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠2
نـيوـكـتـلا زـكارمل يجذوـمـنـلا يساسألا نوــناــقــلا ددــحــي يذــلا
،نيهمتلاو ينهملا

يف خّرؤملا391-٤1 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا٤81-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا61٠2 ةــنس وــيـنوــي22 قـــفاوــملا73٤1 ماــع ناــضــمر71
يف ةصصختملا زكارملا ريسو ميظنت تايفيكو ماهم ددحي
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

: يتأي ام نورّرـــــــــــقي

موـــسرـــملا نـــم311 ةّداـــملا ماـــكــحأل اقــيــبــطــت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٠3٤1 ماع رفص62 يف خّرؤملا39-9٠ مقر يذيفنتلا

صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس رياربف22
ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب
ايلعلا بصانملا ددع ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،نيينهملا

اقبط ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا كالسألا ناونعب
: يتآلا لودجلل

: يتأي ام نارّرقي

طابض ،ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب ّنيعي : ىلوألا ةداملا
ةيمسالا ةمئاقلا يف مهؤامسأ ةدراولا ينطولا كردلا يف فصلا
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

32 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ةدــعـقـلا يذ21 يــف رــئازــجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس وينوي

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ3 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بصانملا ددع ددحي ،١٢٠٢ ةنس وينوي٤١ قفاوملا
ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا كالسألا ناونعب ايلعلا
.نيينهملا

––––––––––

،لوألا ريزولا  ّنإ

 ،ةيـلاـملا رـيزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو

يف خّرؤـملا7٠3-7٠ مــقر يساــئرلا موــسرــملا ىـضــتـقـمب–
يذلا7٠٠2 ةنس ربمـتـبس92 قــفاوــملا82٤1 ماــع ناــضـمر71
بـصاــنملا يلــغاــشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـــملا87-12 مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو–
نّمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــملا٤٥-٥9 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو–
يذـــلا٥991 ةــنـس رـــيارــبـف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماــع ناـضــمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

يتامغز مساقلب

ينطولا عافدلا ريزو نع
ةباينلاب ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دـمــحـم ءاوللا
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لودجلا يف روكذملا ايلعلا بصانملا ددع عزوي:٢ ةداملا
: يتأي امك ،هالعأ

دحاو ٍلاع بصنم ،مسق سيئر ،ينهملا نيوكتلا ذاتسأ–
،نيهمتلاو ينهملا نيوكتلل زكرم لــك ىوتسم ىلع )1(

،مـسـق سيــئر ،فييكتلا ةداــعإل ينـهملا نــيوـكتلا ذاتسأ–
ينهملا نيوكتلل زكرم لك ىوتسم ىلع )1( دحاو ٍلاع بصنم
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل صصختملا نيهمتلاو

،قسنم ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا يف صصختم ذاتسأ–
ميلعتلاو نيوكتلل ةسسؤم لك ىوتسم ىلع )1( دحاوٍ لاع بصنم
،نيينهملا

)1( دحاوٍ لاع بصنم ،نيينهملا جامدإلاو هيجوتلا قسنم–
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل دهعم لك ىوتسم ىلع

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ3يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دادعتلاايلعلا بصانملا

مسق سيئر ،ينهملا نيوكتلا ذاتسأ

،فييكتلا ةداعإل ينهملا نيوكتلا ذاتسأ
مسق سيئر

ميلعتلاو نيوكتلا يف صصختم ذاتسأ
قسنم ،نيينهملا

نيينهملا جامدإلاو هيجوتلا قسنم

828

٥

8٠٠1

6

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

نيوكتلا ةريزو

نيينهملا ميلعتلاو

ةحيرف نب مايه

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

٢٤٤١ ماــــع ةدـــعقلا يذ5يفخّرؤـــم كرــتشم يرازو رارـــق
بصانم دادعت ددحي ،١٢٠٢ ةنسوينوي٦١ قـفاوملا
ناوـــــعألاب صاـــخلا دــــقعلا ةدـــمو اــــهفينصتو لـــغشلا
وأ ةـــــــــنايـصلا وأ ظـــــفــــحلا تاــــــطاـــشـــن يف نيــــــلـــماـــعلا
.ةضايرلا بطل ينطولا زكرملا ناونعب ،تامدخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

يف خرؤــملا8٠3-7٠ مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضــتـقــمب –
يذـلا7٠٠2 ةـــنس رــــبمتبس92 قــفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مـــــــهقوقحو نـــــيدقاــعتملا ناوــــــعألا فــــــيظوت تاــــــيفيك ددــــــحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
اميس ال ،مــهيلع قـــبطملا يـــبيدأتلا ماـــظنلا اذـــــكو مــــهرييستب
،هنم8 ةداملا

يــف خّرؤـــملا87-12 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةــنس رــــياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا٤٥-٥9 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتــقــمبو –
يذـــلا٥991 ةنـس رــيارــبـف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماــع ناــضـمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالـص ددــحي

يـف خرؤـــملا173-6٠ مــــقر يذـــيـفـنتلا موــــسرــملا ىــضــتقمـبو –
نــمضتملاو6٠٠2 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر62
اهميظنتو ةضايرلا بـطل ةـــيوهج زــــكارمو يـــنطو زــــكرم ءاشـــنإ

،اهريسو

يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفـنتلا موــسرــملا ىضــتــقـمبو –
ددــحي يذــلا٤1٠2 ةـنس وــيلوي3 قــفاوملا٥3٤1 ماــع ناــضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا٤8-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـــتـــقـمبو–
61٠2 ةــنس سراــم لوأ قـــفاوملا73٤1 ماـــع ىلوألا ىدامـــج12
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نوررقي

موــــــــــسرــــــــملا نـــــــم8 ةداــــــملا ماــــــكــــحأل اــــــــــــــقـــيـــبـــطـــت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا8٠3-7٠ مقر يسائرلا

دادعت رارقلا اذـه ددــــحي ،هالـــعأ روـــكذملاو7٠٠2 ةـــنس رــــبمتبس92
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم

زــــكرملا ناوـــنعب ،تاـــمدخلا وأ ةــــنايصلا وأ ظــــفحلا تاــــطاشن يف
: هاندأ لودجلل اقبط ،ةضايرلا بطل ينطولا
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ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةضايرلاو بابشلا ريزو

يدلاخ يلع ديس

لّوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةّيـــمـــسّرـلا ةدــــــيرـــــجلا يــف رارـــــقــــلا اذــــه رــــــشـنـــــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي61 قفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ٥ يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

مقرلافنصلا
يلالدتسالا تيقوتلاب

لماكلا
تيقوتلاب

يئزجلا
تيقوتلاب

لماكلا
تيقوتلاب

يئزجلا

لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
دادعتلا)٢(

) ٢+١(

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عومجملا

8

8

1

2

2

١٢

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

8

1

2

2

١٢

1

1

2

٥

7

٠٠2

٠٠2

912

882

8٤3

ناـضــمر12 يف خرؤـملا11-38 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمب –
تانيمأتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ناـضــمر12 يف خرؤــملا21-38 مــقر نوــناـقــلا ىضــتقــمبو –
،دعاقتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا

ناضمر12 يف خرؤملا31-38 مــقر نوــناــقــلا ىضـــتقــمبو –
ثداوحب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا

لاّوــــــش8 يــف خرؤـــملا71-٤8 مــقر نوــــناــــقــلا ىــضـــتـــقـــــمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا

مرــحـم٤2 يــف خرؤــملا12-٠9 مــقر نوــناــقــلا ىضــتــقــمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ناـضـمر٥1 يف خرؤملا11-99 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا٠2٤1 ماع
،هنم98 ةداملا اميسال ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا

لوألا عيبر8 يف خرؤملا٠1-٤1 مــقر نوــناـقــلا ىضتــقمبو –
نوناق نمضتملاو٤1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا63٤1 ماع
 ،٥1٠2 ةنسل ةيلاملا

63٤1 ماع لاوش7 يف خرؤملا1٠-٥1 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـيـلاــملا نوــناــق نـمضتملاو٥1٠2 ةـنـس وـيــلوــي32 قــفاوــملا
،هنم96 ةداملا اميسال ،٥1٠2 ةنسل يليمكتلا

مرــحــم31 يـف خرؤــملا9٠-9٠ مـــقر نوـناـقــلا ىضـتـقمبو –
نوناق نمضتملاو9٠٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا13٤1 ماــع
،هنم76 ةداملا اميس ال ،٠1٠2 ةنسل ةيلاملا

ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يعامتجالا نامضلاو

٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ5 يـفخّرؤــم كرتــشم يرازو رارـق
تادارــيإلا ةنّودـم ددحي ،١٢٠٢ ةنس وينوي٦١ قفاوـملا

صاخلا صيصختلا باـــسح يف ةدـّيـقملا تاــقـفـنلاو
ينـطوــلا قودــنـصـلا“ هـــناوــــنــــــع يذـــــلا٢٠3-33١ مــــقر
.”يعامتجالا نامضلل

––––––––––
،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو
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يف خرؤملا87-12 مــقر يساــئرــلا موـــسرــملا ىــضـتــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةــنس رــيارــبف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يــف خرؤـملا٤٥-٥9 مــقر يذــيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
يذـــلا٥991 ةـنـس رــيارــبف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماــع ناــضـمر٥1
،ةيـلاــملا رــيزو تاـيحالـص دّدــحي

يف خرؤملا٤21-8٠  مـقر يذــيفـنتلا موــسرــملا ىضــتقـمبو –
يذلا8٠٠2  ةنس ليربأ٥1 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خرؤملا721-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا12٠2 ةنس سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1
2٠3-331 مـقر صاــخلا صيصخـتلا باـســح رييـسـت تاـيـفـيـك
،"يـــعاــمــتجالا ناــمضــلل يـنطوــلا قودــنصلا " هــناوـنــع يذـــلا

،هنم٥ ةداملا اميسال

: يتأي ام نارّرقي

موـــسرــملا نــم٥ ةداـــملا ماــكـــحأل اـــقـــيـــبـــطـــــت:ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماــع ناـــبـعـش٥1 يــف خرؤـملا721-12 مــقر يذـيـفــنـتلا
اذــه فدــهـي ،هالــعأ روــكذــملاو12٠2 ةـنـس سراــم92 قــفاوــملا
يف ةدــّيـقملا تاــقــفـنلاو تادارــيإلا ةــنّودــم دــيدــحت ىلإ رارــقلا

هـــناوــنـــع يذــــلا2٠3-331 مــــقر صاــخلا صيصخـــــــتـــــــلا باـسح
بلص يف ىعديو ،"يعامتجالا نامضلل ينطوــلا قودـنـصلا"
."باسحلا " صنلا

:2٠3-331 مقر باسحلا لجسي:2 ةّداملا

: تاداريإلا باب يف

،ةيغبتلا داوملا ىلع يفاضإلا مسرلا نم ةصح –

ةيعارشلا ةهزنلا نفسو توخيلا ءارشل مسرلا جتان –
سايقم نم تانط٥ نم لقأ ةعس تاذ كرحم نودب وأ كرحمب

،ةيلودلا ةعسلا

تاــطاـشـنل يفاصلا حــبرــلا ىلــع مـئاــقـلا عاــطـتقالا لــصاــح –
ةهّجوملا ةدروتسملا ةيودألل ةلمجلاب عيزوتلاو دارـيـتسالا

.اهتلاح ىلع اهعيب ةداعإل

: تاقفنلا باب يف

،يــعاــمتجالا ناـــمضــلا تاــئـيـهل يلاــملا لالــتـخالا لـــيوــمـت –
: يـتأــي اــمـك

لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ةدئافل –
ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلاو ءارجألا
،ةيعامتجالا تانيمأتلا عرفل نزاوتلا قيقحت لجأ نم ليومتلل

ينطولا قودنصلاو دعاقتلل ينطولا قودنـصلا ةدــئاــفل –
قيقحت لــجأ نــم لــيومـتـلل ءارــجألا رـيـغل يعامــتجالا نامضلل
،دعاقتلا عرفل نزاوتلا

لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ةدئافل –
لمعلا ثداوح عرفل نزاوتلا قيقحت لجأ نم ليومتلل ءارجألا

.ةينهملا ضارمألاو

ةـــّيـمـــــسّرــلا ةدــــــيرـــجلا يــف رارــــــقـــــلا اذــــه رـــشـــنـــي :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمـجلل

وينوي61 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٥ يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

بوبعج يمشاهلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦ يفخوؤم كرتشم يرازو رارق
ةـعباتم تايفيك ددحي ،١٢٠٢ ةــنس وينوي7١قفاوملا

٢٠3-33١ مــــقر صاــــخلا صيصختلا باــــــــسـح مييـــقتو
ناــــمــضــلل يـنــطوــلا قودـــنصــلا“ هــناوــنــع يذـــلا
.”يــعامـتـجالا

––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو

لوألا عـيـبر8 يف خرؤــملا٠1-٤1 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمب –
نوناق نمضتملاو٤1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا63٤1 ماع
،٥1٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤمــلا87-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا٤٥-٥9 مــقر يذــيفـنـتـلا موـسرــملا ىضـتــقمبو –
يذـــلا٥991 ةـنـس رــيارــبـف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماــع ناــضــمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤21-8٠ مقر يذـيـفـنـتـلا موــسرـملا ىــضـتـقــمبو –
8٠٠2 ةـــنــس لــــيرــــبأ٥1 قـــفاوـــملا92٤1 ماـــع يـــناــــثـــلا عــــيـــبر9
ناـمضـــلاو لـــيـغـشـتـلاو لـــمــعــلا رـــيزو تاـــيــحالـــص ددــحي يذـــلا
،يـعاــمتجالا

يف خرؤملا721-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1
2٠3-331 مقر صاخلا صيصختلا باسـح رــيــيــســـت تاــيــفــيــك
،"يــــــعاــــمــتــجالا ناـمـضـلل يـنـطوــلا قوـدـنـصلا " هــناوــنــع يذـــلا

،هنم7 ةداملا اميس ال
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ةدعقلا يذ٥ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ةــنّودــم ددـحـي يذــلا12٠2 ةـنـس وـيـنوــي61 قــفاوـــملا2٤٤1 ماــع
صاخلا صيصختلا باسح يف ةدّيقملا تاقفنلاو تاداريإلا

ناــمـضـلل يـنـطوــلا قودــنـصلا "هـــناوــنع يذـــلا2٠3-331 مــقر
،"يعامتجالا

: يتأي ام نارّرقي

موــسرــملا نــم7 ةداـــمـلا ماـــكــحأل اـقـيـبـطـت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف خرؤملا721-12 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقـلا اذـــه فدــهـــي ،هالـــعأ روـــكذـــملاو12٠2 ةنس سرام92
صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ديدحت
ناــمضلــل ينــطوــلا قودــنصلا "هــناوـــنـــع يذـــلا2٠3-331 مـــــقر
."يعامتجالا

صيصختلا باسحل ةيلاملا دراوـملا لــمــعــتـــســت :2 ةّداملا
لـــيوـــمـــتـــل ،هالـــعأ ىلوألا ةداملا يف هـــيــــلــــع صوصنملا صاخلا
يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا يف ةروكذملا تايلمعلا

يذــلا12٠2 ةـنــس وــيــنوــي61 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدــعـقلا يذ٥
صيصختلا باسح يف ةّديقملا تاقفنلاو تاداريإلا ةنّودم ددحي
نامضلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا2٠3-331 مقر صاخلا
."يعامتجالا

ةصصخملا ةيلاملا دراوملا لمعتست ّالأ بجي:3 ةّداملا
تحنم يتلا تاياغللّالإ يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل
.اهلجأ نم

ناـمــضـلا تاـئـيـهل ةـيــلاــملا تاـصـصـخـملا حــنــمت:٤ ةّداملا
،ةينعملا عورفلل ةيلاـملا تالالــتخالا لــيوــمت دـصــق يعامتجالا

اقيبطت يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو فرط نم
خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل

روكذملاو12٠2 ةنس وينوي61 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٥ يف
.هالعأ

،يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت:5 ةّداملا
2٠3-331 مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم ةنجل

: يتأي امب فلكت ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا

نامضلا تائيهل يلاملا لالتخالا ليوــمت ميـيـقتو ةــعباــتـم –
،يعامتجالا

عوضوم نوكت يتلا ةيولوألا تاذ لامعألا مييقتو ةعباتم –
،ليومت

صيصختلا باسح رييسـتل ةــيوــنــسلا ةــلــيــصــحلا دادــــعإ –
نم ةيبساحم ةقيثو يأ بلط اهنكمي ضرغلا اذهلو ،صاخلا

هذهل حمست ىرخأ ةقيثو يأ وأ يعامتجالا نامضلا تائيه
ليومتب ةقلعتملا تاقفنلاو تاداريإلا مييقتو ةعباتمب ةنجللا
.ةينعملا عورفلل ةيلاملا تالالتخالا

بجومب اهئاضعأ نييعت اذكو ةنجللا ريس تايفيك ددحت
.يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا نم ررقم

ءاـضــعأ نــم ميـيـقتلاو ةـعــباــتـملا ةــنجل لـــكـشـتت:٦ ةّداملا
نامضلا تائيهو يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا نولثمي
 .يعامتجالا

ريضـحـتب فـلــكت ةــناـمأ ،اــهـماهــم ءادأ يـف ،ةـنـجــللا دــعاــست
  .اهـتاعاـمتجا رــضاـحم دادــعإو ةنجللا لاــغشأ

ناــمـضــلاــب فــلــكـملا رــيزوــلا حــلاـصــم نــمــضـــت :7 ةّداملا
ينطولا قودنصلا تادارــيإ لاــمعـتسا ةـبــقارــم ،يــعاـمـتجالا
بلطل حلاصملا هذه لهؤت ضرغلا اذهلو .يعامتجالا نامضلل
تائيه نم ةيرورضلا ةيبساحملا تادنتسملاو قئاثولا لك
.ةينعملا يعامتجالا نامضلا

يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا حلاصم فلكت:٨ ةّداملا
،ةيلودج ةغيصب ،يـــثالـــــث لـــــك يــف ،ةــيلاــملا رـــــيزو ةاــفاوــــمب

غلابملا نـمضتـت ،ةيقرو ةماعدو ينورـتـكلإ طيسو لكش يف
تاـئــيهل ةـيــلاـملا تالالـتـخالا لــيوــمت راـطإ يـف ةــحوــنمملا
.ليومتلا اذهب ةينعملا عورفلا ديدحت عم ،يعامتجالا نامضلا

ةليصح يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا دعي:٩ ةّداملا
: يتأي ام نّيبت ةيونس

،ةيعامتجالا تانيمأتلا عرف تاءادأ نم نيديفتسملا ددع –
ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوح عرف نمو ،دعاقتلا عرف نمو

٤ ةداــملا يف ةروــكذـملا ةـيـلاــملا تالالـتـخالا لــيوــمت راــطإ يف
،ةينعملا عورفلل هالعأ

يف تاءادألا هذه ضيوعت نع ةمجانلا ةيلاملا غلابملا –
،هالعأ ةروكذملا ةيلاملا تالالتخالا ليومت راطإ

.ةينعملا ةيلاملا ةنسلل ةبسنلاب ةددحملا ةيلاملا تاحاتملا –

لاسرإ يعامتجالا نامضلاب فلــكــملا رــيزوــلا ىلـــع نّيعتي
باــســح دراوـــم لاـمـعـتساــــــب ةــقــلـعــــــتملا ةــيوـــــــنـسـلا ةـلـيصحلا
.ةيلاملا ريزو ىلإ ،هالعأ روكذملا صاخلا صيصخـتلا

صيصختلا باـسـح تاـقــفـنو تاداريإ عـضـخت :٠١ ةّداملا
يــنطوــلا قودـــنـصلا'' هــناوــنـع يذــــلا2٠3-331 مـــقر صاـــخلا
ماــكحألل اـقـبط ،ةـلودــلا ةـبـقارـم ةزــهـجأل ''يــعاــمـتجالا ناــمـضلل
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو
.امهب

ةـــّيــــمــــسّرــلا ةدــــــيرـــــجلا يـــــف رارــــــقـــــلا اذــــــه رــشــنـــي :١١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروـهـمـجلل

وينوي71 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ6 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

بوبعج يمشاهلا



55  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةجحلا وذ٤
19م١٢٠٢ ةنس ويلوي٤١

ةئيبلا ةرازو

٢٤٤١ ماــــــــع لاّوــــــش٤ يفخّرؤــــــم كرـــــــتشم يرازو رارــــــق
يرازولا رارقلا لدــعي ،١٢٠٢ ةـنس وـــيام٦١ قـــفاوملا
قفاوملا٩3٤١ ماع ناضمر7٢ يفخّرؤملا كرتشملا
بــصانملا ددـــع ددـــحي يذــــلا٨١٠٢ ةـــنس وــــينوي٢١
يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا
ةرادإلا ناوــــنعب ةـــــيمومعلا تارادإلاو تاـــــسسؤملا
.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا  ّنإ

،ةيلاملا  ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

يف خّرؤملا7٠3-7٠ مـــقر يــــسائرلا  موسرملا ىـــــضتقمب –
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1  ماع  ناضمر71
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك دّدحي
،ةيمومعلا  تارادإلاو  تاسسؤملا  يف  ايلعلا

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـملا87-12 مــقر يــساــئرـلا موـــسرــملا ىــضـتقــمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــنس رــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر9
،لّدعملا ،ةـموكحلا ءاضعأ نييـعت

يف خّرؤـــــملا٤٥-٥9 مــــقر يذــــيفنّتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
يذلا٥991 ةــنس ريارـــبف٥1 قــــفاوملا٥1٤1 ماــــع ناــــضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص  دّدحي

يف خّرؤملا٤٠-8٠ مــقر يذيــفنتلا موــسرــملا ىضـــتـقــمبو –
نـــــمضتملاو8٠٠2 ةــنس رـــياني91 قـــــفاوملا92٤1 ماع مرــــحم11
كالــــسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــخلا يـــساسألا نوــــناقلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

 ،791و271و331و89و67 داوملا اـــــــميس ال

يـف خّرؤــملا391-٤1 مــقر  يذـيـفـّنتلا  موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
دّدحي يذلا٤1٠2 ةنس وـــيلوي3 قـــفاوملا٥3٤1 ماــــع ناــــضـمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا  تايحالص

يف  خّرؤملا7٥3-٠2 مقر يذيفنّتلا  موسرملا ىضتـقـمبو –
٠2٠2 ةــنس رــبمفون٠3 قــفاوملا2٤٤1 ماــع يــناثلا عــيبر٤1
،ةئيبلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

يــف خّرؤـــملا8٥3-٠2 مــــقر يذـيـفـّنتلا موــسرــملا ىـضــتــقـمبو –
٠2٠2 ةــــنس رــــــــــبمفوــــــن٠3 قـــــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر٤1
 ،ةئيبلا  ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا  ميظنت نمضتملاو

ناضمر72 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
بصانملا ددع دّدحي يذلا81٠2 ةنس وينوي21 قفاوملا93٤1 ماع
تاسسؤملا يف ةكرتشملا  كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا

ةـــــئيبلا ةرازوــــل ةــــيزــــكرملا ةرادإلا ناوـــــنعب ةــــيمومعلاتارادإلاو
،ةددجتملا تاقاطلاو

: يتأي ام نورّرقي

كرـــــــتشملا يرازوـــــــــلا رارـــــــــقلا ناوـــــــنع لّدـــــــــــــــعُي: ىلوألا ةّداـــملا
81٠2 ةنس وينوي21 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر72 يف خّرؤملا

: يتأي امك ررحُيو ،هالعأ روكذملاو

93٤1 ماـــــــع ناـــــــضمر72 يف خّرؤـــــــم كرــــــــتشم يرازو رارـــــــق“
اـــيلعلا بــــصانملا ددــــع دّدــــحي ،81٠2 ةــــنس وـــينوي21 قــــفاوملا
تاـــــــسسؤملا يف ةـــــــكرـــــــتشملا كالـــــسألل نيـــــمتنملا نيــــفظوملل
.“ ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب  ةيمومعلا  تارادإلاو

يرازوـــلا رارـــقلا نـــم ىلوألا ةداــــملا ماـــكحأ لدــــعت :٢ ةّداـــملا
وينوي21 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر72 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

271و331و89و67 داوــملا  ماـكحأل  اـقيــبـــطـت: ىلوألا  ةّداـــملا“
مرحم11 يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم791و
مّمـــــتــملاو لّدــــــعــملا ،8٠٠2 ةـــــنـــس رــــــياــنـــي91 قــــفاوــملا92٤1 ماــــع
نيــــــــفظوملل اــــيلعلا بــــــصانملا ددــــــع ددــــحي ،هالـــــعأ روـــــــكذملاو
تارادإلاو تاــــــسسؤــــــملا يف ةــــــكرـــــتشملا كالـــــسألل نيــــــــمتنملا
وـــه اــــمك ،ةـــئيبلا ةرازوــــــل ةــــيزكرملا ةرادإلا ناوـــــنعب ةــــيمومعلا

 : يتآلا لودجلا يف نيبم

ددعلابعشلا ايلعلا بصانملا

ةماعلا ةرادإلا

قئاثولا
تاظوفحملاو

-  ةمجرتلا
ةمجرتلا
ةيروفلا

يلآلا مالعإلا

تايئاصحإلا

6

4

1

1

1

1

1

1

1

 عورشمبو تاساردلاب فلكم

 ناويدلاب قحلم

ناويدلاب دعاسم

هيجوتلاو لابقتسالاب فلكم

ةيقئاثولا  جماربلاب  فلكم

ةمجرتلا-ةمجرتلا جماربب فلكم
ةيروفلا

تايطعملا دعاوق لوؤسم

ةكبشلا لوؤسم

ةيئاصحإلا جماربلاب فلكم
“
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يف خّرؤملا391-٤1 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو –
دّدحي يذـــلا٤1٠2 ةــنس وـــيلوي3 قــفاوملا٥3٤1 ماــــع ناـــضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤــملا622-91 مـقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
يذــــلا91٠2 ةــنس تــشغ31 قــفاوملا٠٤٤1 ماــع ةــجحلا يذ21
،اهميظنتو تايالولا يف ةئيبلا تايريدم ماهم ددحي

يف خّرؤملا7٥3-٠2 مقر يذيفنّتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــنس رــبمفون٠3 قــــفاوملا2٤٤1 ماــع يــناثلا عيبر٤1
،ةئيبلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

ناضمر72 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددـــــــع ددــــحي يذــــــــلا81٠2 ةــــنس وــــينوي21 قــــفاوـــــــملا93٤1 ماـــــع
يف ةـــــكرتشملا كالــــسألل نيـــمتنملا نيـــفظوملل اـــيلعلا بـــصانملا
ةــــيجراخلا حـــــلاصملا ناوــــنعب ةـــــيمومعلا تارادإلاو تاـــــسسؤملا
،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول

: يتأي ام نورّرقي

كرـــــتشملا يرازولا رارـــقلا ناوـــــنع لّدــــــعــــُي : ىلوألا ةّداـــملا
81٠2 ةنس وينوي21 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر72 يف خّرؤملا

: يتأي امك ررحُيو ،هالعأ روكذملاو

93٤1 ماـــــــــع ناــــــضمر72 يف خرؤــــــم كرـــــــتشم يرازو رارـــــق“
اـــــيلعلا بــــــصانملا ددـــــع ددــــــحي ،81٠2 ةــــنس وــــينوي21 قــــــفاوملا
تاــــــسسؤــــــملا يف ةـــــــكرــــتشملا كالـــــــسألل نيــــــمتنملا نيــــــــــــــفظوملل
.“ ةئيبلا ةرازول  ةيجراخلا حلاصملا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو

يرازوــلا رارـــقلا نم ىلوألا ةداـــملا ماـــــكحأ لدـــــــعت :٢ ةّداـــملا
وينوي21 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر72 يف خرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

نـــــــم791و331 نيـــــــــتداـــــــملا ماـــــــــــــكحأل اـــــــــــقيبطت: ىلوألا ةّداـــملا“
92٤1  ماع  مّرحم11 يف خّرؤملا٤٠-8٠  مقر  يذيفنتلا  موـــسرملا
،هالعأ روكذملاو ممتملاو لّدعملا ،8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا

كالــــــــــسألل نيـــــــمتنملا نيـــــفظوملل اـــــيلعلا بــــــصانملا ددـــــع دّدــــــحي
حلاصملا ناونعب ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا
 : يتآلا لودجلا يف ّنيبم وه امك ،ةئيبلا ةرازول  ةيجراخلا

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةّداملا
.ةيبعشلا  ّةيطارقميّدلا  ةيرئازجلا

وــياــم61 قــفاوــمـلا2٤٤1ماــعلاّوــش٤يـف رــئازجــلاــب رّرـــح
.12٠2ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماــــــــع لاّوــــــش٤ يفخّرؤـــــــم كرـــــتشم يرازو رارــــــق
يرازولا رارقلا لّدعي ،١٢٠٢ ةـنس وـــيام٦١ قفاوملا
قفاوملا٩3٤١ ماع ناضمر7٢ يفخرؤملا كرتشملا
بــــصانملا ددــــع دّدــــحي يذــــلا٨١٠٢ ةــــنس وــــينوي٢١
يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا  نيفظوملل ايلعلا
حلاصملا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا
.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول  ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا  ّنإ

،ةيلاملا  ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

يـف خّرؤــملا7٠3-7٠ مــــقر يــساــــئرـــلا  موـــــسرـــــملا ىــضـــــتـقــــــمب –
يذلا7٠٠2 ةـــــنس  رـــــبمتبس92  قـفاوملا82٤1  ماــع  ناــضـمر71
ايلعلا  بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك دّدحي

،ةيمومعلا  تارادإلاو  تاسسؤملا  يف

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس  ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع  ىلوألا ىدامج  لّوأ

،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤـملا87-12 مـــقر يــساــئرـلا موــسرــملا ىـضــتقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةـموكحلا ءاضعأ نييـعت

يـف خّرؤـملا٤٥-٥9 مــقر يذـــــيفنّتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
يذــلا٥991 ةـنـس رــياربف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماـــع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يــــف خّرؤــــملا٤٠-8٠ مــقر يذيفنتلا موسرملا ىــضـتـقــمبو –
نــــــمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مّرحم11
كالسألل نيمتنملا نيفظوـملاــب صاــــــخلا يـــــساــــسألا نوـــناـــقلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

،هنم791و331 ناتداملا اـــمّيس ال

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوبمساقلب

ةئيبلا ةريزو
ةعمجوبةليلد

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

ددعلابعشلا ايلعلا بصانملا

قئاثولا
تاظوفحملاو

يلآلا مالعإلا

48

48

48

48

ةيقئاثولاو تاساردلاب فلكم

تايطعملا دعاوق لوؤسم

ةيتامولعملا ةموظنملا لوؤسم

ةكبشلا لوؤسم

“
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يف خّرؤــــملا٥٠-8٠  مــقر يذــــــيفنتلا  موـــسرــملا ىــــضتــقـــمبو –
نـــّمــــــضتملاو8٠٠2 ةــــنس رــــــــياني91 قـــــفاوملا92٤1 ماـــــع مّرــــحم11
تارايسلا  يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،هنم83 ةّداملا  اّميس ال ،بّاجحلاو

يف خّرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف  خّرؤملا7٥3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس رــبمفون٠3 قــفاوملا2٤٤1 ماــع يــناثلا عــيبر٤1
،ةئيبلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

يف خّرؤملا8٥3-٠2 مقر يذيفنـتلا  موـسرــملا ىضــتــقمبو  –
٠2٠2 ةـــــــنس رـــــبمفون٠3 قـــــفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عـــــيبر٤1
،ةئيبلا  ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا  ميظنت نمضتملاو

ناـــضمر72 يف خّرؤــملا كرـتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددــــــــع دّدـــــــحي يذــــــلا81٠2 ةـــــنس وـــــينوي21 قـــــــفاوــــــملا93٤1 ماـــع
بّاجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلل ايلعلا بصانملا

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب

: يتأي  ام  نورّرقي

كرـــــــتشملا يرازوـــــــــلا رارــــــــــــقلا ناوــــــــنع لدــــــــــــعُي : ىلوألا  ةّداـــملا
81٠2 ةنس وينوي21 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر72 يف خّرؤملا

: يتأي امك ررحُيو ،هالعأ روكذملاو

93٤1 ماــــــع ناــــضمر72 يف خّرؤـــــم كرـــــتشم يرازو رارق“
ايلعلا بصاــنــملا ددــع ددــحــي ،81٠2 ةــنــس وــيــنوــي21 قــفاوــملا
ناوــــنعب بّاجــحلاو تاراـــيـــسلا يقــئاــسو نيــيــنـــــهملا لاــمـــعـــلل
.“ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

يرازوــلا رارـــقلا نـــم ىلوألا ةداــملا ماــــكحأ لدـــــعت :٢ ةّداـــملا
وينوي21 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر72 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

موسرملا  نم83  ةّداـــملا  ماــــكحأل  اــــقيبطت : ىلوألا  ةّداـــملا“
قفاوملا92٤1 ماع مّرحم11 يف خّرؤملا٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا

بـصانملا ددــع ددـــحي ،هالــــعأ روــــكذملاو8٠٠2 ةـــنس رــــياني91
ناونعب بّاجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلل ايلعلا
يف نــــــّيــــــبــــــم وـــه اــمــــــك ،ةـــئيــــــبــــــلا ةرازوـــــل  ةــــيزـــــكرملا ةرادإلا
 : يتآلا لودجلا

تايريدملاب  ةصاخلا  ايلعلا   بصانملا  ددع  عزوـــي:3 ةّداملا
ىلـــــــع )1( دــــــحاو بــــصنمب ،هالــــــعأ لودــــــجلا يف ةروــــــكذملا ةــــــيئالولا

.ةئيبلل ةيئالو ةيريدم لك  ىوتسم

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ ةّداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا  ةيرئازجلا

وــياــم61 قــفاوــملا2٤٤1ماــعلاوـش٤يف رــئازــجــلاـب رّرــح
.12٠2ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماــــــــــع لاوـــــــــش٤ يفخّرؤـــــــــــــم كرـــــــــتشم يرازو رارــــــــــــــــق
يرازولا رارــــقلا لّدــــعي ،١٢٠٢ ةــــنس وــــــــيام٦١ قــــــــفاوملا
قفاوملا٩3٤١ ماع ناضمر7٢ يفخّرؤملا كرتشملا
بــــــصانـــملا ددــــــــع دّدــــحــــي يذـــــلا٨١٠٢ ةـــــنـــــس وـــــيــنوــي٢١
تاراـــيســلا يــقــئاـــسو نيـــينــهملا لاـــمـعــلل اــيــلـــعـــلا

ةئيبلا ةرازوـل ةـيزكرملا ةرادإلا ناونعب باّجحلاو
.ةددجتملا تاــــــقاطلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا  ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

يـف خّرؤــملا7٠3-7٠  مــــقر يـــساـــــئرــلا  موــــــسرـــملا ىـــضـــتـــقــمب –
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماــع  ناــــــضمر71
بصانملا يلغاشل  ةيلالدتسالا  ةدايزلا  حنم  تايفيك  دّدــــحي
،ةيمومعلا  تارادإلاو  تاسسؤملا يف ايلعلا

يـف خّرؤــملا٠73-91 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىــضتقـمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـملا87-12 مــقر يــساــئرـلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لّدعملا ،ةـموكحلا ءاضعأ نييـعت

يف خّرؤــملا٤٥-٥9 مــقر يذــيفنتلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو –
يذـــلا٥991 ةـنـس رــيارـبـف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماــع ناـضــمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص  دّدحي

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوبمساقلب

ةئيبلا ةريزو
ةعمجوبةليلد

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

ددعلا ايلعلا بصانملا

ةريظح سيئر
ةشرو سيئر
نزخم سيئر
معطم سيئر
ةيلخادلا ةحلصملا لوؤسم

1

1

1

1

1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماـــــــــــع لاّوــــــــــش٤ يفخّرؤــــــــم كرـــــــــــتشم يرازو رارــــــق
يرازولا رارقلا لدعي،١٢٠٢ ةـنس وـــيام٦١ قــــــــفاوملا
قفاوملا٩3٤١ ماع ناضمر7٢ يف خّرؤملا كرتشملا
بــصاـنـملا ددــــع دّدــحــي يذـــلا٨١٠٢ ةــــنـس وــــيــنوــي٢١
تاراــــيـسلا يـــقــئاــسو نيــيــنهملا لاـــمـــعـــلـــل اــيـــــلــــعـــلا

ةرازوـــلةــيجراـخلاحـــلاصملا ناوـنــــعـب باــّــجــحــلاو
.ةددجتملا تاـــقاطلاو ةـــــــــــــئيبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

يــف خّرؤـملا7٠3-7٠ مــقر يساــئرــلا موــسرـمـلا ىضــتـقــمب –
يذـلا7٠٠2 ةـــنس رــــبمتبس92 قــــفاوملا82٤1 ماع ناـــضمر71
بصانملا يلغاشل  ةيلالدتسالا  ةدايزلا  حنم تايـفــيــك دّدـــحــي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يــف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتـقــمـبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا يدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا87-12 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمــبو –
نـمضتملاو12٠2 ةـنس رــــياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماـع بــجر9
،لّدعملا ،ةـموكحلا ءاضعأ نييـعت

يف خّرؤملا٤٥-٥9 مــقر يذـيفـنتلا موـسرمــلا ىـضـتـقــمبو –
يذــلا٥991 ةـنـس رــيارـبـف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماــع ناـضــمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

يــــف خّرؤـمـلا٥٠-8٠ مــقر يذـيــفنـتلا موــسرمــلا ىــضــتـقــــمـبو –
نّمــــــــضتملاو8٠٠2ةنس رــــــياــني91 قـــــــفاوملا92٤1 ماـــــع مّرـــحم11
تارايسلا  يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،هنم83 ةّداملا  اّميس ال ،بّاجحلاو

يـــــف خّرؤــمـلا391-٤1 مــقر يذــيـفنتلا موــسرــمـلا ىـضـتــقــمــبو –
دّدـــــحي يذـــــلا٤1٠2 ةــــنس وـــــيلوي3 قــفاوملا٥3٤1 ماـــــع ناـــــضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا  تايحالص

يــف خّرؤــملا622-91 مــقر يذيــفنتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
يذـــــلا91٠2 ةـــنس تــــشــغ31 قــــفاوــملا٠٤٤1 ماـــــع ةـــجحلا يذ21
،اهميظنتو تايالولا يف ةئيبلا تايريدم ماهم دّدــــحي

يف خّرؤملا7٥3-٠2 مــقر يذـيـفـنتلا  موــسرـمـلا ىضــتــقـمــبو –
يذـــلا٠2٠2 ةــنس رـــبمفوــن٠3 قــــفاوــملا2٤٤1 ماــع يناثـلا عـيبر٤1
،ةئيبلا ريزو تايحالص دّدحي

ناضمر72 يف خّرؤــملا كرتشملا يرازولا رارـقلا ىــضتقمبو –
ددــــــــع دّدـــــحي يذـــــــــلا81٠2 ةــــــنس وــــــينوي21 قــــــفاوــــــملا93٤1 ماــــــع
باجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلل ايلعلا بصانملا

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازولةيجراخلاحلاصملا ناونعب

: يتأي ام نورّرقي

كرــتشملا يرازوـــلا رارـــــقلاناوـــــنع لدـــــعُي: ىلوألا  ةّداـــملا
81٠2 ةنسوينوي21 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر72 يف خّرؤـملا

: يتأي امك ررحُيو ،هالعأ روكذملاو

93٤1 ماـــــع ناــــضــــمر72 يف خّرؤـــــم كرــتـــشــم يرازو رارـــق“
ايلعلا بـصانملا ددــــع ددــــحي ،81٠2 ةــــنس وـــــينوي21 قــــــفاوملا
ناوــــــنعب باـــــجحلاو تاراــــــيسلا يـــــقئاسو نييـــــنهملا لاــــــمعلل
.“ةئيبلا ةرازولةيجراخلاحلاصملا

يرازوـــلا رارــقلا نـــم ىلوألا ةداـــملا ماــــكحأ لدــــعت :٢ ةّداـــملا
وينوي21 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر72 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

موــــــــــسرــــــــملا نـــم83 ةّداــــــــملا ماــــــــكحأل اــــــــــــقيبطت: ىلوألا  ةّداـــملا“
قــفاوــملا92٤1 ماـــع مّرـــحــم11 يـف خّرؤــــملا٥٠-8٠ مــقر يذـــيفنـتلا

ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،هالــعأ روـــكذملاو8٠٠2 ةنس رـــيانـي91
حلاصملا ناونعب باجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلل
 : يتآلا لودجلا يف نيبم وه امك ،ةئيبلا ةرازولةيجراخلا

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةّداملا
.ةيبعّشلا  ةيطارقميّدلا  ةيرئازجلا

وـياــم61 قــفاوــمـلا2٤٤1ماــعلاوــش٤ يــف رــئازــجــلاــب رّرـــح
.12٠2ةنس

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوبمساقلب

ةئيبلا ةريزو
ةعمجوبةليلد

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

ددعلا ايلعلا بصانملا

ةريظح  سيئر

ةشرو  سيئر

نزخم  سيئر

ةيلخادلا  ةحلصملا  لوؤسم
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وينوي٢٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١١ يفخّرؤم رارق
ليثمتل تايالولا يف ةئيبلا يريدم لهؤي ،١٢٠٢ ةنس
.ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا يف ةئيبلا ريزو

––––––––––

،ةئيبلا ةريزو ّنإ

يــف خّرؤـــملا87-12 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتقـــمب–
نّمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا622-91 مــقر يذـيفـنتلا موــسرـملا ىضـتــقـمبو–
يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يـف
،اهميظنتو تايالولا يف ةئيبلا تايريدم ماهم ددحي

يف خرؤملا7٥3-٠2 مـقر يذـيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عـيـبر٤1
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام رّرـــــــــــقت

ليثمتل تايالولا يف ةئيبلا وريدم لهؤي : ىلوألا ةّداملا
ءاعدإلا ىوعد يف ةيئاضقلا تاهجلا عيمج مامأ ةئيبلا ريزو
.عافدلا ىواعد اذكو

ىلوألا ةداملا يف هيـلع صوـصـنملا لــيـثـمـتلا مـتــي :٢ ةداملا
تايالولا يف ةئيبلا يريدم فئاظو ةسرامم راطإ يف ،هالعأ

.مهتايحالصو مهماهم دودح يفو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رـشـني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي22 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ11 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

ةعمجوب ةليلد

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

وــياــم01 قـفاوـملا2441 ماــع ناــضمر82يـفخرؤــم رارــق
فــلـمو ةــقداـصملا فـلـم لــيـكـشــت ددـحـي ،1202 ةــنس

ةيبطلا تامزلتسملا ىلــع ةـقداصملا ررــقـم دــيدــجت
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

2241 ماع لاوش7 يف خرؤملا12-10 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةـيـلاـملا نوــناــق نـمـضتملاو1002 ةـنـس رـبــمـسيد22 قــفاوملا
،هنم112و012 ناتداملا اميس ال ،ممتملاولدعملا ،2002 ةنسل

ماع لاوش81 يفخّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

يف خرؤــملا87-12 مـــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىضتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماع بجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا0202 ةــنـس رــــبمـتـبس92 قـــفاوــملا2441 ماـــع رــفـص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدـحـي

يفخّرؤملا423-02 مقر يذـيفـنتلا موـسرــملا ىــضـتـقــمبو–
0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر6
،ةيـبـطلا تاــمزـلـتـسملا ىلــع ةــقداــصملا تاــيـفـيـكـب قــلـعـتملاو
،هنم53و91 ناتداملا اــمـيس ال

:يتأي ام رّرقي

نــــم53و91 نيــتداــملا ماــكــــحأل اــــــقـــيـــبـــــــطــت:ىلوألا ةداــمـلا
يناثلا عيبر6يفخّرؤملا423-02 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا

تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس رـبـمـفون22 قفاوملا2441 ماع
ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا

ةقداصملا ررقم ديدجت فلمو ةقداصملا فلم ليكشت ديدحت
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع

تاــيرــيدــملاب ةصاــخلا اــيـلـعلا بــصاـنـملا ددـــع عزوــي:3ةّداملا
بصنمب ،هالــعأ ىلوألا ةّداــملا نـــم لودــــجلا يف ةروــــكذملا ةــــيئالولا

.ةئيبلل  ةيئالو ةيريدم لك  ىوتسم ىلع )1( دحاو

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٤ ةّداملا
.ةيبعشلا  ّةيطارقميّدلا  ةيرئازجلا

وــياـم61 قــفاوـمـلا2٤٤1ماـــعلاوـــش٤ يــف رــئازـجــلاــب رّرـــح
.12٠2ةنس

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوبمساقلب

ةئيبلا ةريزو
ةعمجوبةليلد

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ
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يلوألا بيــضوــتـلاو يوـــناــثــلا بــيضوتــلا جذومنل حارتقا–
ةلوهسب اهتءارق نـكـمـيو ةـيــئرـم فرــحأــب ،يبـطـلا مزلـتـسمـلل
،رئازجلا يف ةلمعتسم ةيبنجأ ىرخأ ةغل يأبو ةيبرعلا ةغللاب
،رارقلا اذه لصأب قفرملا لوألا قحلملل اًقفو

ليـجـسـت تـبثت ىرــخأ ةـــقـيـثو يأ وأ رــحلا عـيـبلا ةداـــهـش–
نــع ةرداـص ،أـــشـنملا دـــلـب يــف يبـطـلا مزـــلـتـسملا قــيوـسـتو
فرتعم ةطلس لـك نـع وأةـيـنالدـيـصلا ةيميظـنـتلا تاـــطلـسلا

،اهب

ةداــهشو أـشـنملا دــلب يف قوسلا يـف عـضوــلاب صيخرت–
،ءاضتقالا دنع ،ينالديصلا جوتنملا

قوسلا يف عضولل هيلع لوصحلا مت حيرصت لك نع ةخسن–
،ىرخألا لودلا يف يبطلا مزلتسملل

،ةيميظنتلا سيياقملل يبطلا مزلتسملا ةقباطم ةداهش–

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم نأ اهنم نيبتي ةقيثو–
اـــمـيــسال ،يئاهنلا جوتنملا ،ءاضتقالا دنعو ،ةيدايعلا براجتلاو
OSI ســيياــقــمو ةــنـسـحلا عينـصتلا تاـسراــمم عــم ةــقباــطـملا

ةنسحلا ةيدايعلا تاسرامملاوةنسحلا ةيربخملا تاسراــمملاو
يف اهب حرصملا ةطشنألا ذيفنتب مهنادلب يف اهب مـهـل صــخرــم
،ةقداصملا فلم

،ءاضتقالا دنع ،يبطلا مزلتسملا رعس ةبيكرت–

:هتفصب ،يبطلا مزلتسملا نييعت–

يوــمد نوـكـم وأءاود ىلــع يوـتـحي اـيـبـط اــمزــلـتــــسم*
،تالاثفلا وأ سكتاللا وأيناويح ردصم نم جوتنم وأ

،عرزلل ًالباق اطيشن ايبط امزلتسم*

،ربخملا يف صيخشتلا يف ًالمعتسم ايبط امزلتسم*

.بلطلا بسح ايبط امزلتسم*

جئاـتـنـب ةـقـلـعـتملا تاـموــلــعملاو قــئاــثوــلا نوــكــت نأ بجــي
ةــيداـيــــعـلا رـيــغ براــجـتلاو ةيـنــقـتـلاو ةـيــنالدـيصلا براــجتلا

اــقــفو اـــهعــضو مــتـي ةــلـصـفـم تاــصـخـلـمب ةــقوــفرــم ةــيداـيـعـلاو
.لاجملا اذه يف هـب لوـمـعـملا ميـظـنتـلل

يف ةروكذملا قئاثولاو تامولعملا ميدقت متي:5 ةداملا
)5( ةسمخ نم هاندأ ينقتلا فلملا لكش يف ،هالعأ4 ةداملا
:رارقلا اذه لصأب قفرملا يناثلا قحلملل اقفو ،ماسقأ

،ةصاخلا ةيرادإلا تايطعملا ىلع يوتحي:1 مسقلا–

ةعاجنلاو ةينقتلا لوح تاصخلم ىلع يوتحي:2 مسقلا–
 ،ةيدايعلاو ةيدايعلا ريغو

دـــيدــجت فــلــم وأ ةـــقداــصملا فـــلم عادـــيإ عضخي:2 ةداملا
ديدجتلا وأ ةقداـصملا ةواــتإ وأ قوـقـح عــفد ىلإ ةــقداـصـملا ررـــقـم
قفريو،بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤـملا اــهــلـمـحتــت يــتلا

ةواتإ وأ قوقح ديدست تبثي لصو افـنآ ةروـكذــملا تاــفــلـملاـب
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ديدجتلا وأ ةقداــصــملا

لوألا لصفلا

ةقداصملا فلم ليكشت

ةـــلاـــكوـــلا ىدـــل ةــقداــصملا فــلــم عدوــي نأ بــجــي:3 ةداملا
رــيدــملا يـلدـــيـصلا فرـــط نـم ةـيـنالديـصـلا داوـمـلل ةـيـنطوــلا
،لالـــغـتـسالا وأ/و عيـنـصـتلل ةـينالدـيـصلا ةـسـسؤـملل يـنـقتـلا

   .امهب لومعملا عيرشتلاوميظنتلل اقفو

تامولعملا ةقداصملا فلم نمضتي نأ بجي:4 ةداملا
: ةيتآلا قئاثولاو

ةســسؤـــملا رـــقــم وأنـــطوــملاو يراــجـتـلا مـــسالا وأ مــسالا–
ينــــقــتـلا رـــيدــملا يلدـــيــصلاوبــــلـــطلا ةـبـــحاـــص ةـيـــنالدـــيصلا

،ءاضتقالا دنع ،عنصملاو

،يبطلا مزلتسملل ةيراجتلا ةيمستلا–

 ،يبطلا مزلتسملا نييعت–

،يبطلا مزلتسملا تافصاوم–

،يبطلا مزلتسملا ةبيكرت–

 ،فينصتلا دعاوقو يبطلا مزلتسملا فينصت–

ىلع يبطلا مزلـتـسملا اــهلـكـــشـي دـــق يتـلا راـطــخألا ميــيـقت–
،ءاضتقالا دنع ،ةئيبلا

،عينصتلا ةقيرط فصو–

ةـيـبناــجلا راــثآلاو يــعاودـــلا عــناوـــمو ةـــيـجالــعـلا يــعاودــــلا–
،ءاود ىلع يوتحت يتلا ةيـبـطلا تاـمزـلـتـسـملل

،يبطلا مزلتسملا ظفح ةدموطورش–

اهذاختا بجاولا نمألاوطايتحالا ريبادت لوح تاحورشلا–
صلختلا ءانثأوهلامعتسا دنعويبطلا مزلتسملا نيزخت دنع
اهلكشي دق يتلا ةلمتحملا راطخألا نايب اذكو،تايافنلا نم
،ةئيبلا ىلع يبطلا مزلتسملا

،عنصملا فرط نم ةلمعتسملا ةبقارملا قرط فصو–

: براجتلا ةجيتن–

ةــيـــئاـــيـمـيكــلا – ةـيـئاـــيزـيـفـلا( ةـيــنـقـتلاوةــيـنالدــيصلا *
)ةيجولويبوركيملا وأةيجولويبلاو ةيكيناكيملا ةيئايزيفلا وأ

.ءاضتقالا دنع،ةيدايعلاوةيدايعلا ريغ براجتلا *

،يبطلا مزلتسملا ةعاجن–
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ةيئايزفلاو ةيئايميكلا تامولعملا ىلع يوتحي:3 مسقلا–
:اصوصــخو ،ةـيجوــلوـيـبلاوةـيكـيناــكيملاو

،عينصتلا ةيلمع•

،ميقعتلا ةقيرط ىلع ةقداصملا ريرقت /ميقعتلا•

تاغاوسلا نوكملا وأ /و ةيلوألا ةداملا ةبقارم تاءارجإ•
،ةيحالصلا ةدمويئاهنلا جوتنملاو

.راطخألا مييقت•

مزلتسملا ةعاجن لوح تامولعملا ىلع يوتحي:4 مسقلا–
،ةيدايعلا ريغ ريراقتلاويبطلا

.ةيدايعلا ريراقتلا ىلع يوتحي:5 مسقلا–

لكشلل مراصلا مارتحالا عم )5( ةسمخلا ماسقألا مدقت نأ بجي
قـحـلـملا يـف ليصـفـتلاب نـّيـبملا مـيـقرـتـلا ماــظـنوىوـتحملاو
.هالــعأ ىلوألا ةرـقـفلا يـف روـــكذــملا يناـثـلا

روكذملا لكشلا يف ةقداصملا فلم ميدقت قبطي:6 ةداملا
ديدجتلا بلط وأةقداصملا تابلط عيمج ىلع ،هالعأ5 ةداملا يف

اضيأ ميدقتلا اذه قبطيو .ةقداصملا ررقم ليدعت بلط وأ/و
تامزلتسملا اميس ال ،ةيبطلا تامزلتسملا عاونأ عيمج ىلع
تامزلتسملاوربخملا يف صيخشتلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا
 .ةطيشنلا عرزلل ةلباقلا ةيبطلا

،بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي:7 ةداملا
،ةـيـنالدـيـصلا داوـمـلل ةـيـنطوــلا ةـــلاــكوــلا نــم بـلـطـب ،مدــقــت نأ
هداوــموةـيــلوألا هداوــم ،ءاـضـتقالا دـنـعو ،يـبـطـلا مزـلــتـسملا
ةصاخلا لئاسولاوفشاوكــلاو ىرـخأ تاـبكرــم وأةـطـيـسوـلا
اذــكويـئاــهنلا جوتـنـملا ةدوــج ةـبـقارــمب ةـقـلـعتملا ،ةـيرورــضلا
.ةلصلا تاذ قئاثولا

ةــســسؤــملا ةــيـنالدـيـصـلا داوـمـلل ةـيـنـطوــلا ةــلاــكوــلا غـلـبـت
اقفو ،اهميدقت بجاولا تايمكلا ،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا

ىرخألا عجارملاو ريياعملا لك وأ ،ةقداصملا فلم صئاصخل
يبـطلا مزـلـتـسملا ءاــفيتسا نم دـكأتـلا لـجأ نـم اـهــب فرــتـعملا
ةقداصملا فلم يف ةدراولا تافصاوملاوةعاجنلاوةبيكرتلا
.عدوملا

يناثلا لصفلا

ةقداصملا ررقم ديدجت فلم ليكشت

بلطب يبط مزلتسم ةقداصم ررقم ديدجت نكمي:8 ةداملا
بـلـطـلا اذــه مدـــقــيو .ةقداصملا ررـقــم لـغـتـسم وأ/و زــئاــح نــم
خيرات لبق اموي )09( نيعست ىدعتي ال لجأ يف فلمب اقفرم
.ررقملا اذه ةيحالص ءاهتنا

ةــقداــصملا ررــقــم دــيدــجت فــلـم عدوــي نأ بــجــي:9 ةداملا
يلديصلا فرط نم ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاـكوــلا ىدــل
ةلغتسموأ/و ةزئاح ،ةينالديصلا ةسسؤملل ينقتلا ريدملا

 .امهب لومعملا عيرشتلاوميظنتلل اقفو ،ةقداصملا ررقم

ةقداصملا ررقم ديدجت فلم نمضتي نأ بجي:01 ةداملا
:ةيتآلا قئاثولاوتامولعملا

ةــسـسؤــملا رــقــم وأنــطوــملاو يراــجـتلا مــسالا وأ مــسالا–
ررــــقــم ةــلـغـتـسـموأ/و ةزـئاـح ،بــــلـطلا ةـــبــحاـــــص ،ةــينالديـصلا
،ينقتلا ريدملا يلديصلاوةقداصملا

،يبطلا مزلتسملل ةيراجتلا ةيمستلا–

،يبطلا مزلتسملا نييعت–

 ،يبطلا مزلتسملا تافصاوم–

،يبطلا مزلتسملا ةبيكرت–

 ،فينصتلا دعاوقويبطلا مزلتسملا فينصت–

ىلع يبـطـلا مزلـتـسملا اـهـلـكـشـي دــق يـتـلا راـطــخألا مييــقـت–
،ءاضتقالا دنع ،ةئيبلا

،ءاضتقالا دنع ،عينصتلا ةقيرط فصو–

ريغ راثآلاو بابطتسالا تاداضمو ةيجالعلا تانايبلا–
،ءاود ىلع يوتحت يتلا ةيبطلا تامزلتسملل اهيف بوغرملا

،يبطلا مزلتسملا ظفح ةدموطورش–

اهذاختا بجاولا نمألاوطايتحالا ريبادت لوح تاحورشلا–
ءاــنــثأوهـــلاــمـعـتسا دــنـعويـبـطـلا مزــلـتـسملا نــيزـــخـت دـنـع
دق يتلا ةلمتحملا راطخألا نايب اذكو،تايافنلا نم صلختلا

،ةئيبلا ىلع يبطلا مزلتسملا اهلكشي

،ةظقيلا ماظن صخلم–

يف يبطلا مزلتسملا رطخل ةبسنلاب ةدئافلا لدعم مييقت–
،أشنملا دلب يفو رئازجلا

ةقداصملا دعب ةمدقملا تاريغتلل ةيجولونورك ليصافت–
فرط نم اهدامتعا يراجلا وأ ةدمتعملا يبطلا مزلتسملا ىلع
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

يلوألا بيـــضوـــتلاو يوناــــثلا بيـــــــضوتلا جذومن حارتقا–
ةلوهسب اهتءارق نكميو ةيئرم فرحأب ،يبطلا مزلتسملل
اًقفو ،رئازجلا يف ةلمعتسم ةيبنجأ ةغل يأبو ةيبرعلا ةغللاب
،رارقلا اذه لصأب قفرملا لوألا قحلملل

ىلع ءاقبإلا تبثت ىرخأ ةقيثو يأ وأ رحلا عيبلا ةداهش–
ةرداــص ،أـــــشــــنملا دــــلـب يف يبطلا مزلتسملا قيوستو ليجستلا

فرتعم ةطلس لك نع وأ ةينالديصلا ةيميظنتلا تاطـلـسـلا نــع
،اهب

ةداهشو أشنملا دلب يف قوسلا يف عضولا صيخرت ديدجت–
،ءاضتقالا دنع ،ينالديصلا جوتنملا

قوسلا يف عضولل هيلع لوصحلا مت حيرصت يأ نع ةخسن–
،ىرخألا نادلبلا يف يبطلا مزلتسملا ديدجت وأ/و
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وـياــم01 قــفاوــملا2441 ماـــع ناـضـمر82يـفخرؤــم رارـق
ةقداصملا فلم ةيوســت تاــيـفـيـك دّدـحــي ،1202 ةـنس
بـــطـلا يف ةــلـمـعـتـسملا ةـيــبـطـلا تاــمزـلــتــسـملا ىلــع
.يرــشـبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

2241 ماع لاوش7 يف خرؤملا12-10 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةيــلاــملا نوــناــق نـمضتملاو1002 ةـنـس ربـمـسـيد22 قــفاوـملا
،هنم112 ةداملا اميس ال ،مّمتملاولّدعملا ،2002 ةنسل

لاوـــش81 يــفخّرؤــملا11-81 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتــقــمـبو–
،ةحصلاـب قـــلــعـتملاو8102 ةـنـس وــيـلوــي2 قــفاوــملا9341 ماــع
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاولّدعملا

يــف خرؤـملا87-12 مــقر يساـــئرــلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2441 ماـــع بــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤـملا172-02 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

يفخّرؤــملا423-02 مـقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
0202 ةنــس رــبـمفوــن22 قــفاوــملا2441 ماــع يناـثــلا عـيـبر6
،ةيبطلا تاـمزـلـتـسملا ىلــع ةــقداــصــملا تاــيـــفـيـكـب قــلــعتملاو
،هنم44 ةداملا اميس ال

:يتأي ام رّرقي

موــسرـملا نـم44 ةداـملا ماـــكــحأل اـــقيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
2441 ماـع يـناـثــلا عـيـبر6يـفخّرؤــملا423-02 مــقر يذـيـفـنتـلا
ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع
ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا فلم ةيوست

.يرشبلا بطلا يف

دـنــع ةــقوـــسـملا ةــيـبـطلا تاــمزـــلــتــسـمـلا نوـــكـــت:2 ةداملا
يفخّرؤــملا423-02 مــقر يذيـفـنـتلا موـــسرـــملا عــيـقوــت خــيراــت
0202 ةــنس ربــمـفوــن22 قفاوملا2441 ماــعيــناـثــلا عـيـبر6
ةـــيوــســت عوــضوــم ،ةــقداـصـملا ررــقــم نودـــب هالــعأ روـــكذــملاو
يف هيلع صوصنملا ةقداصملا ءارجإل اقـفو ،ةــقداـصــملا فــلم
.رارقلا اذه ماكحأ

،ةيميظنتلا سيياقملل يبطلا مزلتسملا ةقباطم ةداهش–
،ءاضتقالا دنع

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم نأ اهنم نيبتي ةقيثو–
اميس ال ،يئاهنلا جوتنملا ،ءاضتقالا دنعو ،ةيدايعلا براجتلاو
OSI سيياـقــمو ةنـسـحلا عـيـنـصتلا تاــسراــمم عــم ةــقـباـــطـملا

ةنسحلا ةيدايعلا تاسرامملاو ةنسحلا ةيربخملا تاسرامملاو
اهيلع قفاوملا ةطشنألا ذيفنتب مهنادلب يف اهب مهل صخرم
،ةقداصملا ررقم ديدجت فلم يف اهب حّرصملاوأ/و

.ءاضتقالا دنع ،يبطلا مزلتسملا رعس ةبيكرت–

جــئاـتـنب ةـقــلـعتملا تاــمولـــعملاوقــئاــثوــلا نوــكــت نأ بــجــي
ةـيدايــعلا رـيـغ براـــجتلاو ةيـنـقـتلاوةـيـنالدــيصـلا براـجـتـلا

اــقــفو ،اـــهــعـضو مــتي ةــلـصـفم تاــصـخـلمب ةـــقـفرــم ةــيدايـــــعلاو
.لاجـملا اذــه يف هــب لوـمـعملا مــيـظـنـتلل

يف ةروكذملا قئاثولاو تامولعملا ميدقت متي:11 ةداملا
يذلا  هاـــندأ دحوملا ينقتلا فلملا لـــكش يف ،هالـــعأ01 ةداـــملا

،ةــقداـصملا ررــقــم ميـلـسـت نــم ءادــتبا ،تاريغتلا لك ىلع يوتحي
:رارقلا اذه لصأب قفرملا ثلاـثـلا قـحلملل اـقفو

،ةصاخلا ةيرادإلا تايطعملا ىلع يوتحي :1 مسقلا–

ةعاجنلاو ةينقتلا لوح تاصخلم ىلع يوتحي:2 مسقلا–
.ةيدايعلاو ةيدايعلا ريغو

لـــكـشــلل مراــصــلا مارـتـحالا عـم ناـــمــســقـلا مدـــقــي نأ بــجـي
قـحـلملا يف ليصـفـتلاب نيـبملا مـيـقرـتـلا ماـظــنو ىوــتحملاو
.هالــعأ ىلوألا ةرــقـفلا يف روــكذــملا ثلاـثـلا

فلم عاديإ بلط ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نكمي
.هالعأ5 ةداملل اقفو ،)5( ةسمخلا ماسقألا نمـضـتي لــماــك

ةيــنالدـيـصـلا داوـملل ةــيـنطوــلا ةـــلاــكوــلا نـــكــمــي:21 ةداملا
دعب يبطلا مزلتسملا ةعاجن ةربخوأ/و ةدوج ةبقارمب مايقلا

  .ةقداصملا ررقم ديدجت بلطل ينقتلا مييقتلا جئاتن

مدقت نأ ،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي
ةهجوملا تانــّيعلا ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل

ةروكذملا يئاهنلا جوتنملا ةعاجن ةربخوأ/و ةدوج ةبقارمل
    .هالعأ7 ةداملا ماكحأل اقبط ،هالعأ ةرقفلا يف

ةــــّيـمـسرــلا ةدـــيرـــجلا يـــف رارـــقـــلا اذــــه رشني:31 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع
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عينصتلل ةـيـنالديـصـلا تاســسؤــملا ىلــع بــجــي:3 ةداملا
2 ةداملا يف ةروــكذــملا ةــيوـستلل اـهـبـلط عادــيإ لالــغتسالا وأ/و
موـسرـملا رـشــن خــيراــت نــم ءادـتـبا ،)2( نيتـنس لــجأ يف ،هالـعأ
2441 ماـع يـناـثــلا عـيـبر6يــفخّرؤــملا423-02 مــقر يذـيـفنـتلا
.هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

ةقداصملا فلم ةيوست بلط عدوي نأ بجي:4 ةداملا
يلديصلا فرط نم ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل
3 ةداملا يف ةروكذملا ةينالديصلا تاســسؤـمـلل يـنـقـتلا رـيدــملا
.هالعأ

ةينطولا ةلاكولا ىدل عدوملا ةيوستلا بلط نوكي نأ بجي
فلم ماسقأ لك ىلع يوتحي فلمب اقفرم ةينالديصلا داوملل
.لاـجملا اذــــه يــف هــب لوـمـعملا ميـظـنتـلل اــقبط ،ةقداــصملا

ةــعـيـبـط بـبـسـب ةدودـحــم ةــيوـسـتـلا فلم تاـموــلــعم نوــكتو
.ةــقداصـملا بــلـط قاـيـسو

داوـمـلل ةـيـنطوــلا ةــلاــكوــلل ماــعــلا رــيدــملا نـكـمـي ،هــنأ رــيـغ
.عدوملا فلملا ةلمكت بلط ةينالديصلا

4 ةداملا يف روكذملا ةقداصملا فلم عاديإ عضخي:5 ةداملا
ةـــسسؤـملا اــهـلـمـحـتت يــتـلا ةــقداــصملا قوــقــح عــفد ىلإ ،هالــعأ
لومعملا عيرشتلاو ميظنتلل اقفو ،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا

.امهب

  .بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا ةسسؤملل عاديإلا لصو مّلسي

تاموــلعملا ةـقداصملا فلم نمضتي نأ بجي:6 ةداملا
:ةيتآلا قئاثولاو

ةــســسؤــملا رـــقــم وأ نــطوــملاو يراـــجـتلا مـــسالا وأ مــسالا–
،يـنـقـتلا رــيدــملا يلدــيـصلاو ،بـــلـــطلا ةبــــحاـــص ،ةينالدــيصـلا

،عنصملا ،ءاــضـتقالا دـنـعو

،يبطلا مزلتسملل ةيراجتلا ةيمستلا–

،يبطلا مزلتسملا نييعت–

 ،يبطلا مزلتسملا تافصاوم–

،يبطلا مزلتسملا ةبيكرت–

 ،فينصتلا دعاوقو يبطلا مزلتسملا فينصت–

ةــيــبــناجلا راــثآلاو يعاودــلا عــناوــم ،ةــيــجالــعـــلا يعاودـــلا–
،ءاود ىلع يوتحت يتلا ةيبطلا تامزلتسملل

،ظفحلا ةدمو طورش–

اهذاختا بجاولا نمألاوطايتحالا ريبادت لوح تاحورشلا–
صلختلا ءانثأوهلامعتسا دنعويبطلا مزلتسملا نيزخت دنع
اهلكشي دق يتلا ةلمتحملا راطخألا نايب اذكوتايافنلا نم
،ةئيبلا ىلع يبطلا مزلتسملا

،عنصملا فرط نم ةلمعـتـسملا ةــبـقارــملا قرــط فــصو–
،ءاضتقالا دنع

:براجتلا ةجيتن–

وأ ةــيئاــيـمـيـكـلا – ةـيـئاـــيزــيـفـلا( ةـيــنــقـتـلاوةـيــنالدـــيصلا*
،)ةيجولويبوركيملا وأةيجولويبلا وأ ةيكيناكيملا ةيئايزيفلا

،ءاضتقالا دنع

.ءاضتقالا دنع ،ةيدايعلا*

.ءاضتقالا دنع،يبطلا مزلتسملا ةعاجن–

يلوألا بيضوتلاو يوناثلا بيضوتلا جذومن حارتقا–
ةلوهسب اهتءارق نكميو ،ةيئرم فرحأب ،يبطلا مزلتسملل
اقفو ،رئازجلا يف ةلمعتسم ةيبنجأ ةغل يأبو ةيبرعـلا ةــغـلـلاب
،لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلل

ليجـسـت تــبثـت ىرــخأ ةـــقـيثو يأ وأ رــحلا عـيـبـلا ةداــهــش–
نع ةرداـــصلا أشــــنملا دلب يف يبــــــطلا مزلـــــتــــسملا قـــــيوـــستو
فرتعم ةطلس لك نع وأ ةينالديصلا ةيميظنتلا تاطلسلا

،اهب

ةداهشو أشنملا دلب يف قيوستلا يف عضولاب صيخرت–
،ءاضتقالا دنع ،ينالديصلا جوتنملا

قوسلا يف عضولل هيلع لوصحلا مت حيرصت يأ نع ةخسن–
،ىرخألا لودلا يف يبطلا مزلتسملل

،ةيميظنتلا سيياقملل يبطلا مزلتسملا ةقباطم ةداهش –

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم ّنأ اـهــنـم نيـبـتي ةــقــيثو–
،يــئاـــهـنلا جوــتـنـملا ،ءاــضـتـقالا دــنــعو ،ةــيداــــيعــلا براــجــتلاو
سيياقمو ةنسحلا عينصتلا تاسرامم عم ةقباطملا اميس ال
OSIةيدايعلا تاسرامملاو ةنسحلا ةيربخملا تاسرامملاو

ةـــطـشـنألا ذيفـنـتب مـهـنادـــلب يــف اـهــب مـــهل صــخرــملا ،ةــنـسـحلا
،ةقداصملا فلم يف اهب  حرصملا

:هتفصب يبطلا مزلتسملا نييعت–

وأيومد نّوكم وأءاود ىلع يوتحي ًـايبط ًـامزلتسم *
،تالاثفلا وأسكتاللا وأيناويح ردصم نم جوتنم

،عرزلل الباق ًـاطيشن ًـايبط ًـامزلتسم *

،ربخملا يف صيخشتلا يف المعتسم ًـايبط ًـامزلتسم *

.بلطلا بسح َّايبط ًـامزلتسم *

جـئاـتـنب ةـقــلـعـتملا تاــمولــعـملاو قــئاــثوــلا نوـكــت نأ بـجــي
ةــــيداــــيـــعـلا براــجــتـلا وأ/وةيـنـقـتلاو ةـيــنالدـيـصـلا براـجـتـلا

ميـظـنتلل اـــقـــفو اـــهــــعــضو مـتـــي ةـــلــصــفــم تاـصـخلـــــمب ةــــقــــفرـــم
.لاــجـملا اذـــه يـف هـب لوـمـعـملا
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زواجتت ال ةدمل لجألا اذه ديدمت ،ةيئانثتسا ةفصب ،نكميو
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا فرط نم اموي )03( نيثالــث
بـلــطــت اــمدــنــع لـــجألا قــلــعــي ،تالاـحلا لـــك يــفو .ةــيـنالدــيصلا

.ةيلـيـمـكـت تاــموـلــعـم

ةـيـنالدـيصلا داوملل ةيـنـطوــلا ةــلاـــكوــلل ماــعــلا رــيدــملا غـــّلـبي
يف ةـقداصملا ررــقـم ،بـلـطلا ةـبحاـص ،ةيـنالدـيصلا ةسسؤملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،اهل ةددحملا لاجآلا

دــعب ،ةقداصملا فلم ةيوست بلط ضفر متي:31 ةداملا
موــسرــملا نــم13 ةداــملا ماــكـحأل اــقــفو ،ةــقداـصـملا ةـنجل يأر
2441 ماع يناثلا عيبر6يـفخّرؤــملا423-02 مــقر يذيفــنـتلا
.هالـعأ روــكذــملاو0202 ةـنـس ربـمفوـن22 قــفاوــملا

ةـــــّيـــمسرــلا ةدـــيرـــجلا يــف رارـــــقـــلا اذـــه رــــشـني:41 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةــّيروهـمـجلل

ويام01 قـفاوـملا2441 ماــع ناـضـمر82يف رـــئازـجلاـب رّرح
.1202 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وــياـــم01 قفاوملا2441 ماــع ناـضــمر82يـفخرؤــم رارــق
فـلـمو لـيـجـسـتلا فـلــم ليــــكـشــت دّدحــي ،1202 ةـنـس

بطلا يف ةلمعتسملا ةيودألا ليجست ررـقـم دـيدـجت
.يرشبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

2241 ماع لاوش7 يف خرؤملا12-10 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةيلاملا نوــناــق نــمضـتملاو1002 ةـنـس رـبـمـسـيد22 قــفاوــملا
112و012ناــتداـملا اــمـيـس ال ،مــّمـتـملاولّدــعـملا ،2002 ةـنـسل
،هــنـم

لاوــش81 يــفخّرؤـــملا11-81 مـــقر نوــناـــقــلاىـضــتـقــمبو–
،ةحـصلاب قــلـعتملاو8102 ةـنـس وــيـلوــي2 قــفاوـملا9341 ماــع
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاولّدعملا

يـف خرؤـملا87-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رـيارـبـف12 قــفاوـملا2441 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091-91 مـقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
دّدحي يذـلا9102 ةـنـس وـيـلوــي3 قــفاوــملا0441 ماــع لاوــش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

موقت لوبق ةسارد لحم ةقداصملا فلم نوكي:7 ةداملا
لــــجأ يــف ةـــيـنالدـيـصلا داوـمــلل ةـيـنطوــلا ةــلاــكوــلا حــــلاـصــم اــــهـب
ماــكــحأل اــقــفو ،لوـبـقلا ةــسارد متـت .ماــيأ )4( ةــعــبرأىدـــعـتـي ال
يــفخّرؤـــملا423-02 مــقر يذــيفـنـتـلا موـــسرــملا نـــم22 ةداــملا

0202 ةنــس رـبـمــفوــن22 قــفاوــملا2441 ماـــع يـناــثــلا عـيــبر6
.هالـعأ روــكذـملاو

داوملل ةينطولا ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا موــقت:8 ةداملا
.ينقت مييقتب،ةقداصملا فلم لوبق دعب ةينالديصلا

ينــقـت ميـيقت يـف ةــقداـصملا فلمل ينقتلا مييقتلا لثمتي
.ءاضتقالا دنع ،ةيدايعلا تايطعملا مييقتو يميظنت

8 ةدامـلا يــف روــكذـــملا يـنـقتلا ميـيـقـتلا قــبـطي:9 ةداملا
:اصوصخ ،ةيبطلا تامزلتسملا ضــعـب ىلــع ،هالــعأ )2 ةرــقفلا(

،aII فنصلاوI فنصلا تاذ ةيبطلا تامزلتسملا–

يف اــهتبقارم متي يتلاو ةعنصملا ةيـبطلا تاــمزــلـتسملا–
ةدوـجلا ةبــقارــم رـبـخم يفو عيـنـصتلل ةـيـنالدـيـص ةـســسؤــم
،هب لومعملا ميظنتلل اقفو نيدمتعم

داريتسالا جمانربل اقفو ،ةدروتسملا ةيبطلا تامزلتسملا–
اـــقــفو ،ةدـمـتـعـم دارـــيتـسالل ةـيــنالدــيص ةــسـسؤــمل حونــمـملا
،هـب لومــعملا ميـظنـتـلل

ماظن فرط نم اهنع غّلبي مل يتلا ةيبطلا تامزلتسملا–
.رئازجلا يفو أشنملا دلب يف ةظقيلا

bII فنصلا تاذ ةيـبـطلا تاــمزـلتـسـملا نوـكــت:01 ةداملا
نم52 ةداملا ماــكــحأل اقــبط ينــقــت ميـيــقت لـحــمIIIفنصلاو
يـناـثــلا عـيـبر6يـفخّرؤملا423-02 مـقر يذيـفـنتـلا موــسرــملا

.هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماــع

داوــمـلل ةيـنطولا ةــلاــكوــلل ماـعــلا رــيدــملا مدــقــي:١١ ةداملا
روكذملا ةقداصملا فلمل ينقتلا مييقتلا ريراقت ةينالديصلا

ةقداصملا فلمل ةمـــّيقملا تايطعملاو هالعأ01و8 نيتداملا يف
فــلــم لوــبـق خــيراــت نـم ءادـتــبا ،اــموــي )03( نيــثالــث لــجأ يـف
اــــقـبـط ،اـــهـيأر يدــبـت يـتــلا ةـــقداـــصـملا ةــنــجل ىلإ ،ةــقداــصملا
.هــب لوــمـعملا مــيظـنـتلل

ةقداصملا فلمل ينقتلا مييقتلا لجأ ديدمت نكمي ،هنأ ريغ
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا فرط نم

نم ةيليمكت ةمولعم لك بلطت امدـنـع اـموـي )03( نيثالث ةدمل
.ةينالديصلا ةسسؤملا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلع بجي:21 ةداملا
ةــنــجل يأر دــعــب ،ةــقداــصـملا فـلــم ةــيوـســت بــلط يـف تــبلا
نم ءادتبا ،اــموــي )09( نيــعـست ىدـــعتي ال لــجأ يف ،ةــقداـصـملا

.هالعأ7 ةداملا ماكحأل اقفو ،ةقداصملا فلم لوبق خيرات
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يفخّرؤـملا172-02 مقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
يذـــلا0202 ةـنـس رــبــمـــتـبس92 قـــفاوــملا2441 ماـــع رـفــص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤملا523-02 مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضــتقـمبو–
0202 ةنــس رــبـمــفوــن22 قــفاوملا2441 ماـع يـناـثــلا عــيــبر6
اـمـيـس ال ،ةـيــنالدـيـصـــلا داوــملا لـيـجـسـت تاــيـفـيـكب قـــلـعتـملاو
،هنم24و52ناـــتداــملا

2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤـملا رارـقــلا ىضـتـقــمبو–
فــلـم لـيـكـشـت ددـحـي يذــلا0202 ةـنـس رــبـــــمـسيد72 قــفاوــملا

،يرشبلا لامعتسالا تاذ ةــيودألا لــيـجـست

:يتأي ام ررقي

موسرملا نم24و52 نيتداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
2441 ماــع يـناـثــلا عـيـبر6يـفخّرؤـملا523-02 مــقر يذــيفنـتلا
ليجست تايفيكبقلعتملاو0202 ةنس رـبـمفوــن22 قــفاوــملا
فلم ليكشت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدــهـي ،ةينالديصلا داوملا
يف ةلمعتسملاةيودألا ليجست ررقم ديدجت فلمو ليجستلا
.يرشبلا بطلا

دــيدــجت فـلــم وأ لـيـجـست فـلـم عادــيإ عـضـخـي:2 ةداملا
ديدجتلا وأليجستلا ةواتإ وأقوقح عفد ىلإ ليجستلا ررقـم
،بــلـطـلا ةــبــحاــص ،ةــينالدــيـصلا ةـــسـسؤـــملا اــهـلـمـــحـتت يــتـلا

دـــيدــســت تــبــثي لـــصو ،هالــعأ ةروكذملا تاـفــلمـلاب قــفرــيو
عــيرـــشـتلل اــــقـــفو ،دـــيدـجـتلا وأليــجستـلا ةواــــتإ وأقوـــقــح
.امهب لوـمـعـملا مــيظـنـتلاو

لوألا لصفلا

ليجستلا فلم ليكشت

يلديصلا فرط نم ليجستلا فلم عدوي نأ بجي:3 ةداملا
،لالغتسالا وأ/وعينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملل ينقتلا ريدملا

 .امهب لومعملا عيرشتلاوميظنتلل اقفو

تاموــلـعـملا لـيـجـستـلا فــلـم نـمـضـتي نأ بـجي:4 ةداملا
:ةيتآلا قئاثولاو

ةـســسؤــملا رـــقــم وأناونــعـلاو يراـجـتلا مــسالا وأ مــسالا–
دنعو ،ينقتلا ريدملايلديصلاو بلـطـلا ةـبـحاـص ةــيـنالدــيصـلا
،عنصملا ،ءاضتقالا

،ءاودـــلل ةــيراــجتلا ةيمستلا–

يتلا ءاودلا تاــنوــكـم لــكلةــيـمـكــلاو ةـيـعوــنـلا ةـبــيـكرــتــلا–
ةيـمسـتـلا ىلإ ةراشإلا وأةيلودلا ةكرـتـشـملا ةيـمـسـتلا لـمـشـت
،ةيئايميكلا

دنع ،ةئيبلا ىلع ءاودلا اهلكشي دق يتلا راطخألا مييقت–
،ءاضتقالا

رـيــغ راــثآلاوبابطتسالا تاداــضمو ةـيــجالــعلا تانايبلا–
،ءاودــلل اـــهـيف بوــغرــملا

ءاودلا لوانت ةقيرطو ةيفيكو ينالديصلا لكشلاوةعرجلا–
،ظفحلا ةدموطورشو

اهذاختا بجاولا نمألاو طايتحالا ريبادت لوح تاحورشلا–
صلختلا ءانثأوضيرملل هئاطعإ دنعوءاودلا نيزخت دنع
اهلكشي دق يتلا ةلمتحملا راطخألا نايب اذكوتايافنلا نم
،ةئيبلا ىلع ءاودلا

،عينصتلا ةقيرط فصو–

،عنصملا فرط نم ةلمعتسملا ةبقارملا قرط فصو–

: براجتلا ةجيتن–

ةيجولويبلا وأةيئايميكلا - ةيئايزيفلا( ةينالدـيصلا•
،)ةيجولويبوركيملا وأ

،)ةينالديصلاوةيمومسلا( ةيدايعلا ريغ براجتلا •

.ةيدايعلا•

ةطلسلا لبق نم دمتعملا جوتنملا صئاصخ صخلم–
،أشنملا دلب يف ةينالديصلا ةيميظنتلا

لوألا قــحلملل اــقــفو جوـتـنملا صــئاــصخ صـخـلم حارتقا–
ءاودـــلل يلوألا بيـضوـتلاو يوــناـثــلا بـيضوـتلا نــم جذوــمنو
يناثلا قحلملل اقفو ةيرئازجلا قوسلل ةصصخملا ةرشنلا اذكو
يأبوةيبرعلا ةغللابةلوهسب اهتءارق نكمي ،ةيئرم فرحأب
يناثلاولوألا ناقحلملا( رئازجلا يف ةلـمعــتـسم ةيبنـجأ ةــغــل
،)رارقلا اذه لصأب ناقفرم

ةداـهـشو أـشنـملا دـــلب يـف قوـسـلا يـف عــضوــلاــب صـيــخرت–
ىرخأ ةقيثو يأ وأ رحلا عيبلا ةداهشوينالديصلا جوتنملا

نــع ةرداــص ،أــشـنملا دـــلب يف ءاودلا قيوستو ليجست تبثت
،ةينالديصلا ةيميـظـنتلا تاـطـلـسلا

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم نأ اهنم نيبتي ةقيثو–
،يئاهنلا جوتنملل ،ءاضـتـقالا دـنـعو ،ةـيدايـعـلا براـــــجــتلاو
ةــــنسحلا عــــيــــنصتــــلا تاسرامم عــــم ةــــقــــباـــــطملا ،اـــــمـــــيس الو
ةنسحلا ةيدايعلا تاسرامملاوةنسحلا ةيربخملا تاسرامملاو
يف اـهــب حّرـصـملا ةــطـشنألا ذـيـفـنـتب مــهنادـــلب يـف اــهـب صــخرـم
،ليجـسـتـلا فـلـم

يف ءاودلا عضول هيلع لوصحلا مت حيرصت يأ نع ةخسن–
،ىرخألا لودلا يف قوسلا

،ءاودلا رعس ةبيكرت–
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نم دكأتلا لجأ نم اهب فرتعملا عجارملاو ةيودألا روتسد يف
يف ةدراولا صئاصخلاو ةبيكرتلا كلتمي يئاهنلا جوتنملا نأ

.عدوملا ليجستلا فلم

يناثلا لصفلا

ليجستلا ررقم ديدجت فلم ليكشت

زئاح نم بلطب ءاودلا ليجستررقم ديدجت نكمي:8 ةداملا
اقفرم بلطلا اذه مدقي نأ بجيو .ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و
اذهةيحالص خيرات نم اموي )081( نينامثوةئام لبق فلمب

.ررقملا

ىدل ليجستلا ررقم ديدجت فلم عدوي نأ بجي:9 ةداملا
ريدملا يلديصلا فرطنم ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا
ررـقـم ةـلـغـتـسـم وأ/و ةزــئاــح ةـيـنالدـيـصلا ةــسـسؤـمـلل ينـقـتلا
 .امهب لومعملا عيرشتلاوميظنتلل اقفو ،ليجستلا

ليجستلا ررقم ديدجت فلم نمضتي نأ بجي:01 ةداملا
:ةيتآلا قئاثولاو تامولعملا

ةــســسؤـــملا رـــقــم وأناوـنــعـلا ،يراــجـتـلا مـــسالا وأ مــسالا–
ررــقــم ةـــلـغـتـسـم وأ/و ةزــئاــحو،بـلـطلا ةبــحاص ،ةيــنالدـيـصـلا
،يـنـقـتـلا رــيدــملا يلدـيـصـلاولـيـجـسـتلا

،ءاودلل ةيراجتلا ةيمستلا–

يتلا ءاودــلا تاــنوــكم لـكــل ةـيــعوـنـلاو ةيـمـكـلا ةــبيكرتلا–
ةـيـمـستلا ىلإ ةراــشإلا وأةيلودلا ةكرتشملا ةيمـسـتـلا لـمـشـت
،ةيـئامـيـكـلا

دنع ،ةئيبلا ىلع ءاودــلا اـهـلـكـشـي دــق يتلا راــطخألا مييقــت–
،ءاضتقالا

ريــغ راــثآلاوباـبــطتـسالا تاداــضـمو ةــيــجالـــعـلا تاــناــيبـلا–
،ءاودلل اهيف بوــغرـملا

ذخأ ةقيرطو ةيفيكو ينالديصلا لكشلاو ةعرجلا رايعم–
،ظفحلا ةدمو طورشو ءاودــلا

اهذاختا بجاولا نمألاوطايتحالا ريبادت لوح تاحورشلا–
صلختلا ءانثأوضيرملل هئاطعإ دنعوءاودلا نيزخت دنع
ءاودلا اهلكشي يتلا ةلمتحملا راطخألا نايب اذكوتايافنلا نم
،ةئيبلا ىلع

،ةيودألا صوصخب ةظقيلا ماظن صخلم–

ةيجالعلا ةدئافلاو ءاودلا رطخل ةبسنلاب ةدئافلا لدعم مييقت–
،أشنملا دلب يفورئازجلا يف ءاودلل

:ءاود هتفصب ءاودلا نييعت–

،ًـايجالعويب*

،ًـايعانم*

.ًـايعاعشإ ءاود*

جئاتنب ةقلعتملا تامولعملاوقئاثولا نوكت نأ بجي
ةـــيداـــيـعـلاوةــيداــيـعـلا رـيـغ براـجـتـلاو ةـيـنالدــيـصلا براــجـتلا

لومعملاميظنتلل اقفو ،اهعضو متي ةلصفم تاصخلمب ةقفرم
.لاجملا اذه يف هب

يف ةروــكذــملا قـئاــثولاوتاموـلـعملا ميدـــقــت متي:5 ةداملا
تادحو )5( سمخ يف دحوم ينقت فلم لكش يف .هالعأ4 ةداملا

:رارقلا اذه لصأب قفرملا ثلاثلا قحلملل اقفو

،ةصاخلا ةيرادإلا تايطعملا ىلع يوتحت :1 ةدحولا–

ريغو ةدوجلا لوح تاصخلم ىلع يوتحت:2ةدحولا–
،ةيدايعلاوةيدايعلا

ةداملا ةدوــج لوــح تاــموـلــعــم ىلــع يوتـــحــت :3 ةدحولا–
،يئاهنلا جوتنملاو ةلاعفلا )داوملا(

،ةيدايعلا ريغ ريراقتلا ىلع يوتحت:4 ةدحولا–

.ةيدايعلا ريراقتلا ىلع يوتحت:5 ةدحولا–

لكشلل مراصلا مارتحالا عم )5( سمخلا تادحولا مدقت نأ بجي
ثلاثلا قحلملا يف ليصفتلاب ّنيبملا ميقرتلا ماظنو ىوتحملاو
.هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف روكذملا

دحوم ينقت لكش يف ليجستلا فلم ميدقت قبطي:6 ةداملا
ررقم ليدعت وأ/و ديدجت بلط وأليجستلا تابلط عيمج ىلع
،ةيودألا عاونأ عيمج ىلع اضيأ ميدقتلا اذه قبطيو .ليجستلا

ةينالديصلا ةيودألاوةيعانملاوةيجالعويبلا اهنم اميس ال
.ةيعاعشإلا

،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي:7 ةداملا
،ةــينالدـيـصلا داوــمـلل ةيـنــطوــلا ةـــلاــكوــلا نــم بــلــطب ،مدــقـت نأ
وأةطيسولا داوملا ،ءاــضـتقالا دنــعو ،ةــيلوألا هداومو ءاودلا

ةـيرورضلا ةصاخلا لــئاسوــلاو فشاوــكــلاو ىرــخأ تاــبــكرــم
تاذ قئاثولا اذكو يئاهنلا جوتنملا ةدوج ةبقارمب ةقلعتملا
.ةلصلا

ةسسؤملا ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا غـــّلـــبـــت
اقفو اهميدقت بجاولا تايمكلا ،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا

اهيلع صوصنم تامولعم يأ وأ ،ليجستلا فلم صئاصخل
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دــعــب تــجردــنا يـتـلا تارــيـغـتلل ةـيــجوــلوــنورــك لـيصاــفـت–
فرـــط نـــم اـــهداـــمــــتــــعا يراجلا وأ ةدــــمـتـعملا ءاودــلا لـيـجـست
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

لـبـق نـم دــمـتـعملاولدـــعملا جوـتـنملا صـئاـصــخ صــخلم–
،أشنملا دلب يف ةينالديصلا ةيميظنتلا ةـطـلسـلا

لوألا قحلملل اقفوجوتنملا صئاصخ صخلمل حارتـقا–
ءاودلل يلوألا بيضوتلاو يوناثلا بيضوتلا نم جذومنو
قحلملل اقفو ،ةيرئازجلا قوسلل ةصصخملا ةرشنلا اذكو
ةــغــلــلاــب ةــلوــهسب اــهــتءارــق نــكــمــي ،ةــيــئرــم فرــحأب ،يناــثـــلا
ناقحلملا( رئازجلا يف ةلمعتسم ةيبنجأ ةغل يأبو ةيبرعلا
،)رارقلا اذه لصأب ناقفرم يناثلاولوألا

ةداهشو أشنملا دلب يف قوسلا يف عضولاصيخرت ديدجت–
ىرخأ ةقيثو يأ وأ رحلا عيبلا ةداهشوينالديصلا جوتنملا

نع ةرداص ،أشنملا دلب يف ءاودلا قيوستو ليجست ءاقبإ تبثت
،ةينالديصلا ةيميظنتلا تاطلسلا

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم نأ اهنم نيبتي ةقيثو–
،يئاـهـنـلا جوـتـنـمـلـل ،ءاضتـقالا دــنــعو ،ةــيداــيــعــلا براــجــتــلاو
تاسرامملاوةنسحلا عينصتلا تاسرامم عم ةقباطملا اميسال
لازاـم ةـنسحلا ،ةــيداــيــعــلا تاسراــمملاوةـنسحلا ةـيرـبـخملا

وأ/و اهيلع قفاوملا ةطشنألا ذيفنتل مهنادلب يف اهب اصخرم
،ليجستلا ررقم ديدجت فلم يف اهب حرصملا

عضول هيلع لوصحلا مت ديدجت وأ حيرصت يأ نم ةخسن–
،ىرخألا لودلا يف هديدجتو قوسلا يفءاودلا

.ءاودلا رعس ةبيكرت–

جئاتنب ةقلعتملا تامولعملاوقئاثولا نوكت نأ بجي
ةيداـيـعـلاوةــيداـيـعـلا رـيـغ براـجـتلاو ،ةـيـنالدــيـصلا براـجتـلا

مـيـظـنـتلل اــقــفواـــهـعـضو مــتـي ةـلـصـفـم تاــصـخـلـمب ةــقـــفرم
.لاجملا اذــه يف هــب لوــمعـملا

يف ةروكذملا قئاثولاو تامولعملا ميدقت متي:11 ةداملا
،)2( نيـتدــحو يف دــحوــم يـنـقــت فلم لكش يف ،هالــعأ9 ةداـملا

ليجستلا ررقم ميلست نم ءادتبا ،تاريغتلا لك ىلع يوتحي
:رارقلا اذه لصأب قفرملا عبارلا قحلملل اقفو

،ةصاخلا ةيرادإلا تايطعملا ىلع يوتحت:1 ةدحولا–

رـيــغ ،ةدوــجلا لوــح تاـصـخـلم ىلــع يوـتــحت:2ةدحولا–
.ةيدايعلاوةيداـيـعلا

لـــكـشـلل مراـصــلا مارـتحالا عم ناــتدــحوــلا مدــقــت نأ بــجـي
قــحــلـملا يـف ليـصفتـلاب نيبملا مـيـقرـتـلا ماــظـنو ىوتحملاو
.هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف روكذملاو عبارــلا

عادـيإ بلـط ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوــلا ةــلاــكوــلا نــكــمــي
5 ةداملا ماكحأل اقفو )5( سمخلا تادحولا نمضتي لماك فلم
.هالعأ

مايقلا ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نكمي:21 ةداملا
ديدجت بلطل ينقتلا مييقتلا جئاتن دعب ءاودلا ةدوج ةبقارمب
.ليجستلا ررقم

مدقت نأ ،بلطلا ةبحاص ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي
ةبقارمل ةهجوملا تانيعلا ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

اقبط هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا يئاهنلا جوتنملا ةدوج
.هالعأ7 ةداملا ماكحأل

ىلوألا ىداـــمــج21 يف خّرؤـملا رارــقــلا ماـــكــحأ ىغــلـت:31 ةداملا
ليكشت ددحي يذلا0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع
.يرشبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا ليجست فلم

ةـــّيــمــسرــلا ةدـــيرـــجلا يــف رارـــقــلا اذــــه رـــشــــنـي:41 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهـمـجلل

وـــياــم01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82يف رئازـــجلاــب رّرـح
.1202 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نمحرلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم رارق
ىلوألا ىدامج21 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
نمضتملاو0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع
ىلع ةــــــــقداصملا ةـــــــــنجل ءاضعأو سيـــــــــئر نييـــــــــعـــــــــت
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم رارق بجومب
2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس

ســيــئر نيـيـعـت نـمضتملاو0202 ةنـس رــبـمـسيد72 قــفاوــملا
ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل ءاضعأو

: يتأي امك ،يرـشـبلا بــطـلا يف

رــــيــــيــــغــــت نودـــــب( .........................................................“
،ةحصلاب فّلكملا ريزولا )ىتح

نـمألل ةينطولا ةــلاــكوــلا نــع لـثمم ،يـتـباـن رـيـشب دــّيسلا–
،يحصلا

.“  ......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................
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وينوي٨٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ7١ يفخّرؤم ررقم
.ماعلا نيمألا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــعاـمـتجالاو يداــصـتقالا يـنـطوــلا سلـــجـمــلا ســيئر ّنإ
،يئيـبـلاو

يف خّرؤــملا73-12 مـــقر يـساــئرـــلا موــسرـــملاىــضـتـقمـب –
12٠2 ةــنــس يـفــناــج6 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـــج22
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت نمضتملاو
 ،هريسو يئيبلاو

يف خّرؤملا17-12 مــقر يــساـــئرـلا موـــسرــملا ىضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف61 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٤
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت
،يئيبلاو يعامتجالاو

بـــجر31 يــف خّرؤملا يــساـــئرـلا موـــسرــملا ىضـتـقــمبو –
سيئر نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام8 قفاوملا1٤٤1 ماــع
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

لاّوش٠1 يف خّرؤملا يــساـــئرـلا موـــسرــملاىلع عالطالا دعبو –
نييــعـت نـمـضتملاو12٠2 ةـنـس وــياــم22 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع
ينطولا سلجملاب اماع انيمأ ،يرفـــعج نيــمألا دــمحــم دـيسـلا
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

: يتأي ام ررقي

،يرــــفــعج نــيمألا دمــحـم ديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
سـيـئر مـساــب ،هــتاــيحالــص دودـــح يـف ،ءاــضــمإلا ،ماـــعــلا نيـمألا
ىلــع،يئـيـبلاو يــعاــمتجالاو يداـصـتقالا ينـطوــلا سلــجملا

.تاررقملاو قـئاــثوــلا عيــمج

ةـــّيـــمـسّرـلا ةدــيرــــجلا يــف ررـــقــمـلا اذــه رــشـني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي82 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ71 يف رئازجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

رــــيــت اضر

يداصتقالا ينطولا سلجملا
يئيبلاو يعامتجالاو

وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤــم ررـقم
رــيدــم ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوـــفـــت نــمــضتــي ،1202 ةــنـس

.لئاسولا ةرادإ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــعاـمـتجالاو يداـصـتـقالا يــنطوــلا ســلـجملا ســيئر ّنإ
،يئيبلاو

يـف خّرؤــملا73–12 مــقر يــساــئرــلا موـــسرــملا ىــضـتــقمب –
1202 ةنــس يـفـناــج6 قــفاوملا2441 ماــع ىلوألا ىداـمــج22
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت نمضتملاو
،هريسو يئيبلاو

يف خّرؤــملا17–12 مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس رياربف61 قفاوملا2441 ماع بجر4
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت
،يئيبلاو يعامتجالاو

بــــجر31 يـــف خّرؤـــملا يــساــئرـــلا موـــسرـــملا ىـــضـتـقــمبو–
نيــيــعـت نـمـضتملاو0202 ةــنـس سراــم8 قــفاوــملا1441 ماـــع
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيــئر

يــف خرؤــملا يـساــــئرــلا موـسرــملا ىلــــع عالـــــطالا دــــــعــبو–
نــمضتملاو1202 ةـنـس وـياـم3 قفاوملا2441 ماع ناـضــمر12
لـئاسوـلا ةرادإل ارـيدـم ،ةــباــغوــب ظــيــفحلا دــبــع دــّيسلا نييــعــت
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

: يتأي ام ررقي

،ةباغوب ظـيــفحلا دــبـع دّيــسلا ىلإ ضّوـــفي : ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لئاسولا ةرادإ ريدم
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر
.تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

ةـــــّـيــمسرــلا ةدــيرــجلا يــف رّرـــقــملا اذـــه رـــــشـنــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ريت اضر


