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ةّيميظنت ميسارم

٦8-٩٩ مـــقر يــساـــئرــلاموسرملا ممتيو لدعي،22٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا٣٤٤١ ماع لاوش٤ يف  خّرؤم٣8١–22 مقر يسائرموسرم
........................يوونلا ثحبلا زكارم ءاشنإ نمضتملاو٩٩٩١ ةنس لـيرــبأ٥١ قـفاوــملا٩١٤١ ماــع ةــجــحـــلا يذ٩2 يـف خرؤــمــلا

مقر يذيفنتلا موــسرملا مّمتـــيو لّدـــعـي ،22٠2 ةـــنس وــــيام٥١قـــفاوملا٣٤٤١ ماــــــع لاوــــش٤١ يف خّرؤـــــم٦8١-22 مــقر يذـيفنتموسرم
رتسبملا بيلحلا راعسأ دــيدــحت نـــمـضـتـملاو١٠٠2 ةــــنس رياربف2١ قــــفاوــملا١2٤١ ماـــع ةدعقلا يذ8١يف خّرؤملا٠٥-١٠
.............................................................................................عيزوتلا لحارم فلتخم يفو جاتنإلا دنع سايكألا يف بضوملاو

ةّيدرف ميسارم

،ةّيروهمجلا سيئر ىدــــل راـــشتسم نييـــعت نـــمضتي ،2202 ةــــنس وــــيام2١ قفاوملا3441 ماع لاوش١١ يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................يلاعلا ميلعتلاو ةينطولا ةيبرتلا نوؤشب فّلكم

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

يلاعلا ميلعتلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ويام2١ قفاوملا3441 ماع لاوش١١ يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................يملعـلا ثحـبـلاو

ةيرئازجلا ةفرغلل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ويام٤ قفاوملا3441 ماع لاّوش٣ يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................ةعانصلاو ةراجتلل

ةيتامولعملا ةموظنملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

نوؤــــشلا ةرازوــــب نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................جراخلاب ةــــــينطولا ةـــــيلاجلاو ةـــــيجراخلا

تامولعملا دراوم مسق سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب ةاكاحملاو

يسيئر ىدل نيماع نيبتاك ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................نيتيالو يف نيترئاد

ضعب يف ةقاطلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

يف ةقاطلل نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................ةيرادإلا تاعطاقملا ضعب

ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................اقباس - يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول

ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

ةيرــــشبلا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................اقباس - ةيئاملا دراوــملا ةرازوب نواـعتلاو نـيوكتلاو

تاـــــــعزاــــنملاو ميظنتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................اقباس - تايفشتسملا حالصإو ناـــــــــكسلاو ةـــــحصلا ةرازوـــــــــب نواــــــعتلاو

.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس لـــيربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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٣٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لاّوش٦١
33م٢٢٠٢ ةنس ويام٧١

ضعب يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

يوقاطلا لاقتنالا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو

صيخلتلاو تاساردلاب فّلـــــــــكم نييـــــعت نــــــمضتي ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب

....ترقوت ةيالو يف نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةذتاسألل ايلعلا ةــــــــسردملا رـــــيدم نييــــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................ةلقروب

...........ةياجب ةعماجب ريدم ةــبئان نييــــعت نـمـــضتي ،2202 ةــــنس لــــيربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيبرتلا ةرازوب تاــــسارد رـــــيدم نييــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــنس لــــيربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةينطولا

..........تاعماجب تاــــيلك ءادـــمع نييــــعت نــــمضتت ،2202 ةــــنس لـــــيربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

بابشلا ةرازوــــــــب شــــــتفم نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــــنس لــــــيربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

ةنمقرلا ةرازوب تاـــــــسارد رــــيدم نييــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس لــــيربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو

ديربلا ةرازوب ريدم يتبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ينطولا نماضتلا ةرازوـــــب نييـــــعتلا نـــــمضتي ،2202 ةــــــنس لـــــيربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................فلشلا

ةيمومعلا تازيهجتلل نـــــيرـــــيدم نييــــــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــــنس لــــــــيربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

ةيقرتلا يناويدل نيماع نــــــيريدم نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس لـــــيربأ72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................يراقعلا رييستلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

ينطولا كردلل فصلا طابض نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ٧2قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٦2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
................................................................................................................................................ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب

ةيلاملا ةرازو

8١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ممتي ،22٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٩ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
بترلا ضعبب قاحتلالل صصختملا نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص

............................................................................................................هجمارب ىوتحمو كرامجلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا
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٣١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ممتي ،22٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٩ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
بترلا ضعب ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحي يذلا2١٠2 ةنس ربمفون٧2 قفاوملا٤٣٤١ ماع مرحم
.......................................................................................هجمارب ىوتحمو هتدمو كرامجلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

ةنمقرلا ةرازول ةيعامتجالا تامدخلا ةنجل ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام8 قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٥ يف خرؤم رارق
.............................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو

ةعانصلا ةرازو

ةيرئازجلا ةئيهلا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،2202 ةنس سرام22 قفاوملا3441 ماع نابعش91 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................................................................................دامتعالل

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

ددحـت يتلا ةينفلا ةحئاللا دامتعا نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر١2 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 .......يلزنملا لامعتسالل هجوملا ناتوبلل تباثلا مكحتلا تاذ ضفخنملا طغضلا تامظنمل نمألا تابلطتمو ةينقتلا تافصاوملا

ةحصلا ةرازو

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،2202 ةنس سرام21 قفاوملا3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................ةحصلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

ةئيبلا ةرازو

32 قفاوملا3441 ماع رفص61 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس يفناج5 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤم رارق
...................................................................................رحب لت ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو1202 ةنس ربمتبس
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٣٤٤١ ماع لاوش٤ يفخّرؤم٣٨١-٢٢ مقر يسائرموسرم
موسرملا ممتيو لدعي،٢٢٠٢ ةنس ويام٥ قفاوملا
ةــجــحـــلا يذ٩٢ يـفخرؤــمــلا٦٨-٩٩ مـــقر يــساـــئرــلا

نمضتملاو٩٩٩١ ةنس لـيرــبأ٥١ قـفاوــملا٩١٤١ ماــع
.يوونلا ثحبلا زكارم ءاشنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

١٤١و٧-١٩ ناــــتداــمـلا اــــمـــــيس ال ،روـتـــسدــلا ىلـــع ءاـــنــب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ةدعقلا يذ٤١ يف خرؤمـلا٥٠-٩١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةطشنألاب قلعتملاو٩١٠2 ةنس ويلوي٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع
،ةيوونلا

٠2 يف خرؤملا٦٣٤-٦٩ مقر يسائرلا موسرمـلا ىـضـتـقمبو –
نمضتملاو٦٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٧١٤١ ماع بجر
لدعملا ،اهريسو اهميظنتو ةــيرذــلا ةــقاـطـلا ةــظـفاــحـم ءاـــشــنإ

،ممتملاو

٩2 يف خرؤمـلا٦8-٩٩ مـقر يــساــئرــلا موــسرـمـلا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،يوونلا ثحبلا زكارم ءاشنإ

: يتأي ام مسري

ميمـتتو لـــيدــعت ىلإ موــسرـمـلا اذـــه فدــهــي: ىلوألا ةّداملا
يذ٩2 يف خرؤـــــملا٦8-٩٩ مــــقر يــــسائرلا موــــسرــــمـلا ماــــكحأ
نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٥١ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا
.يوونلا ثحبلا زكارم ءاشنإ

يسائرلا موسرمـلا نم٤ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٢ ةّداملا
ليربأ٥١ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يف خرؤملا٦8-٩٩ مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٩٩٩١ ةنس

)ىتح رييغت نودب( ........... ثحبلا زكرم فلكي:٤ ةّداملا''
.ةيوونلا تاينقتلاو مولعلاو ةيجولويدارلا ءايزيفلاو نامألاو

ذـيـفـنـتو دادـعإب ةـيراردـلاـب يووـنـلا ثحــبــلا زــكرــم فــلــكــي
ةيمنتب ةطبترملا داوملا نيمثت نيدايم يف ثحبلا جمارب
ةـــيووـــنـــلا تالـــعاـــفـــمـــلـــل دوـــقوـــلا رصاـــنــــع ةــــعاــــنص بيــــلاسأ

تاـيـنـقـتو ةـيووـنـلا اـيـجوـلوـنـكـتـلاو تاـيـنــقــتــلاو ءاــيزــيــفــلاو
اــمك .ةـــيوونلا ةـــسدنهلاو ةـــعشملا رــــئاظنلا جاــــتنإ بــــيلاسأو
.ةدوجوملا ةيوونلا تآشنملل نمآلا لالغتسالاب فلكي

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

ةــّـيمـسّرـلا ةدــيرــجلا يـف موــــسرــملا اذــــه رـــشـنـــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٥قفاوملا٣٤٤١ ماع لاوش٤ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

ماــــــع لاوــــش٤١ يفخّرؤـــــم٦٨١-٢٢ مــــقر يذــــيفنتموــــسرم
مّمتـــيو لّدـــعـي ،٢٢٠٢ ةـــنس وــــيام٥١قـــفاوملا٣٤٤١
يذ٨١يف خّرؤملا٠٥-١٠ مقر يذيفنتلا موــسرملا
١٠٠٢ ةــــنس رياربف٢١ قــــفاوــملا١٢٤١ ماـــع ةدعقلا

رـــــــــتسبملا بيـــــــــلحلا راــــــــــعسأ دــيدــحــت نـــمـضـتـملاو
فلتخم يفو جاتنإلا دنع سايكألا يف بضوملاو
.عيزوتلا لحارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــنس وــيــنوـــي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١82-١2 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــــنس وــــــيلوي٧ قـــــفاوــــملا2٤٤١ ماــــــع ةدـــــعـــقلا يذ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نــمضتملاو

8١ يف خرؤملا٠٥-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١٠٠2 ةــــــــنس رــــــياربف2١ قـــــــفاوملا١2٤١ ماــــــع ةدـــــــعقلا يذ
يف بضوملاو رتسبملا بيلحلا راعسأ ديدحت نــمضتملاو
لّدعملا ،عيزوتلا لحارم فلتخم يفو جاتنإلا دنع سايكألا

،مّمتملاو

ةـّيميظنت ميسارم



ـه٣٤٤١ ماع لاّوش٣٣٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ويام٧١ 6

: يتأي ام مسري

نـــــــم ىلوألا ةداــــملا ماــــكحأ ممــــتتو لدـــــعت : ىلوألا ةّداملا
ماـع ةدعقلا يذ8١ يف خرؤملا٠٥-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

دـــــيدحت نــــمضتملاو١٠٠2 ةــــنس رـــــياربف2١ قــــفاوــــملا١2٤١
جاتنإلا دنع سايكألا يف بضوملاو رتسبملا بيلحلا راعسأ

: يتأي امك ررحتو ،عيزوتلا لحارم فلتخم يفو

مـــسدلا عوزـــنم بـــيلحلا عـــيب راــــعسأ ددــــحت: ىلوألا ةّداملا''
جاتنإلا دنع ،سايكأ يف بضوملاو معدملا رتسبملاو ايئزج
اذـــهـــب قـــفرملا لودجلا قـــفو ،عـــيزوـــتـــلا لـــحارـــم عــــيــــمــــج يفو
.موسرملا

فرـــط نـــم هــــجوملا بـــيلحلا قوـــحسم عـــيب رــــعس ددــــحي
نيـــــلوـــــحملا نــــــيوــــمتل بـــــيــلحلل يـــنهملا يــــنطولا ناوـــــــــيدــــــلا

.''نطلل جد٠٠٠.٦2١  ـب

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــه رـــشني :٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــــيام٥١ قــــفاوملا٣٤٤١ ماــــع لاوـــش٤١ يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

قحلملا

دنع بضوملاو رتسبملا بيلحلل ةددحملا راعسألا
عيزوتلا لحارم فلتخم يفو جاتنإلا

رتل / جد ةدحولا

نيوانعلا
مسدلا عوزنم بيلح

معدمو رتسبمو ايئزج
سايكأ يف بضومو

فيصر يف عيبلا رعس
عنصملا

عيزوتلا حبر شماه
ةلمجلاب

مّلسملا جوتنملا عيب رعس
ةئزجتلاب عئابلل

ةئزجتلاب عيزوتلا شماه

نيكلهتسملل رعسلا

٠٠.١2

٠٠.2

٠٠.٣2

٠٠.2

٠٠.٥2

ةّيدرف ميسارم
ةــّيمسرلا ةدــيرـجـلايــفموــسرـمـلااذــهرــشـنـي :2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
ويام2١ قــفاوملا3441 ماـــع لاوـــش١١ يف رـــئازجلاب رّرــح

.2202 ةنس
نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

 ،راطنق حبار–
،نيسح حبار–
،نوقعلا ميهاربا–
،مودرز ةنامح–
،ةدوع نب رونم–
،ةيقرب رتس–
،ةديهم راتخم–

٢١ قفاوملا3441 ماع لاوش١١ يفخّرؤم يسائر موسرم
ىدــــل راـــشتسم نييـــعت نـــمضتي ،2202 ةــــنس وــــيام
ةينطولا ةيبرتلا نوؤشب ّفلكم ،ةّيروهمجلا سيئر
.يلاعلا ميلعتلاو

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2-29و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

يف خّرؤملا70-02 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتقـــمبو –
0202 ةنس يفناج52 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج92
،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا93-02 مــقر يــساــئرــلا موـــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
قلعتملاو0202 ةنس رياربف2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج8
،مّمتملا ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

: يتأي ام مسري

اراشتسم ،يلاوغ نيدلا رون دّيسلا نّيعي: ىلوألا ةداملا
ةـيـنـطوـلا ةـيـبرـتـلا نوؤشب اـفـّلـكـم ،ةـّيروـهــمجلا سيــئر ىدــل
.يلاعلا ميلعتلاو



٣٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لاّوش٦١
7م٢٢٠٢ ةنس ويام٧١

،مالعوب ةلاعشوب دمـحم–
،ةرامع  دمـحم–
،ليلخ دمحأ –
،دباع ةيفاش –
،سيتفأ ديجملا دبع –
،اڤم يلع –
.يشنز فيرش –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢١ قفاوملا3441 ماع لاوش١١ يفخّرؤم يسائر موسرم

ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ويام
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول

––––––––––
٣٤٤١ ماع لاوش١١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

نيدلا رون ديسلا ماــــهم ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس وــــيام2١ قــــفاوملا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،يلاوغ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤ قفاوملا3441 ماع لاّوش٣ يفخّرؤم يسائر موسرم

ةرـــيدملا ماـــهـــم ءاـــهــــنإ نــــمضتــــي ،2202 ةــــنس وــــياــــم
.ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع لاّوش٣ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اهتفصب ،ينادوس ةبيهوةّديسلا ماهمىهنت ،2202 ةنسويام٤
.ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل ةماع ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةــنس لـــيرـــبأ62
ينــــطوــــلا سلــــجملاــــب ةــــيــــتاــــموــــلــــعملا ةــــموــــظـــــنملا
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ينطولا سلجملاب ةيتامولعملا ةموظنملل اريدم هتفصب ،يراو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيريدم باون نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
ةــــــينطولا ةـــــيلاجلاو ةـــــيجراخلا نوؤــــشلا ةرازوــــب
.جراخلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا
ةـــــيـــــجراخلا نوؤشلا ةرازوـــــب نـــــيرـــــيدـــــم باوــــــن ،مــــــهؤاــــــمسأ

: جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

،يبرعلا قرشملا نادلبل ريدم بئان ،روصنم نسحأ –

،لحاسلا نادلبل ريدم بئان ،يفيلخ رونلا  دبع –

ةــــــيبرغلا اـــــيقيرـــــفإل رـــــيدم بــــــئان ،ةزـــــــــعموــــب قوراـــــف –
،ىطسولاو

،يقيرفإلا داحتالل ريدم بئان ،نامرز بيلغ –

ةيعرفلا ةيوهجلا تامظنملل ريدم بئان ،ليعوأ دمحأ –
،يراقلا جامدنالاو

تاقالعلاو ةيبوروألا تاسسؤملل ريدم بئان ،بارعأ دارم –
،ةيطسوتم - وروألا

،يوهجلا نمألا لئاسمل ريدم ةبئان ،يفسوي ةمير لايرف –

،ةيبونجلا ابوروأ نادلبل ريدم بئان ،بيذ يزوف –

،اسنرفل ريدم بئان ،دلاخ دمـحم –

،ةيقرشلا ابوروأ نادلبل ريدم بئان ،يروشاع ةماسأ –

،ايسورل ريدم بئان ،حاود نايفس –

،كيسكملاو ادنكل ريدم ةبئان ،ديوس ءامسأ –

ىـــــطسولا اـــــكيرمأ نادــــــلبل رـــــيدم بـــــئان ،لالـــــه ناـــــسح –
،بيياراكلاو

،ىطسولا ايسآل ريدم بئان ،تبيزعت سانول –

،نيصلل ريدم بئان ،مامل لداع –

طيحملاو ايسونايقوأل ريدم بئان ،دادحلب ناميلس –
،يداهلا

،ةيبونجلا ايسآل ريدم ةبئان ،ةسبابع لاون –

تامظنملاو ةدحتملا ممألل ريدم بئان ،ياسك قيفر –
،ةيوهجلا نيبام

ةيلودلا تاسسؤملاو جماربلل ريدم بئان ،كالع لصيف –
،ةصصختملا

،جراخلا يف ةينطولا تاءافكلل ريدم بئان ،يخالك ليبن –

لئاسو عم تاقالعلل ريدم بئان ،ةبارعل نيدلا رصن –
،مالعإلا

قاــــبتسال رــــيدم بـــــئان ،فــــسوي تـــــيان نيــــمألا دــــمـحم –
،تامزألا

،نيوكتلل ريدم بئان ،فيرش جاح ةزمح –

رييستلا ةعباتمو ةبقارمل ريدم بئان ،ريبكلب قحلا دبع –
،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا زكارملل يلاملا

جــــماربلا ةــــعباتمل رــــيدم ةــــبئان ،فـــــيرش يـــــحي ةاـــــيح –
،ةيراجتلا تالدابملا ةيقرتو



ـه٣٤٤١ ماع لاّوش٣٣٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ويام٧١ 8

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72
.ةيرادإلا تاعطاقملا ضعب يف ةقاطلل نيبدتنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـيـتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،2202 ةــنس لـــيرـــبأ72 قــــفاوملا
تاعطاقملاب ةقاطلل نيبدتنم نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا ةيرادإلا

،نوميميتب ،خلس نامثع –

،راتخم يجاب جربب ،يوازع حلاص –

،لالج دالوأب ،يواسوم ديجملا دبع –

،سابع ينبب ،حابرلوب ةزمح –

،حلاص نإب ،يراخوب زيزعلا دبع –

،مازق نإب ،ةريعب دمـحم –

،ترقوتب ،يدوعسم باهولا دبع –

.ةعينملاب ،دوعسموب دمـحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72
ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفـــلا ةرازوـــل ةـــماـــعـــلا ةـــيشتـــفملاـــب
.اقباس - يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنيسح ةدّيسلا ماـهـم ىهـنـت ،2202 ةنـس لـيرـبأ72 قـفاوـملا

ةرازوــل ةــماــعــلا ةــيشتـــفملاـــب ةشتـــفـــم اـــهـــتـــفصب ،سراـــف نـــب
.اقباس - يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72
.نيتيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــسلاو ةدّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،2202 ةـــنس لــــيربأ72 قـــفاوملا
يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا

،ةياجب ةيالو يف ،يبوهوم يلع –

.ةملاق ةيالو يف ،يفيرش ءاجر –

ةــــــيكلسلا تالاــــــصتالل رــــــيدم بــــــئان ،يلزــــــغ ناـــــميلس –
،ةيكلساللاو

،حالسلا عزنو نمألل ريدم بئان ،زابل حاتفلا دبع يبرعلا –

،كالمألل ريدم بئان ،يدادح يفطل –

 .ةيعامتجالا ةيمنتلل ريدم بئان ،يتفم نيساي –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم يسائر موسرم
مسق سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ62
ينطولا سلجملاب ةاكاحملاو تامولعملا دراوم
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يراو ديمحلا دبعدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس ليربأ62 قفاوملا

ينطولا سلجملاب ةاكاحملاو تامولعملا دراوم مسقل اسيئر
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيبتاك ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72
.نيتيالو يف نيترئاد يسيئر ىدل نيماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيـــسلاو ةدّيـــسلا ماــــهم ىـــهنت ،2202 ةـــنس لــــيربأ72 قــــفاوملا
يسيـــئر ىدـــل نيماـــع نيبـــتاـــك اـــمـــهـــتـــفصب ،اـــمـــهاـــمسا يتآلا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نيترئاد

ةيالو يف يديسوب يلع يديس ةرئادب ،حافرك ةتخب –
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،سابعلب يديس

.ركسعم ةيالو يف مشحلا ةرئادب ،بيطلا يس رمع نب –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72
.تايالولا ضعب يف ةقاطلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــــيتآلا ةداـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،2202 ةــــنس لــــيربأ72 قــــفاوملا
،ةـيـتآلا تاـيالوـلا يف ةـقاـطـلــل نــيرــيدــم مــهــتــفصب ،مــهؤاــمسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،راردأ ةيالو يف ،يراصنألا يلع –

،ترايت ةيالو يف ،ةلجوب دوليم –

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،ةسالح ديعسلا دمـحم –
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72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ
دراوــــــــــــملا ةرازوـــــــب نواـــــــعتلاو نــــــــيوكتلاو ةــــــــيرــــشبلا
.اقباس - ةيئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيسايدّيسلا ماـهـم ىـهــنــت ،2202 ةــنس لــيرـــبأ72 قـــفاوملا

نـــيوـــكـــتـــلاو ةـــيرشبـــلا دراوـــمــــلــــل ارــــيدــــم هــــتــــفصب ،يشوــــمز
.اقباس - ةيئاملا دراوملا ةرازوب نواعتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ميظنتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس ليربأ

ناـــــــــكسلاو ةـــــحصلا ةرازوـــــــــب نواــــــعتلاو تاـــــــعزاــــنملاو
.اقباس - تايفشتسملا حالصإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يدبع دنحمدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

ةرازوــب نواــعــتــلاو تاــعزاــنملاو مــيــظــنـــتـــلـــل ارـــيدـــم هـــتـــفصب
ىلع ءانب ،اـقباس - تاـــيفشتسملا حالــــصإو ناــــكسلاو ةــــحصلا

.هبلط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس لـــيربأ72
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دــــــيجملا دـــــــبعّديــــــــسلاّنيــــــــــعي ،2202 ةـــــنس لــــــــيربأ72 قــــفاوـــملا

ةقاطلا ةرازوب ةرجفتملا داوملل ريدم بئان،نامصع نب
.مجانملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةقاطلل نـيرـيدـم نييــعــت نـــمضتـــي ،2202 ةــنس لــيرـــبأ

.تايالولا ضعب يف مجانملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلانّيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف مجانملاو ةقاطلل نيريدم

،راردأ ةيالو يف ،خلس نامثع –

،ترايت ةيالو يف ،يواسوم ديجملا دبع –

،ةلقرو ةيالو يف ،ةلجوب دوليم –

،نارهو ةيالو يف ،ةسالح ديعسلا دمـحم –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،يراخوب زيزعلا دبع –

،سابع ينب ةيالو يف ،حابرلوب ةزمح –

،حلاص نإ ةيالو يف ،يوازع حلاص –

،ترقوت ةيالو يف ،يدوعسم باهولا دبع –

،تناج ةيالو يف ،يراصنألا يلع –

،ريغملا ةيالو يف ،ةريعب دمـحم –

.ةعينملا ةيالو يف ،دوعسموب دمـحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يدومح دمـحمأدّيسلانّيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو ناويدل اسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلـــــــــكم نييـــــــــعت نــــــــمضتي ،2202 ةـــــــنس لــــــــــــيربأ72
يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةددجتملا تاقاطلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،هـللا قزر دادغبدّيسلانّيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

يوـقاـطـلا لاـقـتـنالا ةرازوـب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب اــفــّلــكــم
.ةددجتملا تاقاطلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ

.ترقوت ةيالو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يزوزعم لامجدّيسلانّيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

.ترقوت ةيالو يف نيدهاجملل اريدم
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72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوــــــــب شــــــتفم نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــــنس لــــــيربأ
.ةضايرلاو بابشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اشتفم ،جاده اضردّيسلانّيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاـــــــسارد رــــــــيدم نييــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس لــــيربأ
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ديرق رداقلا دبعدّيسلانّيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب تاساردلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم يتبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــــــع ناـــــــضمر62 يف خّرؤـــــــم يذـــــيفنت موــــــسرــــم بـــــجوــــمب
يــــتآلا ناـــــتدّيسلانّيـــعت ،2202 ةنس لـــيربأ72 قـــفاوملا3441
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ريدم يتبئان ،امهامسا

: ةيكلساللاو

ةقلعتملا ةظقيلاو سييقتلل ريدم ةبئان ،جانس ةميسن –
،تامولعملا عمتجمب

ةــــــنمقرو قـــــيثوتلل رــــــيدم ةــــبئان ،يواــــيحي ةــــنيمسي –
.فيشرألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوـــــب نييـــــعتلا نـــــمضتي ،2202 ةــــــنس لـــــيربأ72
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا دّيسلاو ةدّيسلانّيعت ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا
اــــياضقو ةرـــــسألاو يــــنطولا نــــماضتلا ةرازوـــــب ،اـــــمهامسا
: ةأرملا

،لئاسولاو ةيلاملل اريدم ،يرامغلب ركبوب –
يعامتجالا جامدإلا معدل ريدم ةبئان ،يرمعلا ةدوعسم –

.نيقوعملا صاخشألل ينهملاو

72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــــــــسردملا رـــــيدم نييــــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــــنس لـــــيربأ
.ةلقروب ةذتاسألل ايلعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ميهارب نب يزوفدّيسلانّيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

.ةلقروب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةــبئان نييــــعت نـمـــضتي ،2202 ةــــنس لــــيربأ72
.ةياجب ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نيسحلب ةينم ةدّيسلانّيعت ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

نواـــعـــتـــلاو ةـــيـــجراخلا تاـــقالـــعـــلاـــب ةـــفـــّلـــكـــم ،رـــيدـــم ةــــبــــئاــــن
.ةياجب ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاــــسارد رـــــيدم نييــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــنس لــــيربأ
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شطاطب قيفشدّيسلانّيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تاساردلل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
تاــــيلك ءادـــمع نييــــعت نــــمضتت ،2202 ةــــنس لـــــيربأ72
.تاعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،تامعج رهاطلادّيسلانّيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع
.طاوغألا ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دومحم زيزعلا دبعّديسلاّنيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

.ةفلجلا ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع ،زودنق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اديمع ،ةزبل ماشهدّيسلانّيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا
ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل
.يداولا



٣٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لاّوش٦١
11م٢٢٠٢ ةنس ويام٧١

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس ليربأ72
.فلشلا ةيالو يف ةيحالفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةيرداوق يدهمدّيسلانّيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

.فلشلا ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـــــيرـــــيدم نييــــــــعت نـــــمضتي ،2202 ةـــــنس لــــــــيربأ72
.نيتيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـــــع ناـــضمر62 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــجومب

يـــــتآلا ّديـــــسلاو ةدّــــيسلاّنيـــــعت ،2202 ةـــنس لــــيربأ72 قــــفاوملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيمومعلا تازيهجتلل نيريدم ،امهامسا

،ةياجب ةيالو يف ،يفيرش ءاجر –

.ةملاق ةيالو يف ،يبوهوم يلع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ناضمر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نــــــيريدم نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنس لـــــيربأ72
.يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا يناويدل نيماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ناضمر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلانّيعي ،2202 ةنس ليربأ72 قفاوملا

: يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا يناويدل نيماع نيريدم

،دحاولا دبع بيطلا دمـحم –

.راوع ديعس –

ينطولا عافدلا ةرازو

٣٤٤١ ماـــــع ناــــضمر٦٢ يفخّرؤـــم كرــــتشم يرازو رارــــق
طابض نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٧٢قفاوملا
ةـــطرشلل طاـــبض ةــــفصب يـــنطوـــلا كردــــلل فــــــــصلا
.ةيئاضقلا

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

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمب–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا
،هنم )٤ ةرقفلا(٥١ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٧٦١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمبو–
فيلأت هبجومب ددحي يذلا٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
طابض ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةفلكملا ةنجللا رييستو
،ةيئاضقلا ةطرشلا

2 يف خّرؤملا٣٤١-٩٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضـتــقــمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ليربأ٧2 قفاوملا٠٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،هميظنتو ينطولا كردلا ماهم

يف خّرؤملا٥٩-٠2 مقر يساــئرـلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا١٤٤١ ماــــع نابعش٤١
،هــــتايــــحالصو يـنــــطوـــــلا عاــــــفدــــلا ةرازوــــل ماـــــعلا نيـــمألا ماــــهم
،مّمتملاو لّدعــــــملا

يف خّرؤــــملا١82-١2 مـــقر يساـــئرلا موـــسرملا ىضتــقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

رفص8١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ناحتماب قلعتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١ ماع
،لدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا

ةنس يفناج٧2 يف خّرؤملا رـضـحمـلا ىلـــع عالـــطالا دـعبو–
ينطولا كردلل فصلا طابض ناحتماب ةفلكملا ةنجلل22٠2
ةطرشلا ةسردمب ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ماهمل نيحشرتملا
 ،رسيب ينطولا كردلل ةيئاضقلا

: يتأي ام نارّرقي

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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٥ يف خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٤ يف خرؤملا٤٩١ -٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ
مهاوتسم نيسحتو نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملا نيوكتب

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

رفص8١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تايفيك ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع
ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل صصختملا نيوكتلا ميظنت
،لدعملا ،هجمارب ىوتحمو كرامجلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

:يتأي ام ناررــــــــقي

ماـــــكحأ ضــــعب مـــيـــمتت ىلإ رارــــقلا اذــــــــه فدــــــــهي :ىلوألا ةداملا
قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص8١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا

نـــــيوكتلا ميــــظنت تاــــيفيك ددــــحي يذــــــلا2١٠2 ةـــــنس رــــياني2١
ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل صصختملا

.هجمارب ىوتحمو كرامجلا ةرادإب

كرتشملا يرازولا رارقلا نم١١ ةداملا ماكحأ ممتت :٢ةداملا
2١٠2 ةــــنس رـــــياني2١ قـــــفاوملا٣٣٤١ ماــــــع رــــفص8١ يف خرؤـــــملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاب قحالملا ممتت:١١ ةداملا"
روــــكذملا2١٠2 ةــنس رـــياني2١ قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــع رــــفص8١ يف

هذه ىوتحم ليـصــفــت مـــتـــيو ،ةـــقـــفرــــملا قــــحالــــملا قـــــفو ،هالــــعأ
."ةينعملا ةينيوكتلا تاسسؤملا فرط نم جماربلا

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ممتت:٣ةداملا
روكذملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص8١ يف

: يتأي امك ررحت رركم8١ ةدامب ،هالعأ

اوــــلصحتي مــــل نــــيذلا نيــــحشرتملا نــــكمي:رركم8١ ةداملا"
ةيكاردتسا ةرود ةعباتم٠١/٠2 يواسي وأ قوفي ماع لدعم ىلع
.)2( نارهش اهتدم

يــــئاهن ناــــحتما مـــظني ،ةـــيكاردتسالا ةرودـــــلا ةــــياهن دــــنع
،ةيكاردتسالا ةرودلا جمانربب ةقالع هل ًايباتكً ارابتخا نمضتي
.)2( لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث ةدملا

نيصبرتملل ةبسنلاب ةيكاردتسالا ةرودلا مييقت تايفيك ددحت
:يتأي امك ،ةيكاردتسالا ةرودلا اوعبات نيذلا

تادحولا عومجمل ةرمتسملا ةيجوغاديبلا ةبقارملا لدعم–
،2 لماعملا ،ةسّردملا

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

ليربأ٧2 قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٦2 يف رئازجلا يف رّرح
.22٠2 ةنس

 ،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

يبط ديشرلا دبع

ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

ةشيب نب حلاصلا دـمــحـم ءاوللا

ةيلاملا ةرازو

٣٤٤١ ماــــع ناـــضمر٩ يفخرؤــــم كرــــتشم يرازو رارـــــق
يرازولا رارقلا ممتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٠١ قفاوملا
٢١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص٨١ يفخرؤملا كرتشملا
نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحي يذلا٢١٠٢ ةنس رياني
ةـــــيمتنملا بــــــترــــلا ضـــــــعبب قاــــــحتلالل صصــــــختملا
.هجمارب ىوتحمو كرامجلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

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

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
ماع رفص2١ يف خرؤملا٥٤١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب–

رشنو ريرحتب قلعتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا٦8٣١
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

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

٦2يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدــعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

 ،ةيلاملا ريزو تايحالص
يف خرؤملا2٤١-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو8٩٩١ ةنس ويام٠١ قفاوملا٩١٤١ ماع مرحم٣١
،يكرمجلا نيوكتلل ينطو زكرم ثادحإ

8 يف خرؤملا٦82 -٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠١٠2 ةنس ربمفون٤١ قفاوملا١٣٤١ ماع ةجحلا يذ
كالــــسألل نيـــمتنملا نيـــفظوملاب صاـــخلا يـــساسألا نوـــناقلا
،كرامجلا ةرادإب ةصاخلا
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ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

،١ لماعملا ،نيوكتلا ةياهن ةركذم وأ ريرقت ةطقن–

."٣ لماعملا ،يئاهنلا ناحتمالا لدعم–

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ةداملا

.22٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٩ يف رئازجلاب رّرح

مجحلاتادحولامقرلا
يعاسلا

لماعملا

يلامجإلا يعاسلا مجحلا ةعاس٧٤٨

٥١ ىلإ١ نم

٦١

٧١

8١

اس٥١

اس٥١

اس٥١

١

١

١

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

ةحلسألا( جودزملا لامعتسالا تاذ داوملاو ةيجيتارتسالا داوملا ةراجت ةبقارم
عئاضبلاو ةيعاعشإلا داوملا ،ةيوونلا داوملا ،ةيجولويبلا ةحلسألا ،ةيئايميكلا
)ةلصلا تاذ

ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ىلإ لخدم

ناسنإلا قوقح ئدابم

 لوألا قحلملا

ةسارح نوع  ةبترب قاحتلالل صصختملا نيوكتلا جمانرب
رهشأ )٩( ةعست ةدملا :يرظنلا نيوكتلا جمانرب -١

مجحلاتادحولامقرلا
يعاسلا

لماعملا

يلامجإلا يعاسلا مجحلا ةعاس٤٣٨

٥١ ىلإ١ نم

٦١

٧١

8١

اس٥١

اس٥١

اس٥١

١

١

١

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

ةحلسألا( جودزملا لامعتسالا تاذ داوملاو ةيجيتارتسالا داوملا ةراجت ةبقارم
عئاضبلاو ةيعاعشإلا داوملا ،ةيوونلا داوملا ،ةيجولويبلا ةحلسألا ،ةيئايميكلا
)ةلصلا تاذ

ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ىلإ لخدم

ناسنإلا قوقح ئدابم

٢ مقر قحلملا
ةباقر نوع  ةبترب قاحتلالل صصختملا نيوكتلا جمانرب

رهشأ )٩(ةعست ةدملا : يرظنلا نيوكتلا جمانرب -١

.رهشأ )٣(ةثالث هتدم يقيبطتلا صبرتلا -٢

.رهشأ )٣(ةثالث هتدم يقيبطتلا صبرتلا -٢
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مجحلاتادحولامقرلا
يعاسلا

لماعملا

يلامجإلا يعاسلا مجحلا ةعاس٥٨٩

٦١ ىلإ١ نم
٧١

8١
٩١

اس٠2

اس٠2

اس٥١

2

١

١

...................................................)رييغت  نودب(..................................................
ةحلسألا( جودزملا لامعتسالا تاذ داوملاو ةيجيتارتسالا داوملا ةراجت ةبقارم
عئاضبلاو ةيعاعشإلا داوملا ،ةيوونلا داوملا ،ةيجولويبلا ةحلسألا ،ةيئايميكلا
)ةلصلا تاذ
ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ىلإ لخدم

ناسنإلا قوقح ئدابم

٣ مقر قحلملا
قرف طباض  ةبترب قاحتلالل صصختملا نيوكتلا جمانرب

رهشأ )٠١( ةرشع ةدملا : يرظنلا نيوكتلا جمانرب -١

.)٢( نارهش هتدم يقيبطتلا صبرتلا -٢

مجحلاتادحولامقرلا
يعاسلا

لماعملا

يلامجإلا يعاسلا مجحلا ةعاس٠٧٩

٥١ ىلإ١ نم

٦١

٧١
8١

اس٥2

اس٥2
اس٠2

2

2
١

...................................................)رييغت  نودب(..................................................
ةحلسألا( جودزملا لامعتسالا تاذ داوملاو ةيجيتارتسالا داوملا ةراجت ةبقارم
عئاضبلاو ةيعاعشإلا داوملا ،ةيوونلا داوملا ،ةيجولويبلا ةحلسألا ،ةيئايميكلا
)ةلصلا تاذ
ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ىلإ لخدم
ناسنإلا قوقح ئدابم

٤ مقر قحلملا
يسيئر شتفم ةبترب قاحتلالل صصختملا نيوكتلا جمانرب

رهشأ )٠١( ةرشع ةدملا : يرظنلا نيوكتلا جمانرب -١

.)٢( نارهش هتدم يقيبطتلا صبرتلا -٢

ماع رفص2١ يف خرؤملا٥٤١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمب–
رشنو ريرحتب قلعتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا٦8٣١
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

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

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

–––––––––––★–––––––––––
٣٤٤١ ماـــــع ناــــضمر٩ يفخرؤــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــق

يرازولا رارقلا ممتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ٠١ قفاوملا
قفاوملا٤٣٤١ ماع مرحم٣١ يفخرؤملا كرتشملا
ميظنت تايفيك ددحي يذلا٢١٠٢ ةنس ربمفون٧٢
بترلا ضعب ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا
هتدمو كرامجلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا

.هجمارب ىوتحمو
–––––––––––

،لوألا ريزولا نإ
،ةيلاملا ريزوو
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٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

 ،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا2٤١-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٩٩١ ةنس ويام٠١ قفاوملا٩١٤١ ماع مرحم٣١
،يكرمجلا نيوكتلل ينطو زكرم ثادحإ

8 يف خرؤملا٦82-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠١٠2 ةنس ربمفون٤١ قفاوملا١٣٤١ ماع ةجحلا يذ
كالــــــسألل نيـــمتنملا نيـــــفظوملاب صاـــــــخلا يـــــساسألا نوـــناقلا
،كرامجلا ةرادإب ةصاخلا

٥ يف خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٤ يف خرؤملا٤٩١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ
مهاوتسم نيسحتو نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملا نيوكتب

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

مرحم٣١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تايفيك ددحي يذلا2١٠2 ةنس ربمفون٧2 قفاوملا٤٣٤١ ماع
بـــــــترلا ضـــــــــــعب ىلإ ةـــــيقرتلا لـــــبق يليــــمكتلا نــــــيوــــــكتلا مـــــــــيـــــظنت
ىوــــــتحمو هـــــتدمو كراــــــمجلا ةرادإـــــب ةـــــصاخلا كالـــــسأللةيمتنملا

،هـــــجمارب

:يتأي ام ناررــــــــقي

ماكحأ ضــعب ميـــمتت ىلإ رارـــــقلا اذــــه فدــــهي :ىلوألا ةداملا
٤٣٤١ ماـــع مرــحم٣١ يف خرؤـــملا كرـــتشملا يرازوــــلا رارـــقلا
ميظنت تايفيك ددحي يذلا2١٠2 ةنس ربمفون٧2 قفاوملا
ةيمتنملا بترلا ضعب ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا
.هجمارب ىوتحمو هتدمو كرامجلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

كرتشملا يرازولا رارقلا نم٩ ةداملا ماكحأ ممتت :٢ةداملا
ةــــنس رــــبمفون٧2 قـــــفاوملا٤٣٤١ ماـــــع مرــــحم٣١ يف خرؤــــملا

:يتأي امك ررحت ةرقفب ،هالعأ روكذملاو2١٠2

................................. )رييغت نودب( ...........................:٩ ةداملا"

ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا تارود ميظنت نكمي
نيوكت ةسسؤم ىدل ،دعب نع وأ يماقإ لكشب ،ىلعأ ةبتر
."ةلهؤم

كرتشملا يرازولا رارقلا نم١١ ةداملا ماكحأ ممتت :٣ ةداملا
2١٠2 ةنس ربمفون٧2 قفاوملا٤٣٤١ ماع مرحم٣١يف خرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

.............................. )رييغت نودب( ........................... :١١ ةداملا"

٣١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاب قحالملا ممتت
2١٠2 ةـــــــنــــس رـــــبـــــمــــفوــــن٧2 قـــــفاوــــــملا٤٣٤١ ماــــع مرــــحــــــم
لــــــيصفت مــــــتيو ،ةــــــقفرملا قــــــحالملل اــــــقفو ،هالــــــعأ روــــــكذملا

ةــــــينيوـــــــكتلا تاـــــــسسؤـــــــملا فرــــــــــط نــــــم جــــماربلا ىوـــــــــتحم
.”ةــــــينعملا

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارــــقلا ماـــكحأ مـــمتت:٤ ةداملا
2١٠2 ةـنس رـبـمـفوــن٧2 قـــفاوملا٤٣٤١ ماـــع مرـحـــم٣١ يف

: يتأي امك ررحت رركم٧١ ةدامب ،هالعأ روكذملاو

اوـــــلصحتي مـــل نــــيذلا نيــــحشرتملا نـــــكمي : رركم٧١ ةداملا"
ةيكاردتسا ةرود ةعباتم ،٠١/٠2 يواسي وأ قوفي ماع لدعم ىلع
.)١( رهش اهتدم

يــــــئاهن ناـــحتما مـــــــظني ،ةــــيكاردتسالا ةرودــــلا ةــــياهن دــنـــع
،ةيكاردتسالا ةرودلا جمانربب ةقالع هل ًايباتكً ارابتخا نمضتي
.)2( لماعملا ،تاعاس )٣( ثالث ةدملا

نيصبرتملل ةبسنلاب صصــــختملا نـــيوـــــكتلا مـــــييقت مـــــــــتي
تاــــــيفيكلا بـــــــسح ،ةـــــيكاردـــــــتسالا ةرودـــــــــلا اوـــــــــعبات نـــــيذـــــــلا
: ةــــــيتآلا

تادحولا عومجمل ةرمتسملا ةيجوغاديبلا ةبقارملا لدعم–
،2 لماعملا ،ةسّردملا

،١ لماعملا ،يقيبطتلا صبرتلا ريرقت ةمالع–

."2 لماعملا ،يئاهنلا ناحتمالا لدعم–

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٥ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ليربأ٠١ قفاوملا٣٤٤١ ماع ناضمر٩ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
 يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب



ـه٣٤٤١ ماع لاّوش٣٣٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ويام٧١ 16

مجحلاتادحولامقرلا
يعاسلا

لماعملا

يلامجإلا يعاسلا مجحلا ةعاس٤٠٣

٩ ىلإ١ نم
٠١

١١
2١

اس٠١

اس٠١
اس٠١

١

١
١

ةحلسألا( جودزملا لامعتسالا تاذ داوملاو ةيجيتارتسالا داوملا ةراجت ةبقارم
عئاضبلاو ةيعاعشإلا داوملا ،ةيوونلا داوملا ،ةيجولويبلا ةحلسألا ،ةيئايميكلا
)ةلصلا تاذ
ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ىلإ لخدم
ناسنإلا قوقح ئدابم

 لوألا قحلملا

ةباقر نوع ةبتر ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا جمانرب
)٣( رهشأ ةثالث ةدملا : يرظنلا نيوكتلا جمانرب -١

مجحلاتادحولامقرلا
يعاسلا

لماعملا

يلامجإلا يعاسلا مجحلا ةعاس٢٦٣

٠١ ىلإ١ نم
١١

2١
٣١

اس٥١

اس٥١
اس٠١

2

١
١

ةحلسألا( جودزملا لامعتسالا تاذ داوملاو ةيجيتارتسالا داوملا ةراجت ةبقارم
عئاضبلاو ةيعاعشإلا داوملا ،ةيوونلا داوملا ،ةيجولويبلا ةحلسألا ،ةيئايميكلا
)ةلصلا تاذ
ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ىلإ لخدم
ناسنإلا قوقح ئدابم

٢ مقر قحلملا
قرف طباض ةبتر ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا جمانرب

)٣( رهشأ ةثالث ةدملا : يرظنلا نيوكتلا جمانرب -١

)١( دحاو رهش ةدملا : يقيبطتلا صبرتلا -٢

)١( دحاو رهش ةدملا : يقيبطتلا صبرتلا -٢

مجحلاتادحولامقرلا
يعاسلا

لماعملا

يلامجإلا يعاسلا مجحلا ةعاس١٨٣

٠١ ىلإ١ نم
١١

2١
٣١

اس٠2

اس٠2
اس٥١

2

2
١

ةحلسألا( جودزملا لامعتسالا تاذ داوملاو ةيجيتارتسالا داوملا ةراجت ةبقارم
عئاضبلاو ةيعاعشإلا داوملا ،ةيوونلا داوملا ،ةيجولويبلا ةحلسألا ،ةيئايميكلا
)ةلصلا تاذ
ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق ىلإ لخدم
ناسنإلا قوقح ئدابم

٣ مقر قحلملا
ةباقر طباض ةبتر ىلإ ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلا جمانرب

)٣( رهشأ ةثالث ةدملا : يرظنلا نيوكتلا جمانرب -١

)١( دحاو رهش ةدملا : يقيبطتلا صبرتلا -٢

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

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

............................................................................)رييغت  نودب(.......................................................................
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تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

ةنس سرام٨ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٥ يفخرؤم رارق
ةـــيعامتجالا تاـــمدخلا ةــــنجل ءاــــشنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول

––––––––––––

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو ّنإ

ماع ناضمر١2 يف خرؤملا٦١-٣8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
قودنصلا ءاشنإ نمضتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٠٣٤١
،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا

ماع بجر١2 يف خرؤملا٩٧١-28 مقر موسرملا ىضتقمبو–
تامدخلا ىوتحم ددحي يذلا28٩١ ةنس ويام٥١ قفاوملا2٠٤١
،ممتملا ،اهليومت ةيفيكو ةيعامتجالا

يذ٣2 يف خرؤــــــملا٣٠٣-28 مـــــقر موــــــسرــــملا ىـــــضتقمبو–
قـــــلعتملاو28٩١ ةنس رـــبمتبس١١ قــــفاوملا2٠٤١ ماــــع ةدـــعقلا

،هنم١2 ةداملا اميس ال ،ةيعامتجالا تامدخلا رييستب

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

يف خرؤملا٣٦٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد٥ قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١
،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٦٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنــس ربــــمسيد٥ قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١
ةـــنـــمـــقرلا ةرازول ةــــيزـــكرـــملا ةرادإلا مــــيـــظـــنت نـــمــضـــــــتملاو
،تايئاصحإلاو

: يتأي ام ررقي

تاــــــيئاصحإلاو ةــــنمقرلا ةرازو ىدــــــل أــــشنت : ىلوألا ةداملا
.ةيعامتجالا تامدخلل ةنجل

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

سراـــم8 قـــفاوملا٣٤٤١ ماـــع ناـــبعش٥ يف رـــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس

ليبحرش نيسح

ةعانصلا ةرازو

سرام22 قفاوملا3441 ماع نابعش91 يفخّرؤم رارق
سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةـــمئاقلا دّدــــحي ،2202 ةــــنس

.دامتعالل ةيرئازجلا ةئيهلا ةرادإ

––––––––––––

22 قفاوملا3441 ماع نابعش91 يف خّرؤم رارق بجومب
ســـلجم ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةـــمئاقلا دّدــــحت،2202 ةـــنس سراـــم
نم9 ةداملا ماكحأل اقيبطت،دامتعالل ةيرئازجلا ةئيهلا ةرادإ
ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤملا664-50 مقر يذيفنتلا موسرملا

ءاــــــشنإ نــــمضتملاو5002 ةــــنس رـــــبمسيد6 قــــفاوملا6241
،“كاريجلأ“ اهريسو اهميظنتو دامتعالل ةيرـئازـجلا ةئيهلا
: يتأي امك ،لّدعملا

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لثمم ،زيزعلا دبع دنق دّيسلا–

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،دمــحم روــــــشقلوب دّيـــــسلا–
،اوضع

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،دمحا مياص دّيسلا–

ةــيقرتو ةراـــجتلا رـــيزو ةــــلثمم ،ةـــكيلم داــــنزوب ةدّيــــسلا–
،اوضع ،تارداصلا

تامدخلاو تاساردلا زكرم لثمم ،سايل يضام دّيسلا–
،اوضع ،ءانبلا داوم ةعانصل ةيجولونكتلا

،رئازجلا يدوم ةسسؤم لثمم ،نسحل يدامح نب دّيسلا–
،اوضع

يــــــنطولا زـــــكرملا ةــــــلثمم ،ةـــــيماس يـــشاحوأ ةدّيـــــسلا–
،اوضع ،اهقيدصتو لئاتشلاو روذبلا ةبقارمل

،يرــــتسدنأ م2 ةــــسسؤم لـــــثمم ،رــــمع يــــحادم دّيــــسلا–
،اوضع

ةــينطولا ةـــيعمجلا لـــــثمم ،حــــلاص نـــــيرقإ تــــيآ دّيــــسلا–
،اوضع ،نييرئازجلا نيردصملل

ةـــــــينهملا ةــــيعمجلا لـــــثمم ،لداـــــع يـــــساس نــــب دّيــــسلا–
،اوضع ،ةقدلا كيناكيمل

يينهمل ةينطولا ةيعمجلا لثمم ،نيساي رماس دّيسلا–
،اوضع ،سايقلا تاودأ

ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا لثمم ،ىفطصم يدبز ّديسلا–
.اوضع ،هطيحمو كلهتسملا داشرإو
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٥ يف خرؤملا8٧٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــحي يذــلا٣١٠2 ةــنس رـــبمفون٩ قــــفاوملا٥٣٤١ ماــــع مرـــحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

٠١ يف خرؤملا2٦-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٧١٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

يف خرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
ةـيـلـحـمـلا تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا رــيزو تاــيــحالص ددــحــي يذــــلا

،ةينارمعلاةئيهتلاو

8 يف خرؤملا٣٩٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٩٣2-١2 مـــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىـــضتقمبو–
ددحي يذلا١2٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٩١

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

قفاوملا8٣٤١ ماع بجر لوأ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاءارجإو تايوتسم فلتخـم ددحي يذلا٧١٠2 ةنس سرام٩2
،ةقباطملا مييقت

: يتأي ام نوررقي

موـــــــــسرملا نـــــم82 ةداـــــملا ماــــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ٤ يف خرؤملا٤٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتمـلاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمسيد٦
تافصاوملا ددحت يتلا ةينفلا ةحئاللا دامتعا ىلإ رارقلا اذه
تاذ ضفخنملا  طغضلا تاّمظنمـل نمألا تابلطتمو ةينقتلا
ىمسملا ،يلزنملا لامعتسالل هجومـلا ناتوبلل تباثلا مكحتلا

.”ّمظنم ”صنلا بلص يف

: يذ مّظنملا ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت :٢ ةداملا

،راب٥,٧و٣,٠ نيب ام حوارتي ةيذغت طغض–

،رابيليم82 يواسي مظنم يمسا طغض–

،اس /غ٠٠٣١ ـب ردقي نومضم قفدت–

.م°٠٥+ و  م°٠  نيب ام لامعتسا ةرارح ةجرد–

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي :٣ ةداملا

ددحم قاطن يف مظنم طغض ىلع ظفاحي زاهج  : مظنم–
.ةرارحلا ةجردو قفدتلاو عبنملا  طغض نع القتسم ،اقبسم

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

٣٤٤١ ماــــع بــــجر١٢ يفخرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارـــــق
داـــمتعا نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــياربف٢٢ قــــفاوملا
ةـــينقتلا تاــــفصاوملا ددــــحـت يـــتلا ةـــينفلا ةـــحئاللا

ضــــفخنملا طــــغضلا تاــــمّظنمل نــــمألا تاـــبلطتمو
لامعتسالل هجوملا ناـــتوبلل تــــباثلا مـــكحتلا تاذ
 .يلزنملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو نإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحمـلا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،مجانملاو ةقاطلا ريزوو

،ةعانصلا ريزوو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موـــسرـــمـلا ىــضـتـقــمب–
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موــسرمـلا ىــضـــتـقـــمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رياني٠٣  قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣
،ممتمـلاو لدعمـــلا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

8 يف خرؤملا٥٦-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قــلعتملاو2٩٩١ ةــــنس رـــياربف2١ قــــفاوملا2١٤١ ماــــع ناـــبعش
،ةدروــتسملا وأ اــيــلــحــم ةــجــتــنملا داوملا ةـــقـــباـــطـــم ةـــبـــقارمب

،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــلا2٠٠2 ةــنس رـــــبمسيد١2 قــــفاوملا٣2٤١ ماـــع لاوـــش٧١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

٤ يف خرؤملا٤٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ
ةداملا اـميس ال ،مّمتملاو لّدــعملا ،هرـــيسو ســـييقتلا مــيظنتب
،هنم82

8 يف خرؤملا٧٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٠٠2 ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ
ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا

يف خرؤملا٣٠2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةــــنس وــــيام٦ قــــفاوملا٣٣٤١ ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج٤١
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو
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هطغض يف مكحتلا متي مظنم: تباث مكحـت وذ مظنم–
هيف نكمي الو عّنصملا فرط نم ،ةتباث ةقيرطب ،مظنملا
.مكحتلا يف ليدعتلا لمعتسملل

طغض هيف نوكي ،ةثلاثلا ةلئاعلا نم زاغ طيلخ : ناتوبلا–
يواسي رثكألا ىلعو راب٣,٤ يواسي وأ ربكأ  م°٠٥ دنعراخبلا

يواسي ةيزاغلا ةلاحلا يف ةيمجحلا هتلتك طسوتم ،راب٥,٧
.)رابيليم٥2,٣١٠١و م°٥١( ةيعجرملا طورشلا يف٣م / غلك2,٥٤

ًةرشابم ،بوبنأ لثم ،ارخآ اًزاهج لصوي زاهج : لوحم–
جمدت نأ نكمي ،يكيتاموتوأ قلغ تاذ زاغ ةروراق مامصب
.ىرخأ ةفيظو وأ ”فاقيإ / ليغشت“ ةفيظو هيف

وأ مظنم بيكرتب حمسي ليصوت ماظن : عيرس طبر–
نودبو ةيبلول ةلصو نودب زاغ ةروراق مامص ىلع لوحم
.تاودأ لامعتسا

عطقل مظنملا ىلع لمعتسي زاهج : يوديلا قلغلا زاهج–
وأ ضبقم لثم ،ايدارإ اًيودي ًالخدت بلطتيو يزاغلا رايتلا

.ددحم

ةلماكتم جورــخ ةــــلصو  : رح نارود تاذ جورخ ةلصو–
.ددحم روحم لوح نارودلل ةممصم

حمسي زاغ ةروراقب تبثم زاهج : يكيتاموتوأ مامص–
مظنملا  لصف درجمب ،يزاغلا رايتلل يكيتاموتوألا فاقيإلاب
.زاغلا ةروراق مامص نع لوحمـلا وأ

ةمظنملا ةيعرفلا ةعومجملل بكرم : عوجر مدع مامص–
ةيذغتلا طغضل عضاخلا مظنملا ءزج نيب ةماتكلا نمضي يذلا

طــغض نوــكــي اــمدــنــع ،مــظـــنملا طـــغضلـــل عضاخلا مـــظـــنملا ءزـــجو
.قلغلا طغض يواسي وأ نم ربكأ ةيذغتلا

،مكحتلا زاهج صوصخلاب ،بكرمل عضومت لك : متخ–
بكرملا رسك ىلإ هعضوم يف ليدعت ةيلمع لك يدؤت ثيحب
.ةيلمعلا هذه زاربإو متخلا ةدام وأ

لكل كرتشم يمقر يدعب نييعت : )ND( يمسا رطق–
يجراخلا اهرطقب ةنيعملا كلت ادع ام بيبانألا سفن رصانع
لــمــعــتسي اــحــيــحص اًددــع رــبــتــعــي وـــهو .طوـــيخلا مـــجـــحـــب وأ

ةيبيرقت ةقيرطب ّالإ اطبترم نوكي الو ،ةيعجرم ضارغأل
.عينصتلا داعبأب

لخدم دنع ةساقملا زاغلا طغض ةميق : ةيذغتلا طغض–
.مظنملا

جرخم دنع ةساقملا زاـــغلا طـــغض ةـــميق : مَّظـــنم طــــغض–
.مظنملا

جرـــــــخم دــــنع يــــعجرملا طــــغضلا: مَّظـــــنم يــــــمسا طـــــغض–
.مظنملا

دنع هيلع لوصحلا نكمي طغض ىصقأ : قلغلا طغض–
ةـيذـغــتــلا طــغضل ةــنــيــعــم ةــمــيــق لــك لــجأ نــم قــفدــتــلا مادــعــنا
.)٣82٠2 جم( ةيرئازجلا ةفصاوملا يف ةددحمــلا

هيلع لوصحلا نكمي زاغلل يلتك قفدت : نومضم قفدت–
قـفدـتـلا نـع رـيـبـعـتــلا مــتــيو .ةــيذــغــتــلا طــغض نــم ةــمــيــق لــكــل
يف مارغوـــلــيــكلاب وأ )اس/غ( ةـــعاـــسلا يف مارـــغلاــب نوــمــضـــملا
.)اس /غلك( ةعاسلا

ىلع اــهقيبطت نــــكمملا براـــــجتلا جــــهانم ددــــحت:٤ ةداملا
ةيرئازجلا ةفصاوملا يف ،هالعأ٣ ةداملا يف فّرـعـمـلا مظنمـلا
.)٣82٠2 جم(

اـــــــعّنصمو اـــــــمّمصم مــــــظنملا نوــــــكي نأ بـــــــجي:٥ ةداملا
بيكرتلا طورش يف اًيضرم هليغشت لعجت ةقيرطب ابّكرمو
.تاميلعتلا يف اهب ىصوملا ةمدخلاو

ناك اذإ ،نامألا زاهج نوكي نأ بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإو
اـــمـــّمصم ،رارـــقـــلا اذـــه ماـــكـــحأب لوـــمشم مـــظـــنـــم يف اـــًجـــمدــــم
.)٣82٠2 جم( ةيرئازجلا ةفصاوملا ماكحأل اقبط اعّنصمو

مظنملل ةنوكملا ءازجألا عيمج نوكت نأ بجي :٦ ةداملا
نأ لمـتـحمــلا نم يتلا فاوحلا وأ ةداحلا  اياوزلا نم ةيلاخ
.حيحصلا ريغ ليغشتلا وأ ةباصإلا وأ فلتلا يف ببستت

.جراخلا نمو لخادلا نم ةفيظن ءازجألا نوكت نأ بجيو

يـــــــــــغاربلا فـــــيواجت ةرـــــــــشابمّ بـــــــــــُـصَتّ الأ بــــــــــــجي :٧ ةداملا
ةروراق ىلإ مظنملا ءازجأ بيكرتل ةهجوملا اهريغو ريماسملاو
فـــــيواـــــجـــــتـــــلا هذـــــه نيب ةداملا كمس لـــــقـــــي ّالأ بجــــــيو .زاــــــغــــــلا

.مم١ نع زاغلا تاروراقو

ريماسملاو يغاربلا فيواجت دس بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإ
ءاوــهــلاــب زاــغــلا تاروراــق لصت يتـــلا لـــيـــكشتـــلـــل ةـــيرورضلا

لــئاسوــب ،مــظــنملا لــيــغشت ىلع رــيــثأت يأ اــهـــل سيـــل يتـــلاو
.ةمئاد ةفصب ةيندعم

يتلا مظنملل ةنّوكملا ءازجألا نوكت ّالأ بجي:٨ ةداملا
نوـكـت نأ بجـيو ةـلـطــعــم ،هــلــيــغشت لدــعــت نأ لــمــتــحــمـلا نـــم
.ةموتخم

نكمي ةقيرطب مظنملا ءاطغو مسج بيكرت متي نأ بجي
ءازجألا هذه فالتإ نود ءاطغلاو مسجلا نيب لصفلا اهلالخ نم
.مئاد لكشب متخلا وأ

ةرشابم هليصوت متيل اًمّمصم مظنملا ناك اذإ :٩ ةداملا
ارداـــق نوـــكي نأ بـــجيف ،زاــــغلا ةروراــــق ماّمصب وأ روــــبنصب
.ةبلص ضرأ ىلع طوقسلا ةمواقم ىلع

لــــــمحت ىلــــــع اًرداـــــق مــــظنملا نوـــــكي نأ بـــــجي :٠١ ةداملا
/ مـــسج بـــيكرتلا رــــسك يف بــــبستي نأ هـــنكمي يذــــلا طــــغضلا

 .ءاطغ
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،زاغلا ةروراق ىلع تبثم ريغ مظنملا ناك اذإ:٤١ ةداملا
نيهاجتالا الك يف ءاوتلالا مزع ريخألا اذه مواقي نأ بجي
،ءانحنالا مزع اضيأو ةفش تاذو ةيبلوللا تالصولل ةبسنلاب
.)٣82٠2 جم( ةيرئازجلا ةفصاوملا يف نيددحملا

نوكي نأ بجيو ،انِّيب رسك وأ هوشت يأ نوكي ال نأ بجي
.ىوقلا قيبطت دعب اميتك  مظنملا

ةماتكلا ربتعتو .اميتك مظنملا نوكي نأ بجي:٥١ ةداملا
اس/٣مس٥١ نع ديزت ال ةساقملا برستلا ةميق تناك اذإ ةيفاك
نعو٥١NDيواسي وأ لقأ يمسا رطق يذ  مظنملل ةبسنلاب
.٥١ND نم ربكأ يمسا رطق يذ مظنملل ةبسنلاب اس/٣مس٠٣

وأ عيرس طبر ةلصوب ازهجم مظنملا ناك اذإ :٦١ ةداملا
تالصولا هذه نوكت نأ بجي ،رح نارود تاذ جورخ ةلصوب
زاهجب ادوزم مظنملا ناك اذإو .تايعضولا عيمج يف ةميتك
.اضيأ اميتك ريخألا اذه نوكي نأ بجيف يودي قلغ

ةيكيناكيم لمحت ةردق مظنملل نوكت نأ بجي:٧١ ةداملا
مدع ماــّمصل قــلغ /حــتف ةرود٠٠٠٠٥ لــــمحتي نأـــب هــــل حــــمست
.يكيناكيم بطع نود عوجرلا

،يودــــــي قـــــلغ زاـــــهجب ادوزــــم مـــــظنملا ناـــــك اذإ :٨١ ةداملا
.قلغ/ حتف ةرود٠٠٠٥ زاهجلا اذه لمحتي نأ بجيف

نأ بـــجيف ،عـــيرس طـــبر ةـــــلصوب ازـــــهجم مـــــظنملا ناـــــك اذإ
ماّمصلل ،طـــبرلا كـــف /طــــبر ةرود٠٠٠٥ ةـــــلصولا هذــــه لــــمحتت
.اهلجأل ممص يذلا

،رــح نارود تاذ جورــخ ةـــلصوـــب ازـــهـــجـــم مـــظـــنملا ناـــك اذإ
.نارود ةرم٠٠٥2 ةلصولا هذه لمحتت نأ بجيف

داومب اـــّعنصمو امّمصم مـــــظنملا نوـــــكي ال بــــجي:٩١ ةداملا
.ةبوطرلا ببسب فلتت نأ نكمي

ّالأو لــــــكآتلل اـــــمواــــقم مـــــظنملا نوـــــكي نأ بـــــجي:٠٢ ةداملا
رثؤت نأ اهنأش نم يتلاو هل ةنوكملا ءازجألا يف لكآت يأ رهظي

.ديجلا هئادأ ىلع  ابلس

برـــست نــم اــــيمحم مــــظنملا نوــــكي نأ بــــــجي:١٢ ةداملا
اهنكمي بلع يف افلغم نوكي نأ بجيو .هيلإ ةبيرغ ماسجأ

.ةفلتخملا تامدصلاو لقنلاو ءاملا ةمواقم

اهيلع صوصنملا مسولا تانايب ىلإ ةفاضإلاب :٢٢ ةداملا
مــظــنملا يوــتــحــي نأ بجــي ،لوــعــفملا يراسلا مــيــظـــنـــتـــلا يف

تانايبلا ىلع ،وحملل ةلباق ريغو ةءورقمو ةيئرم ةقيرطب
: ةيتآلا

مسج ىلع لوخدلا ةلصو تيبثت مواقي نأ بجي :١١ ةداملا
وأ ايبلول ناك ءاوس ،زاغلا ةروراق ىلع تيبثتلل هجوملا مظنملا

: ةيتآلا تابقعلا ،يبلول ريغ

،نيهاجتالا الك يف م.ن٠٣ ،لقألا ىلع ،يواسي ءاوتلا مزع–

.ن٠٠٠2 اهرادقم رج ةوق–

،مظنملا مسج ىلع جورخلا ةلصو تيبثت مواقي نأ بجي
تابقعلا ،نرملا بوبنألل يبلول ريغ وأ ايبلول ناك ءاوس

: ةيتآلا

ققحتلا( م.ن٠٣ نع لقي ال دحاو هاجتا يف ءاوتلا مزع )١
،)رح نارود تاذ ةلصولل ةبسنلاب بولطم ريغ

،م.ن٠١ هرادقم ءانحنا مزع )2

.ن٠٠٠2  اهرادقم رج ةوق )٣

تاذ جورـــــخ ةـــــــلصوب ازــــــهجم مـــــظنملا ناــــــك اذإ:٢١ ةداملا
ةلصولا ريودتل يرورـــضلا مزـــعلا دــــيزي ّالأ بــــجي ،رـــــح نارود
.م.ن٥,٠ نع

نوكي نأ بجيو ،ايئرم رسك وأ هوشت يأ نوكي ّالأ بجي
.ىوقلا قيبطت دعب اميتك مظنملا

روبنص ىلع بكرملا مظنملا مواقي نأ بجي:٣١ ةداملا
: ةيتآلا تابقعلا ،زاغلا ةروراق مامص ىلع وأ

: نيهاجتالا الك يف ءاوتلا مزع )أ

عونلا نم جورخلا ةلصو نوكت امدنع ،لقألا ىلع ،م.ن٠2 )١
تالــــــصول ةــــبسنلاب م.ن٥١( نرــــملا بوــــبنألل يـــبلوـــللا رــــيغ
،)عيرسلا طبرلا

عونلا نم جورخلا ةلصو نوكت امدنع ،لقألا ىلع ،م.ن٠٣ )2
وذ مـــــظنـمـلا عــضـخـي نأ بــجــي ،كـــلذ ىلإ ةـــفاـــضإلاـــب .يــبــلوـــللا
وأ روبنصلا ىلع اًيدومع بيكرتلل هجوملا ةيبلوللا ةلصولا

م.ن٠2نـــــــع لـــــقي ال ءاوـــــتلا مزـــــعل ،زاــــــــغــلا ةروراــــق ماــــّمــص ىلــــــع
،)عيرسلا طبرلا تاذ تالصولل ةبسنلاب  م.ن٥١(

نم ةهجوم ن٠٠٤ اــهرادقم ةوـــق نـــع جتان ءاـــنحنا مزـــع )ب
ةدـــعاق ىلـــع قـــيبطتلا ةـــطقن عـــقت ثـــيحب ىلــــعألا ىلإ لـــــفسألا

،جورخلا ةلصو

طبرلا تاذ تالصولل ةبسنلاب ن٠٠٥ اهرادقم رج ةوق)ج
.طقف عيرسلا

ةنومضم ةبولطملا ةيكيناكيملا ةمواقملا نوكت نأ بجي
بكرملا مظنملا اهذختي نأ نكمي يتلا ةيعضولا تناك امهم
،انِّيب رسك وأ هوشت يأ نوكي ال نأ بجيو .زاغلا ةروراق ىلع
.ىوقلا قيبطت دعب اميتك  مظنملا نوكي نأ بجيو
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: مظنملا ءاطغ ىلع

،عنصملا زمر وأ مسا–

،يراجتلا نييعتلا وأ  ةيمستلا–

،)ناتوب( زاغلا ةعيبط–

راشي ،اينعم مظنملا ناك اذإ ،ةلوماصلا تيبثت هاجتا–
.مهسب هيلإ

  : قَحلُم صرق قوف وأ ءاطغلا ىلع

)راب(رابلاب امهنع ربعملا ىصقألاو ىندألا ةيذغتلا اطغض–
،)رابيليم( رابيليملاب وأ

،)رابيليم82( رابيليملاب  مظنملا يمسالا طغضلا–

.)اس / غ٠٠٣١( ةعاسلا يف مارغلاب نومضملا قفدتلا–

: مظنملا مسج ىلع وأ ةلوماصلا ىلع

،نيريخألا نيمقرلاب اهيلإ اراشم عنصلا ةنس–

.هب ةطبترملا ةيرئازجلا ةفصاوملا عجرم–

: مظنملا فيلغت ىلع

،)ناتوب( زاغلا ةعيبط–

،)رابيليم82( رابيليملاب  مظنملا يمسالا طغضلا–

،ةلمتحمـلا لامعتسالا دويق–

نكمي يتلا زاغلا ةروراق ماّمص وأ روبنصلا ةلصو عون–
.اهيلع مظنملا بيكرت

ٍلـــــيلدب اًبوـــــحصم مـــــظنملا نوــــــكي نأ بـــــجي:٣٢ ةداملا
ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ٍرّرُحم ،لمعتسمللٍ مّمصم
: هيف نّيبُي نأ بجيو.لوعفملا

ةيعضولاو ةافصمـلا لامعتسا اميس ال ،بيكرتلا طورش )أ
،حاتفمل لـمتحمــلا لامعتسالاب ةقلعتملا تانايبلاو ةيليضفتلا

اميس ال ،ةماتكلاو نـمألاو ةـــمدخلا زـــيح عــــضو طورــــش )ب
،اهتلاحو ةماتكلا ةزهجأب قلعتي اميف

ناــــيبلا نـــمضتت يـــتلا ةــــنايصلاو لاـــــمعتسالا طورــــش )ج
نامض لجألو ،ةيداعلا لامعتسالا طورش يف“ : يتآلا

)*( لالخ مظنملا اذه رييغتب ىصوي ،حيحص ليغشت
دـــــيدحت مــــتي : )*(.”عــــينصتلا خــــيرات يلــــت يتلا تاوـــنس

.عنصملا فرط نم خيراتلا

: لمشت يتلا تيبثتلا طورش )د

جراـــخ مــــــظنملا لاــــــمعتسا دـــــنع“ عوــــنلا نــــم اناــــيب )١
لوخدلا عنمت ةقيرطب هتيامح وأ هعضو بجي ،ىنبملا
،”فرصلا هايمل رشابملا

ءاملل مكارت لك عنمل ءاشغلا يف ةيوهت ةحتف لك هاجتا )2

،ءاشغلل يئاوهلا بناجلا نم

امدنع مظنملل يئابرهكلا لزعلا طورش ،ةرورضلا دنع )٣

،رادجلا ىلع ًاتّبثم نوكي

،زاغلا ةروراق ماّمص ىلع مظنملا بيكرت ةقيرط )ـه

نــــــــمألاو ةـــــمدخلا زــــــيح عـــــضولا تاــــــميلعتو تاـــــــحيضوت )و

ةميتكلا  ةيطاطملا ةقلحلا دوجو صخي اميف اميس ال ،ةماتكلاو

.ةديجلا اهتلاحو

ةــــــنّوكملا داوـــــملل ةــــــــينقتلا تاـــــفصاوملا ددــــــحت :٤٢ ةداملا

.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف مظنملل

قــــحلملا يف تاـــــمظنملا نـــــمأل ةــــصاخلا تاــــبلطتملا ددـــــحت

.رارقلا اذهب يناثلا

اــــقبط مــــظنملل ةــــقباطملا مييقت ءارـــــجإ بـــــجي:٥٢ ةداملا

يف خرؤملا رارقلا ماكحأ يف هيلع صوصنملا ”ب“ ىوتسملل

ددحي يذلا٧١٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا8٣٤١ ماع بجر لوأ

 .ةقباطملا مييقت تاءارجإو تايوتسم فلتخم

ةــــــــــــيمسّرــــــــلا ةدــــــــــــيرـــــــــــجلا يف رارــــــــــــــــقلا اذـــــــــــه رـــــــــــــشني :٦٢ ةداملا

.ةيبعشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

رياربف22 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر١2 يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس

ةراجتلا ريزو

 تارداصلا ةيقرتو

ڤـيزر لامك

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

ةينارمعلا ةئيهتلاوةيلحملا

دوجلب لامك

مجانملاو ةقاطلا ريزو

 باقرع دمحــم

ةعانصلا ريزو

رادغز دــمحأ
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وأ بئاوش يأ ىلع ةبلوقملا ءازجألا يوتحت ّالأ بجي–
وأ  ةمواقملا ىلع رثؤي نأ هنأش نم  يذلا  حطسلا يف بيع
،ةلصولل وأ مظنملل ليغشتلا ةيعون وأ ةماتكلا

ءاوس ،تالصولل ةراودلا ةيبلوللا ءازجألا نوكت نأ بجي–
،ذالوفلا وأ ساحنلا نم ،ةيوثنأ مأ ةيركذ تناك

نم ةيذالوفلا ةيفيظولا ةيلخادلا ءازجألا ةيامح بجي–
تالصولل ةيبلوللا ةــتباثلا ءازــــجألا نوــــكت نأ بــــجي .لـــــكآتلا

ةتباثلا ءازــجألا نوـــكت نأ نـــكمي .ةيندعم داوـــم نـــم ةــــعونصم
،ةيندعم ريغ داوم نم ةعونصم تالصولل ةيبلوللا ريغ

زاــــغلا ىلـــع ةـــيوتحمـلا ءازــــجألا طــــباور نوــــكت ّالأ بــــجي–
بيـلصتــلا تاــنوــكمب ةــعوــنصم ةــماــتــكــلا ناــمضل ةــهــجوملاو
،راهصنالا لاجم لخاد ىندألا ةرارحلا ةجرد اهيف نوكت يتلا

.م°٠٥٤ نم لقأ ،قيبطتلا دعب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا قحلملا

تامّظنملا نمأل ةصاخلا تابلطتملا

: ةيرتموناملا ةيعرفلا ةعومجملا –١

بـــــيكرت ةــــقيرطو لـــــكشو تاــــسايقلا بــــنجتت نأ بــــجي
رطخ لك ةيرتموناملا ةيعرفلا ةعومجملل ةنوكملا ءازجألا
ةقيرطب ةــعنصمو ةــمّمصم نوـــكت نأ بــــجيو ،ءاشغلل فالـتإ
يف ةددحملا تاـبـلـطـتـمــلــل مــّظــنملا لــيــغشت اــهــيــف بيــجــتسي
.رارقلا اذه ماكحأ

:مّظنملل ةيعرفلا ةعومجملا–٢

مظنملل ةيعرفلا ةعومجملا نمضت نأ بجي ،قلغلا دنع
نأ يغبني الو .مَّظنملا طغضو ةيذغتلا طغض نيب ةماتكلا

بجيو .زاغلا رورمب حامسلل اًبولطم كلذ نكي مل ام كرحتي
مـّظـنـمـلـل ةـيـعرـفـلا ةــعوــمــجملا لــيــغشتو ةــماــتــك رــثأتــت ال نأ
بجيو .تالصولا ىلع ةعّقوتملا ءانحنالاو ءاوتلالا براجتب
،رارقلا اذه نم٣ ةداـملا يف روـــكذملا عوــــجرلا مدـــع ماّمص  ىلـــع
 .هترجح نم جرخي وأ كرحتي ال نأ

: داضملا طغضلل ةيعرفلا ةعومجملا –٣

مسجلاو ءاـــطـــغـــلا حـــطسأ مـــعد تاــــحاسم نوــــكــــت نأ بجــــي
لخاد تباث عضوم يف ءاشغلا اهيف يقبت ةقيرطب ةممصم
 .طغضلا براجت ةمواقمب هل حمستو هترجح

: ةيوهتلا تاحتف نوكت نأ بجي

دادسنالا رطاخم نم للقت ةقيرطب ةعوضوم وأ ةدعم–
اـــــميس ال ،راطمألا هاــــيم بّرـــست نـــم دـــــــحتو ،دوــــــصقملا رـــيغ
،2مم٣ نم ربكأ اهصرق ةحاسم تناك اذإ

رــــيغ ررــــضتلا يــــعيبط لــــكشب عــــنمت ةــــقيرطب ةــــعّنصُم–
ءيش يأ برست ببسب مّظنملل ةيلخادلا ةزهجألل دوصقملا

.ةيوهتلا ةحتف لالخ نم

لوألا قحلملا

مظنملل ةنّوكملا داوملل ةينقتلا تافصاوملا

تاــفصاوملا مــظــنــمــلــل ةــنوـــكملا داوملا يفوـــتست نأ بجـــي
:ةيتآلا ةينقتلا

ةـــــلمعتسملا تاــــسايقلاو داوـــــملا ةدوــــج نوــــكت نأ بـــــجي–
عـينصتلا  نوــــكي ثـــيحب ءازـــجألا فــــلتخم بــــيكرت ةقــــيرطو
،نينمآ ليغشتلاو

ةيكيناكيملا براجتلا تابكرملا عيمج لمحتت نأ بجي–
طورش يف اهيف لّغشُت نأ نكمي يتلا ةيرارحلاو ةيئايميكلاو
،ةيداعلا لامعتسالا

،ةيندعم داوم نم اًعونصم مسجلا نوكي نأ بجي–

ةرارحلاب ةنّدلتملا( ةيندعملا ريغ داوملا لامعتسا نكمي–
بكرملا مظنملا يف طقف ،مسجلا يف )ةرارحلاب ةبلصتملا وأ

ماّمص عم عيرس طبر ةطساوب زاغلا ةروراق ىلعةرشابم
،ةيبلول ريغ جورخ ةلصو عمو يكيتاموتوأ

ءاــــطغلا ءازـــــجأو ةـــيلـــخادــــــلا ءازــــــجألا نوـــــــــــكت نأ نـــــكمي–
ةعونصم )تالصولا ءانثتساب( طغض ىلع يوتحت ال يــــــتلا

يف ةددحملا تابلطتملا ةاعارم طرشب ،ةيندعم ريغ داوم نم
،)٣82٠2 جم( ةيرئازجلا ةفصاوملا

نـــم تــــناك اذإ ّالإ كــــنزلا كئاــــبس لاــــمعتسا مدـــع بــــجي–
،٥LZ)١uC٤IA nZ( وأ٣LZ)٤IAnZ( ةيعون

كنزلا كئابس نم ةبلوقملا ءازجألا لامعتسا مدع بجي–
،٥PZ)١uC٤IA nZ( وأ٣PZ)٤IA nZ( ةيعون تاذ تناك اذإ الإ

نـــــم صاـــــصرلا ىلـــــع يوـــــتـحمـلا ساـــــحنلا نوــــكي نأ بـــــجي–
،)N٧١٦WC(وأ )N٤١٦WC(وأ )N١١٦WC( فنصلا

،ماسم اذ ةرارحلاب بلوقملا ساحنلا نوكي ال نأ بجي–
،ىرخأ تايلمعل وأ ليكشتلل اًبسانم نوكي نأ بجيو

يأ ةـــبلوقملا ةـــيساحنلا تاـــبكرــملا رــــــهظت ال نأ بـــــجي–
،رخآ يحطس بيع يأ وأ ةيط وأ ةوجف

،لمرلا يف بلوقملا ساحنلا لامعتسا مدع بجي–

ةــــــــــبوحسملا ةـــــــيساحنلا ةدـــــــمعألا لاــــــمعتسا مدـــــــع بــــــجي–
فشكلل ةبسانم ةبرجتل اهعاضخإ دعبّ الإ ليكشتلل  ةدوربلاب
،بجيو ،ىرخأ بئاوش وأ ماسم دوجو وأ يلخاد ققشت لك نع
،ةرارحلاب ةجلاعملل اهعاضخإ ،ةرورضلا دنع

ىلع أدصلل لباقلا ريغ ذالوفلا تابكرم يوتحت ّالأ بجي–
بجي .لكينلا نم %٧ نم لقأ ىلعو موركلا نم  %٧١ نم لقأ
ةبسن ىلع يوركلا تيفارجلاب بلصلا ديدحلا يوتحي نأ
، %8١  ب ردقت رسك ةلاطتسا
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: تالصولل ةيعرفلا ةعومجملا –٤

: ةافصملا –٤.١

ماّمصب لصوملا ،يلوألاو طيسبلا مظنملا نوكي نأ بجي
رِشُي مل ام ةجمدم ةافصمب اًدوزم ،زاغلا ةروراق وأ روبنص

.زاغلا ةروراق ىلع  مّظنملا تيبثت مدع ىلإ ليلدلا

: تالصولا عاونأ –٤.٢

: يتأي امك تالصولا نم ةفلتخملا عاونألا نوكت

: لوخدلا تالصو )١

،ةيبلول •

.ةفش تاذ تسيلو ةيبلول تسيل •

: جورخلا تالصو )٢

،ةيبلول •

.ةفش تاذ تسيلو ةيبلول تسيل •

: ةفش تاذ جورخلاو لوخدلا تالصو )٣

تاذو ةيبلوللا تالصولل ةبسنلاب ةئفاكتملا تاسايقلا
.)٣82٠2 جم( ةيرئازجلا ةفصاوملا يف ةددحم ةفش

تالصولا ةماتك نامضب ةلصولا ميمصت حمسي نأ بجي
.ليلدلا يف ةددحملا بيكرتلا طورش يف

ةماتك تاذ ليصوتلل ةيبلوللا تالصولا لامعتسا نكمي
 .٠٥ND يمسالا رطقلا دح ىلإ ،بلاولب

تاليصوتلل ةطبارلا ةيلخادلا بلاوللا لامعتساب حمسي ال
يمسالا رطقلا دح ىلإ ّالإ موينملألا وأ كنزلا نم ماسجألا يف

٠١ND.

،ةـمـيــتــك ةــيــطاــطــم ةــقــلــح ىلع لــمــتشت ةــلصوــلا تناــك اذإ
:ةريخألا هذه نوكت نأ بجيف

،ةنرم داوم نم ةعّنصم–

،لاصفنالا اهنكمي ال ثيحب ةبّكرم–

،ةديدج ةميتك ةيطاطم ةقلحب ةلوهسب اهلادبتسا نكمم–
ةــــــلاح يفو ،ةــــصاخ تاودأب ةــــــناعتسالا نود ،رـــــمألا مزـــــل اذإ

راـــهظإل ةــــيفاك فـــلخلل اــــهتحازإ نوــــــكت نأ بـــــجي ،ةـــــلوماص
،لماكلاب ةقلحلا

،)٣82٠2 جم( ةيرئازجلا ةفصاوملل ةقباطم–

براـجـتـلا عـيـمجل اـعضاـخ نوـكـيـل مــّظــنملا ىلع ةــتــبــثــم–
.رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

:عيرسلا  طبرلا تامظنم –٤.٣

مّظنملا طبر كف وأ طبر نكمملا ريغ نم نوكي نأ بجي
مكحتلا زاهج نوكي امدنع زاغلا ةروراق ماّمص وأ روبنصلاو

.”ليغشتلا“ عضو يف زاغلا يف

دوصقم ريغ كف يأ عوقو نكمملا ريغ نم نوكي نأ بجي
.زاغلا قلغ وأ حتف زاهج ليغشت دنع ةصاخ ،طبرلل

مـّظــنملا لصف يفو زاــغــلا قــلــغ يف مــكــحــتــلا نوــكــي اــمدــنــع
رـيـغ لاصفـنالا عـنـم بجـيـف ،مــكــحــتــلا زاــهــج سفــن ةــطساوــب
قيرط نع ،ةدحاو ةرمتسم ةكرحب مكحتلا زاهجل دوصقملا
.مظنملا لصف لبق لصفنم لكشب متت ةيلآ

:يكيتاموتوأ ماّمص ىلع ليصوت وذ مّظنم –٤.٤

ماــمص ىلــع بــيكرتلل هـــجوملا مـــظنملا نـــمضتي نأ بـــجي
نــع وأ يبــلوــلــلا تيــبــثــتــلا قــيرــط نــع ءاوس ،يكــيــتاــموـــتوأ

زاغلاب دادمإلا قلغو حتفل ايودي ازاهج ،عيرسلا طبرلا قيرط
.مظنملا لخدم دنع

نأ بجي ،ماّمصلا ىلع زاهجلا اذه لثم دوجو مدع ةلاح يف
يف حوضوب ةيئرمو ةمّلعُم قلغلاو حتفلا تايعضو نوكت
.لامعتسالا عضوم

نع ةرابع مَلعَملا نوكي نأ نكمي ،يربإ روبنص ةلاح يف
 .)هاندأ لكشلا رظنا( .قلغلا هاجتا ىلإ ريشي مهس

يربإ روبنص ملعم  : لكشلا

هاجتا يف يودي قلغ زاهجب دوزملا مظنملا قلغُي نأ بجي
 .ةعاسلا براقع

ةــيــلــمــع لاوــط جراخلا وــحــن ةــماـــتـــكـــلا ىلع ظاـــفحلا بجـــي
،دصق نودب مت نإو ىتح ،ماّمصلا ىلع مظنملا كيكفت وأ بيكرت
ّالإحمسُي الو .حتفلا ةيعضو يف زاغلل يوديلا حتفلا زاهج كرت
.كيكفتلا ءانثأ ةلصولا يف دوجوملا زاغلا مجح برستب

نأ بجيف ،بلطملا اذه ةاعارم نـــكمملا رـــيغ نـــم ناــك اذإو
زاغلا ماّمص ناك اذإ ّالإ نينكمم كيكفتلاو بيكرتلا نوكي ال

قــــلـــغ رـــــصاـــنـــع لاـــــمـــعـــتسا بـــــجـــي الو .قـــــلــــغــــلا ةـــــيــــعضو يف
لـجأل ةـمـظـنـم ةــيــعرــف ةــعوــمــجــمــك يكــيــتاــموــتوألا ماـــــــّمصلا

.يداعلا طغضلا ىلإ ةرشابم زاغلا ةروراق طغض فيفخت

)G.٦٥( ةــلصوــلا لــمــعــتسي يذـــلا مـــظـــنملا نوـــكـــي نأ بجـــي
ماــــــمصلا نيـــب راـــب٤ ـب ردـــــقي ىــــصقأ طـــــغض لـــجأل َامــــمصم
يف ءاشغ ةطساوب طغضلا اذه يف مكحتلا متيو .مظنملاو
.زاغلا ةروراق مامص قلغ ةيلآ ىلع ةرشابم رثؤي مّظنملا
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ةيمومعلا ةحصلا يف صصختم بـــيبط ،دــــمــحم رـــــيديا –
ةــــيـــــموـــــمـــــعـــــلا ةسسؤملاـــــب لاـــــفـــــطألا بط ةـــــحـــــلصم سيـــــئر
.ةدلارزل ةيئافشتسالا

تاذ ةيـــملعلا تاــــيعمجلا نــــع نيــــلثمملا ناوــــنعب - ) د
: ينطولا عباطلا

: نادّيسلاو ةدّيسلا

ددغلا ضارمأ ةحلصم ةسيئر ،ةيفص ينيقرز ينوميم –
يرامو رايب ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملاب ءامصلا

،يروك

زكرملاب بلقلا ضارمأ ةحلصم سيئر ،دمـحم يبيطش –
،سوسم ينب يعماجلا يئافشتسالا

ةحلصمب ةيمومعلا ةحصلا يف زاتمم ضرمم ،لامك يروت –
ىــــــــفطصم يـــــــعماجلا يــــــئافشتسالا زـــــــكرملاب باـــــصعألا ةـــــــــــحارج
.اشاب

سيـــئر ذاـــتسأ ،لاـــمـــك ةـــطـــيـــعوـــب دـــيسلا ةـــنـــجـــّلـــلا سأرـــي
ةــــــيــــــئاــــــفشتسالا ةسسؤملاــــــب باصعألا ةــــــحارــــــج ةـــــــحـــــــلصم
.لاشرشب ةصصختملا

ةئيبلا ةرازو

5 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج2 يفخّرؤم رارق
61 يفخّرؤـــــــملا رارـــــقلا لّدــــعي ،2202 ةنـــس يـــفناج

1202 ةـــــــنس رــــــبمتبس32 قـــــــفاوملا3441 ماـــــع رــــفص
.رحب لت ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع رفص61 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس يفناج5
نييعت نمضتملاو1202 ةنس ربمتبس32 قفاوملا3441
: يتأي امك ،رحب لت ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ

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

: ينطولا عافدلا ريزو ولثمم

،راتخم شوشنخ دّيسلل افلخ ،نيساي يناجوأ دّيسلا –

،ميركلا دبع يركزوب دّيسلل افلخ ،نيسح يواكم دّيسلا –

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

: ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ولثمم

ةـــــياوردوب ةدّيــــسلل اــــفلخ ،ىــــيحي تالــــيجحلوب دّيـــــسلا –
،ةيمال

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

ةحصلا ةرازو

سرام21 قفاوملا3441 ماع نابعش9 يفخّرؤم رارق
ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،2202 ةنس

رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــمــئادــلا ةــيــعاـــطـــقـــلا
 .ةحصلا ةرازول يجولونكتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21 قفاوملا3441 ماع نابعش9 يف خّرؤم رارق بجومب

ةـــنجّللا ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةـــمئاقلا دّدـــحت،2202 ةـــنس سراــــم
يجولوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا
موــــسرملا نــــم4 ةداــــملا ماـــــكحأل اقــــيبطت ،ةــــحصلا ةرازوــــل
قفاوملا0241 ماع بجر12 يف خّرؤملا342-99 مقر يذيفنتلا

ةيعاطقلا ناجّللا ميظنت دّدحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ13
،اهرـيسو يجوـلوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا

: يتأي امك

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب - ) أ

: دّيسلاو ةدّيسلا

حالـــصإو ةـــحصلا حــــلاصمل ماــــعلا رــــيدملا ،ساـــيلا لاــــحر –
،تايفشتسملا

تازـيهجتلاو ةـيـلديصلل ةـــماعلا ةرــــيدملا ،ةــــبيهو جوـــجح –
.ةيحصلا

تاـــــئيهلاو تاــــسسؤملا نـــــع نيـــــلثمملا ناوـــــنعب - ) ب
: ةحصلا عاطقل ةعباتلا

: دّيسلاو ةدّيسلا

ةـــــلاكولل ةــــماعلا ةرــــيدملا ، ةدـــــنيل ةــــميرك ةـــيلباق دـــــلو –
،مدلل ةينطولا

يــــنطولا دــــهعملل ماـــــعلا رـــــيدملا ،نـــــيدلا روـــــن لـــــيعامسإ –
.ةيمومعلا ةحصلل

ساــــــــسأ ىلــــــع ةراـــــتخملا تاـــــــيصخشلا ناوــــــنعب - ) ج
: ةيملعلا اهتءافك

: ةداسلاو ةدّيسلا
ةـــــــسسؤملاب ماروألا مـــــلع ةـــــــحلصم ،ءاــــــمسأ ةــــعوبرق –

،يروك يرامو رايب ةصصختملا ةيئافشتسالا
ضارمألا ةحلصم سيئر ،ينغلا دبع فيرشلا ريشب –

،ةديلبلا يعماجلا يئافشتسالا زكرملاب ةباينلاب ةينطابلا
لـــــقنلاو مدـــــلا ضارــــمأ ةـــحلصم ســــيئر ،ماـــــصع عــــقيرف –

،اشاب ىفطصم يعماجلا يئافشتسالا زكرملاب يومدلا
يف ةيمومعلا ةحصلا يف صصختم بيبط ،لامك مالس –

،ةبيورلا ةيئافشتسالا ةيمومعلا ةسسؤملاب لمعلا بط

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


