
3٤٤1ماع لاوش٦ تبسلا 13 ددعلا

م٢٢٠٢ ةنس ويام٧ قفاوملا نوسمخلاو ةعساتلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

29  ىلإ98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنتميسارم

ةـــــيـنازـيـم ىلإ دامتعا لـيوحـت نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ62 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم371-22 مقر يسائرموسرم
............................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالــصاوملاو دـــيربلاةرازو رـــييسـت

داــــمتعا لــيوحـتو باب ثادـحإ نـمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ62 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤم٤71-22 مقر يسائرموسرم
...........................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لــمعلا ةرازو رـــييست ةــــينازيم ىلإ

سلجم يف ءاضعأ نييــــعت نـــمضتي ،22٠2 ةـــنس لــــيربأ82 قــــفاوملا3٤٤1 ماــع ناــضمر72 يف خرؤــــم671-22 مــــقر يـــسائر موـــسرم
....................................................................................................................................................................................................ةـمألا

زكرملل يساسألا نوناقلا لدعي،22٠2 ةـــنس لــــيربأ82 قــــفاوملا3٤٤1 ماــع ناــضمر72 يف خرؤــــم٥71-22 مقر يذيفنتموسرم
....................................................................................................................................................................................يمالسإلا يفاقثلا

خّرؤملا3٥1-89 مـــقر يذــيفنتلا موسرـملا لدعـي ،22٠2 ةنس ويام7 قفاوملا3٤٤1 ماع لاّوش6 يف خّرؤم٤81-22 مقر يذيفنتموسرم
لودــــجلا يف لـــيجستلل لــــهؤملا بيردـــتلا ةدمو نومضمو لكش ددحي يذلا8991 ةنس ويام31 قفاوملا91٤1 ماع مرحم61يف

....................................................................................................................هئارجإ تايفيكو نييرامعملا نيسدنهملل ينطولا

ةـّيدرفميسارم

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

...............................ةّيروهمجلا ةسائرب ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم

طيسول يلحم بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................مناغتسم ةيالو يف ةّيروهمجلا

نوؤشلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
......................................................................................................................................................................اقباس– ةيجراخلا

نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

تاروشنملاو قئاثولا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................ةيلودلا تاقالعلاويسامولبدلا دهعملاب لئاسولاو

ةيساسألا تآشنملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب لئاسولاو

ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةنيطنسق

كالمأ حلاصم ةيشتفمب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................يراقعلا ظفحلاو ةلودلا

ةينطولا ةلاكولل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل

يف ثحبلا زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................ةيوقاطلل لقاونلا فصن ايجولونكت

ةرازوب ةنيدملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................ةـنـيدملاو نارـمـعـلاو نـكسلا

يمالسإلا سلجملاب نيوضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................................ىلعألا

...............................ةّيروهمجلا ةسائرب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم

ـه3٤٤1 ماع لاوش13٦ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ويام٧ 2
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ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد ءاسؤر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل

ةيرئازجلا ةيميداكألل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................تايجولونكتلاو مولعلل

طيسول نييلحم نيبودنم نييعت نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةّيروهمجلا

ةرازوب ةيرشبلا دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

تاروشنملاو قئاثولا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا دهعملاب لئاسولاو

ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

..............................................لدعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم

...سارهأ قوس ءاضق سلجم سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم

ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةدكيكس

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................تابذبذلل

ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................يفاقثلاو يعامتجالا ناسنإلا ملع يف

.................................تاباغلل ةماعلا ةشتفملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم

...ىلعألا يمالسإلا سلجملاب نيوضع نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

ةيالو يف بئارضلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................سادرموب

يف تايئاصحإلل ةينقت ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب عاضوألا ةعباتمو تاسسؤملا

ةرازوب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................اقباس– مجانملاو ةعانصلا

ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................................تاباغلل

لاغشألا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................اقباس– لقنلاو ةيمومعلا

ريزولا حلاصمب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................................لوألا

ةبقارمل ةينطولا ةلاكولاب نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................تاقورحملا لاجم يف اهطبضو تاطاشنلا

13 ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه3٤٤1 ماع لاوش٦
3م٢٢٠٢ ةنس ويام٧
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ةعماجب نمألاو ةفاظنلا دهعم ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................................2 ةنتاب

................ةعانصلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................فلشلا

ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةيلاملا ةرازو

9 قفاوملا23٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا رارقلا ممتي ،22٠2 ةنس سرام32 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٠2 يف خّرؤم رارق
.........................................................مهسأ تاذ ةكرش،”نيمأتلل ةمارك“ نيمأتلا ةكرش دامتعا نمضتملاو11٠2 ةنس سرام

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ىدل ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام92قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا زكرم

..................ةينوناقلا نوؤشلا ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ11قفاوملا3441 ماع ناضمر01 يف خّرؤم رارق

تاكلتمملاو لئاسولا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ11قفاوملا3441 ماع ناضمر01 يف خّرؤم رارق
............................................................................................................................................................................................دوقعلاو

ةأرملا اياضقوةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

ليربأ٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش7 يف خرؤم رارق
نه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس
......................................................................................................................................... ةزابيت ةيالو - ليعامساوبل بعص عضو يف

ةحصلا ةرازو

وأ تاردخمك ةفنصملا داوملاو تاتابنلا بيترت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر72 يف خرؤم رارق
...........................................................................................................................................................فئالس وأ ةيلقع تارثؤم

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

هحنمو يعامتجالا نامضلا تاــشاعم ةـــميق عـــفر نـــّمضتي ،22٠2 ةــــنس ليربأ٠2 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر91 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................................هعويرو

ـه3٤٤1 ماع لاوش13٦ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ويام٧ 4
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13 ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه3٤٤1 ماع لاوش٦
5م٢٢٠٢ ةنس ويام٧

ماع ناضمر٥٢ يفخّرؤم3٧1-٢٢ مقر يسائرموسرم
لـيوحـت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٦٢ قفاوملا3٤٤1
دـــــــيرـــبلاةرازو رـــــــيـــيســــت ةـــــــيــــنازــــيــــم ىلإ داـــمــتــــعا

.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالــصاوملاو
––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنــس ربمـــسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

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

92 يف خرؤملا81-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تالـــصاوــملاو ديرـــبلا رـــيزول ةصـــصخملا تادامـــتعالا عـــيزوـــت
نوناق بجومب رييســتلا ةيـــنازـــيم نـــم ةـــيـــكلـــساللاو ةيــــكلــــسلا
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
يف دــّيــقــم )جد٠٠٠.٠٠٠.1٤( راـنـيد نوـيــلــم نوــعــبرأو دــحاو
تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردق داــمتعا22٠2 ةنـــس ةيــــنازيــــمل صـــصــــخي :٢ ةّداملا
يف دــّيــقــي )جد٠٠٠.٠٠٠.1٤( راـنـيد نوـيــلــم نوــعــبرأو دــحاو
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو رييست ةينازيم
تارـــــــــمتؤــــملا – ةـــيزـــكرـــملا ةرادإلا''1٠-73 مــــــقر باــــبلا يفو
.''تايقتلملاو

ةـّيميظنتميسارم
تالصاوملاو ديربلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:3 ةّداملا

موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةيكلساللاو ةيكلسلا
ةّيرئازـــــجلا ةّيروــــهـــمـــجلل ةّيــــمــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رــــشــــنــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ليربأ62 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٥2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

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

ماع ناضمر٥٢ يفخّرؤم٤٧1-٢٢ مقر يسائرموسرم
ثادـحإ نـمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٦٢ قفاوملا3٤٤1
ةرازو رـــييست ةــــينازيم ىلإ داــــمتعا لــيوحـتو باب
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لــمعلا

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنـــس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٥2 يف خّرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمــضــتملاو12٠2 ةنـــس ربمـــسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

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

92 يف خرؤملا٠3-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
نامضلاو ليغشتلاو لمعلاريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
ةــــيلاـــــملا نوـــناـــق بـــجوــمب  رــييــستلا ةيـــنازـــيم نم يعامـــتـــجالا
،22٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
عرفلا يف22٠2 ةنسل يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا



ـه3٤٤1 ماع لاوش13٦ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ويام٧ 6

يف خرؤــملا٤٤1-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي7 قفاوـــملا1٤٤1 ماــــع لاوـــش٥1
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا161-٠2 مـــقر يـــسائرلا موسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع لاوش32
،ةمألا سلجم يف وضع نييعت

يف خرؤملا17-22 مـــقر يـــسائرلا موسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو22٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا311-22 مــــقر يـــسائرلا موسرملاىضــتقمبو–
نمضتملاو22٠2 ةنس سرام61 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش31
،ةـمألا سلجم يفنيوضع نييعت

يف خرؤـملا٠31-22 مــــقر يـــسائرلا موسرملاىضــتقمبو–
نمضتملاو22٠2 ةنس سرام82 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٥2
،ةـمألا سلجم يفنيوضع نييعت

: يتأي ام مسري

221 و )3 ةرقفلا(121 نيتداملا ماكحأل اقبط :ىلوألا ةداملا
،تاونس )6( تس ةدمل نّيعُي ،روتسدلا نم )3و2 نيترقفلا(
ةداسلا ،مهبيصنت خــــيرات نـــم ءادــــتبا ،ةـــــمألا ســــلجم يف ءاضعأ
: مهؤامسأ ةيتآلا

،يشورح لولج–

،باقعل دمـحم–

.يحبار رونلا دبع دمـحم–

ةّيـمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــــه رــــشـــنـــي :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

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

ماــع ناــضمر٧٢ يفخرؤــــم٥٧1-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
نوناقلا لدعي،٢٢٠٢ ةـــنس لــــيربأ٨٢ قــــفاوملا3٤٤1
.يمالسإلا يفاقثلا زكرملل يساسألا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

هـــــناوــــنـــعو12–6٤ همـــــقرباب ،لوألا يئزـــجلا عرـــفلا - لوألا
يعامـــتـــجالا نامـــضلا قيداــنص فرـــط نم ةيلاــــملا ةدعاــــــسملا”
ةلودلا باسحل مهقوقح يوذو ايعامتجا مهل نّمؤملا ةدئافل
فشكلل ايرصح ةهجوملا ةيبطلا تامدخلاب لفكتلا نيسحتل
.''91– ديفوك سوريفب ةباصإلا نع

هردـق داـــمــــتعا22٠2 ةـــنـــس ةـــيـــنازـــيم نـــم ىـــغلــي:٢ ةّداملا
راــــنــــيد فلأ نوــــتـــسو ةئامــــعــــستو اــنوـــيلـــم نوـــثالــــثو ةــــثالـــث
يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازـــيم يف دّيقم )جد٠٠٠.٠69.33(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”19–73 مقر بابلا

هردــــق دامـــتــعا22٠2 ةنــــس ةيـــنازيــــمل صـــصـــــخي :3 ةّداملا
راــــنـــــيد فلأ نوـــــتـــسو ةئامـــــعـــســـتو اـــنوـــيلــم نوـــثالـــــثو ةـــثالــــث
لــــمـــعلا ةرازو رــــيــــيســـت ةــــيــــنازـــــيم يف ّديـــــقي )جد٠٠٠.٠69.33(
12–6٤ مقر باــبلا يفو يـــــعامـــتــــجالا ناـــمـــضلاو ليــــغــــشــتلاو
يعامتجالا نامضلا قيدانص فرط نم ةيلاملا ةدعاـــسملا”
ةلودلا باسحل مهقوقح يوذو ايعامـــتجا مهل نّمؤملا ةدئاـــفل
فشكلل ايرصح ةهجوملا ةيبطلا تامدخلاب لفكتلا نيســحتل
.''91– ديفوك سوريفب ةباصإلا نع

ليغشتلاو لمعلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٤ ةّداملا
موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،يعامتجالا نامضلاو
ةّيرئازــــجلا ةّيروهــــمــــجلل ّةيـــمــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رـــــشــــنــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ليربأ62 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٥2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

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

ماــع ناــضمر٧٢ يفخرؤــــم٦٧1-٢٢ مــــقر يـــسائر موـــسرم
نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس لــــيربأ٨٢ قــــفاوملا3٤٤1
.ةـمألا سلجم يفءاضعأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئرّنإ

121و1-29و7-19 داوـــــملا اـــمـــيـــس ال ،روـــتــسدلا ىلع ءانب–
،هـنم )3و2 نيترقفلا(221و )3 ةرقفلا(

2٤٤1 ماع بـــجر62 يف خرؤملا1٠-12 مقر رمألا ىضــــتـــقمبو–
يوـضــعــلا نوــناــقــلا نــمـضـتـملاو12٠2 ةـنـس سراــم٠1 قـــفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

يف خرؤملا٤1-91 مقر يسائرلا موسرـــملا ىضــتــقــمبو–
91٠2 ةنس يفـــناــج72 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج٠2
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا86-91 مقر يسائرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
ةنس ريارــبـــف81 قـــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــــع ةـــيـــناـــثلا ىداــــمـــج31
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو91٠2



13 ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه3٤٤1 ماع لاوش٦
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لوألا لصفلا

ماهملا - رقملا - ةينوناقلا ةعيبطلا

تاذ ةيمومع ةسسؤم يمالسإلا يفاقثلا زكرملا:٢ ةّداملا
،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ،يرادإ عباط
.''زكرملا'' صنلا بلص يف ىعديو

،ةيدمحملا ةيدلب ،رئازجلا عماجب زكرملا رقم نوكي :3 ةّداملا
 .رئازجلا ةيالو

فلــــــكملا رـــيزولا ةياــــصو تـــحت زكرــــملا عـــضوــــي :٤ ةّداملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب

يف ةينطولا ةسايسلا ذيفنت ىلإ زكرملا فدهي :٥ ةّداملا
يمالسإلا ثارتلا ءايحإو اهرشنو ةيمالسإلا ةفاقثلا ةيقرت لاجم
ةلاسرلا مدخيو ةينطولا ةينيدلا ةيعجرملا سسأ ززعي امب

.رئازجلا عماجل ةيراضحلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع زكرملا فلكي ،ةفصلا هذهبو

راهدزا ىلع رهسلاو اهميمعتو ةيمالسإلا ةفاقثلا ثعب –
،ليصألا يمالسإلا ركفلا

،هرشنو هتيقرتو هب فيرعتلاو يمالسإلا ثارتلا ءايحإ –

ةيــــنــطولا تابـــسانـــملاو دايـــعألا ءاــــيحإ يف ةمـــهاــــسملا –
،ةينيدلاو

اهيلع ةظــــفاــــحملاو تاــــطوـــطـــخـــملا عـــمــــج يف ةمــــهاــــسملا –
،كلذ ةيقرتو ،اهنم ةدافتسالا ليهستو

ةيمارلا تاردابملا لكو يمالسإلا يفاقثلا عادبإلا عيجشت –
ةهجوملا كلت اميس ال ،ةيمالسإلا ةيفاقثلا ةطشنألا ةيقرت ىلإ
،بابشلا ىلإ

ةفاقـــــثلاب ةلـــصلا تاذ ةـــطــــشنألا يف ةأرـــملا جاـــمدإ عيـــجــشت –
،ةليصألا ةيمالسإلا

ةدئافل  ةهجوملا ةيراوجلا ةيفاقثلا ةطشنألا يف ةكراشملا –
،نينطاوملا

يف ةيفاقثلاو ةينيدلا صصحلا طيشنت يف ةمهاسملا –
،ةفلتخملا مالعإلا لئاسو

زربي امب تاراضحلاو تافاقـثـلا نيب راوحلا عيـجـشـــت –
،رئازجلل ةليصألا ةيمالسإلا ةفاقثلا ةيصوصخ

ةدــئاـفــل ةيمالسإ ةـيـفاـقــث تاــطاـشــن ةجمرب يف ماهسإلا –
،جراخلاب ةميقملا ةينطولا ةيلاجلا

اهتقفارمو ةلجسملا تايعمجلل ةيفاقثلا ةطشنألا قيسنت –
.اهجماربو اهتطشنأ يف

صوصنملا ماهملا قيقحت لجأ نم زكرملا ىلوتي :٦ ةّداملا
: يتأي ام ،هالعأ اهيلع

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبــساـــحملاب قلـــعتــملاو٠991 ةنــس تـــشـــغ٥1 قـــفاوــــملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

61٤1 ماع رفص91 يف خرؤـملا٠2-٥9 مــــقر رــمألا ىضـــتقمبو –
،ةبــساـــحملا سلـــجمب قلـــعتملاو٥991 ةنـــس وــيلوي71 قــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ماع رفص٠2 يف خرؤملا٤٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وـــينوي٥1 قــــفاوملا91٤1
،يفاقثلا

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنــس ويـــلوـــي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤـــملا٠1-11 مـــقر نوــــناــقلا ىضتقمبو –
لدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1
،ممتملاو

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

3 يف خرؤملا1٠-٤1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنـس رياــني٥ قـــفاوـــملا٥3٤1 ماع لوألا عيبر
وأ ةيمومعلا ينابملاو نكامألاو تاسسؤملا ةيمست تايفيك
،اهتيمست ةداعإ

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

يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنـس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
  ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا221-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا22٠2 ةنس سرام71 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤1
،هرييستو رئازجلا عماج ميظنت

يف خرؤملا21٤-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8991 ةنـس رــبـــمــــسيد7 قـــفاوـــملا91٤1 ماـــــع نابــــعــــش81
تاـــمدـــخلا نع ةــــجتاــنلا تادئاـــعلا صيـــصــخت تايـــفــيك ددـــحي
ىلع ةداـــيز ةيـــموــمعلا تاســــسؤملا اهب موــــقت يتلا لاغــــشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم

يف خرؤملا613 -1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو1٠٠2 ةنس ربوتكأ61 قفاوملا22٤1 ماع بجر82
،يساسألا هنوناق ديدحتو يمالسإلا يفاقثلا زكرملا ثادحإ

: يتأي ام مسري
يـــساــــسألا نوــــناـــــقلا موـــسرـــملا اذــــــه لدــــعـــــي :ىلوألا ةّداملا

يذيفنتلا موسرملا بجومب ثدحملا ،يمالسإلا يفاقثلا زكرملل
ربوتكأ61 قفاوملا22٤1 ماع بجر82 يف خرؤملا613-1٠ مقر

: يتأي ام قفو كلذو ،هالعأ روكذملاو1٠٠2 ةنس
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تاودنلاو ضراعملاو تايقتلملا يف ةكراشملا وأ/و ميظنت –
،ةيفاقثلاو ةيملعلا تارضاحملاو ةيساردلا مايألاو

لاجم يف كيتايديمو ةعلاطملل تاعاقو تابتكم ةئيهت –
،هصاصتخا

تالاجملا فلتخم يف لمع تاشروو ةيملع داون نيوكت –
تاـعوـمـجملاو يبرـعـلا طخلا اـمـيس ال ،ةـيــمالسإلا ةــيــفاــقــثــلا
،كلفلا ملعو ةيتوصلا

ةبوتكملا( مئاعدلا لكو لئاسولاو تاودألل لثمألا لالغتسالا –
ةلـــيـــفكلا تازـــيهــــجـــتلا لكو )ةيـــمـــقرلاو ةروـــصملاو ةيـــعـــمسلاو
،هماهم ليهستب

عــيمـــج ىلع تالـــجملاو تايرـــشنلاو تاعوبـــطملا رادــــصإ –
نامضو ةيملعلا تارضاحملاو تايقتلملا لامعأ قيثوتو مئاعدلا

،اهرشن

،ةيرصبلا ةيعمسلا ةيفاقثلا داوملا جاتنإ يف ماهسإلا –

يف ةيلودلاو ةينطولا تاسسؤملاو تائيهلا عم نواعتلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هطاشن لاجم

ماـمـتـهالا تاذ ةـيـفاـقــثــلا تاسسؤملا عــم ةــمأوــت ةــماــقإ –
.كرتشملا

رارق بجومب تايالولا يف زكرملل عورف أشنت:٧ ةّداملا
فاـقوألاو ةـيــنــيدــلا نوؤشلاــب فــلــكملا رــيزوــلا نيب كرــتشم
 .ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو

زكرملل رثكأ وأ عرف ءاشنإ ،ةجاحلا دنع ،نكمي:٨ ةّداملا
نوؤشلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ةيالولا يف

ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو فاقوألاو ةينيدلا
.ةيمومعلا ةفيظولاب

ةدئافل نطولا جراخ زكرملل عورف ءاشنإ نكمي :٩ ةّداملا
،اهريسو اهميظنت ددحي موسرم بجومب ،ةينطولا ةيلاجلا

 .ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا عم رواشتلا دعب

يناثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

،ماع ريدم هّريسيو هيجوت سلجم زكرملا ريدي:٠1 ةّداملا
.يملع سلجمب دوزيو

بجومب هعورفو زكرملل يلخادلا ميظنتلا ددحي:11 ةّداملا
فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو

لوألا مسقلا

هيجوتلا سلجم

ريزولا هسأري يذلا هيجوتلا سلجم نّوكتي :٢1 ةّداملا
: نم ،هلثمم وأ فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم –

،اوضع ،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،اوضع

،اوضع ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،قوقحلا يوذو نيدهاجملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،اوضع

ثـــحــبلاو يلاــــعلا مــيــلعـــتلاب فلـــــكملا رـــيزولا نـــــع لثــــمم –
،اوضع ،يملعلا

،نيــيـــنــــهملا ميلــــعتلاو نيوـــكتلاب فلـــكملا رـــيزولا نع لثـــمم –
  ،اوضع

،اوضع ،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،تاـيـئاصحإلاو ةـنـمـقرـلاـب فـلـكملا رــيزوــلا نــع لــثمم –
،اوضع

.اوضع ،رئازجلا عماج ديمع نع لثمم –

هيجوتلا سلجم تاعامتجا يف زكرملل ماعلا ريدملا كراشي
.هتنامأ ىلوتيو ،ةيراشتسا ةفصب

يأب نيعتسي نأ ،ءاضتقالا دنع ،هيجوتلا سلجم نكميو
ةجردملا لاغشألا يف هدعاسيو هديفي نأ هنأش نم ءفك صخش
.لامعألا لودج يف

اميف صوصخلا ىلع هيجوتلا سلجم لوادتي:31 ةّداملا
: يتأي

،هعورفو زكرملل يلخادلا ميظنتلا عورشم –

،هعورفو زكرملل يلخادلا ماظنلا عورشم –

تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلل ةضيرعلا طوطخلا –
،زكرملا طاشنل

،تاباسحلاو ةينازيملا عورشم –

تاقفصلاو تاقافتالاو تايقافتالا ماربإل ةماعلا طورشلا –
،دوقعلاو

،عورفلا ءاشنإ –

،زكرملا ريوطت قافآ –

ةدامع عم قيسنتلاب اهصيصختو اياصولاو تابهلا لوبق –
،رئازجلا عماج

.اهلئاصحو زكرملا تاباسحو طاشنلا نع يونسلا ريرقتلا –

.ماعلا ريدملا هيلع اهضرعي ىرخأ ةلأسم يأ
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،نيريدم –

،حلاصم ءاسؤر –

.بتاكم ءاسؤر –

بجومب بتاكملا ءاسؤرو حلاصملا ءاسؤرو نوريدملا ّنيعي
ءانب ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نم رارق
لاكشألا قفو مهماهم ىهنتو ،ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع
 .اهسفن

نــم رارــــقب تاــــيالوـــلاب عورـــفلا ورـــيدـــم نّيـــــعي :٢٢ ةّداملا
حارتقا ىلع ءانب ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا

.اهسفن لاكشألا قفو مهماهم ىهنتو ،ماعلا ريدملا نم

يف موقيو ،زكرملا رييست ماعلا ريدملا ىلوتي :3٢ ةّداملا
 : يتأي امب ،راطإلا اذه

ةاـــيــحلا لاـــمعأ عــيـــمج يفو ةلادــــعلا مامأ زـــكرـــملا ليــــثــــمت –
،ةيندملا

،زكرملل يلخادلا ماظنلا عورشم دادعإ –

،زكرملل يلخادلا ميظنتلا عورشم دادعإ –

،زكرملل يلاملاو يرادإلا رييستلا –

،اهزاـــجنإ ىلع رهـــسلاو ،لاـــمـــعألا جـــمارـــب عيراــــشم حارـــــتقا –

،نيمدختسملا عيمج ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا ةسرامم –

ىرخأ ةقيرط اهيف رّرقتت مل يتلا فئاظولا يف نييعتلا –
،نييعتلل

،ةينازيملا عورشم دادعإو حارتقا –

عيرشتلا راطإ يف قافتا وأ ةيقافتا وأ دقع وأ ةقفص لك ماربإ –
،امهب لومعملا ميظنتلاو

،اهيلع قداصملا هيجوتلا سلجم تارارق ذيفنت –

هلاسرإو زكرملا تاطاشن نع يونسلا ريرقتلا دادعإ –
،هيلع هيجوتلا سلجم ةقداصم دعب يصولا ريزولا ىلإ

ةقفاوملا دعب ،هقيبطتو يلخادلا ماظنلا مارتحا ىلع رهسلا –
.هيلع

ةينازيمل يسيئرلا فرصلاب رمآلا وه ماعلا ريدملا نوكي
 .زكرملا

ىلإ هءاضــمإ ضّوفي نأ ماـــــعلا رـــيدـــملا نـــكـــمـــــــي :٤٢ ةّداملا
عيرشتلل اقبط ،تايالولا يف زكرملا عورف يريدم ىلإو نيريدملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

ثلاثلا مسقلا

 يملعلا سلجملا

ءادبإ ىلوتت ةيراشتسا ةئيه يملعلا سلجملا:٥٢ ةّداملا
 .زكرملل يملعلا طاشنلا يف يأرلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع موقي ،ةفصلا هذهبو

نيترم ةيداع ةرود يف هيجوتلا سلجم عمتجي :٤1 ةّداملا
يذلا هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،لقألا ىلع ،ةنسلا يف )2(
ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب تاعامتجالا لامعأ لودج ددحي
.ماعلا

.هسيئر نم بلطب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ نكميو

ءاضعأ ىلإ لامعألا لودجب ةبوحصم تاءاعدتسالا لسرت
خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥1( رـــشــع ةســمــخ لـــبق ســــلجملا
ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذه ّصلقي نأ نكميو ،عامتجالا
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود

)3( ثالث ةدمل ،هيجوتلا سلجم ءاضعأ نّيعي :٥1 ةّداملا
فلــــكـــملا رــــيزولا نم رارـــق بـــجوـــمب ،ديدــــجـــتلل ةلباـــق تاوــنـــس
يتلا تاطلسلا حارتقا ىلع ءانب ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب
.اهيلإ نومتني

.مهفئاظو ءاهتناب نيينعملا ءاضعألا ةيوضع ةرتف يهتنتو
بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يفو
.ةيوضعلا ةدم ءاضقنا ةياغ ىلإ اهسفن لاكشألا

روضحب ّالإ هيجوتلا سلجم تالوادم حصت ال :٦1 ةّداملا
باصنلا لمتكي مل اذإو ،لقألا ىلع هئاضعأ نم )2/3( يثلث
حصتو ،ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا لالخ ٍناث عامتجا دقعي
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،سلجملا تالوادم

ةـــيـــبلــــغألاب هــــيــجوــتلا سلـــجم تارارـــق ذـــخــــتُت :٧1 ةّداملا
يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ ددعل ةطيسبلا

.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع

رضاحم يف هيجوتلا سلجم تالوادم نّودت :٨1 ةّداملا
صاخ لجس يف لجست مث ،ةسلجلا بتاكو سيئرلا اهعقوي
اموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ لسرتو ،هيلع رّشؤمو مّقرم
.اهيلع قفاويل يصولا ريزولا ىلإ ةيلاوملا

اموي )٠3( نيثالث دعب ةذفان تالوادملا حبصت :٩1 ةّداملا
متي ةياصولا نم حيرص ضارتعا ةلاـــح يف ّالإ ،اهـــــلاــــسرإ نــــــم
.لجألا اذه لالخ هغيلبت

يناثلا مسقلا

ماعلا ريدملا

ىلع ءانب ،موسرم بجومب ماعلا ريدملا نّيــــعي :٠٢ ةّداملا
،فاـــــقوألاو ةيـــنـــيدلا نوؤـــشلاب فـــلـــكملا رــــــيزوـــلا نـــم حارــتـــقا

.اهسفن لاكشألا قفو هماهم ىهنتو

: نم لك  ماعلا ريدملا دعاسي :1٢ ةّداملا

حلاصملا نيب قيسنتلاب صوصخلا ىلع فلكي ،ماع نيمأ –
ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب ،موسرم بجومب نيعي ،ةيرادإلا
قـفو هـماـهـم ىـهـنـتو ،فاـقوألاو ةـيـنــيدــلا نوؤشلاــب فــلــكملا
،اهسفن لاكشألا
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طاشن لاــجمب ةــلصلا تاذ ةــيــمـــلـــعـــلا عـــيراشملا ةسارد –
،زكرملا

،زكرملل تاونسلا ةددعتمو ةيونسلا ةيملعلا جماربلا دادعإ –

.اهمييقتو ةيملعلا لامعألل ةيرودلا ةليصحلا دادعإ –

ةيمارلا ريبادتلا لك حرتقيو يملعلا سلجملا سردي امك
.زكرملل يملعلا طاشنلا ةيقرت ىلإ

لثمم هـــسأرـي يذلا يملـــعلا سلـــجــملا لـــكــــشـــتي :٦٢ ةّداملا
ريزولا اهراتخي ةيملع تاءافك )٥( سمخ نم ،يصولا ريزولا
ءاربخلاو ةذتاسألا نيب نم فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا

يتآلا ءاضعألا بناج ىلإ يملعلاو ينيدلاو يفاقثلا لاجملا يف
: مهركذ

،ىلعألا يمالسإلا سلجملا نع لثمم –

،يندملا عمتجملل ينطولا دصرملا نع لثمم –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةحايسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،رئازجلا عماجل يملعلا سلجملا نع لثمم –

،زكرملل ماعلا ريدملا نع لثمم –

ةــــــيـــمالــسإلا تاروــــشنـــملل ةــــيـــنـــطولا ةســـــسؤــــملا لـــثــــمم –
.’‘رصعلا ’‘

ًارظن صخش يأب ةناعتسالا يملعلا سلجملا نكمي امك
.هلامعأ لودج يف هدعاسي نأ هنأش نم هتءافكل

.يملعلا سلجملا ةنامأ زكرملل ةيرادإلا حلاصملا ىلوتت

يملعلا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت:٧٢ ةّداملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

)٤( عبرأ ةدمل يملعلا سلجملا ءاضعأ نّيعي :٨٢ ةّداملا
فـلـكملا رـيزوـلا نـم رارـق بجومب دــيدــجــتــلــل ةــلــباــق تاوــنس
تائيهلا نم حارتقا ىلع ءانب ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب
.اهيلإ نومتني يتلا ةيرازولا رئاودلاو

نيترم ةيداع ةرود يف يملعلا سلجملا عمتجي:٩٢ ةّداملا
.هــــســـيئر نـــم ءاــــعدـــتــسا ىلع ءاـــــنب ةنـــــسلا يف ،لــقألا ىلع ،)2(
ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو
)2/3( يثلث وأ زكرملل ماعلا ريدملا نم بلطب وأ هسيئر نم
.هئاضعأ

قفاويو ،يلخادلا هماظن يملعلا سلجملا دعي :٠3 ةّداملا
.هيلع

ثلاثلا لصفلا

ةيماتخو ةيلام ماكحأ

تامدخلاو زكرملا يف طارخنالا فيلاكت ددحت :13 ةّداملا
نوؤشلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب هيف ةمدقملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو فاقوألاو ةينيدلا

: يتأي ام ىلع زكرملا ةينازيم لمتشت:٢3 ةّداملا

: تاداريإلا باب يف •

،ةلودلا اهمدقت يتلا رييستلا تاناعإ –

تاسسؤملاو ةيلحملا تاعامجلا نم ةلمتحملا تامهاسملا –
،ةيمومعلا تائيهلاو

.انوناق ةلوبقملا اياصولاو تابهلا –

.زكرملا طاشنب ةطبترملا تاداريإلا لك

: تاقفنلا باب يف •

،رييستلا تاقفن –

.زيهجتلا تاقفن –

.هتاطاشن لاجمب ةلصلا تاذ ىرخألا تاقفنلا لك

ةبساحملا دعاوقل اقبط زكرملا تاباسح كسمت :33 ةّداملا
وأ هنّيعي بساحم نوع ىلإ ةبساحملا دنستو ،ةيمومعلا

هماهم نوعلا اذه سراميو .ةيلاملاب فلكملا ريزولا هدمتعي
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط

يلام بقارم زكرملل ةيلاملا ةبقارملا ىلوتي :٤3 ةّداملا
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا هنّيعي
.امهب لومعملا

،موسرملا اذهل ةفلاــخملا ماـــكــحألا عيـــمـــج ىـــــغلت:٥3 ةّداملا
يف خرؤملا613 -1٠ مقر يذيفنتلا موــسرملا ماــكحأ امـــيس ال
نمضتملا و1٠٠2 ةنس ربوتكأ61 قفاوملا22٤1 ماع بجر82
.يساسألا هنوناق ديدحتو يمالسإلا يفاقثلا زكرملا ثادحإ

ّةيـــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رــشـــنــــي:٦3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ82 قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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: ةيتآلا قئاثولاب قفري نأ بجيو

يف رتسام ةداهش وأ يرامعم سدنهم ةداهش نم ةخسن –
،اهتلداعمب فرتعم ةداهش وأ ةيرامعملا ةسدنهلا

.''حشرتملا فيرعت ةقاطب نم ةخسن –

نيسدنهملا ةباقنل يلحملا سلجملا ىلع بجي:6 ةداملا''
بيردتلا يترود ةجمرب يف رابتعالا نيعب ذخأي نأ نييرامعملا
مقر يذيفنتلا موسرملا نم٠1 ةداملا يف امهيلع صوصنملا

ةنس ويام31 قفاوملا91٤1 ماع مرحم61 يف خّرؤملا89-3٥1
بسح بيردتلا يبلاط بيترت ،هالعأ روكذملاومّمتملا ،8991
.بلطلا عاديإ خيرات

نييرامعـملا نيــسدنــهــملا ةــباقــنل يلــــحملا سلـــجملا ددــــحـــي
فرشملاب بردتملا يرامعملا سدنهملا طبرت يتلا تاقالعلا

.''بيردتلا ىلع

: بيردتلا نم ىفعي :21 ةداملا''

نيذلا ءارجألا وأ نوفظوملا نويرامعملا نوسدنهملا –
ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا حلاصم ىدل ةفصلا هذهب اوسرام
وأ ةيـــموــمـــعلا تاـــساردلا بــتاـــكمو ةيـــموـــمعلا تاســسؤملاو
ةسدنهلل يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف ثحاب ذاتسأ ةفصب
،تاونس )٥( سمخ نع لقت ال ةدمل ةيرامعملا

سدنهم ةنهم اوسرام نيذلا نويرامعملا نوسدنهملا –
نع ةرداص ةداهشب وأ دامتعاب ةتبثم ،جراخلا يف يرامعم
.ينعملا دلبلل ةينهملا ةباقنلا ةئيه

ينطولا سلجملا فرط نم بيردتلا نم ءافعإلا ردصي
سلـجملا رـيرـقـت ىلع ءاـنـب نييراـمـعملا نيسدــنــهملا ةــباــقــنــل
سدنـــهـــملا نّـكميو ،نييرامـــــعملا نيــسدنــــهملا ةباـــقنل يلـــحملا
ينطولا لودجلا يف هليجست بلط نم ينعملا يرامعملا
.نييرامعملا نيسدنهملل

ووذ نويرامعملا نوسدنهملا ،بيردتلا نم كلذك ىفعيو
ةفصلا هذهب يلصألا مهدلب يف نودمتعملا ةيبنجألا تايسنجلا

ةقثومو اهب فرتعم يرامعم سدنهم ةداهش ىلع نولصاحلاو
.ةيرئازجلا ةلودلا فرط نم

تايسنج نم نييرامعملا نيسدنهملا ةيحالص ةدم ددحت
نيتنسب نييرامعملا نيسدنهملل ينطولا لودجلا يف ةيبنجأ
.لاكشألا سفنب ددجتو ،)2(

تاـــيــســـنج نم نيـــيراـــمعملا نيـــسدنـــهملا ليــــجست عــضـــخي
مارتحال نييرامعملا نيسدنهملل ينطولا لودجلا يف ةيبنجأ
.''لثملاب ةلماعملا دعاوق

ةّيــمــسّرلا ةدـــيرــجلا يف موــــسرــملا اذـــه رــشــنـــي :3 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام7 قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش6 يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

نامحرلا دبع نب نميأ

3٤٤1 ماع لاّوش٦ يفخّرؤم٤٨1-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
يذــيفنتلا موـسرـملا لدعـي ،٢٢٠٢ ةنس ويام٧ قفاوملا

قفاوملا٩1٤1 ماع مرحم٦1يفخّرؤملا3٥1-٨٩ مـــقر
نوــــمـــضــمو لـــكـــش ددـــحي يذـــلا٨٩٩1 ةــــنــــس وـــياـــــم31
لودـــــجلا يف لـــــيـــجــســتلل لــــــهؤـــملا بـــيردــــتلا ةدـــمو
.هئارجإ تايفيكو نييرامعملا نيسدنهملل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا3٥1-89 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا8991 ةنس ويام31 قفاوملا91٤1 ماع مرحم61

لودجلا يف ليجستلل لهؤملا بيردتلا ةدمو نومضمو لكش
،مّمتملا ،هئارجإ تايفيكو نييرامعملا نيسدنهملل ينطولا

يف خّرؤملا٠31-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

72يف ّخرؤملا981-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا8٠٠2 ةنس ويلوي لّوأ قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،مّمتملاو لّدعملا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

موسرملا ماكحأ ضعب موسرملا اذه لّدعي:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا91٤1 ماع مرحم61 يف خّرؤملا3٥1-89 مقر يذيفنتلا

بيردتلا ةدمو نومضمو لكش ددحي يذلا8991 ةنس ويام31
نييرامعملا نيسدنهملل ينطولا لودجلا يف ليجستلل لهؤملا

.مّمتملا ،هئارجإ تايفيكو

موـــسرـــملا نــــم21و6و٥ داوــــملا ماـــكـــحأ لّدـــعــــت:٢ ةّداملا
قفاوملا91٤1 ماع مرحم61 يف ّخرؤـــملا3٥1-89 مقر يذيفـــنتلا

اـمـــك رّرـــحتو ،هالـــعأ روـــكذــملاومّمـــــتملا ،8991 ةنـــــس وياــــم31
: يتأي

ســــيئر ىلإ بــــيردــتلا بلـــط حــشرــتــملا لـــسرــــي :٥ ةداملا''
صــتــخــملا نيــيرامـــعملا نيـــسدنــهــملا ةباقـــنل يلـــحملا سلــــجملا
.ايميلقإ
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،ةيرشبلا دراوملل اريدم هتفصب ،رونوب ظيفحلا دبع–

طيحملاو ايسونايقوأل ريدم بئان هتفصب ،يشامول حبار–
11 نم ءادتبا ،ايسونايقوأو ايسآل ةماعلا ةيريدملاب يداهلا
،1202 ةنس ربمسيد

4 نم ءادتبا ،ايسورل ريدم بئان هتفصب ،ديص نيمأ–
.2202 ةنس رياربف

–––––––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اضردـمــــحمدّيسلا ماـــهمىهـنت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

نوؤـــشلا ةرازوب نــيوـــكـتلل رـــيدم بئاـــن هــتـــفـــصب ،لســــعلوــــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– ةيجراخلا

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
بئاـن ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرــبأ62
ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم
.جراخلاب

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رياربف لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

ريدم بئان هتفصب ،طبارم ليعامسإدّيسلا ماهم ،2202 ةنس
نوؤشلا ةرازوب ةصصختملا ةيلودلا تاسسؤملاو جماربلل
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرــبأ42
يسامولبدلا دهعملاب لئاسولاو تاروشنملاو قئاثولا

.ةيلودلا تاقالعلاو

––––––––––

3441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
تشغ لّوأ نم ءادتباىهنت ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا

قئاثولل اريدم هتفصب ،ديز نب يلالهدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
تاــقالــعلاو يـــساـــمولبدلا دهعـملاب لئاـــــسولاو تاروشــــنملاو
.ةيلودلا

قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ42
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––

3441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فوؤرلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا

،ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،يدياز
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسائرب ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.ةّيروهمجلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا
اـمـهـنـم لـك فـيـلـكـتـل ،ةّيروهـمجلا ةساـئرـب ،اـمـهاـمسا يتآلا

: ىرخأ ةفيظوب

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ينابيش ريمس–

.تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،زامزم ءارهزلا ةمطاف–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ42
.مناغتسم ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول يلحم

––––––––––

3441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يــحتــفدّيــسلا ماهـــمىـــهنــت ،2202 ةـــنـــس لــيرـــبأ42 قــــفاوـــــملا

ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم هتفصب ،يلياطس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مناغتسم

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

3441 ماع ناضمر52 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا
.اقباس– ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيـتآلا ةداسلا ماــهــمىهنت ،2202 ةــنس لــيرــبأ62 قـــفاوملا
: اقباس– ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ،مهؤامسأ

ةّيدرف ميسارم
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قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.لدعلا ةرازوب لئاسولاو ةيساسألا تآشنملا

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،بوطعم ةياب ةّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

،لدعلا ةرازوب لئاسولاو ةيساسألا تآشنملل ةريدم اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.ةنيطنسق ءاضق سلجمل ماعلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
مساقلبدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

هفيلكتل ،ةنيطنسق ءاضق سلجمل اماع انيمأ هتفصب ،يداوج
.ىرخأ ةفيظوب

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62

.يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربوتكأ81 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

اشتفم هتفصب ،رهازوب يناغلا دبع دّيسلا ماهم ،1202 ةنس
ءاغلإ ببسب ،يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب

.لكيهلا

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ42
ثـــحبلا جئاـــتن نيــمـــثـتل ةيـــنــطوـــلا ةلاـــكوــلل ةـــماــــعلا

.ةيجولونكتلا ةيمنتلاو

––––––––––

3441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىوجن ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا
جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولل ةماع ةريدم اهتفصب ،شومد
.ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرــبأ62
لـــــــقاوــــنلا فـــصـــن اــيـــجوـــــلوــــنـــكــت يف ثــــحـــبلا زـــكرـــم
 .ةيوقاطلل

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قحلا دبعدّيــسلا ماـهمىهــنت ،2202 ةـــنـس لـيرــــبأ62 قـــفاوـــملا

فصن ايجولونكت يف ثحبلا زكرمل اريدم هتفصب ،ديرك نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيوقاطلل لقاونلا

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةنيدملل ماعلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شربلدـمحمّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةنيدملل اماع اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيوضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.ىلعألا يمالسإلا سلجملاب

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا
يــــمالـــسإلا سلـــجــملاب نيوــــضــع امهتــــفـــصب ،امهامـــسا يـــــتآلا
: ىلعألا

،يفلخ ةليسو–

.يغابد ميركلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةساـئرـب نييـعـتــلا نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرــبأ62
.ةّيروهمجلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا
: ةّيروهمجلا ةسائرب ،امهامسا

،تاساردلل اريدم ،ينابيش ريمس–

.صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،زامزم ءارهزلا ةمطاف–
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،مناغتسم ةيالو يف ،يواتخ باهولا دبع–

.جيريرعوب جرب ةيالو يف ،راقنموب ديجملا دبع–

–––––––––––––––––

3441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلياطس يحتف دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا

.نازيلغ ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
ةــــيلاــجلاو ةــيــجراـــخلا نوؤـــــشلا ةرازوـــب ةـــيرــشـــبلا
.جراخلاب ةينطولا

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمـــحم دـــّيـــــسلا نـــّيــــعـــي ،2202 ةـــنـــس لـــيرـــبأ62 قــــفاوــــملا

نوؤشلا ةرازوـب ةـيرشبـلا دراوــمــلــل ارــيدــم ،لسعـــلوـــب اـــــضر
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
قئاثولا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ42
يــساــمولــبدلا دهعـــملاب لئاـــسوـــلاو تاروـــــشـــنــملاو
.ةيلودلا تاقالعلاو

––––––––––

3441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رصاندـمحم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا

دــهعــملاب لئاـــسولاو تاروـــشنــملاو قئاـــثوـــــلل ارــــيدـــم ،ةيـــلــقاـــسب
.ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
قوف ريفس نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا
.ةّيبعّشلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
حلاـــص دنــحم ّديــــسلا ّنيــــــعي ،2202 ةــــنـــس ليرـــبأ62 قــــفاوــــــملا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اضّوفمو ةداعلا قوف اريفس ،يزوجعل
،ةيبرعلا لودلا ةعماج فرصت تحت ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا
.2202 ةنس سرام9 نم ءادتبا

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ءاسؤر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62

مالـــعإلا ةــمــظـــنأو ةـــنــمـــقرـــلل ةــــماــعلا ةـــيرـــيدـــملا يف
.ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

ةـنـمـقرــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا يف تاسارد ءاسؤر ،مـهؤاــمسأ

: ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو

،نامركوب ميرم–

،ناكرب نيدلا رون–

.يناميلس ديشر–

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئازجلا ةيميداكألل

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

شرـــطــل حـــبار دّيـــسلا نّيــــعي ،2202 ةنــــس ليرـــبأ62 قـــفاوـملا

موــــلـــعــلل ةـــيرئازــــجلا ةـــيــــمـــيداــــكألل اــــماــــع اـــنـــيـــمأ ،ةـــجلـــثوــــب

.تايجولونكتلاو

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

3441 ماع ناضمر32 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمـــضــتي ،2202 ةنـــس ليرــــبأ42 قـــفاوــــملا

ضـــعب يف ةّيروـــهمــجلا طيـــسول نيــــيلحم نيبودـــنم
.تايالولا

––––––––––

3441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةّيروهمجلا طيسول نييلحم نيبودنم

،وزو يزيت ةيالو يف ،ناكيإ ريديإ–

،ةدكيكس ةيالو يف ،يوضم نيدلا حالص–

،ةملاق ةيالو يف ،ةشئاعوب نيدلا رون–
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قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
.لدعلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا
: لدعلا ةرازوب ،امهامسا

،ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم ،بوطعم ةياب–

.لئاسولاو ةيساسألا تآشنملل اريدم ،يداوج مساقلب–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجم سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.سارهأ قوس ءاضق

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يبيطش نيساي دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

.سارهأ قوس ءاضق سلجمل اسيئر
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا بئانلا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.ةدكيكس ءاضق سلجم ىدل

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ملاسوب ميهاربإ دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

.ةدكيكس ءاضق سلجم ىدل اماع ابئان

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.تابذبذلل ةينطولا ةلاكولل

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ديرك نب قحلا دبع ّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

.تابذبذلل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
زكرم ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ42
يعامتجالا ناسنإلا ملع يف ينقتلاو يملعلا ثحبلا

.يفاقثلاو
––––––––––

3441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،عنام رامع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ42 قفاوملا

يعامتجالا ناسنإلا ملع يف ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرمل
.يفاقثلاو

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةشتفملا نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.تاباغلل

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينامحر ةمجن ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

.تاباغلل ةماع ةشتفم

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نــــيوـــضـــع نيــيــعــت نــمــضـــتـــي ،2202 ةـــنـــس لـــيرـــــبأ62
.ىلعألا يمالسإلا سلجملاب

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

: ىلعألا يمالسإلا سلجملاب نيوضع

،يناقر هـللا دبع–

.خيشلا ناسح–

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاساردلاب ةّفلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب صيخلتلاو
.يئيبلاو

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ببدم ةريصن ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

يداصتقالا ينطولا سلجملاب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم
.يئيبلاو يعامتجالاو

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرــبأ32
.سادرموب ةيالو يف بئارضلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامثعدـّيسلا ماـهـمىهنت ،2202 ةــنس لــيرــبأ32 قـــفاوملا

.سادرموب ةيالو يف بئارضلل اريدم هتفصب ،رايمع
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قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32

.لوألا ريزولا حلاصمب

––––––––––

3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يحوتف ةنيمأ ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل ةسيئر

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـــيرــيدـــم نيــيــعــت نــمــضــتــي ،2202 ةـــنـــس لـــيرــــبأ32
يف اهطبضو تاطاشنلا ةبقارمل ةينطولا ةلاكولاب
.تاقورحملا لاجم

––––––––––

3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا
تاطاشنلا ةـبـقارمل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلاـب نـيرـيدـم ،اـمـهاـمسا

: تاقورحملا لاجم يف اهطبضو

،لادف ةنايد–

.يلتاقم ناوضر دولوم–

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دهعم ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32
.2 ةنتاب ةعماجب نمألاو ةفاظنلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،هدومدـمحم دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا

.2 ةنتاب ةعماجب نمألاو ةفاظنلا دهعمل اريدم

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32
.ةعانصلا ةرازوب

––––––––––

3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،فراش ةديرف ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا

.ةعانصلا ةرازوب ةلودلا تامهاسم ةعباتمل ريدم ةبئان

قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32
عاضوألا ةعباتمو تاسسؤملا يف تايئاصحإلل ةينقت
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب

––––––––––

3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةشئاع ةدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا

تاسسؤملا يف تايئاصحإلل ةينقت ةريدم اهتفصب ،يضاق
اهتلاحإل ،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب عاضوألا ةعباتمو
.دعاقتلا ىلع

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد

––––––––––

3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدـــيرــف ةدّيــــسلا ماـــهمىــــهنت ،2202 ةنـــس ليرـــبأ32 قـــفاوــــملا

تامهاسم ةعباتم مسقب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،فراش
– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةصصوخلا تايلمعو ةلودلا

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
.تاباغلل ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةمـــجن ةّديـــسلا ماــهمىهـــنــت ،2202 ةنـــس لــــيرـــــبأ62 قــــفاوــــــملا

اهفيلكتل ،تاباغلل ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم اهتفصب ،ينامحر
.ىرخأ ةفيظوب

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

قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـبـئاـن ماـهـم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لــيرــبأ32
.اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ريدم

––––––––––

3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةميحش ةجاحةّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا

ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب قرطلا جماربل ريدم ةبئان اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– لقنلاو
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قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32
.فلشلا ةيالو يف ةيمومعلا

––––––––––

3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ديعس نب فالخ دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا

.فلشلا ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم

قفاوملا3441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تآشنملا ةريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ32
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةيرحبلا ةيساسألا

––––––––––

3441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةميحش ةجاح ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ32 قفاوملا

.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملل ةريدم

 ةيلاملا ةرازو

سرام3٢ قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٠٢ يفخّرؤم رارق
يناثلا عيبر٤ يفخرؤملا رارقلا ممتي،٢٢٠٢ ةنس
نمضتملاو11٠٢ ةنس سرام٩ قفاوملا٢3٤1 ماع
تاذ ةكرش ،”نيمأتلل ةمارك“ نيمأتلا ةكرش دامتعا
.مهسأ

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

قفاوملا3٤٤1 ماـــع ناــبــعش٠2 يـف خّرؤـــم رارـــق بــــجوــمب
يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا رارقلا ممتي ،22٠2 ةنس سرام32
دامتعا نمضتملاو11٠2 ةنس سرام9 قفاوملا23٤1 ماع

: يتأي امك ،مهسأ تاذ ةكرش ،”نيمأتلل ةمارك“ نيمأتلا ةكرش

تايلمع ةسرامم دصق ةكرشلا هذهل دامتعالا اذه حنمي“
يف يلئاعلا يلفاكتلا نيمأتلا تايلمع اذكو يديلقتلا نيمأتلا

: يتأي اميف ةلثمتملاو ،”ةذفان“ لكش

،ثداوحلا–1

،ضرملا–2

،تابوعصلل نيضّرعملا صاخشألا ةدعاسم( ةدعاسملا –81
،)مهتالقنت لالخ اميس ال

،ةافولا– ةايحلا –02

،ةدالولا– جاوزلا –12

،رامثتسالا لاومأب ةقلعتملا تانيمأتلا –22

،ةلمسرلا –42

،ةيعامجلا لاومألا رييست –52

،يعامجلا طايتحالا –62

.”)يلفاكتلا نيمأتلا ةداعإ( نيمأتلا ةداعإ–72

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام92قفاوملا

تايجولونكتلا يف ثحبلا زكرم ىدل ثحبلل ةكرتشم
.ةيعانصلا

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

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

62 يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خّرؤملا082-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو2991 ةنس ويلوي6 قفاوملا3141 ماع مرحم
،مّمتملاو لّدعملا ،ةبقارملاو ماحلإلل ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا972-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3002 ةنس تشغ32 قفاوملا4241 ماع ةيناثلا ىدامج42
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1102 ةنس ربمفون42 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

2 يف خّرؤملا392-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا2102 ةنس ويلوي12 قفاوملا3341 ماع ناضمر
اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم21 ةداملا امّيس ال ،اهريسو
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81 يف خّرؤملا77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس رياــني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا431-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنـــــس ليربأ7 قـــفاوـــملا2441 ماع نابـــعـش42
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1202 ةنـــــس وـــيلوـــي7 قــــفاوــملا2441 ماع ةدــعـــقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

21 يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش
ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلل ةريدم ،ىسوم ةرون ةّديسلا نييعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

: يتأي ام رّرقي

ةريدم ،ىسوم ةرون ةدّيسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينوناقلا نوؤشلا
ءانثتساب ،قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
.تاررقملاو تارارقلا

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

ليربأ11قفاوملا3441 ماع ناضمر01 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ11قفاوملا3441 ماع ناضمر01 يفخّرؤم رارق
لئاسولا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس
.دوقعلاو تاكلتمملاو

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

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

62 يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خّرؤملا77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا431-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ليربأ7 قفاوملا2441 ماع نابعش42
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

81 يف خّرؤملا77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيــبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام نارّرقي

موسرملا نم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا3341 ماع ناضمر2 يف خّرؤملا392-21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ويلوي12
ةلومحملا ةمظنألا لوح ةيجولونكت ةيضرأ لكش يف ثحبلل
.ةيعانصلا تايجولونكتلا يف ثحبلا زكرم ىدل ةيكذلا

ةبــــســنلاب اـــفرـــط ربـــــتعت يتلا تاســـسؤملا دّدـــحت:2 ةداملا
ةروكذملا ةيكذلا ةلومحملا ةمظنألا لوح ةيجولونكتلا ةيضرألل

: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

،سادرموب ةعماج–

.يداولا ةعماج–

ةمظنألا لوح ةيجولونكتلا ةيضرألا نوكتت:3 ةداملا
: عورف )3( ةثالث نم ةيكذلا ةلومحملا

،ةعباتملاو صيخشتلاو ةساردلا عرف–

،ةيكيناكيملا لكايهلا عرف–

.ةلومحملا تاينورتكلإلا عرف–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام92قفاوملا3441 ماع نابعش62 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ11قفاوملا3441 ماع ناضمر01 يفخّرؤم رارق
ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةنس

.ةينوناقلا نوؤشلا
`````````````````````````

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

62 يفخّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمــضــتملاو1202 ةنــــس وــــيلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع
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يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
صخري يذلا1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

21 يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو2202 ةنس سرام51 قفاوملا3441 ماع نابعش
تاكلتمملاو لئاسولل اريدم ،بيبط ىفطصم دّيسلا نييعت
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب دوقعلاو

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،بيبط ىفطصم دّيسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولا

قئاثولا عيمج ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

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

ليربأ11قفاوملا3441 ماع ناضمر01 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةنس

نايز نب يقابلا دبع

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو

سرام٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٧ يفخرؤم رارق
ماع ناضمر٢ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس
نييعت نمضتملاو1٢٠٢ ةنس ليربأ٤1 قفاوملا٢٤٤1
لابقتسال ينطولا زكرملل هيجوتلا سلجم ءاضعأ
عضو يف نه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو تايتفلا

.ةزابيت ةيالو - ليعامساوبل بعص

––––––––––––

٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش7 يف خرؤم رارق بجومب
ماع ناضمر2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس سرام
ءاضعأ نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس ليربأ٤1 قفاوملا2٤٤1
ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملل هيجوتلا سلجم

ةيالو - ليعامساوبل بعص عضو يف نه نمو فنعلا اياحض
: يتأي امك ،ةزابيت

نيوـكـتـلا )ىـتـح رـيـيـغـت نودـب(........................................."
،نيينهملا ميلعتلاو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو نع لثمم ،نوبت يزوف دـمحم–

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو نع لثمم ،يرود يحي–

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

ةحصلا ةرازو

رياربف٨٢ قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٧٢ يفخرؤم رارق
داوــــملاو تاـــتاـــبـــنلا بــيــترــت نــمــضـــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس

.فئالس وأ ةيلقع تارثؤم وأ تاردخمك ةفنصملا

–––––––––

،ةحصلا ريزو ّنإ

ةدعقلا يذ31 يف خرؤملا81-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤1 ماع
راجتالاو لامعتسالا عمقو ةيلقعلا تارثؤملا و تاردخملا نم
،هنم3 ةداملا اميسال ،اهب نيعورشملا ريغ

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

قفاوملا63٤1 ماع ناضمر22 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
داوــملاو تاـــــتاـــبنلا بـــيــترــت نـــمــضتــملاو٥1٠2 ةنــــس وـــيلوي9
،فئالس وأ ةيلقع تارثؤم وأ تاردخمك ةفنصملا

: يتأي ام رّرقي

مقر نوناقلا نم3 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤1 ماع ةدعقلا يذ31 يف خرؤملا81-٤٠

بيترت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس
وأ ةيلقع تارثؤم وأ تاردخمك ةفنصملا داوملاو تاتابنلا

ةيبطلا اهتدئافو اهتروطخ بسح لوادج ةعبرأ يف فئالس
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملل اقبط

ماع ناضمر22 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :٢ ةداملا
تاتابنلا بيترت نمضتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا63٤1
.فئالس وأ ةيلقع تارثؤم وأ تاردخمك ةفنصملا داوملاو

ةّيـــــمــــسّرلا ةدـــيرـــــجلا يف رارــــــقلا اذـــــه رــــشـــــنــــي :3 ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ديزوب نب نامحرلا دبع
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قحلملا
لوألا لودجلا

 تاردخمك ةفنصملا داوملا ةمئاق

مقرلا

1٦٩1 ةنس ةيقافتا نم لوألا لودجلا يف ةجردملا تارّدخملا .1-1
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/

/

/

نّكسم

ةيبط ةعفنم نودب

/

/

/

/

/

/

/

رطخ ىلع يوطنت  داوم
لثامم  ٍلاع ينامدإ

نيياكوكلا وأ نيفروملل
.بنقلا وأ
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قحلملا

)عبات(لوألا لودجلا

مقرلا

1٦٩1 ةنس ةيقافتا نم لوألا لودجلا يف ةجردملا تارّدخملا .1-1

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملاردخملا
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6٥

7٥

8٥

9٥

٠6
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ميسكودوك
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ليناتنف ليبورب ولكيس
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ديموربمألا يئانث
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تاليسكونيفلا يئانث
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 ليناتنف ليناروف
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نيوريه
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نوفرومورديه

نيديثيب يسكورديه

نوداثيم وسيإ

/

/
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/

/

/

/
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/

نّكسم

/

ةيبط ةعفنم نودب

/

/

/

بطلا يف لمعتسم نّكسم
يرطيبلا

ةيبط ةعفنم نودب

نّكسم

ةيبط ةعفنم نودب
/

/

/

نّكسم

ةيبط ةعفنم نودب

نّكسم

/

ةيبط ةعفنم نودب

رطخ ىلع يوطنت  داوم
لثامم  ٍلاع ينامدإ

نيياكوكلا وأ نيفروملل
.بنقلا وأ
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قحلملا
)عبات(لوألا لودجلا

مقرلا

1٦٩1 ةنس ةيقافتا نم لوألا لودجلا يف ةجردملا تارّدخملا .1-1

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملاردخملا
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٤8
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نافروتيموفيل
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نوداثيملا طيسو

 ليناتنف ليتيسأ يسكوتيم

نيفروزيد ليثيم

نيفرومورديه يئانث ليثيم

ليناتنفويت ليثيم -3

ليناتنفويت -3- ليثيم

نوبوتيم

ديماروملا طيسو

نيدريفروم

نيفروم

 نيفروملا ديموربوتيم

تانويبورب لونيديريريبيب -٤- لينيف٤- ليثيم -1
PPPM

٥٤-TM

نيفوريم

نيفروموكين

لوداثيميسارون

لونافروفيلرون

 نوداثيمرون

نيفرومرون

نونابيبرون

ليناتنفكوأ

نيفروميسكأ - ن

 نويفأ

نيفابيروأ

 ليناتنفورولفوتروألا

/

/

/

نّكسم

ةيبط ةعفنم نودب

نّكسم

/

ةيبط ةعفنم نودب

/

/

/

/

/

/

/

ملألا داضم

ةيبط ةعفنم نودب

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

نّكسم

ةيبط ةعفنم نودب

/

رطخ ىلع يوطنت  داوم
لثامم  ٍلاع ينامدإ

نيياكوكلا وأ نيفروملل
.بنقلا وأ
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مقرلا

1٦٩1 ةنس ةيقافتا نم لوألا لودجلا يف ةجردملا تارّدخملا .1-1

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملاردخملا
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نيديثيب

فلأ نيديثيبلا طيسو

ءاب نيديثيبلا  طيسو

ميـج نيديثيبلا طيسو

نوسكودانيف

ديموربمانيف

نيسوزانيف

نافرومونيف

نيديريبونيف

نيدونيميب

ديمارتيريب

نيزاتبيهوربلا

نيديريبورب

 نافروتيميسار

ديماروميسار

 نافروميسار

ليناتنفيمير

ليناتنفوس

 ليناتنف ليناروفورديه ارتت

نوكابيت

نييابيث

ليناتنفويت

نيديليت

نيديريبيملا يثالث

٠٠77٤ -U

ملألا داضم

نّكسم

ةيبط ةعفنم نودب

/

/

نّكسم

/

/

/

ةيبط ةعفنم نودب

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

نّكسم

/

ةيبط ةعفنم نودب

/

/

نّكسم

/

ةيبط ةعفنم نودب

/

رطخ ىلع يوطنت  داوم
لثامم  ٍلاع ينامدإ

نيياكوكلا وأ نيفروملل
.بنقلا وأ

قحلملا

)عبات(لوألا لودجلا
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مقرلا

1٦٩1 ةنس ةيقافتا نم يناثلا لودجلا يف ةجردملا تاردخملا  .٢-1

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملاردخملا

٥21

621

721

821

921

٠31

131

231

331

٤31

نييدوكورديهلا يئانث ليتيسأ

نييدوك

نيفيسكوبوربورتسكد

نييدوكورديهلا يئانث

نيفروم ليثيإ

نيدوكوكين

نيدوكيدوكين

نييدوكرون

نيدوكلوف

ماريبورب

ةيبط ةعفنم نودب

نّكسم

/

/

ةيبط ةعفنم نودب

/

/

/

ملألا داضم

ةيبط ةعفنم نودب

رطخ ىلع يوطنت  داوم
اهنوك  لقأ ينامدإ

.ايبط لمعتست

مقرلا

1٦٩1 ةنس ةيقافتا نم عبارلا لودجلا يف ةجردملا تاردخملا  .٤-1

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملاردخملا

٥31

631

731

831

931

٠٤1

1٤1

2٤1

3٤1

٤٤1

٥٤1

6٤1

7٤1

8٤1

9٤1

 نيفروتيسأ

ليناتنف ليثيم - افلأ - ليتيسأ

ليناتنف ليتيسأ

 ليناتنف - ليثيم - افلأ

ليناتنفويت ليثيم-افلأ

ليناتنف يسكورديه اتيب

ليناتنف -3- ليثيم يسكورديه اتيب

 بنقلا تابنل ةرمثملا وأ ةرهزملا ةمنسألاو بنقلا

بنقلا جنتار

ليناتنفراك

نوديميبوتيس

 نيفروموسيد

 نيفروتيإ

نيوريه

ليناتنف ليثيم -3

ةيبط ةعفنم نودب

/

/

/

/

/

/

ةربتعم ةيجالع ةميق نودب

/

/

/

/

/

/

/

يتلا لوألا لودجلا داوم
ةردق ىلع يوطنت

راثآو ةيلاع ةينامدإ
 ةريبك ةراض

1٦٩1 ةنس ةيقافتا نم ثلاثلا  لودجلا يف ةجردملا تاردخملا .1-3

بعصي يتلاو ةراض راثآ الو ينامدإ رطخ اهل سيل يتلاو يناثلاو لوألا نيلودجلا يف ةفنصملا داوملا تارضحتسم مضي
.اهزيكرت فعضل ارظن لاّعفلا اهرصنع صالخـتسا

قحلملا
)عبات(لوألا لودجلا
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مقرلا
1٧٩1 ةنس ةيقافتا نم لوألا لودجلا يف ةجردملا ةيلقعلا تارثؤملا .1-٢

يناثلا لودجلا
ةيلقع تارثؤمك ةفنصملا داوملا ةمئاق

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملايلقعلا رثؤملا
1

2

3

٤

٥

6

7

8

9

٠1

11

21

31

٤1

٥1

61

71

81

)BOD( نيماتيفمالورب

نونيثاك

TED

AMD

PHMD

TMD

TEOD

 نيديلكيسيتيإ

  نيماتبيرتيإ

)DSL,DSL-٥2( ديجرسيل  - )+(

نيماتيفمأ يسكويد نيليثيم ليثيإ -ن

)EDM(

)AMDM( نيماتيفماتيم  يسكويد نيليثيم

نيلاكسم

نونيثاكثيم

سكرونيمأ ليثيم-٤

نيماتيفمأ يسكويد نيليثيم -3,٤ -يسكوثيم -٥

)ADMM(

 نيمأ ليتينيف ويث ليثيم -٤-ليثيم -افلأ

)ATM-٤(

نيماتيفمأ يسكويد نيليثيم يسكورديه -ن

 ةيبط ةعفنم نودب

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ةينامدإ  ةردقتاذ داوم
ريبك رطخ ىلع يوطنت

 ةيمومعلا ةحصلا ىلع

مقرلا
1٦٩1 ةنس ةيقافتا نم عبارلا لودجلا يف ةجردملا تاردخملا  .٤-1

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملاردخملا
٠٥1

1٥1

2٥1

3٥1

٤٥1

 ليناتنفويت3- ليثيم

تانويبورب لونيديريريبيب -٤- لينيف٤- ليثيم -1

PPPM

ليتانفورولف - اراب

تاتيسأ لونيديريريبيب -٤- لينيف -٤- ليتينيف -1

PAPEP

 ليناتنفويت

/

/

/

/

/

يتلا لوألا لودجلا داوم
ةردق ىلع يوطنت

راثآو ةيلاع ةينامدإ
 ةريبك ةراض

قحلملا

)عبات(لوألا لودجلا
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مقرلا
1٧٩1 ةنس ةيقافتا نم يناثلا لودجلا يف ةجردملا ةيلقعلا تارثؤملا .٢-٢

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملاردخملا
33
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ACANIP-BA

)1٠22-HWJ(1٠22-MA

 نيماتيفمأ

 نيتبينيمأ

)8٤-BKA-F٥( ACANIPA-F٥

نيزاريبيب  ليزنب -ن

N-لونيفإ ( نوليتنبرون ليثيإ(

B -C2

ACANIB-NC٤-lymuC

نيماتيفماسكيد

نيليلونيبانورد

 ةيبط ةعفنم نودب

/

/

/

/

/

/

/ 

/

/

/

/

يبصع هبنم

نايثغلا نم ففخي

ةينامدإ ةردق تاذ داوم
ريبك رطخ ىلع يوطنت

ةيمومعلا ةحصلا ىلع

مقرلا
1٧٩1 ةنس ةيقافتا نم لوألا لودجلا يف ةجردملا ةيلقعلا تارثؤملا .1-٢

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملايلقعلا رثؤملا
91

٠2

12

22

32

٤2

٥2
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٠3

13

23

eMOBN-B٥2

eMOBN-C٥2

eMOBN-I٥2

ليسكهاراب

AMP نيماتيفمأ يسكوثيم اراب

8933-86-3

نيماتيفمأ ليثيم يسكوثيم اراب

نيمأ-2-نابورب ليثيم-ن-)لينيف يسكوثيم -٤ (-1 وأ

)AMMP(

نيتسوليسب وأ نيسوليسب

نيبيسوليسب

نيديلكيسيلور

MOD,PTS

)ADM( نيماتيفمانيت

 نيديلكيسونيت

لونيبانك ورديهارتت

AMT نيماتيفمألا يسكوثيملا  يثالث

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ةينامدإ ةردقتاذ داوم
ريبك رطخ ىلع يوطنت

 ةيمومعلا ةحصلا ىلع

قحلملا
)عبات(يناثلا لودجلا
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مقرلا

)عبات(1٧٩1  ةنس ةيقافتا نم يناثلا لودجلا يف ةجردملا ةيلقعلا تارثؤملا .٢-٢

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملايلقعلا رثؤملا

7٤
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)876-MA(81٠-HWJ

نيماتيفمافيل

نيماتيفماتيموفيل
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VPDM

نولاوكولكيم

نورديفيم

نيماتيفماتيم

نولاوكاثيم

نيمابوربويثم

نيماتيسكوثيم

   نونيثاكثيإ ليثيم -٤

نوليثيم

تادينيف ليثيملا

22-BP-F٥

نوردتنب

نيديلكيسنف

 نيزارتيمنف

PVP افلأ

سكرونيمأ ليثيم -٤-ليثيم -اراب٤,٤

سكرونيمأ -ليثيم - يئانث٤,٤

نيماتيفماتيملا تاميسار

لاتيبرابوكيس

٤٤1-RU

11-RLX

لوربيبيز

 ةيبط ةعفنم نودب

يسفن هبنم

 ةيبط ةعفنم نودب
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/

/

/

/

/

/ 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ 

هابتنالا صقن جالع

 ةيبط ةعفنم نودب

/

/ 

ةيهشلا دقفم – هبنم

 ةيبط ةعفنم نودب

/

/

جنشتلا داضمو رّدخم

 ةيبط ةعفنم نودب

/

/ 

ةينامدإ  ةردق تاذ داوم
ريبك رطخ ىلع يوطنت

ةيمومعلا ةحصلا ىلع

قحلملا
)عبات(يناثلا لودجلا
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مقرلا

1٧٩1 ةنس ةيقافتا نم ثلاثلا لودجلا يف ةجردملا ةيلقعلا تارثؤملا  .3-٢

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملايلقعلا رثؤملا
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٥8
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لاتيبرابومأ

نيفرونيربوب

لاتيبلاتوب

)نيرديفياودوسرون ( نيثاك

لاتيبرابولكيس

مابيزارتينولف

ديميتيتولغ

نيسوزاتنب

لاتيبرابوتنب

 ةيبط ةعفنم نودب

نّكسم

/

 ةيبط ةعفنم نودب

/

ئدهم - مّونم

ئدهم - مّونم

نّكسم

رّدخم

ةينامدإ ةردق تاذ داوم
ريبك رطخ ىلع يوطنت

ةيمومعلا ةحصلا ىلع

مقرلا

1٧٩1 ةنس ةيقافتا نم ثلاثلا لودجلا يف ةجردملا ةيلقعلا تارثؤملا  .٤-٢

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملايلقعلا رثؤملا

88
98
٠9
19
29
39
٤9
٥9
69
79
89
99
٠٠1
1٠1
2٠1
3٠1
٤٠1
٥٠1
6٠1
7٠1
8٠1
9٠1
٠11

لاتيبرابولأ
مالوزاربلأ
 )نويبورب ليثيإ يئانث (  نوماربيفمأ
سكرونيمأ
لاتيبراب
نيماتيفزنب
مابيزامورب
مالوزيتورب
لاتيبرابوتوب
مابيزاماك
ديسكوبيزايدرولك
مازابولك
مابيزانولك
تابيزارولك
مابيزايتولك
مالوزاسكولك
مابيزاروليد
مابيزايد
مالوزاتسيإ
لونيفرولكثيإ
تامانيثيإ
)نيماتيفمأ ليثيإ-ن ( نيماتيفمأ ليثيإ
نيمافماكنف

 ةيبط ةعفنم نودب
قلقلا ليزم

هبنم
ةيهشلا دقفم ،هبنم

ئدهم
 ةيبط ةعفنم نودب

قلقلا ليزم
مّونم

/
قلقلا ليزم

/
/
/
/
/
/
/ 

جنشتلا داضم ،قلقلا ليزم
مّونم

/
/

ةيهشلا دقفم
بائتكالا داضم

ةينامدإ ةردق تاذ داوم
رطخ ىلع يوطنت
ةحصلا ىلع فيعض

ةيمومعلا

قحلملا
)عبات(يناثلا لودجلا
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مقرلا

)عبات(1٧٩1 ةنس ةيقافتا نم ثلاثلا لودجلا يف ةجردملا ةيلقعلا تارثؤملا .٤-٢

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملايلقعلا رثؤملا

111
211
311
٤11
٥11
611
711
811
911
٠21
121
221
321
٤21
٥21
621
721
821
921
٠31
131
231
331
٤31
٥31
631
731
831
931
٠٤1
1٤1
2٤1
3٤1
٤٤1
٥٤1
6٤1
7٤1
8٤1
9٤1

سكاروبوربنف
مابيزايدولف
مابيزارولف
مابيزالاه
مالوزاسكولاه
مالوزاتيك
)APS( نيماتيفيل
ليثيإلا تابيزالفول
مالوزاربول
مابيزارول
مابيزاتيمرول
لودنيزام
مابيزاديم
سكرونيفيم
تامابوربيم
براكوزيم
لاتيبرابونيف ليثيم
نوليربيثيم
مالوزاديم
مابيزاتيمين
مابيزارتين
مابيزادرون
مابيزاسكوأ
مالوزاسكوأ
نيلوميب
مابيزانيف
نيزارتيميدنيف
لاتيبرابونيف
نيمرتنف
مابيزانيب
لورداربيب
مابيزارب
نوريلافوريب

لاتيبراباتوبكيس
مابيزاميت
مابيزارتت
مالوزايرت
لاتيب لينيف
ميديبلوز

/
قلقلا ليزم

قلقلا ليزم،مّونم
قلقلا ليزم

مّونم
قلقلا ليزم

نّكسم
قلقلا ليزم

قلقلا ليزم ،تالضعلا يخرم
قلقلا ليزم

مّونم
ةدمجلا ضرم يف لمعتسي

 تالضعلا يخرم ،قلقلا ليزم
ةيهشلا دقفم

تالضعلا يخرم ،قلقلا ليزم
بائتكالا داضم

جنشتلا داضم ،مّونم
مّونم ،ئدهم

قلقلا ليزم ،مّونم
 ةيبط ةعفنم نودب

ئدهم ،مّونم
قلقلا ليزم

/
/
/
/

ةيهشلا دقفم
مّونم ،ئدهم ،جنشتلا داضم

ةيهشلا دقفم
جنشتلا داضم ،قلقلا ليزم

 ةيبط ةعفنم نودب
قلقلا ليزم

 ةيبط ةعفنم نودب
قلقلا ليزم

مّونم
تالضعلا يخرم

مّونم
 ةيبط ةعفنم نودب

مّونم

ةردق تاذ داوم
ىلع يوطنت ةينامدإ

ىلع فيعض رطخ
ةيمومعلا ةحصلا

قحلملا
)عبات(يناثلا لودجلا
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مقرلا

 تارّدخمك ةفنصملا تاتابنلا ةمئاق :ثلاثلا لودجلا

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملاةيمستلا

1

2

3

بنقلا

)اكوكلا ةقرو( اكوكلا ةريجش

نويفألا شاخشخ

ةيبط ةعفنم نودب

/

/

داوم نمض ّفنصم
تاردخملل لوألا لودجلا
ةردق ىلع يوطنت يتلا

راثآو ةيلاع ةينامدإ
ةريبك ةراض

مقرلا
٨٨٩1 ةنس ةيقافتا نم  لوألا لودجلا يف ةلجسملا فئالسلا .1-٤

فئالسك ةفنصملا داوملا ةمئاق :عبارلا لودجلا

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملافئالسلا
1

2

3

٤

٥

6

7

8

9

٠1

11

21

31

٤1

٥1

61

71

81

91

٠2

12

لينارتنألا ليتسأ ضمح - ن

كيجرسيللا ضمح

ليثيملا كيديسيلغ ضمح

لخلا لينيف ضمح

لخلا  ديرديهنأ

    )PPNA( نيديريبيب ليتينيف-N- ونيلينأ -٤

نيرديفيإلا

نيرتموغريإلا

نيماتوغريإلا

 لورفاسوسيإلا

2-نونابورب -لينيف يسكويد نيليثيم  -3,٤

 تاديسيلغ ليثيم نونابورب

نيرديفيإرونلا

 مويساتوبلا تانغنمرب

N-نوديريبيب -٤- ليتينيف )PPN(  

 نونابورب -2-لينيف -1

)AAPA( ديماتيسأ وتيسأ لينيف-افلأ

 )NAAPA( ليرتينوتيسأ وتيسأ لينيف -افلأ

  لانوريبيبلا

 نيرديفيإودوسلا

 لورفاسلا

ةيبط ةعفنم نودب

 ةلديصلا يف يوضع بيكرت

ةيبط ةعفنم نودب

/    

/

/

ةيودألا ةعانص

يفصنلا عادصلا جالع

/

ةيبط ةعفنم نودب

/ 

/ 

ةينالديصلا ةعانصلا

 ةيبيكرتلا ةيوضعلا ءايميكلا

                  ةيبط ةعفنم نودب

/        

/

/

/

 ةيودألا ةعانص

ةيبط ةعفنم نودب

لمعتست فئالس
ةيلمع يف ةرشابم

تاردخملا ةعانص
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مقرلا

٨٨٩1 ةنس ةيقافتا نم يناثلا لودجلا يف ةلجسملا فئالسلا .٢-٤

ةروطخلاةيبطلا ةعفنملافئالسلا
1

2

3

٤

٥

6

7

8

 نوتيسألا

 لينارتنألا ضمح

 كيرولكورديهلا ضمح

كيتيربكلا ضمح

 ليثيإلا رتيإ

نوتيك ليثيإ ليثيملا

نيديريبيبلا

نيولوتلا

تارضحتسملا يف لمعتسم
ةينالديصلا

ةيبط ةعفنم نودب

/

/

/

/

/

/ 

لمعتست فئالس
ةيلمع يف طئاسوك

تاردخملا ةعانص

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ليربأ٠٢ قفاوملا3٤٤1 ماع ناضمر٩1 يفخّرؤم رارق
نامضلا تاــشاعم ةـــميق عـــفر نـــّمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس

.هعويرو هحنمو يعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامّضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

ماع ناضمر12 يف خّرؤملا11–38 مقر نوناقلا ىضتقمب–
تاــــنــيمأــــتلاب ّقلـــعـــتملاو3891 ةــــــنس وــــيلوي2 قـــــــفاوـــــملا3٠٤1
،هنم2٤ ةّداملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ناـضـمر12 يف خّرؤملا21–38 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،دـعاــقــتـلاب ّقلعتملاو3891 ةنــــس ويــــلوــــي2 قـــفاوــمـلا3٠٤1 ماـع
،هنم3٤ ةّداملا امّيس ال ،مّمتملاو لّدـعـمـلا

ناضمر12 يف خّرؤملا31–38 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ثداوـــــحب ّقلــعــتملاو3891 ةـــنـــس وــــيلوي2 قــــفاوـــملا3٠٤1 ماع
ةّداملا امّيس ال ،مّمــتملاو لّدــعملا ،ةــينهملا ضارــمألاو لمعــلا

،هنم٤8

ىدامج91 يف خّرؤملا٤٠–6٠ مقر رمألا ىضتـقـمـبو–
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع ةيناثلا

،هنم92 ةداملا اميس ال ،6٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

ماع مّرحم2 يف خّرؤملا12–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوـــناـــق نـــمـــضـتـــمـلاو8٠٠2 ةـــنــس رــبــمـــسيد٠3 قــفاوـملا٠3٤1
،هنم٥6 ةداملا اميس ال ،9٠٠2 ةنسل ةيلاملا

لوألا عيبر٠2 يف خّرؤملا3٠–21 مقر رمألا ىضتـقـمـبو–
نوناق نمضتملاو21٠2 ةنـــس رــيارــبــف31 قـــفاوــملا33٤1 ماــــع
،هنم٥ ةداملا اميس ال ،21٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتـقـمـبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىدامــج9 يف خّرؤـــملا92–٤8 مــقر موــسرــملا ىضتقــمـبو–
دّدـــــــحــي يذلا٤891 ةنـــــس رياربف11 قـــــفاوـــملا٤٠٤1 ماــع ىلوألا
يف اـهـيـلـع صوـصـنــمـلا رــيـغــلا ىــلــع ةداــيزــلــل ىــندألا غــلــبــملا

،مّمتملاو لّدعملا ،يعامتجالا نامضلا عيرشت

يف خرؤملا731-12 مقر يسائرلا مرسرملا ىضتـقـمـبو–
ددحي يذلا12٠2 ةنس ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
،نومضملا ىندألا ينطولا رجألا

يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتـقـــــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤21–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـــقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنـــــس  ليرــــبأ٥1 قفاوـملا92٤1 ماع يناثلا عيبر9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خرؤملا٠٤2-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ13 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم21
،يعجرملا رجألا غلبم

قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر32 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
نامضلا تاشاــعم ةميــق عــفر نمــضــتملاو٠2٠2 ةنــــس ويام61
،هعويرو هحنمو يعامتجالا
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

اهيلع صوصنملا دعاقتلا ةحنمل ةيليمكتلا ةوالعلاو دعاقتلا
قفاوملا٠3٤1 ماع مّرحم2 يف خرؤملا12–8٠ مقر نوناقلا يف

صوــصـــنملا يئانــــثتــسالا نيـــمثـــتلاو ،8٠٠2 ةـــنــــس ربــــمـــسيد٠3
ماع لوألا عيبر٠2 يف خّرؤملا3٠–21 مقر رمألا بجومب هيلع
.هالعأ نيروكذملاو ،21٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا33٤1

ةداــــملا يف اهـــــيلـــع صوـــصـــنـــملا بـــســــنلا قـــبــــطت :3 ةّداملا
شاعمل يرهشلا غلبملا ىلع ،22٠2و12٠2 يتنسل ،هالعأ ىلوألا
11–38 مقر نوناقلا نم2٤ ةداملا قيبطت نـع جتانلا زجعلا
3891 ةنـس وـــيلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع ناضمر12 يف خّرؤملا

.هالعأ روكذملاو

،هالعأ ةرقفلا قيبطت نع جتانلا ةميقلا عفر غلبم فاضي
يف هـيـلع صوصنملا زجعلا شاعمل ينوناقلا ىندألا دحلا ىلإ
قفاوملا3٠٤1 ماع ناضمر12 يف خّرؤملا11–38 مقر نوناـقـلا

.هالعأ روكذملاو3891 ةنس ويلوي2

ضارـمألا وأ لــمــعـلا ثداوــح عوــير ةـمـيــق عــفرــت :٤ ةّداملا
صوصنملا طورشلا نــــــمض22٠2و12٠2 يتـنسل ةـيــنــهملا

.هالعأ ىلوألا ةداملا يف اهيلع

ةحونمملا ريغلا ىلع ةدايزـلل ىندألا غلبملا عفري :٥ ةّداملا
عير وأ لـمـــع ثداـــح عــــير وأ دعاقت وأ زجع شاعم يديفتسمل
.ةنس لكل %3 ةبسنب ،22٠2و12٠2 يتنسل ينهم ضرم

: نم ءادتـبا رارقلا اذه لوـعـفـم يرـســي :٦ ةّداملا

 ،12٠2 ةنس ناونعب تادايزلل ةبسنلاب ،12٠2 ةنس ويام لوأ–

.22٠2 ةنس ناونعب تادايزلل ةبسنلاب ،22٠2 ةنس ويام لوأ–

ّةيــــــمــــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف رارـــــــقـــلا اذـــــه رـــــشــــــنــــــي :٧ ةّداملا
.ةـّيبعـّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠2 قـــــفاوـــملا3٤٤1 ماـــع ناـــــضــمر91 يف رـــــئازـــــجلاـب رّرــــح
.22٠2 ةنس ليربأ

ةفرش فسوي

: يتأي ام رّرقي

نامـضـلا دـــعاـــقـت تاـشاــعــم ةــمـيق عــفرــت : ىـلوألا ةّداملا
21–38 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا هحنمو يعامتجالا
3891 ةـنـس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع ناضمر12 يف خّرؤملا

لك ددحت بسن قيبطتب ،22٠2و12٠2 يتنسل ،هالعأ روكذملاو
: يتآلاك ةنس

يواسي وأ لقي يتلا حنملاو تاشاعملل ةبسنلاب،٠1% •
،جد٠٠٠.٥1 اهغلبم

اـهـغـلـبـم قوــفــي يتلا حـنملاو تاــشاـــعـمـلل ةــبـسـنـلاـب،%٥•
،جد٠٠٠.٠2 يواسي وأ جد٠٠٠.٥1

اهغلبم قوفييتلاحنملاو تاـــــــــــشاــعملل ةـــــــــــــبسنلاب،3%•
، جد٠٠٠.3٤ يواسي وأ جد٠٠٠.٠2

اـهــغــلــبــم قوـــفــي يـتـلا حـنـملاو تاــشاــعـملل ةـبــسـنلاب،2%•
.جد3٤.٠٠٠

ةدمتعملا روجألا ىلع ةقبطملا نييحتلا تالماعم دّدحت
يف اهيلع صوصنملا ةديدجلا تاشاعملا باسحل ساسأك
ناضمر12 يـف خّرؤــملا21–38 مـــقر نوـــناـــقــلا نم3٤ ةّداملا

،هالــــعأ روــــكذــملاو3891 ةــــنـــــس وــــيلوـــــــي2 قــــــفاوـــملا3٠٤1 ماع
قــحلــملل اقـــبط ،22٠2و12٠2 نيـــتيــــعـــجرـــملا نيـــتـــنــــسلا بـــــســــح
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

ةداــــملا يف اــــهيلع صوــــصنملا بــــسنلا قـــــبطت :٢ ةّداملا
دعاقتلا ةحنمو شاعمل يرهشلا غلبملا ىلع ،هالعأ ىلوألا
.22٠2و12٠2 يتنسل ،كارتشالا قوقح نع جتانلا

،هالعأ ةرقفلا قيبطت نع جتانلا ةميقلا عفر غلبم فاضي
هيلع صوصنملا دعاقتلا شاعمل ةينوناقلا ايندلا دودحلا ىلإ

قفاوملا3٠٤1 ماع ناضمر12 يف خّرؤملا21–38 مقر نوناقلا يف
لوألا عيبر٠2 يف خّرؤملا3٠–21 مقر رمألاو ،3891 ةنس ويلوي2
،هالعأ نيروكذملاو21٠2 ةنــــس رـــيارـــبف31 قــفاوـملا33٤1 ماـع
٤٠–6٠ مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا ةيليمكتلا تاوالعلا ىلإو
وـيلوــي٥1 قــفاوـــملا72٤1 ماـــع ةيـــناـــثلا ىداــــمج91 يف خّرؤــــملا

حـنـمو تاشاـعمل ةـيـئاــنــثــتسالا تاداــيزــلا اذــكو ،6٠٠2 ةـــنس


