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ةّيميظنت ميسارم

ةـينازيم ىلإ داـمتعا لـــيوحت نــــمضتي ،22٠2 ةــــنس رــــياربف٦قــفاوملا٣٤٤١ ماـــع بــجر٥ يف خّرؤــم٠٦-22 مـــقر يــسائرموــسرم
.......................................................................................................................................................ةـيروهمجلا ةـسائر رـييست

ةينازيم ىلإ دامتعا لـــيوحت نــــــمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٦قفاوملا٣٤٤١ ماـــع بــجر٥ يف خّرؤم١٦-22 مقر يسائرموسرم
..................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤـشلا ةرازو رــــييست

ديدحت ملعم عضو تايفيكو طورش ددحي ،22٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر لّوأ يف خّرؤم8٥-22 مقر يذيفنتموسرم
..........................................................................................................................يرحبلا ديصلل ةزهجملاوةدعملا نفسلا عقوم

رـــييستل نيفرصتم نييعت تايفيك ددــــحي ،22٠2 ةنس رـياربف٠١ قــفاوـملا٣٤٤١ ماع بجر٩ يف خّرؤم٣٦-22 مقر يذيفنتموسرم
...........................................................................................ةيئانثتسا فورظل تاباختنا اـهيف رجت مل يتلا تاـيدلبلا نوؤش

ســلجملا ءاـــضعأ تاــضيوعت ددــحي ،22٠2 ةــنس رـــيارــبف٠١قــــفاوملا٣٤٤١ ماــع بـــجر٩ يف خّرؤـــم٥٦-22 مـــقر يذــــيفنتموــسرم
...............................................................................................................................يئيبلاو يــعامتجالاو يداــصتقالا يــنطولا

ةّيدرف ميسارم

،ةيروهمجلا سيئر ىدل راشتسملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٩ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر8 يف خرؤم يــسائر موسرم
............................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيوعمجلا ةكرحلاب فّلكملا

..ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد يريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس رياربف9 قـفاوملا3441 ماع بجر8 يف ناخّرؤم نايسائر ناـموسرم

صيخلتلاو تاساردلاب فّلــــكم ماـــــهم ءاــــهنإ نمـــــضتي ،2202 ةـــــنس رــــــياربف9 قفاوملا3441 ماع بجر8 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

ةيريدملاب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج13 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................كرامجلل ةماعلا

سلجملل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج13 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةبساحملل ينطولا

ةـــــنجل ســــــــــيئر ماــــــــــــــهم ءاــــــــهنإ نـــــــمضتي ،2202 ةــــــنس يـــــــفناج13 قــــــفاوملا3441 ماــــــــع ةـــــــيناثلا ىداــــــمج82 يف خّرؤــــــم يـــــسائر موـــــسرم
.......................................................................................................................................اهتبقارمو ةــــــصروــــبلا تاــــــــيلمع مــــــيظنت

ماــــــعلا رــــــيدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج13 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................اقباس - ةيجراخلا نوؤـشلا ةرازوـب تافيرـشتلل

يملعلا ثحبلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج13 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو

يف ةـــــمهمب فـــــّلكم نييــــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــــنس يــــفناج13 قـــــفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملا

ةيمومعلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا نييــــــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــــنس رياربف٠١ قــــــفاوملا3441 ماع بجر٩ يف خّرؤــــم يــــسائر موـــسرم
.........................................................................................................”رئازجلا ديرب“ يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةينطولا

........ةسفانملا سلجمب رّرقم نييـعت نمضتي ،2202 ةنس يـفناج13 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم يسائر موسرم

بئارضلل يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................فيطسب

يوهجلا زكرملا سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................ةنيطنسقب قئاثولاو مالعإلل

يف ةلودلا كالمأ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................ةنتاب ةيالو
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تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................اقباس - ةقاطلا ةرازوب صيخلتلاو

يف ريدم يتبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا

ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه

مولعلا يف ثحبلا زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................ةراضحلاو ةيمالسإلا

ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوـملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب صيخلتلاو

ريزولا حلاصمب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا

يوهجلا ريدملا نييــــعت نـــمضتي ،2202 ةــــنس رــــياربف لّوأ قـــــفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................طاوغألاب كرامجلل

يف نيدهاجملا ريدم نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس يـــــفناج42 قــــفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................تناج ةيالو

يف ريدم يتبئان نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس يــــفناج42 قـــــفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا

ةـــــلاكولا ةرـــــيدم نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــــنس يـــــفناج92 قــــفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................ايجولونكتلاو موــــلعلا يف ثــــحبلل ةــــيتاعوضوملا

يراوه ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب

ةعماجب ريدم ةبئان نييـــــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــــنس يــــفناج92 قـــــفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................1 رئازجلا

موــلعلا ةـــيلك دــــيمع نييعــــــت نــــمضتي ،2202 ةـــــنس يـــــفناج42 قــــــفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................فلشلا ةعماجب يلآلا مالـعإلاو ةـــقيقدلا

ايجولونكتلا ةيلك ديمع نييــــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــــنس يـــــفناج92 قـــــفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................1 فيطس ةعماجب

ةرازوب ريدم بئان نييـــــعت نـمــــضتي ،2202 ةــــنس يــــفناج42 قـــــفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................تايئاصحإلاو ةنمقرلا

ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................................تارداصلا

ةيالو يف ةراجتلا ريدم نييــــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــــنس يــــفناج42 قـــــفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................ةعينملا

ةيئاملا دراوملل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةئيبلاو

رــــيزو ناوــــيد ســــيئر نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــــنس يــــفناج92 قـــــفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرـحبلا دــيصلا

٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٩
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةأرملا اياضقوةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

زكرملل يملعلا سلجملا ءاضعأ نييـــعت نـــمضتي،1202 ةنس رـــــبمفون92 قــــفاوملا3441 ماـــع يـــناثلا عـــيبر42 يف خّرؤـــم رارــق
......................................................................................ةلوفطلاو ةأرملاو ةرسألا لوح قيثوتلاو مالعإلاو تاساردلل ينطولا

ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي،1202 ةنس ربمسيد61 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................ةلوفطلاو ةأرملاو ةرسألا لوح قيثوتلاو مالعإلاو تاساردلل

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةينـــــهملا تاناحتـــمالاو تاقباسملا ميظنت راطإ ددحي ،١2٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣2 يف خرؤم رارق
.............................................................................ةحالفلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بـــترلا ضعـــــبب قاحتلالل

ةلهؤملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق دّدحي ،1202 ةنس ربمسيد02قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم رارق
ةرادإب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنتل
......................................................................................................................................................................................تاباغلا

 ةحصلا ةرازو

يرازولا رارقلاب يناثلا قحلملا مّمتي ،١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارـــق
تاـــســـسؤــــملا فـــيـــنـــــصت ريياعم ددحي يذلا2١٠2 ةنس رـــياني٥١ قـــفاوملا٣٣٤١ ماع رــــفص١2 يف خّرؤـــملا كرـــتشملا
...........................................................................................اهفينصتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيئافشتسالا ةيمومعلا

٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٩١ يف خّرؤـملا رارـقلا لّدـعــي ،١2٠2 ةـنس رـــبمتبس٥١ قــــفاوـــــملا٣٤٤١ ماــع رـــــفص8يف خّرؤـمرارق
حالـصإو ناكسلاو ةـحصلا ةرازوــل ةـــيمومعلا تاـــقفصلل ةـــيعاطقلا ةـــنجللا ءاـــضعأ نييــــعت نــــمضتملاو٩١٠2 ةــــنس لــــيربأ
.....................................................................................................................................................................................تايفشتسملا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

ماــــع ىلوألا ىداـــمــج61يف خرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،١2٠2 ةنس ربمسيد٤١ قـــــفاوــــملا٣٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمــــج٩يـف خّرؤـــم رارــق
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللاءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا0202 ةنس ربمسيد13 قـــــفاوــــملا2441
.......................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول يجولونكتلا

ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج81 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج51 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل

زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،2202 ةنس يفناج02 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج71 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا
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٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٩
5م٢٢٠٢ ةنس رياربف٠١

ةـّيميظنت ميسارم
٣٤٤١ ماـــع بــجر٥ يفخّرؤــم٠٦-٢٢ مـــقر يــسائرموــسرم

لـــيوحــت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــياربف٦قــفاوملا
.ةـيروهمجلا ةـسائر رـييست ةـينازيم ىلإ داـمتعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناـــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداـــــمج٥2 يف خرؤـــــمـلا٦١-١2 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٩2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو22٠2 ةــــنس يـــفناج٣ قـــفاوملا٣٤٤١ ماـــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

٩2 يف خرؤملا2٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةينازيم نم ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
فـــلأ نوـــعبرأو ةــئامعبسو اــنويلم نورـــشعو ةـــعبرأو ةــــئام
فــــــيلاكتلا ةــــــينازــــيــم يف دــــــــّيقم )جد٠٠٠.٠٤٧.٤2١( راــــنيد
– ةـلـمـتــحــم تاــقــفــن”١٩-٧٣ مـــــقر باـــــبـــــلا يفو ةــــــكرــــــتشملا
.”عّمجم يطايتحا

هردـــــق داــــمتعا22٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صصـــــــخي :٢ ةّداملا
فلأ نوعبرأو ةئامعبسو انويلم نورشعو ةعبرأو ةئام
ةسائر رييست ةينازيم يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٤٧.٤2١( رانيد
لصأب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو ةيروهمجلا

.موسرملا اذه

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــيارـــبف٦قــفاوملا٣٤٤١ ماـــع بــــجر٥ يف رـــئازجلاب رّرــح
 .22٠2 ةــــنس

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماـــع بــجر٥ يفخّرؤم١٦-٢٢ مقر يسائرموسرم
لـــيوــــحــت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــيارــــبف٦قــــــفاوملا
نوؤـــــــــشلا ةرازو رــــــــييست ةـــــينازـــــــــيم ىلإ داـــــمتعا
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
١٤١و٧-١٩ ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداــــــمج٥2 يف خرؤـــــمـلا٦١-١2 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا

  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ىدامج٩2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نـــــمضتملاو22٠2 ةــــنس يــــفناج٣ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع ىلوألا
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

٩2 يف خرؤملا٣٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةــــــيجراخلا نوؤـــــــــــشلا رــــــيزول ةــــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــــيزوت
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا

نونامثو ةئامنامثو انويلم رشع ةعبرأو ةئامعستو رايلم
فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠88.٤١٩.١( رانيد فلأ
– ةـلـمـتــحــم تاــقــفــن”١٩-٧٣ مـــــقر باـــــبـــــلا يفو ةــــــكرــــــتشملا
.”عّمجم يطايتحا

هردــــــق داــــمتعا22٠2 ةــــنس ةـــــينازيمل صصـــــخي :٢ ةّداملا
نونامثو ةئامنامثو انويلم رشع ةعبرأو ةئامعستو رايلم
رــــييست ةــــينازيم يف دــــيقي )جد٠٠٠.٠88.٤١٩.١( رانيد فــــلأ

يفو جراـــخلاب ةــينطولا ةـــيلاجلاو ةـــيجراخلا نوؤـــشلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنيبملا باوبألا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــياربف٦قــفاوملا٣٤٤١ ماـــع بــجر٥ يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةــــنس

نوبت ديجملا دبع



ـه٣٤٤١ ماع بجر٠١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
 حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملاةرادإلا
عبارلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
 لمعلا تابترم - نوفظوملا

........................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
.................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
- بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

..........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم
لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
 ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................................ةيلئاعلا حنملا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
.................................يعامتجالا نامضلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
عبارلا مسقلا

 حلاصملا رييستو تاودألا
........................................تاقفنلا ديدست - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
.......................................ثاثألاو تاودألا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
......................................................مزاوللا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
....................................تارايسلا ةريظح - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا
.....................................................راجيإلا - جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

عبارلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٩
7م٢٢٠٢ ةنس رياربف٠١

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــــنس وــــــينوي٠٣ قــــــفاومـلا2٤٤١ ماــــــع ةدــــعقلا يذ٩١
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
 ،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8١ يف خرؤملا٧٩-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو2٠٠2 ةنس سرام2 قفاوملا22٤١ ماع ةجحلا يذ
،ممتملاولدعملا ،تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ

يف خرؤملا١8٤-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣٠٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٤2٤١ ماع لاوش٩١

،اهتايفيكويرحبلا ديصلا ةسرامم طورش

يف خرؤملا٦8١-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا٥2٤١ ماع ىلوألا ىدامج2١
تايطعملاو تامولعملا غيلبتو عمج تايفيكو طورش ددحي
،ةلمعتسملا لئاسولاو ةداطصملا تايمكلاب ةصاخلا ةيئاصحإلا

،نيدايصلا عمتجمو يرحبلا ديصلا لوطسأ كلذ يف امب

يف خرؤملا٠١٤-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٩٠٠2 ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٠٣٤١ ماع ةجحلا يذ٣2
ىلع ةّبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا نمألا دعاوق ددحي
،ممتملاو لدعملا ،ةساسحلا تازيهجتلا

٧ يف خرؤملا28-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش
،ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

82يف خرؤملا٦٣٤-١2مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ربمفون٤قفاوملا٣٤٤١ ماع لّوألا عيبر
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيئالولا ةيريدملا ءاشنإ

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رركم٠2 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٣ قفاوملا22٤١ ماـــع يـــناثلا عــــيبر١١ يف خرؤـــملا١١-١٠ مــــقر
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلاب قلعتملاو١٠٠2 ةنس ويلوي
عضو تايفيكو طورش موسرملا اذه ددحي ،ممتملاو لدعملا

     .يرحبلا ديصلل ةزهجملاو ةدعملا نفسلا عقوم ديدحت ملعم

لّوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

دـــــيدحت مــــلعمب ،موــــسرملا اذــــه موـــهفم يف ،دـــــصقي:٢ ةّداملا
ديصلا نفس ةبقارمو ةعباتمل لمعتسي داتع هنأ ىلع عقوملا
قاطنلا قيرط نع وأ ةيعانصلا رامقألا قيرط نع ،يرحبلا
 .)FHV( ادج يلاعلا يددرتلا

ةروكذملا يرحبلا ديصلا نفس نوكت نأ بجي :٣ ةّداملا
ةيعانصلا رامقألا قيرط نع عقوملا ديدحت ملعمب ةزّهجم ،هاندأ

 :يهو

ماـــع بـــجر لّوأ يفخّرؤـــــم٨٥-٢٢ مــــقر يذـــــيفنتموــــسرم
طورــــش ددـــحي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــياربف٢ قــــفاوملا٣٤٤١
ةدعملا نفسلا عــقوم دـــيدحــت مـــلعم عـــضو تاـــيفيكو
.يرحبلا ديصلل ةزهجملاو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

تاـــجتنملاويرـــــحبلا دـــــيصلا رـــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاــــنب–
،ةيديصلا

١٤١و٥-2١١ ناـــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا88٣-٠٠٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا١2٤١ ماع  ناضمر2
كاــــــمسأ ىلــــع ةــــظفاحـملل ةــــيلودلا ةــــيقافتالا ىلــــع قــــيدصتلا
٤١ موي وريناج يد ويرب ةعّقوملا ،يسلطألا طيحـملاب ةنوتلا

موي دمتعملا سيراب لوكوتوربب ةلدعملا ،٦٦٩١ ةنس ويام
٥ موـي دـمـتـعملا دـيردــم لوــكوــتورــبو٤8٩١ ةـنس وـيــلوــي٠١
،2٩٩١ ةنس وينوي

يف خرؤملا٤٣٤-٤٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٠٠2 ةــنس رــبــمسيد٩2 قـــفاوملا٥2٤١ ماــع ةدــعـــقـــلا يذ٧١
ءاشنإ ةيقافتا تاليدعت ىلع ظفحتب قيدصتلا نمضتملاو
اهيلع قفاوملا ،طسوتملا رحبلا كامسأ دياصمل ةماعلا ةئيهلا

ةعارزلاو ةيذغتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم سلجم فرط نم
٤ نم  امورب ةدقعنملا ةئاملا دعب ةرشع ةثلاثلا هترود لالخ
،٧٩٩١ ةنس ربمفون٦ ىلإ

ماــــع لاوـــش٩2 يف خرؤــــملا٠8-٦٧ مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
نوــــناقلا نــــمضتملاو٦٧٩١ ةــــنس رــــبوتكأ٣2 قـــــفاوملا٦٩٣١
،ممتملاولدعملا ،يرحبلا

يناثلا عيبر١١ يف خرؤملا١١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ديصلاب قـلـعـتملاو١٠٠2ةنس وـيـلوـي٣ قـــفاوملا22٤١ ماـــع
،ممتملاولدعملا ،تايئاملا ةيبرتويرحبلا

ماع نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١
،ةينورتكلإلا تالاصتالاوديربلاب ةقلعتملا

ماع نابعش٥ يف خرؤملا٤٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام٠٣ قفاوملا١٤٤١

٣ يف خرؤملا١٠-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس رياني2 قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا عيبر
،اهميظنتولحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا ماهم

١١ يف خرؤملا٥8-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس رياربف٣2 قفاوملا2٤٤١ ماع بجر
،اهماهمورحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمع زكارم ميظنت ةداعإ
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نع يلاــــمجإلا اـــهلوط دــــيزي يـــتلا يرـــحبلا دــــيصلا نــــفس –
،ارتم )٥١( رشع ةسمخ

،ناجرملا ديص نفس –

رطق يف ةلمعتسملا نفسلاوءارمحلا ةنوتلا ديص نفس –
،ةيحلا ءارمحلا ةنوتلا لقن صافقأ

ديصلاورحبلا ضرع يف ديصلا سرامت يتلا نفسلا –
.ينطولا ءاضقلل ةعضاخلا هايملا جراخ ديصلاوريبكلا

ةـــــــمزلملا يرـــــحبلا دـــيصلا نــــفس ةـــمئاق ددــــحت :٤ ةّداملا
يددرتلا قاطنلا قيرط نع عـــقوملا دــــيدحت مــــلعم بـــيكرتب
ديصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب )FHV( ادج يلاعلا
 .يرحبلا

يناثلا لصفلا

عقوملا ديدحــت ملعم

نتم ىلع عوضوملا عقوملا ديدحت ملعم حمسي :٥ ةّداملا
ىلع ،ةــــيتآلا تايـــطــعملا ريـــفوــتب يرـــحبلا ديــــصــلا نــــفـــس

: صوصخلا

،ةنيفسلل يفيرعتلا مقرلا –

طوطخ ةطساوب يرحبلا ديصلا ةنيفسل يفارغجلا عقوملا –
،ضرعلا رئاودولوطلا

ديصلا ةنيفسل يفارغجلا عقوملا ليجست تقووخيرات –
،يرحبلا

 ،يرحبلا ديصلا ةنيفس راسموةعرس –

،يرحبلا ديصلا تايلمعب ةقلعتملا تايطعملا –

 .لئاسر ثعب –

ديدحت ملعم اهرفوي يتلا تايطعملا لاسرإ تايفيك حضوت
عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ،ديصلا نفسل عقوملا
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزوو ينطولا

ةيزكرم ةيلخ ،يرحبلا ديصلا ةرادإ ىدل ،أشنت :٦ ةّداملا
ملاعم  نم ةلسرملا تايطعملا لالغتساب فلكت ةيلحم ايالخو

.يرحبلا ديصلا تاطاشن ةعباتم راطإ يف ،عقوملا ديدحت

اهميظنتوةيلحـملا ايالخلاوةيزكرملا ةيلخلا ماهم ددحت
.يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،اهريسو

عـــقوملا دــــيدحت مــــلعم ءاــــنتقا تاــــيفيك عــــضخت :7 ةّداملا
ميظنتلل اقبط ،هنع لزانتلاو هلامعتساو هلالغتساو هتزايحو
.هب لومعملا

ديدحت ملعمل ايندلا ةيــنقتلا تاـــفصاوملا ددــحت :٨ ةّداملا
 .موسرملا اذهب قحلملا يف ةيعانصلا رامقألا ربع عقوملا

ثلاثلا لصفلا
 ناّبرلاو زهجملا تامازتلا

نوـــكي،هــب لوــمعملا مــيظنتلا نـــع رـــظنلا ضـــغب :٩ ةّداملا
عـــقوملا دــــيدحت مـــلعمءاـــنتقا نــــع الوؤــــسم ةـــنيفسلا زــــهجم
مدع نم دكأتلاو ،ديجلا هليغشتو ةنيفسلا نتم ىلع هبيكرتو
 .ةنيفسلا نم هعزن

لاــــــغتشالا ناـــمض ةنيفسلا ناّبر ىلـــــع نيـــعتي:٠١ ةّداملا
لاغتشا ةلاح يف ازهاج هئاقبإوعقوملا ديدحت ملعمل ديجلا

 :نم دكأتلا هيلع بجي ،ةفصلا هذهبو .ةمئاد ةفصب

ادمع هلمع فيقوت وأ عقوملا ديدحت ملعمب بعالتلا مدع –
،ةيئابرهكلا ةقاطلا ردصم نع هلصف وأ

لوخدلا لبق يرحبلا ديصلاب ةقلعتملا تانايبلا لاسرإ –
.ءانيملا ىلإ

زـــــهجمو حالــــصإلل ةـــــعضاخلا ةــــنيفسلا ناــــبر نــــكمي ،هــــنأ رــــيغ
عقوملا ديدحت ملعم ليغشت فاقيإ ،اهزيهجت عزن مت يتلا ةنيفسلا

.كلذب ايميلقإ ةصتخملا ةيلحـملا ةيرحبلا ةرادإلا غالبإ دعب

،عقوملا ديدحت ملعمل ينقت لطع ثودح ةلاح يف:١١ ةّداملا
ءادتبا ،ّةينعملا حلاصملا ىلإ لسري نأ ةنيفسلا نابر ىلع بجي
ةيفارغجلا تايثادحإلا  ،هب هغيلبت وأ بطعلا فاشتكا تقو نم
ىلع ،ةنكمملا لاصتالا لئاسو لكب يرحبلا ديصلا ةنيفسل
ءاــنـــيملا لوـــخد ةـــياـــغ ىلإ تاـــعاس )٤( عـبرأب ةـمـظـتـنـم تارــتــف
.ةنيفسلا رتفد ىلع ةيفارغجلا تايثادحإلا هذه ليجستو

ريبادتلا لك ذاختا ةنيفسلا زهجم ىلع بجي :٢١ ةّداملا
هلادبتسا وأ عقوملا ديدحت ملعم لطع حيلصتل ةيرورضلا

 .رحبلا ىلإ جورخلا لبق

لوحي رربم ينقت قئاع دوجو وأ ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف
نم لطعملا عقوملا ديدحت ملعم لادبتسا وأ حيلصت نود

يرــــــحبلا دــــيصلا ةرادإ نــــكمي،ةــــصتخملا حــــلاصملا فرـــــط
ىلإ جورخلل ًءافعإ ةنيفسلا زهجم حنمت نأ ًايميلقإ ةصتخملا
ةنيفسلا عقوم ليجستب ةنيفسلا ناّبر مازتلا طرشب،رحبلا

.ةنيفسلا رتفد ىلع تاعاس )٤( عبرأ لك

عبارلا لصفلا
تابوقعلا

يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب لالخإلا نود :٣١ ةّداملا
عيبر١١ يف خرؤملا١١–١٠ مقر نوناقلا نم رركم٩٧ ةداملا
،هالعأ روكذملاو١٠٠2ةنس ويلوي٣ قفاوملا22٤١ ماع يناثلا

،موسرملا اذه نم2١و٩ نيتداملا ماكحأ مارتحا مدع ىلع بترتي
ةفلكملا ةرادإلا فرط نم يرحبلا ديصلا صيخرت قيلعت
اموي )٠٣( نيثالث  ةدمل ،ايميلقإ ةصتخملا يرحبلا ديصلاب
دـيدحت مـلـعـم لادـبـتسا وأ حـيـلصت ةـياــغ ىلإ دــيدــجــتــلــل ةــلــباــق
 .عقوملا

ةيرحبلا ةرادإلا ىلإ يرحبلا ديصلا صيخرت قيلعت غّلبيو
.ايميلقإ ةصتخملا ةيلحـملا
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ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٥١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر لّوأ يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

سماخلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

رامقألا ربع عقوملا ديدحت ملعم عضو لاجآ ددحت :٤١ ةّداملا
نفس نتم ىلع )FHV(  ادج يلاعلا ددرتلا قاطن ربع وأ ةيعانصلا
فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،يرحبلا ديصلا

 .يرحبلا ديصلاب

قحلملا
ةيعانصلا رامقألا ربع عقوملا ديدحــت ملعمل ايندلا ةينقتلا صئاصخلا

ايندلا تابلطتملا

٥٦ PI

٧٦ PI

٥٤٩٠٦ IEC emroN

٥٤٩٠٦ IEC emroN

طلوف8٤-٠١

ةيوئم ةجرد٥٥ +٥١-

ةعاس8٤

نحشلل ةلباق

يكيتاموتأ

معن

رتم٠٠٥ نم لقأ

٩٩%

معن

دد : اساس

معن

معن

معن

معن

SCPMG ةصخر عم ةقباطملا

صيخرتلا يف مهيلع صوصنملا نولماعتملا

SCPMG ةكبش ليغشتو ءاشنإل

SPGوأ /و SSANOLGوأ /و OELILAG

١

2

٣

٤

٥

٦

٧

8

٩

٠١

١١

2١

٣١

٤١

٥١

٦١

٧١

8١

ءاملا ةمواقم رشؤم

لكآتلا رشؤم

تازازتهالا / تامدصلا ةمواقم

ةيئابرهك ةيذغت

ليغشتلا ةرارح ةجرد

ةيلخاد ةيراطب

ليغشتلا

راسملا

عقوملا

ةعرسلا

تيقوتلا

عقوملا بلط

ليدعتلل لباق لاسرإ لدعم

تانايبلا ريفشت

تانايبلا نيزخت

ليغشتلا ددرت

ةيعانصلا رامقألا ةكبش ةيطغت

عقاوملا ديدحت ماظن

يلخاد

يجراخ

ةدملا

نحشلا

أطخلا

ةقثلا ةجرد



ـه٣٤٤١ ماع بجر٠١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس رياربف٠١ 10

٣٤٤١ ماع بجر٩ يفخّرؤم٣٦-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
تاـــــيفيك ددــــحي ،٢٢٠٢ ةـــــنس رـــــياربف٠١ قــفاوـــــملا
يتلا تاـيدلبلا نوؤش رـــييستل نيــــفرصتم نيـــــيعت
.ةيئانثتسا فورظل تاباختنا اـهيف رجت مل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

ةــيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاــــنب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

١٤١و٥-2١١ ناـــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

2٤٤١ ماع بجر٦2 يف خرؤملا١٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو –
يوضعـلا نوـناـقــلا نــمضتملاو١2٠2 ةـــنس سراــــم٠١ قـــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

ىدامج2 يف خرؤملا٩٠-٤8 مــقر نوــناــقــلا ىضتـــقمبو –
قــــــلعتملاو٤8٩١ ةــــــنس رـــــيارــــبف٤ قــــــفاوملا٤٠٤١ ماـــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةـــــيدلبلاب قــــــلعتملاو١١٠2 ةـــــنس وـــــينوي22 قـــــفاوملا2٣٤١
،هنم٥٦و١٥و8٤ داوملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

2 يف خرؤملا٩2٤-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قــــلعتملاو2١٠2 ةــــنس رــــبمسيد٦١ قــــفاوملا٤٣٤١ ماــــع رـــــفص
يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نيب قفرملا ميلست رضحمب

،ديدجلا سيئرلاو هتدهع ةيهتنملا

٤١ يف خرؤملا١٩-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٣١٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٤٣٤١ ماع يناثلا عيبر
تاوالــــعــــلاو نييــــلحملا نيبــــخــــتــــنملا بادــــتــــنا طورش ددـــــحـــــي
،مهل ةحونمملا

: يتأي ام مسري

مــقر نوــــناقلا نـــــم١٥ ةداــملا ماــــكحأل اـــــــــقيبطت :ىلوألا ةّداملا
ةـــنس وـــينوي22 قـــفاوملا2٣٤١ ماـــع بـــجر٠2 يف خّرؤــــملا٠١-١١
اذــــــــــه فدــــــــــهي ،ممــــــتملاو لدــــــــعملا ،ةـــــــيدــــــلبلاب قـــــــــلعتملاو١١٠2
نوؤش رييستل نيفرصتم نييعت تايفيك دـــيدحت ىلإ موـــسرملا
.ةيئانثتسا فورظل تاباختنا اهيف رجت مل يتلا تايدلبلا

رـــييستل اــفرصتم ،رارـــق بــــجومب ،يلاوــــلا ّنيـــعي :2 ةّداملا
فورـــظـــل باـــخـــتـــنالا اـــهـــيـــف رـــجـــي مـــل يتـــلا ةــــيدــــلــــبــــلا نوؤش

نم وأ نييمومعلا ناوعألا وأ نيفظوملا نيب نم ،ةيئانثتسا
رييست يف ةءافكلاو ةربخلا يوذ يندملا عمتجملا تايصخش

.ةيلحملا ةيمومعلا نوؤشلا

ســــــيئر نيـــــب قــــــفرـــملا مـــــيلست ةــــــيلمع ىرــــــجت :٣ ةّداملا
باختنا اهيف رجي مل يتلا ةيدلبلل يدلبلا يبعشلا سلجملا
رييستل نيعملا فرصتملاو يدلبلا يبعشلا سلجملا ءاضعأ

مـــــــقر يذــــــــيفنتلا موـــــــــسرملا ماـــــــكحأل اـــــــقفو ،ةـــــيدلبلا نوؤــــــش
ربمسيد٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع رفص2 يف خرؤملا٩2٤-2١

.هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس

تاطلسلا ،يلاولا ةطلس تحت ،فرصتملا سرامي:٤ ةّداملا
سلجملل امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا بجومب ةلّوخملا
.هسيئرو يدلبلا يبعشلا

ةـــقفاومو ةــــباقرل فرـــــصتملا تارارــــق عــــضخت:٥ ةّداملا
.يلاولا

رهش لك ةياهن دنع ،اريرقت يلاولل نّيعملا فرصتملا مدقي
.ةيدلبلا نوؤش رييست نع

نيدعاسم نييعت ،ءاضتقالا دنع ،يلاولا نكمي :٦ ةّداملا
،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تائفلا نيب نم )2( نينثا

.هماهم ءادأ يف نّيعملا فرصتملا ةقفارمب نافلكي

غرفتلا هيدعاسمو نّيعملا فرصتملا ىلع بجي :7 ةّداملا
.ةيدلبلا نوؤش رييست يف مهماهم ةسراممل ةمئاد ةفصب

سفن نم هادعاسمو فرصتملا ديفتسي ،راطإلا اذه يفو
سلـــجملا سيـــئرـــل ،يلاوـــتـــلا ىلع ،ةـــحوـــنـــمملا تاضيوـــعـــتــــلا
موسرملا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا ،هـــباوـــنو يدـــلـــبـــلا يبــــعشلا
٤٣٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خرؤملا١٩-٣١ مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا

هيدعاسمو فرصتملا ةمدختسملا تائيهلا عضت :٨ ةّداملا
نوؤش رييست يف مهماهم ءادأ ةرتف ءانثأ بادتنا ةيعضو يف

.ةيدلبلا

ةوـــــــقب ،هــــــيدعاسمو فرــــــصتملا ماــــــهم يـــــــــهتنت :٩ ةّداملا
يدلبلا يبعشلا سلجملا بيصنتو باختنا درجمب ،نوناقلا
.هسيئرو ديدجلا

يــــبعشلا ســــلجملا ســـيئرل قــــفرملا مــــيلست ةــــيلمع مــــتت
يف اـهـيـلــع صوصنملا اــهسفــن ماــكــحألل اــقــفو دــيدجلا يدــلــبــلا
.هالعأ٣ ةداملا

ةّيــــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني:٠١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــياربف٠١ قــــفاوملا٣٤٤١ ماـــع بـــجر٩ يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ



٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٩
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،)جد٠٠٠.8( رانيد فالآ ةينامث يواسي تباث ءزج )١

،)جد٠٠٠.٠2( رانيد فلأ نورشع هاصقأ ريغتم ءزج )2
اهمظني يتلا تاعامتجالا يف روضحلا ساسأ ىلع بسحي
.هلاغشأ يف ةيلعفلا ةمهاسملاو ،سلجملا

تاــــــيفيك اذــــــكو رـــــيغتملا ءزــــــجلل مــــــييقتلا رــــــيياعم ددــــــحت
نـــم ررـــقم بــــجومب ،تاــضيوعتلا هذـه نـم مـــصخلاو فرــــصلا

.سلجملا سيئر

ءاـــــــضعأو ،ســـــــلجملا بـــــــتكم ءاــــــضعأ ديــــــفتسي :٣ ةّداملا
ناــــــجللا ءاــــضعأو ،ةـــصاخلا ناــــجللا ءاـضعأو ،ةــــمئادلا ناــــجللا
ضيوعتلا ىلع ةدايز ،يرهش يليمكت ضيوعت  نـــم ،ةــيعرفلا
: هردق ،هالعأ2 ةداملا يف هيلع صوصنملا يفازجلا

،سيئرلا بئانل )جد٠٠٠.٦١( رانيد فلأ رشع ةتس–

،بتكملا وضعل )جد٠٠٠.٤١( رانيد فلأ رشع ةعبرأ–

،ةمئادلا ةنجللا وضعل )جد٠٠٠.8( رانيد فالآ ةينامث–

ةصاخلا ةنجللا وــضعل )جد٠٠٠.8( راــــنيد فالآ ةــــينامث–
.ةيعرفلا ةنجللا وأ

.)١( دحاو يليمكت ضيوعت ىوس حنم نكمي ال

اذه يف اــهيلع صوـــصنملا تاــــضيوعتلا عـــضخت:٤ ةّداملا
عـــيرشتلل اـــقبط يـــعامتجالا ناــــمضلا تاــــكارتشال موــــسرملا

.رهشأ )٣( ةثالث لك عفدتو ،امهب لومعملا ميظنتلاو

خيرات نم ءادـتبا موـــسرملا اذــــه لوــــعفم يرــــسي :٥ ةّداملا
يداـــــصتقالا يـــــنطولا ســــــلجملا ءاـــــضعأل يلـــــعفلا بيـــــصنتلا

.يئيبلاو يعامتجالاو

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــشني :٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٠١قـفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩ يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

٣٤٤١ ماع بجر٩ يفخّرؤم٥٦-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
تاــضيوعت ددــحي ،٢٢٠٢ ةــنس رـــياربف٠١قــــفاوملا
يــعامتجالاو يداــصتقالا يــنطولا ســلجملا ءاــضعأ

.يئيبلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

١٤١و٥-2١١ داوــــــمـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــــع ءاـــــنــــبو –
،هنم٠١2و٩٠2و ،)2 ةرقفلا(

22 يف خرؤملا٧٣-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج٦ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
يـــئيبلاو يـــــعامتجالاو يداـــــصتقالا يــــنطولا ســـــلجملا ةـــــليكشت
،هريسو

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

: يتأي ام مسري

نــــــم١٣و٠٣ نيـــــــتداــــملا ماــــــكحأل اــــــــــقيبطت :ىلوألا ةّداملا
ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا٧٣-١2 مقر يسائرلا موسرملا

ةليكشت نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج٦ قفاوملا2٤٤١ ماع
،هريسو يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

،ةـــــــحونمملا تاــــــضيوعتلا دـــــيدحت ىلإ موـــــسرملا اذـــــه فدـــــهي
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ءاضعأل

يفازـج ضـــيوعت نــــم ســــلجملا ءاــــضعأ دــــيفتسي:٢ ةّداملا
: يتأي امك ددحي ريغتم ءزجو تباث ءزج نم لكشتي يرهش

يف خرؤـــــــــــــملا يــــــــــــسائرــــــلا موـــــــــــسرــــــملا ىلـــــــــــع عالــــــــــطالا دـــــــــــــعبو–
٠2٠2 ةــــــنس وــــــــيلوــــــــي٦١ قــــــــــــفاوـــــــــملا١٤٤١ ماـــــــــــــع ةدـــــــــــــــــعقلا يذ٤2
ىدـــــــــل اراـــــــشتسم ،ناــــــضمرب هــــــــيزن ّديـــــــسلا نييــــــعت نـــــــمضتملاو
ةينطولا ةيلاجلاو ةيوعمجلا ةكرحلاب اّفلكم ،ةيروهمجلا سيئر
،جراخلاب

: يتأي ام مسري

هتفصب ،ناضمرب هيزن دّيسلا ماهم ىهنت : ىلوألا ةداملا
ةيوعمجلا ةكرحلاب افلكم ،ةيروهمجلا سيئر ىدل اراشتسم
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

٩قفاوملا٣٤٤١ماعبجر٨ يفخرؤميسائرموسرم
راــشتسملا ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس رياربف
ةـــــكرحلاــــــب فــــــّلــــــكملا ،ةــــــيروــــــهــــــمجلا سيــــــئر ىدــــــل
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيوعمجلا

–––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم2-2٩و٧-١٩ ةداملا اميس ال روتسدلا ىلع ءانب–
8 يف خرؤــــــملا٩٣-٠2 مــــقر يــــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–

قلعتملاو٠2٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
،ممتملا ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

ةّيدرف ميسارم



ـه٣٤٤١ ماع بجر٠١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس رياربف٠١ 12

ماــــــــع ةـــــــيناثلا ىداــــــمج82 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موـــــسرم
نـــــــمضتي ،2202 ةــــــنس يـــــــفناـــــج13 قــــــفاوــــــــملا3441
تاـــــــــيلمع مــــــيظنت ةـــــــــــنجل ســــــــــيئر ماــــــــهم ءاـــــــــهنإ
.اهتبقارمو ةصروـبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيــــــسلا ماـــــهمىـــــــهنت ،2202 ةـــــنس يــــــفناج13 قــــــفاوملا3441
تايلمع ميظنت ةــنجلل اــسيئر هـــتفصب ،حارـــب مـــيكحلا دـــبع
.اهتبقارمو ةصروبلا
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج82 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةــنس يـــفناج13 قـــفاوملا
نوؤــــــــشلا ةرازوـــــــب تاـــــــفيرـــــشتلل ماــــــعلا رــــــيدملا
.اقباس - ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــــع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤـم يسائر موـسرم بجومب
يبرعلاّديسلا ماهمىــهنت ،2202 ةنس يفناج13 قـفاوملا3441
نوؤــشلا ةرازوـــــب تاــــــــفيرشتلل اـــــماع ارـــــيدـم هـــــتفصب ،شرـــــطل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - ةيجراخلا

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

3441 ماـــع ةــيناثلا ىداـــمج82 يفخّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
ماـــــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،2202 ةــنس يــــفناج13 قـــفاوملا
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ماعلا رــيدملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيـــــــسلا ماــــهمىــــهنت ،2202 ةــــنس يــــــفناج13 قـــــفاوملا3441
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل اماع اريدم هتفصب ،قاروأ ظيفح
هتلاحإل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا

.دعاقتلا ىلع
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج82 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــــنس يــــفناج13 قـــــفاوملا

تاـــــفيرشتلل ةماعلا ةـــــيرــــــيدملا يف ةـــــمهمب فـــــّلكم
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يبرـــعلادّيــسلا نّيـــعي ،2202 ةـــنس يـــفناج13 قـــفاوملا3441
تاــــــفيرــشتلل ةـــــماـــعلا ةـــــيريدـــــملا يف ةــــمهمب اـــــفّلكم ،شرــــــطل
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــه رــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رـــياربف٩ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع بـــــجر8 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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3441 ماــــع بــــــــجر8 يف ناــــــخّرؤم ناــــيسائر ناــــموــــــسرم
ءاـــــهنإ ناــــنمضتي ،2202 ةــــــنس رـــــياربف9 قــــفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد يريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماـــــع بــــجر8 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
ةــفلاخوبدّيــسلا ماــــهمىــــهنت ،2202 ةــــنس رــــياربف9 قـــفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل اريدم هتفصب ،تيزامأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــع بــــجر8 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
ةـــيدان ةدّيـــــسلا ماــــهمىـــــهنت ،2202 ةــــنس رــــياربف9 قــــفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،ةبماشوب
`````````````````````````H`````````````````````````

9 قفاوملا3441 ماع بجر8 يفخّرؤم يسائر موسرم
فّلــــكم ماـــــهم ءاــــهنإ نمـــــضتي ،2202 ةـــــنس رــــــياربف
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماــــــع بـــــجر8 يف خّرؤـــــم يـــــسائر موـــــسرم بــــجومب
،يرمخ اضردّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس رياربف9 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج82 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج13 قفاوملا

.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب تاسارد ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رونّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس يفناج13 قفاوملا3441
،كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب تاساردلل اريدم هتفصب ،حالوصإ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج82 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج13 قفاوملا
.ةبساحملل ينطولا سلجملل ماعلا نيمألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لامكدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس يفناج13 قفاوملا3441
.ةبساحملل ينطولا سلجملل اماع انيمأ هتفصب ،رديع



٠١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع بجر٩
13م٢٢٠٢ ةنس رياربف٠١

3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا

- ةقاطلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم
.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
12 نــم ءادــتـــبا ىـــهـــنــــت ،2202 ةـــنس يـــفـــناــــج92 قـــفاوملا3441
اّفلكم هـــتــــفصب ،يدـلاـخ دارـمدـّيسلا ماـهـم ،1202 ةـنس رــيارــبــف
يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب

.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس - ةقاطلا ةرازوب ةسسؤملا يف
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم يتبئان
يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا ةرازوـب يجوـلوـنـكـتـلا رـيوــطــتــلاو
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

نيتدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا3441
ةماعلا ةيريدملا يف ريدم يتبئان امهتفصب ،امهامسا يتآلا
مـيـلـعـتـلا ةرازوـب يجوـلوـنـكـتـلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

لكايهلا ةنايصو لالغتسالل ريدم ةبئان ،بلاطوب ةيدان –
،هتازيهجتو ثحبلل ةيساسألا

.تازيهجتلل ريدم ةبئان ،دادقم ةياروص  –
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا
موــلــعــلــل نــيدــموـــب يراوـــه ةـــعـــماـــجـــب رـــيدـــم بئاـــن
.ايجولونكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دمحأّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441
دعب اميف يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان هتفصب ،يرمس

يراوـــه ةعماجب يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو جردتلا
.ىرخأ ةـــــفيظوب هــــفيلكتل،اــــيجولونكتلاو موـــــلعلل نـــيدموب
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا

.ةراضحلاو ةيمالسإلا مولعلا يف ثحبلا زكرم ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــمىهنت ،2202 ةــنس يفـــناـــج92 قــــفاوملا3441
مولعلا يف ثحبلا زكرمل اريدم هتفصب ،ريخلا ديز كوربم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةراضحلاو ةيمالسإلا

قــــــفاوملا3441 ماع بجر٩ يفخّرؤــــم يــــسائر موـــسرم
ريدملا نييــــــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــــنس رياربف٠١
عـباـطـلا تاذ ةـيـنـطوـلا ةـيـموـمـعـلا ةسسؤمـلـل ماــعــلا
.”رئازجلا ديرب“ يراجتلاو يعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441ماــــع بجر٩ يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب

،يديز يؤلدّيـــــسلا نّيــــــعي ،2202 ةــــنسرياربف٠١ قــــــفاوملا
عــباــطــلا تاذ ةــيــنــطوــلا ةــيــموــمــعــلا ةسسؤمــلـــل اـــماـــع ارـــيدـــم
.”رئازجلا ديرب“ يراجتلاو يعانصلا
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3441 ماع ةــيناثلا ىداـــمج82 يفخّرؤــــم يــــسائر موـــسرم
نييــــــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــــنس يـــــفناج13 قــــــفاوملا

.ةسفانملا سلجمب رّرقم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لالـــــــجدّيـــــسلا نّيــــــعي ،2202 ةــــنس يـــــفناج13 قــــــفاوملا3441
.ةسفانملا سلجمب ارّرقم ،ةفيلخ نب
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا
.فيطسب بئارضلل يوهجلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دّيـــــسلا ماــــهمىــــهنت ،2202 ةـــــنس يــــفناج42 قــــفاوملا3441
بـــــــئارـــضلل ايوــــــهج ارــــــيدم هــــتــفصب ،نوـــــنحس ىــــــــفطصم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،فيطسب
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ءاـــــــهنإ نــــــمضتي ،2202 ةـــــــنس يــــــفناج42 قــــــفاوـــــملا

قـــــئاثولاو مالـــــعإلل يوـــــهجلا زـــــكرملا ســـــيئر ماـــــهم
.ةنيطنسقب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دّيـــــــسلا ماــــــهمىــــــهنت ،2202 ةــــــنس يــــــفناج42 قـــــفاوــملا3441
مالعإلل يوهجلا زكرملل اسيئر هتفصب ،يكلام ديمحلا دبع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةنيطنسقب قئاثولاو
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا

.ةنتاب ةيالو يف ةلودلا كالمأ ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيـــــسلا ماـــــهمىـــــهنت ،2202 ةــــنس يــــفناج42 قـــــفاوملا3441
ةيالو يف ةلودلا كالمأل ارـــيدم هــــتفصب ،ينه نـــب يلوزرــــغ
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةنتاب
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس يـــــفناج42 قــــفاوملا

.تناج ةيالو يف نيدهاجملا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رـــيمس دّيــــسلا نّيـــــعي ،2202 ةـــــنس يـــــفناج42 قـــــفاوملا3441
.تناج ةيالو يف نيدهاجملل اريدم ،ةفرع نب
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس يــــفناج42 قـــــفاوملا
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم يتبئان
يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا ةرازوـب يجوـلوـنـكـتـلا رـيوــطــتــلاو
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا ناتدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا3441
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم يتبئان ،امهامسا

ثـــــحبلاو يلاـــــعلا مــــيلعتلا ةرازوــــــب يـــــجولونكتلا رــــــيوطتلاو
:يملعلا

،تازيهجتلل ريدم ةبئان ،بلاطوب ةيدان –

يـــــجولونكتلا رـــــيوطتلل رــــيدم ةــــبئان ،دادـــــقم ةــــــياروص –
.ةكارشلاو
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــــنس يـــــفناج92 قــــفاوملا

موــــلعلا يف ثــــحبلل ةــــيتاعوضوملا ةـــــلاكولا ةرـــــيدم
.ايجولونكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيمس ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441
يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل ةريدم ،يافطصم يرداوق
.ايجولونكتلاو مولعلا
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــــنس يـــــفناج92 قـــــفاوملا
مولــــعلل نــــيدموب يراوـــــه ةــــعماجب رـــــيدم بـــــئان
.ايجولونكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دـــــمحأدّيـــــسلا نّيــــعي ،2202 ةــــنس يــــفناج92 قــــفاوملا3441
روــــــطلا يف يلاــــــعلا نـــــيوكتلاب اـــــفّلكم ،رــــيدم بـــــئان ،يرــــمس

يلاعلا نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا
موــــــلعلل نـــــيدموـــــب يراوــــــه ةـــــعماــجب جردــــــتلا دــــــعب اـــــميف
.ايجولونكتلاو

3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا

تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو ناويد سيئر
.ةيديصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
قيفردّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441
يرــــحــــبــــلا دــــيصلا رــــيزو ناوــــيدــــل اسيــــئر هــــــــتــــــــفصب ،كلاوم
.ةيديصلا تاجتنملاو
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوـملا

دـــــــيصلا ةرازوــــــب صـــــيخلتلاو تاـــــساردلاب فــــــّلكم
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـّيــــــسـلا ماــــــهـمىـــــهنـت ،2202 ةـنـس يــــفـناـج92 قــــفاوـملا3441
صــيخلتلاو تاساردلاب اــفّلكم هــتفصب ،لـــحكل ناـــمحرلا دـــبع
هـــــفيلكتل ،ةــــيديصلا تاــــجتنملاو يرـــحبلا ديــــصلا ةرازوـــــب
.ىرخأ ةفيظوب
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
نييــــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــــنس يـــــفناج42 قـــــفاوملا
ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب رـــيدم ةــــبئان
تاـــــــسسؤملاو ةــــفرعملا داــــصتقاب فـــــّلـــكملا ،لوألا
.ةئشانلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ىدــــه ةدّيـــسلا نّيـــعت ،2202 ةــــنس يــــفناج42 قــــــفاوملا3441
ىدل بدتنملا ريزولا حـــلاصمب راـــكتبالل رـــيدم ةــــبئان ،يلــــغاب
تاــــــسسؤملاو ةـــــــفرعملا داــــــصتقاب فــــــّلكملا ،لوألا رـــــــيزولا
.ةئشانلا

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

3441 ماع ةيناثلا ىدامج92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــــعت نـــمضتي ،2202 ةــــنس رــــياربف لّوأ قـــــفاوملا
.طاوغألاب كرامجلل يوهجلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا3441
.طاوغألاب كرامجلل ايوهج اريدم ،حالوصإ
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـــــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــــنس يــــفناج92 قـــــفاوملا
.1 رئازجلا ةعماجب ريدم ةبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لاـــيرف ةدّيـــسلا نّيــــعت ،2202 ةـــنس يــــفناج92 قــــفاوملا3441

نـيروطلا يف يلاـــعلا نــيوكتلاب ةـــفّلكم رـــيدم ةـــبئان ،يـــماوس
نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا
.1 رئازجلا ةعماجب جردتلا يف يلاعلا
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعــــــت نــــمضتي ،2202 ةـــــنس يـــــفناج42 قــــــفاوملا

ةعماجب يلآلا مالـعإلاو ةـــقيقدلا موــلعلا ةـــيلك دــــيمع
.فلشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رهاط رينم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا3441
ةـعـماـجـب يلآلا مالـعإلاو ةـقـيـقدـلا موـلـعـلا ةـيـلـكـل ادـيــمــع ،ساـبــع
.فلشلا
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــــنس يـــــفناج92 قـــــفاوملا

.1 فيطس ةعماجب ايجولونكتلا ةيلك ديمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
بح ديرف دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441
.1 فيطس ةعماجب ايجولونكتلا ةيلكل اديمع ،صمحلا
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـــــعت نـمــــضتي ،2202 ةــــنس يــــفناج42 قـــــفاوملا
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيمأ دمـحم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يفناج42 قفاوملا3441
اهنمأو يلآلا مالعإلا ةمظنأو تاكبشلل ريدم بئان ،شيمعم
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــــعتلا نـــمضتي ،2202 ةـــنس يـــفناج42 قــــفاوملا
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــسلاو ةدّيــسلا نّيــعت ،2202 ةــنس يـــفناج42 قـــفاوملا3441
: تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

تاــــــقيقحتلاو نواــــــعتلل ارـــــيدم ،لـــــيوط لاـــمكدــــمـحم –
،ةيصوصخلا

.ةيدودحلا ةبقارملل ريدم ةبئان ،سوسم ةبيتر–
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
نييــــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــــنس يــــفناج42 قـــــفاوملا

.ةعينملا ةيالو يف ةراجتلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ىـــسوم دّيـــسلا نّيـــعي ،2202 ةــــنس يــــفناج42 قـــــفاوملا3441
.ةعينملا ةيالو يف ةراجتلل اريدم ،رمن
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج12 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـــــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس يــــفناج42 قــــفاوملا

ةعطاقملاب ةئيبلاو ةيئاملا دراوملل بدتنم ريدم
.يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
حـــلاصلا دّيـــسلا نّيـــعي ،2202 ةــــنس يــــفناج42 قــــفاوملا3441
ةعطاقملاب ةئيبلاو ةــيئاملا دراوـــملل اـــبدتنم ارــــيدم ،هــــبارق
.يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةـــــنس يــــفناج92 قـــــفاوملا

تاجتنملاو يرـحبلا دــيصلا رــــيزو ناوــــيد ســــيئر
.ةيديصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبع ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس يفناج92 قفاوملا3441
تاـــــــــجتنملاو يرــــــحبلا دـــــيصلا رــــــيزو ناوـــــيدل اــــسيئر ،لــــحكل
.ةيديصلا
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يف ثحبلا زكرمل الثمم ،مئاد ثحاب ،نمياز ميهاربإ–
،ريوطتلا لجأ نم يقيبطتلا داصتقالا

زكرمل ةلثمم ،ةمئاد ةثحاب ،يواضفلوب ءارهزلا ةمطاف–
،ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ايجولوبورثنألا يف ثحبلا

يف ثحبلا زكرمل الثمم ،مئاد ثحاب ،يريشب ةزمح–
،ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ايجولوبورثنألا

ةــــعماجب ةـــيعماج ةـــثحاب ةذاـــتسأ ،شوــــكرـك ةــــحـيـتـف–
،2 ةديلبلا

ةــــــــعماجب يـــــــعماج ثــــــحاب ذاــــــتسأ ،يلـــــت نــــــمحرلا دـــــبع–
،2 ةديلبلا

،2 رئازجلا ةعماجب ةيعماج ةثحاب ةذاتسأ ،دانز ةليلد–

ةـعـماـجـب ةـيـعـماــج ةــثــحاــب ةذاــتسأ ،بودشوــب دازرــهش–
،2 رئازجلا

يعماجلا زكرملاب يعماج ثحاب ذاتسأ ،يديدح دمـحم–
،ةزابيتب

زكرملاب يعماج ثحاب ذاتسأ ،بوهوم تيأ دماحم–
.ةزابيتب يعماجلا
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61 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج11 يفخّرؤم رارق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي،1202 ةنس ربمسيد
مالـــــــــعإلاو تاساردـــــــــلـــــــــل ينـــــــــطوـــــــــلا زـــــــــكرملا ةرادإ

.ةلوفطلاو ةأرملاو ةرسألا لوح قيثوتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم رارق بجومب
،مـهؤاـمسأ ةـيــتآلا ءاضعألا نــّيــعــي،1202 ةــنس رــبـــمسيد61
551-01 مقر يسائرلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل اقيبطت
0102 ةنس وينوي02 قفاوملا1341 ماع بجر7 يف خّرؤملا

قيثوتلاو مالعإلاو تاساردلل ينطو زكرم ءاشنإ نمضتملاو
يف،هرـــــيسو هـــــميظنتو ةــــلوفطلاو ةأرــــملاو ةرـــسألا لوـــح
قيثوتلاو مالعإلاو تاساردلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم
ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةلوفطلاو ةأرملاو ةرسألا لوح
:ديدجتلل

ينطولا نماضتلابفّلكملا ريزولا لثمم ،ةيلاعلب لامك–
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو

92 قــــفاوملا3441 ماـــع يـــناثلا عـــيبر42 يفخّرؤـــم رارــق
ءاـــــــضعأ نييــــــعت نــــــمضتي،1202 ةـــــــــنس رـــــبمفوـــــن
تاساردـــلـــل ينـــطوـــلا زـــكرـــمـــلـــل يمـــلـــعــــلا سلــــجملا

.ةلوفطلاو ةأرملاو ةرسألا لوح قيثوتلاو مالعإلاو

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

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر42 يف خّرؤم رارق بجومب
،مـهؤاـمسأ ةــيــتآلا ءاضعألا نــّيــعــي،1202 ةـنس رـبــمــفوــن92
551-01 مقر يسائرلا موسرملا نم12 ةداملا ماكحأل اقيبطت
0102 ةنس وينوي02 قفاوملا1341 ماع بجر7 يف خّرؤملا

قيثوتلاو مالعإلاو تاساردلل ينطو زكرم ءاشنإ نمضتملاو
يف ،هرـــيسو هـــمـــيـــظـــنـــتو ةــــلوــــفــــطــــلاو ةأرملاو ةرسألا لوــــح
مالـــعإلاو تاساردـــلـــل ينـــطوـــلا زــــكرــــمــــلــــل يمــــلــــعــــلا سلــــجملا

)3( ثالـث  ةدــــمل ،ةــــلوفطلاو ةأرــــملاو ةرـــسألا لوـــح قــــيثوتلاو
: ديدجتلل ةلباق تاونس

نـــــماضتلاب ةـــــفّلكملا ةرــــيزولا ةــــلثمم ،ناـــملوأ ةــــيمس–
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

تاعامجلاو ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يلاوع ةديهز–
،ةيلحملا

،لدعلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،طيربوب ةيماس–

نوؤــــــشلاب فّلكملا رــــيزولا ةــــلثمم ،سوــــمادوب ةـــبيهو–
،فاقوألاو ةينيدلا

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةشاشك لافنأ–

يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يوارحص ايسآ–
،يملعلا ثحبلاو

،ةأرملاو ةرسألل ينطولا سلجملا ةلثمم ،شامح ةنياكلا–

،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا ةلثمم ،تاليم ةديشن–

يف ثــحبلا زـــكرمل ةـــلثمم ،ةـــمئاد ةـــثحاب ،حارـــم ةـــنيمأ–
،ريوطتلا لجأ نم يقيبطتلا داصتقالا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ةيلخادلابفّلكملا ريزولا لثمم ،ناهرب دمـحم رفعج–
،ةيلحملا تاعامجلاو

،لدعلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،طيربوب ةيماس–

،ةيلاملابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،شاوز ةظيفح–

نوؤـــشلابفـــّلكملا رــــيزولا ةــــلثمم ،يدـــــلاخم ةرــــيمس–
،فاقوألاو ةينيدلا

ةـيبرتلابفــــّلكملا رــــيزولا ةــــلثمم ،ةــــبورخوب ةــــيزوف–
،ةينطولا

ةـــــــحالفلابفــــّلكملا رـــــيزولا ةـــــلثمم ،ةــــطيسك ةدـــــيشر–
،ةيفيرلا ةيمنتلاو

،ةحصلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،يواخوب ةريصن–

،ةفاقثلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،يساق ةبيسح–

،ةعانصلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ينوديعس ةديشر–

يلاعلا ميلعتلابفّلكملا ريزولا لثمم ،ةسينروب يلع–
،يملعلا ثحبلاو

تالصاوملاو ديربلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،يناهز مير–
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

ميلعتلاو نيوكتلابفّلكملا ريزولا لثمم ،بيسن دارم–
،نيينهملا

نارمعلاو نكسلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيبرع نب ةيزوف–
،ةنيدملاو

ليغشتلاو لمعلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةرشد ةشئاع–
،يعامتجالا نامضلاو

نـــماضتلابفـــــّلكملا رـــــيزولا لـــــثمم ،وـــــسكسوب ناـــــمثع–
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

باـبشلابفـــــّلكملا رــــيزولا ةـــــلثمم ،رــــيمأ تــــيآ ةدــــيرو–
،ةضايرلاو

،لاصتالابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،روصنم ةديرف–

نم نّيعم ،يملعلا سلجملا لثمم ،بوهوم تيآ دماحم–
،ثحبلا يمدختسم نيب

.زكرملا يمدختسم لثمم ،ليضف نمحرلا دبع–

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

٨٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣٢ يفخرؤم رارق
تاقباسملا ميظنت راطإ ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون
بـــترلا ضعـــــبب قاحـــــتلالل ةينـــــهملا تاناــــحـــــــتـــمالاو
.ةحالفلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا

–––––––––––

،ةيفيرلا ةيمنتلا و ةحالفلا رـيزوّنإ

ماع رفـص2١ يف خرؤملا٥٤١-٦٦ مقر موسرـملا ىضتقمب–
رشنو ريرحتب قـلعتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا٦8٣١
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ةدعقلا يذ٦2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٩٩-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس سرام٧2 قفاوملا٠١٤١ ماع ناضمر لوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاســـسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

يف خرؤملا٦82-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمتبس٧١ قفاوملا٩2٤١ ماع ناضمر٧١
كالسألل نيمــتــنملا نيفـــظوـــملاب صاــــخلا يـــساــــسألا نوــــناــــقلا
،ةحالفلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

يف خرؤملا٤٩١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

يف خرؤملا82١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل قباطملا يأرلا دعبو
.يرادإلا حالصإلاو

: يتأي ام رّرــــــقي

موــــــسرملا نـــــم8 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف خرؤملا٤٩١-2١ مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا
تاــــــناحتمالاو تاـــقباسملا مــــيظـنت راـــطإ دـــــيدحت ىلإ رارــــقلا
ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب  قاحتلالل ةينهملا

.ةحالفلاب ةفلكملا ةرادإلاب
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ساـــــــسأ ىلــــع ةــــقباسم( ةــــــحالفلا يف يــــــنقت ةـــــــبتر *
: )تارابتخالا

،تاــــعاس )٣( ثالــــث ةدــــملا ،ةـــماعلا ةــــفاقثلا يف راــــبتخا–١
،2 لماعملا

)٣( ثالث ةدملا ،صصختلا يف ةلاح ةسارد يف رابتخا–2
،٣ لماعملا ،تاعاس

ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف حشرتملل يرايتخا رابتخا –٣
      .١ لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،) ةيزيلجنإ وأ

: ) ينهم ناحتما(ةحالفلا يف ينقت ةبتر *
،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–١

،2 لماعملا
)٣( ثالث ةدملا ،صصختلا يف ةلاح ةسارد يف رابتخا–2

،٣ لماعملا ،تاعاس
،)2( ناـــتعاس ةدــــملا ،يرادإلا رــــيرحتلا يف راـــبتخا–٣

.2 لماعملا
ساــسأ ىلـــع ةـــقباسم( ةـــحالفلا يف ٍماــــس يـــنقت ةـــبتر *

: )تارابتخالا
،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –١

 ،2 لماعملا
)٣( ثالث ةدملا ،صصختلا يف ةلاح ةسارد يف رابتخا–2

،٣ لماعملا ،تاعاس
ةيسنرف ( ةيبنجألا ةغللا يف حشرتملل يرايتخا رابتخا –٣

.١ لماعملا ، )2( ناتعاس ةدملا ،) ةيزيلجنإ وأ
 : ) ينهم ناحتما ( ةحالفلا يف ماس ينقت ةبتر *
،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –١

،2 لماعملا
)٣( ثالث ةدملا ،صصختلا يف ةلاح ةسارد يف رابتخا–2

،٣ لماعملا ،تاعاس
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا–٣
ساسأ ىلع ةقباسم( ةحالفلا يف ينقت دعاسم ةبتر *

: )تارابتخالا
،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،صن ةسارد يف رابتخا–١
،٣ لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،يحالف ينقت رابتخا–2
ناتعاس ةدملا ،صصختلا يف ةلاح ةسارد يف رابتخا–٣

 .2 لماعملا ،)2(
تاراــــــبتخالا دـــــحأ يف٥/٠2 نـــــع لــــــقت ةـــمالع لـــــك:٣ ةداملا

.ةيئاصقإ دعت ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ةيباتكلا
ىلع تاقباسملا جمارب ،رارقلا اذه لصأب قحلت:٤ ةداملا

.ةبتر لكل ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ
قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت:٥ ةداملا

ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب
دحاو لكل صصخملا طيقنتلا اذكو ءاقتنالا ريياعم ،ةحالفلاب
: ةيتآلا ةيولوألا بسح ،اهنم

تاراـــــبتخالا ساــــسأ ىلــــع تاــــقباسملا نــــمضتت :٢ ةداملا
: ةيتآلا تارابتخالا ،ةينهملا تاناحتمالاو

ساسأ ىلع ةقباسم( ةعارزلا يف ةلود سدنهم ةبتر *
: )تارابتخالا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –١
،2 لماعملا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،ةماعلا ةعارزلا يف رابتخا –2
،٣ لماعملا

ةيسنرف ( ةيبنجألا ةغللا يف حشرتملل يرايتخا رابتخا –٣
.١ لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،) ةيزيلجنإ وأ

: ) ينهم ناحتما ( ةعارزلا يف ةلود سدنهم ةبتر  *

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –١
،2 لماعملا

ثالث ةدملا ،يحالف عورشم ليلحت و ةسارد يف رابتخا –2
،٣ لماعملا ،تاعاس )٣(

 .2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا –٣

ىلـــع ةــــقباسم( ةـــعارزلا يف يـــسيئر سدـــنهم ةــبتر *
: ) تارابتخالا ساسأ

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا –١
،2 لماعملا

،تاعاس )٣( ثالث ةدملا ،ةماعلا ةعارزلا يف رابتخا –2
،٣ لماعملا

ةيسنرف ( ةيبنجألا ةغللا يف حشرتملل يرايتخا رابتخا –٣
.١ لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا ،) ةيزيلجنإ وأ

: )ينهم ناحتما ( ةعارزلا يف يسيئر سدنهم ةبتر *

،تاـــــعاس )٣( ثالــــث ةدــــملا ،ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راــــبتخا –١
،2 لماعملا

عبرأ ةدملا ،يحالف عورشم ليلحتو ةسارد يف رابتخا –2
،٣ لماعملا ،تاعاس )٤(

،)2( ناـــــــتعاـــــس ةدـــــــملا ،يرادإلا رــــيرــــحتلا يف راــــــبتخا–٣
.2 لماعملا

: )ينهم ناحتما ( ةعارزلا يف نيسدنهملا سيئر ةبتر *

،تاــــعاس )٣( ثالــــث ةدـــملا ،ةـــماعلا ةـــفاقثلا يف راـــبتخا–١
،2 لماعملا

عبرأ ةدملا ،يحالف عورشم قيقدتو ليلحت يف رابتخا–2
،٣ لماعملا ،تاعاس )٤(

،تاــــــعاس )٣( ثالـــث ةدـــملا ،يرادإلا رــــيرحتلا يف راــــبتخا–٣
.2 لماعملا
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كلسلا تابلطتمل حشرتملا نيوكت تالهؤم ةمءالم –١
٣١ىلإ٠نم(ةقباسملا يف ةكراشملل نيبولطملا ةبترلا وأ
 : )ةطقن

تابلطتم عم لهؤملا وأ ةداهشلا صصخت قباطت–١–١
: )طاقن٦ ىلإ٠ نم ( ةبترلا

اهددحت يتلا ةيولوألا بسح ،نيحشرتملا تاصصخت بترت
وأ رارق يف ةروكذملاو نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا

طـــــــقنتو ،تاداــــــــهشلا ساــــــسأ ىلــــــع ةـــــــــقباــــــسملا حـــــتف ررـــــقم
: يتأي امك

،طاقن٦ :١ )تا( صصختلا–
،طاقن٤ :2 )تا( صصختلا–
،طاقن٣ :٣ )تا( صصختلا–
  ،)2( ناتطقن :٤ )تا( صصختلا–
.)١( ةدحاو ةطقن :٥ )تا( صصختلا–

: )طاقن٧ ىلإ٠ نم ( نيوكتلا وأ ةساردلا راسم –٢–١

لدعملا ساسأ ىلع نيوكتلا وأ ةساردلا راسم طيقنت متي
،لهؤملا وأ ةداهشلاب جّوتملا نيوكتلا وأ يساردلا راسملل ماعلا

 : يتأي امك
ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)١( ةدحاو ةطقن–

   ،٩٩,٠١/٠2و٠٥,٠١/٠2 : نيب ام حوارتي ماع لدعم
لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)2( ناتطقن–

،٩٩,١١/٠2و١١/٠2 : نيب  ام  حوارتي  ماع
ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٣–

،٩٩,2١/٠2و2١/٠2 : نيب ام حوارتي
ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٤–

،٩٩,٣١/٠2و٣١/٠2 : نيب ام حاورتي
ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٥–

،٩٩,٤١/٠2و٤١/٠2:نيب ام حوارتي
ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٦–

،٩٩,٥١/٠2و٥١/٠2:نيب ام حوارتي
ماع لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،طاقن٧–

.٦١/٠2:قوفي وأ يواسي
نم )ايلعلا سرادملا( ىربكلا سرادملا وجيرخ ديفتسي*

 .نيتيفاضإ)2( نيتطقن
ةيمومعلا تاسسؤملا وجيرخ مهتاعفد يف لئاوألا ديفتسي  *

.ةدحاو ةيفاضإ ةطقن نم ،يلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل
،ريتسجاملا ةداهش ىلع نيلصاحلا نيحشرتملا صخي اميف

 : يتأي امك متت طيقنتلا ةيلمع نإف
،" ادج فّرشم" وأ "ادج نسح" ريدقتل ،طاقن٣–
،"فّرشم" وأ "نسح" ريدقتل ،ةطقن2,٥–

،"نسحلا نم بيرق" ريدقتل ،)2( ناتطقن–
         ."لوبقم" ريدقتل ،)٥,١( فصنو ةطقن–

نيبولطملالهؤملاوأةداهشلل لمكملا نيوكتلا–٢
دــــــنع  ،صصــــــــــختلا ســـــــــفن يف ةـــــقباـــــسملا يف  ةـــــكراـــــشملل
: )2 نيتطقن ىلإ٠ نم( ءاضتقالا

لهؤملا وأ ةداهشلا نم ىلعأ لّمكم نيوكت لك طيقنت متي
ةطبترملا ماهملاب ةلص هل يذلا صصختلا سفن يف بولطملا

لك نع ةطقن )٥2,٠( ساسأ ىلع ،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب
 .)2( نيتطقن دودح يف ،لّمكم نيوكت وأ يسارد يسادس

حشرتملا فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لاغشألا –٣
تاقباسمل ةبسنلاب ،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف

نم ( قوف امف١١ فنصلا يف ةفنصملا بترلاب قاحتلالا
: )ةدحاو ةطقن ىلإ٠

يف ةروشنملا تاساردلا وأ ثوحبلا لاغشأ طيقنت متي
ةطقن )٥,٠( ساسأ ىلع ،ةيبنجأ وأ ةينطو ةصصختم ةلجم
.)١( ةدحاو ةطقن دودح يف رادصإ لك نع

نم (حشرتملا لبق نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا –٤
: )طاقن٦ ىلإ٠

،حشرتملا لبق نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا طيقنت متي
: راطإ يف اميس ال

،ليغشتلا لبق ام دوقع *
،تاداهشلا يلماح بابشلل يعامتجالا جامدإلا *
،ينهملا جامدإلا *
.دقاعتم ةفص *
)٦( تس دودح يف ةمدخ ةنس لك نع )١( ةدحاو ةطقن–

تاسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب ،طاقن
،ةقباسملل ةمظنملا ةيمومعلا تارادإلاو

)٤( عبرأ دودح يف ةمدخ ةنس لك نع)١( ةدحاو ةطقن–
وأ ةسسؤم يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب ،طاقن
،ىرخأ ةيمومع ةرادإ

)٣( ثالث دودح يف ةمدخ ةنس لك نع )٥,٠( ةطقن فصن–
تاسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب ،طاقن
بصنملا نــم ىــندأ لــغش بصنـــم يف ةـــيـــموـــمـــعـــلا تارادإلاو
،هلغش دارملا

نيتطقن دودح يف ةمدخ ةنس لك نع )٥,٠( ةطقن فصن–
ةفيظولا عاطق جراخ ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب ،)2(
ةّملسم باستنا ةداهشب ةقفرم ،لمع ةداهشب ةتبثم ةيمومعلا

،ةينعملا يعامتجالا نامضلا ةئيه نم
،طاقن )٣( ثالث دودح يف ةمدخ ةنس لك نع ةطقن٠,٥2–

تيقوتلاب دقاعتم ةفصب ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب
.يئزجلا
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.لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا يف اهيلع لصحتملا ةمالعلا–

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف *
متي هنإف ،هالعأ روكذملا رايعملا قيبطت مغر ةبترملا يف
: اهركذ يتآلا ةيوناثلا ريياعملا قيبطت ،ةيولوألا بسح

،ةبترلا يف ةيمدقألا–

،ةماعلا ةيمدقألا–

.)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

تاـــقباسمل حـــشرتلا تاـــفلم يوـــتحت نأ بــــجي:٠١ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع فيظوتلا

 ، ةكراشملل يّطخ بلط–

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم )١( ةخسن–

نوكت يتلا ،ةبولطملا ةداهشلا وأ لهؤملا نم )١( ةخسن–
 ،ينيوكتلا وأ يساردلا راسملاب قلعتملا طاقنلا فشكب ةقفرم

.حشرتملا فرط نم اهؤلم متي تامولعم ةرامتسا–

يف ايئاهن نيلوبقملا نيحشرتملا ىلع بجي:١١ ةداملا
قاحتلالا دارملا بترلا يف نييعتلا لبق فيظوتلا تاقباسم
 : ةيتآلا قئاثولاب مهحشرت تافلم  مامتإ ،اهب

ةمدخلا هاجت حشرتملا ةيعضو تابثإ ةداهش نم ةخسن–
،ةينطولا

يف فــــــيظوتلا تاـــــقباسمل ةــــبسنلاب ،ةــــــماقإلا ةداــــهش–
،ةديعبلا تايدلبلا وأ تايالولا يف ةددحملا بصانملا

،داليملا ةداهش نم جرختسم–

ضارــــمألا بــــطو ماـــعلا بـــــــطلا( ناـــتيبط )2( ناــــتداـــــهش–
ناـــتبثت ،صـــتخم بيـــبط فرــــط نـــم ناــــتمّلسم )ةـــيردصلا
،بولطملا بصنملا لغشل حشرتملا ةيلهأ

،ناتيسمش )2( ناتروص–

.ءاضتقالا دنع ،ديهش )ة( نبا وأ  ةلمرأ ةفص تبثت ةداهش–

نمضتت نأ بجي ،هالعأ ةروكذملا قئاثولا ىلإ ةفاضإ *
ساسأ ىلع تاقباسملا يف نيحجانلا نيحشرتملا تافلم
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،تاداهشلا

ةبستكملا ةينهملا ةربخلا تبثت يتلا لمعلا تاداهش–
باستنا ةداهشب ةقفرم ،صصختلا يف حشرتملا لبق نم
ةـــــبسنلاب ،ةــــينعملا يـــــعامتجالا ناـــمضلا ةـــئيه نــــم ةــــمّلسم
 ،ءاضتقالا دنع ،صاخلا عاطقلا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل

يف حشرتملا فرط نم ىدؤملا لمعلا ةدم تبثت ةداهش–
يعامتجالا وأ ينهملا جامدإلا زاهجب ةصاخلا دوقعلا راطإ
،ءاضتقالا دنع ،دقاعتم ةفصب وأ تاداهشلا يلماح بابشلل

: )طاقن٥ ىلإ٠ نم( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات –٥

رظنلاب ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات ةيمدقأ ديدحت متي
فصن ساسأ ىلع اهطيقنت متيو ،ةقباسملا حتف خيرات ىلإ
.طاقن )٥( سمخ دودح يف ةنس  لك نع  )٥,٠(ةطقن

٣ ىلإ٠ نم( : ءاـــــقتنالا ةــــنجل ءاـــضعأ عـــم ةـــــلباقملا  –٦
: )طاقن

،)١( ةدحاو ةطقن : صيخلتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا–

 ،)١(  ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا–

.)١( ةدحاو ةطقن : ةصاخلا تالهؤملا وأ/و تاردقلا–

تاراـــــبتخالا دــــــحأ نـــــــــــع حــــشرــتملا باـــــيغ يدؤـــــــي:٦ ةداملا
ءاــــضعأ عــــم ةــــلباقملا وأ ،هالـــــعأ2 ةداـــملا يف ةروــــكذملا ةيباتكلا

 .ينهملا ناحتمالا وأ ةقباسملا نم هئاصقإ ىلإ ،ءاقتنالا ةــــنجل

يف نـــــيواستملا نيـــــحشرتملا نيـــــب لـــصفلا مـــتي:7 ةداملا
اقفو ،تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا ريياعملل

 ،ةيباتكلا تارابتخالا لدعم–

،لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا يف اهيلع لصحملا ةمالعلا–

مهل نيذلا ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألا فانصأ–
،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا ءادأ ىلع ةردقلا

.)ديهش ةنبا وأ نبا ( ديهشلا قوقح ووذ–

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف *
متي هنإف ،هالعأ ةروكذملا ريياعملا قيبطت مغر ةبترملا يف
 : اهركذ يتآلا ةيوناثلا ريياعملا قيبطت ،ةيولوألا بسح

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا–

،لهؤملا وأ ةداهشلا ةيمدقأ–

.)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

يف نــــيواستملا نيــــحشرتملا نيـــب لــــصفلا مـــتي :٨ ةداملا
اقفو ،تاداهشلا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا ريياعملل

،)انس ربكألل ةيولوألا ( حشرتملا نس–

جوزتم ،دالوأ هل جوزتم( حشرتملل ةيلئاعلا ةيعضولا–
،)بزعأ ،ةلئاعب لفكتم ،دالوأ نودب

مهل نيذلا ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألا فانصأ–
 ،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا ءادأ ىلع ةردقلا

.)ديهش ةنبا وأ نبا ( ديهشلا قوقح ووذ–

يف نـــــيواستملا نيــــحشرتملا نيـــب لـــصفلا مـــتي:٩ ةداملا
: يتآلا رايعملل اقفو ةينهملا تاناحتمالل ةبسنلاب ةبترملا
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نم ىلعأ المكم انيوكت حشرتملا ةعباتم تبثت ةقيثو–
سفن يف ةقباسملا يف ةكراشملل بولطملا لهؤملا وأ ةداهشلا
،ءاضتقالا دنع ،صصختلا

فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لامعألا تبثت ةقيثو–
 ،ءاضتقالا دنع ،صصختلا  سفن يف حشرتملا

 ،نيجوزتملا نيحشرتملل ةبسنلاب ةيلئاع ةداهش–

،ءاضتقالا دنع ،هتعفد يف حشرتملا قوفت تبثت ةقيثو–

.ءاضتقالا دنع ، حشرتملا ةقاعإ تبثت ةقاطب نم ةخسن–

تاناحتمالا يف ةكراشملل حشرتلا فلم نمضتي:٢١ ةداملا
 .حشرتملا همدقي ةكراشملل ايطخ ابلط ةينهملا

نيفوتسملا نيفظوملا حشرت تافلم نيوكت لامكتسا متي
تاــــــناحتمالا يف ةــــــكراشملل ةــــــيساسألا ةــــينوـــناقلا طورــــــــشلا
ىلع يوتحت نأ بجيو ،ةمدختسملا ةرادإلا فرط نم ةينهملا
: ةيتآلا قئاثولا

،ميسرتلا وأ نييعتلا ررقم وأ رارق نم ةخسن–

فوــــفص يف ةــــيوضعلا ةـــــفص تــــبثت ةداـــــهش نــــم ةــــخسن–
ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملا وأ ينطولا ريرحتلا شيج
.ءاضتقالا دنع ،ديهش )ة( نبا وأ ةلمرأ وأ ينطولا

شــــــيج ءاـــــضعأ نيـــــحشرتملل تاداـــــيز حــــنمت:٣١ ةداملا
ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملا وأ ينطولا ريرحتلا

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،ءادهشلا ءانبأو لمارأو
.امهب

يف نيـــكراــشــملا نيـــحــشرـــتـــملا ىلــــع بــــجــــي :٤١ ةداملا
اذه يف اهيلع صوصنملا ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا
ةيساسألا ةينوناقلا طورشلا  عيمج اقبسم اوفوتسي نأ ،رارقلا
ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل ةبولطملا

يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهتددح يتلا ةحالفلاب ةفلكملا ةرادإلاب
٧١ قــــــفاوملا٩2٤١ ماـــــع ناـــــضمر٧١ يف خرؤــــملا٦82-8٠ مــــقر

 .هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس ربمتبس

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٥١ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

82 قــفاوملا٣٤٤١ ماـــع يـــناثلا عـــيبر٣2 يف رـــئازجلاب رّرــح
.١2٠2 ةنس ربمفون

ينه ظيفحلا دبع دـمحم

02قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج51 يفخّرؤم رارق
تاـــــسسؤملا ةــــمئاق دّدــــحي ،1202 ةــــنس رــــبمسيد
ءارــجإ مــيــظــنــتــل ةــلـــهؤملا نـــيوـــكـــتـــلـــل ةـــيـــموـــمـــعـــلا
تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا
كالسألل ةــيــمــتــنملا بترــلاــب قاـــحـــتـــلالـــل ةـــيـــنـــهملا
.تاباغلا ةرادإب ةصاخلا
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،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

ماع رفص21 يف خّرؤملا541-66 مقر موسرملا ىضتقمب –
رشنو ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس وينوي2 قفاوملا6831
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

62 يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا99-09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
0991 ةــــــنس سراــــــم72 قــــــفاوملا0141 ماــــــــــــــــــع ناضمر لّوأ

ةــبسنــلاــب ،يرادإلا رــيــيستــلاو نييــعــتــلا ةـــطـــلسب قـــلـــعـــتملاو
تاـيدـلـبـلاو تاـيالوـلاو ةــيزــكرملا ةرادإلا ناوــعأو نيفــظوــمــلــل
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

يف خّرؤملا721-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
1102 ةنس سرام22 قفاوملا2341 ماع يناثلا عيبر71
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،تاباغلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

3 يف خّرؤملا491-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك دّدحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

يف خّرؤملا821-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا0202 ةنس ويام12 قفاوملا1441 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام رّرقي

موــــــسرملا نـــــم91 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
3341 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا491-21 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا
نـيوـكــتــلــل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا ةــمــئاــق دــيدحت ىلإ رارــقــلا
تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظنتل ةلهؤملا

كالسألل ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل ةينهملا تاناحتمالاو
.تاباغلا ةرادإب ةصاخلا

ساـــسأ ىلــــع تاـــقباسملا ءارــــجإ مـــيظنت دـــنسي :2 ةداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا ىلإ ،ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
: هاندأ ةروكذملا نيوكتلل
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،تاباغلل يسيئر فيرع *

،تاباغلل فيرع *

.تاباغلل نوع *

نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا يريدم نكمي :5 ةداملا
لكو ،ةجاحلا دنع ،ررقم بجومب اوئشني نأ ،هالعأ ةروكذملا

.ةقحلم ناحتما زكارم ،هصخي اميف

ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا ىلإ ررقملا نم ةخسن غّلبت
ءادتبا ،مايأ )01( ةرشع لجأ يف يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

.هئاضمإ خيرات نم

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :6 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

02قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج51 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس ربمسيد

ينه ظيفحلا دبع دـمحم

 ةحصلا ةرازو

ماـــــــع ىلوألا ىدامج٥٢ يفخّرؤـــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
قحلملا مّمتي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١
١٢ يفخّرؤـــملا كرـــتشملا يرازولا رارقلاب يناثلا

يذلا٢١٠٢ ةنس رياني٥١ قفاوملا٣٣٤١ ماـــــع رفص
ةيمومعلا تاـــســـسؤــــملا فـــيـــنـــــصت ريياعم ددحي
ةـــــحصلل ةــــيموــــمعلا تاــــــسسؤــــملاو ةيئافشتسالا
 .اهفينصتو ةــــيراوـــــــجلا
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،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
،ةحصلا ريزوو
٩١ يف خّرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو١2٠2 ةنــس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

خّرؤملا١82-١2 مــقر يساـــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـــقمبو–
١2٠2 ةـــــــنس وــــــيلوـــــي٧ قــــــفاوـــملا2٤٤١ ماـــــــع ةدــــــــعقلا٦2 يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

دّدحي يذلا5991 ةـــنـــس رـــيارـــبـــف51 قـــفاوـــملا5141 ماـــع ناـــضمر
،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٠٤١-٧٠ مـقر يذـيــفـنتلا موــسرملا ىضتقمبو–
٧٠٠2 ةــنس وــياــم٩١ قـــفاوملا82٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج2

،رئازجلاب ةحالفلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا –

،ةلشنخب تاباغلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا –

،مناغتسمب ةحالفلل ايلعلا ةسردملا –

،ةنتابب تاباغلل ةينطولا ةسردملا –

ةعماجل عباتلا ةيحالفلا مولعلاو ةيرطيبلا مولعلا دهعم –
،1 ةنتاب

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةعباتلا ةصصختملا تايلكلا –
: ةيتآلا

،1 فيطس ةعماجل ةعباتلا ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك *

ةعـباـتـلا ةـيـعارزـلا موـلـعـلاو ةـيـجوـلوـيـبـلا موـلـعـلا ةـيـلـك *
،وزو يزيت ةعماجل

،فلشلا ةعماجل ةعباتلا ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك *

نوكلاو ضرألا مولعو ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك *
،ناسملت ةعماجل ةعباتلا

ةعباتلا ةايحلاو ةعيبطلا مولعو ةقيقدلا مولعلا ةيلك *
،ةركسب ةعماجل

: بترلاب قاحتلالل

،تاباغلل ماع ظفاحم *

،تاباغلل يسيئر ظفاحم *

.تاباغلل مسق ظفاحم *

ساــسأ ىلــــع تاـــــقباسملا ءارـــــجإ مــــيظنت دـــــنسي :3 ةداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا ىلإ ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
: هاندأ ةروكذملا نيوكتلل

،ةنتابب تاباغلل ةينطولا ةسردملا –

،ةلقرو ةعماجل ةعباتلا ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك –

: بترلاب قاحتلالل

،تاباغلل سيئر شتفم *

،تاباغلل يسيئر شتفم *

،تاباغلل شتفم *

.تاباغلل ةقرف شتفم *

ساــسأ ىلـــع تاــــقباسملا ءارــــجإ مــــيظنت دــــنسي :4 ةداملا
ناوعألا نيوكت يزكرم ىلإ ،ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
،ةـــيدملاو لـــجـــيـــجـــب تاـــباـــغــــلا يف نيصصخــــتملا نييــــنــــقــــتــــلا
: بترلاب قاحتلالل
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ةـــــــيئافشتسالا ةــــيموــــمعلا تاـــــسسؤـــــملا ءاـــــشنإ نــــــمضتملاو
،اهريسو اهميظنتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو
،هنم٣2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

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

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

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

١2  يـــف خّرؤملا كرتشملا يرازوــــلا رارـــقــلا ىـــضــتـــقـــمبو–
ريياعم ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني٥١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص

ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيئافشتسالا تاسسؤملا فينصت
،ممتملاو لدعملا ،اهفينصتو ةيراوجلا ةحصلل

: يتأي ام نورّرقي

يرازوــــــلا رارــــقلا نــــم يــــناثلا قــــحلملا ممــــتي: ىلوألا ةداملا
رياني٥١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص١2 يف خّرؤملا كرتشملا

ةيمومعلا تاسسؤملا فينـــــصت رـــيياعم ددـــحي يذلا2١٠2 ةنس
ةـــــــيراوجلا ةـــــحصلل ةـــــيمومعلا تاـــــسسؤــملاو ةـــــيئاــــفشتسالا

ةـــــيمومعلاتاــــسسؤملا فــــينصت صــــخي اـــميف ،اــــهفينصتو
: يتأي امك ،ةيئافشتسالا

: ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا فينصت -أ

ةفنصملا ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق -١
"أ" ةئفلا يف

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

ةفنصملا ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق -٢
"ب" ةئفلا يف

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

ةفنصملا ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق -٣
"ج" ةئفلا يف

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس ربمسيد
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رـــبمتبس٥١ قــــفاوـــــملا٣٤٤١ ماــع رـــــفص٨يفخّرؤـمرارق

ماع نابعش٩١ يفخّرؤـملا رارـقلا لّدـعــي ،١٢٠٢ ةـنس

نييعت نمضتملاو٩١٠٢ ةنس ليربأ٥٢ قفاوملا٠٤٤١

ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ

 .تايفشتسملا حالـصإو ناكسلاو ةـحصلا
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٥١ قـــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع رـــفص8 يف خّرؤـــم رارــــق بــــجومب

ماع نابعش٩١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،١2٠2 ةنس رــبمتبس

ءاضعأ نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا٠٤٤١

ناكسلاو ةحصلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا

 : يتأي امك ،تايفشتسملا حالصإو

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

ريزو الثمم ،نوعرج ةيدان ةديسلاو يليش دمـحم ديسلا  –

،افلختسم اوضعو ،ايساسأ اوضع ،يلاوتلا ىلع ،ةحصلا

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

ريزو اتلثمم ،حالط ءاوح ةديسلاو ناكربأ ةكيلم ةديسلا –

اوــــضع ،يلاوـــتلا ىلـــع ،)ةـــينازيملل ةـــماعلا ةـــيريدملا( ةـــيلاملا

،افلختسم اوضعو ،ايساسأ

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

يناثلا قحلملا “

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

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

تايالولا

وزو يزيت

 ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملا

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

 ةحصلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يحياس قحلا دبع

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربا

لّوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيضاو–



ـه٣٤٤١ ماع بجر٠١٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس رياربف٠١ 24

ةينطولا ةسردملاب ثحاب ذاتسأ ،سميرغ ريمس ّديسلا–
،رئازجلاب لحاسلا ةئيهتو رحبلا مولعل ايلعلا

يلذاـشـلا ةــعـماـجـب ثــحاــب ذاــتـسأ ،يرــصاــن ماـــشــه دّيسلا–
،فراــطـلاــب دـــيدــج نــب

نامحرلا دبع ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،ديعلب رورحأ دّيسلا–
،ةياجبب ةريم

ةــــعماجب ثـــحاب ذاــــتسأ ،يــــفيلخ ناــــمحرلا دــــبع دّيــــسلا–
،ةليسملا

دولوم ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،يسانول رداقلا دبع دّيسلا–
،وزو يزيتب يرمعم

ةينطولا ةسردملاب ثحاب ذاتسأ ،يويقرول ماشه ّديسلا–
،رئازجلاب لحاسلا ةئيهتو رحبلا مولعل ايلعلا

مولعلا ةعماجب ةثحاب ةذاتسأ ،فاحز ةقيفش ةدّيسلا–
،رئازجلاب نيدموب يراوه ايجولونكتلاو

موـــــــلعلا ةــــعماجب ثـــحاب ذاـــتسأ ،زازــــع دـــــمحـم دّيــــسلا–
،رئازجلاب نيدموب يراوه ايجولونكتلاو

موـــــلعلا ةـــــعماجب ثـــــحاب ذاــــتسأ ،موــــسق دـــــمحأ دّيـــــسلا–
،رئازجلاب نيدموب يراوه ايجولونكتلاو

موــلعلا ةـــعماجب ثـــحاب ذاــــتسأ ،ةـــــفلخوب لاــــمك دّيـــسلا–
،رئازجلاب نيدموب يراوه ايجولونكتلاو

موــــلعلا ةــــعماجب ثــــحاب ذاـــتسأ ،رــــهدوب دارــــم دّيــــسلا–
،رئازجلاب نيدموب يراوه ايجولونكتلاو

موـــــلعلا ةــــعماجب ثـــحاب ذاـــــتسأ ،يدـــــمح لـــصيف دّيــــسلا–
،رئازجلاب نيدموب يراوه ايجولونكتلاو

ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،تافصوي نامحرلا دبع دّيسلا–
،سابعلب يديسب سبايل يلاليج

ةينطولا ةسردملاب ثحاب ذاتسأ ،ليدوك دولوم دّيسلا–
،رئازجلاب يلآلا مالعإلل ايلعلا

ةينطولا ةسردملاب ثحاب ذاتسأ ،ينارب دمحأ ديس ّديسلا–
،رئازجلاب تاينقتلا ةددعتملا

ايلعلا ةينطولا ةسردملاب ةذاتسأ ،روعل ميرم ةدّيسلا–
،رئازجلاب ةحالفلل

،١ رئازجلا ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،ندوعسمإ ديعلب دّيسلا–

ةــــيمنت زــــكرمب ةــــمئاد ةــــثحاب ،نــــياروب ةراــــص ةدّيسلا–
،ةروطتملا تايجولونكتلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

قـــــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــــع ىلوألا ىداــــــمــــج٩يـفخّرؤـــــــم رارــــق
خرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد٤١

ربمسيد13 قـــــفاوــــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمــج61 يف
ءاضعأل ةــيمسالا ةـــمئاقلا دّدــــحي يذــــلا0202 ةــــنس

ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنّجللا
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول يجولونكتلا
.ةيديصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩يف خّرؤم رارق بجومب
يـف خرؤـــملا رارـــقــلا مـــمتـيو لدـــعي ،١2٠2 ةـنـس رــبــمـســيد٤١
٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦١
ةـــمئادلا ةيــعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا
ديــصلا ةرازول يــــجولونــــكــــتلا رـــيوـــطتلاو يمــــلعلا ثــــحبلل
: يتأي امك ،ةيديـــصلا تاـــجتنملاو يرــــحبلا

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

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب

ثحبلاو نيوكتلا ةريدم ،يبوقعي ةفيطل ةشئاع ةدّيسلا–
،داشرإلاو

،يرحبلا ديصلا ةيمنت ةريدم ،يتينش ةراص ةدّيسلا–

،تايئاملا ةيبرت ةيمنت ريدم ،نانع ديشر دّيسلا–

تارامثتسالاو ةجمربلا ريدم ،لالعش تيان ريهز ّديسلا–
،نواعتلاو

ةــــمظنأو تاـــيئاصحإلا رـــيدم ،يروـــفيت دـــمحـمأ دّيـــسلا–
،ةيفارشتسالا تاساردلاو  تامولعملا

ديصلا طاسوأ ةعباتمل ريدم ةبئان ،ناكيلو ايسآ ةّديسلا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

.ثحبلل ريدم ةبئان ،يديبعل ةبيسن ةدّيسلا–

ديصلا ةرازول ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب
: ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

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

يرحبلا ديصلا ريزو اهراتخي تايصخش ناونعب
: ةيملعلا اهتءافك ساسأ ىلع ةيديصلا تاجتنملاو

يجاب ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،ةراق ماشه دـمحم دّيسلا–
،ةبانعب راتخم
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عــــمجملل ماــــعلا رــــيدملا ســــيئرلا ،يـــــفيس بــــيرغ دّيــــسلا–
،ةيعانصلا ةعماجلل يرئازجلا

،١ ةديلبلا ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،ةرمعوب قازرلا دبع ّديسلا–

،١ ةديلبلا ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،ةرويدغ نمؤملادبعّديسلا–

،مناغتسم ةعماجب ةثحاب ةذاتسأ ،يليلاوس ةنيد ةّديسلا–

سبايل يلاليج ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،نيتملت رامع ّديسلا–
،سابعلب يديسب

مولعلا ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،سالإ نيمأ دمـحـم دّيسلا–
،نارهوب فايضوب دــمحـم ايجولونكتلاو

مولعلا ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،ةلد دـمـحـم ياشارك دّيسلا–
،نارهوب فايضوب دـمحـم ايجولونكتلاو

دمحأ ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،بوقعيوب رداقلا دبع دّيسلا–
،نارهوب ةلب نب

ةلب نب دمحأ ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،قفوم ميلس دّيسلا–
،نارهوب

ةـــعماجب ثـــحاب ذاـــتسأ ،نيـــجعلب دـــــمحــم نــــيدموب ّديــــسلا–
،نارهوب فايضوب دـمحـم ايجولونكتلاو مولعلا

 .ناسملت ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،يواسوم يلع دّيسلا–

يــــنطولا عـــباطلا تاذ ةـــيملعلا تاــــيعمجلا ناوــــنعب
: ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو مهراتخي

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

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

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

،ةبانعب ”مويبورب“ ةسسؤم سيئر ،ناكرب ريمأ دّيسلا–

،ةياجبب ”ةئيب ضرأ“ ةيعمج نع لثمم ،قارد ميرك ّديسلا–

”مورتسنرام“ ةيعمج نع ةلثمم ،شانحوب ىدجم ةّديسلا–
،ةزابيتب

”ةكينايسأ“ ةيعمج نع لثمم ،يلاليجلب ىفطصم دّيسلا–
،مناغتسمب

”نابيزلا“ ةيعمج نع لثمم ،مارــك قازرــــلا دبــــع دّيــــسلا–
،ةركسبب

”.رئازجلاب ”ناجرملا“ ةيعمج نع لثمم ،يلعوب سايل ّديسلا–

81 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج51 يفخّرؤم رارق
سلجم ءاضعأ نييــــعت نـــمضتي ،2202 ةــــنس يــــفناج
ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

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

قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج51 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي،2202 ةنس يفناج81
يف خّرؤملا373-41 مقر يذيفنتلا موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل
4102 ةــــــنس رــــبمسيد32 قــــفاوملا6341 ماــــع لوألا عـــيبر لّوأ

ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
ســـــلجم يف ،اــــهريسو اـــهميظنتو تاـــيئاملا ةـــيبرتو يرــــحبلا
يرـــحبلا دــــيصلل ةــــمادتسملا ةــــيمنتلل ةــــينطولا ةــــلاكولا ةرادإ

ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،تايئاملا ةيبرتو
: ةدحاو

ديصلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،لسعلب رمعأ دّيسلا–
،اسيئر ،يرحبلا

عاــــفدلا رــــيزو نــــع لثـــمم ،قالــــعوب نــــيدلا لالــــج دّيــــسلا–
،ينطولا

،ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،يزيلم رمع دّيسلا–

فّلــــــكملا رـــــيزولا نـــــع لــــثمم ،نوـــــقعلب رــــــهاط دــــّيسلا–
،ةيلاملاب

فّلكملا رــيزولا نــع ةـــلثمم ،يـــساس نــــب ةزــــيول ةدّيـــسلا–
،مجانملاب

فّلــــكملا رـــيزولا نـــع لــــثمم ،لاــــحرب روـــنلا دــــبع دّيــــسلا–
،ةراجتلاب

،لقنلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،يرحب يلع دّيسلا–

فّلكملا رـيزولا نــع لـــثمم ،رــــماع دوــــليم رــــهاط دّيــــسلا–
،ةئيبلاب

فـــــّلكملا رــــــيزولا نـــــع ةـــــلثمم ،يداـــــنز ةدـــــجام ةدّيـــــسلا–
،ةيديلقتلا ةعانصلاب

،لامعلا نع لثمم ،يفرش ايركز دّيسلا–

.لامعلا نع لثمم ،مياصخلوب ةزمح دّيسلا–

0441 ماــــع لوألا عــــيبر91 يف خّرؤــــملا رارــــقلا ماــــكحأ ىـــــغلت
ءاضعأ نييــــعت نـــمضتملاو8102 ةـــنس رـــبمفون72 قــــفاوملا

دــيصلل ةـــمادتسملا ةـــيمنتلل ةــــينطولا ةــــلاكولا ةرادإ سلـــجم
.لّدعملا ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا
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،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،ىسيع جاح فوؤر–
،اوضع

،ةحايسلاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،يجان ةايح ءامسأ–
،اوضع

،اوضع ،لقنلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،احج تاحرف–

ثحبلل ةماعلا ةيريدملا نع ةلثمم ،ةيدوأ تيآ ةميتخ–
،اوضع ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

ةيمنتلاوثحبلل ينطولا زكرملا ريدم ،يلالجىفطصم–
،اوضع ،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا يف

زـــــكرملل يــــملعلا ســــلجملا ســــيئر ،دـــــيدحلوب ىـــــفطصم–
،تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاوثحبلل ينطولا

،اوضع

نيثحابلا نيمدختسملا نع بختنم لثمم ،يلاليف رهاطلا–
ةيبرتويرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاوثحبلل ينطولا زكرملل
،اوضع ،تايئاملا

نيمدختسملا نع بختنم لثمم ،يونلا نب نيدلا زع–
يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاوثحبلل ينطولا زكرملل نيثحابلا

،اوضع ،تايئاملا ةيبرتو

معد يف نيمدختسملا نع بختنم لثمم ،يبيرغ قراط–
يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملل ثحبلا

،اوضع ،تايئاملا ةيبرتو

دــيصلل ةــيرئازجلا ةــفرغلا نــع لــثمم ،ساــيلإ ىـــفطصم–
.اوضع ،تايئاملا ةيبرتويرحبلا

قفاوملا8341 ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا7102ةنس تشغ3
يرــــــحبلا دــــيصلا يف ةــــيمنتلاوثــــحبلل ينطوـــــلا زـــــكرملا ةرادإ

.مّمتملاولّدعملا ،تايئاملا ةيبرتو

02 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج71 يفخّرؤم رارق
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،2202 ةنس يفناج
يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج71 يف خّرؤم رارق بجومب
سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت،2202 ةنس يفناج02
يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل ينطولا زكرملا ةرادإ

موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،تايئاملا ةيبرتو
2341 ماع ةجحلا يذ82 يف خّرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا
يساسألا نوناقلا دّدحي يذلا1102 ةنس ربمفون42 قفاوملا
يـــــــملعلا عـــــــباـــــطلا تاذ ةــــــــيموـــــــمعلا ةــــــــسسؤــــملل يـــــــجذوــــــــمنلا

821-80 مقر يذيفنتلا موسرملا نم6 ةداملاو ،يجولونكتلاو
ةنس ليربأ03 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر42 يف خّرؤملا

قئاثولاو تاساردلل ينطولا زكرملا ليوحت نمضتملاو8002
ينطو زكرم ىلإ تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ناديم يف

ةدمل ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل
: يتأي امك ،تاونس )4( عبرأ

يرحبلا ديصلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،دلاخ لدجل–
،اسيئر ،ةيديصلا تاجتنملاو

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم ،قالعوب نيدلا لالج–
،اوضع

،اوضع ،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،يرارولنيمل–

،اوضع ،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،سردإ دامع–

،ةيئاملا دراوملاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،ةورقوب رمع–
،اوضع

ةئيهتلاب فّلكملا ريزولا نــع لــثمم ،وـــمح تـــيأ ناوــــضر–
،اوضع ، ةينارمعلا


