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ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د ٠٠,82 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.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



تارارق

ةيروتسدلا ةـمكـحـملا

 يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةـبقارمب قــلعتي ،22٠2 ةـــنس ياـــم ٤2 قـــفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 32 يف خرؤم 22 /د م ر /د م.ق / 3٠ مقر رارق
....................................................روتسدلل ،هلمعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ باختنا قرط ددحي يذلا

نيناوق

 سلجملا ءاضعأ باختنا قرط ددحي ،22٠2 ةنس وينوي 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 72 يف خرؤم 21–22 مقر يوضع نوناق
.......................................................................................................................................هلمعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا

ةـّيميظنت ميسارم

 ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي،22٠2 ةنس وينوي 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 61 يف خرؤم922-22 مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل

 ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لدعــي ،22٠2 ةنس وينوي 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 61 يف خرؤم ٠32-22 مقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................عاطق لك بسح 22٠2 ةنسل زيهجتلل

 ةـينازيم يف داـمتعالقن نمضتي،22٠2 ةنس وينوي 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 61 يف خرؤم132-22 مقر يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا ةرازو رـــييست

 82-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ممتي ،22٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 22 يف خرؤم 232-22 مقر يذيفنت موسرم
 نيمدختسملل ةحونمملا ةصاخلا تازايتمالا ددحي يذلا ٥991 ةنس رياني 21 قفاوملا ٥1٤1  ماع نابعش ٠1 يف خرؤملا
 تسغنماتو راردأ تايالوب نيلماعلا ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلل نيعباتلاو نيلهؤملا

.....................................................................................................................................................................يزيليإو فودنتو

 يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدـــــعي ،22٠2 ةنس وينوي 22 قــــــفاوــــملا 3٤٤1 ماــــع ةدـــعـقلا يذ 22 يف خرؤم 332-22 مقر يذيفنت موسرم
 نيفظوملاب ةصاخلا تازايتمالا ددحي يذلا ٥991 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا 61٤1 ماع ىلوألا ىدامج 9 يف خرؤملا ٠٠3-٥9 مقر
 ضــيبلاو راشب : تاــيالو يف نيلماعلا ةــيمومعلا تاــئيهلاو تاسسؤملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلل نيعباتلا نيلهؤملا

............................................ةركسبو ةفلجلا يتيالول ةعباتلا تايدلبلا ضعبو ،يداولاو طاوـغألاو ةماـعنلاو ةيادرغو ةلقروو

 يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي ،22٠2 ةنس وينوي 22 قــفاوملا 3٤٤1 ماـــع ةدــــعــقلا يذ 22 يف خرؤـــم ٤32-22 مـــقر يذـــيـفــنت موسرم
 حنمت يتلا ةصاخلا تازايتمالا ددحي يذلا ٥991 ةنس ربوتكأ ٥2 قفاوملا 61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف خرؤملا ٠33-٥9 مقر
 ةديعسو ةليسملاو ةسبتو ةلشنخ : تايالو يف ةدوجوملا تاسسؤملا يف نيلماعلاو ةلودلا يف نيلهؤملا نيمدختسملل
......................ةفلجلاو ةركسب يتيالو تايدـلب ضعب يفو سارهأ قوسو تـليسمسيتو يقاوـبلا مأو ةــنتابو ترايتو ةملاقو

ةـّيدرف ميسارم

............................................باقلأ رييغت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٠2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ ٠2يف خرؤميسائر موسرم

 ةّيروهمجلل ماع لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةماعلا ةيشتفملا يف ةثعب ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 21 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل

ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٤٤٧٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢ 2
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 ةماعلا ةيشتفملا يف ةثعب ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل

 تاساردلاب نيفّلكم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
........................................................................................................................يندملا عمتجملل ينطولا دصرملاب صيخلتلاو

 ريزولا حلاصمب ةمهمب نيفّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................................لوألا

 فّلكملا ةيلاملل ماعلا بقارملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةعانصلاب ةفّلكملا تارادإلاو ةيلاملا تالاكولاو ،ةطلسلا تارادإ تاعاطقل ةعباتلا تانايكلا ةربخو مييقتو قيقدتو ةباقرب
..........................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ةيلحملا تاعامجلا اذكو ،ةقاطلاو مجانملاو

 ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

 حلاصمب تاساردلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................لوألا ريزولا

..........رئازجلا ةيالو يف شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف ةضايرلاو بابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................فراطلا ةيالو

 – ةراجتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................اقباس

 لاغشألا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................اقباس – لقنلاو ةيمومعلا

 ضعب يف لقنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

 ةحصلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................اقباس – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

 ميظنتلاو عيرشتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةيعامتجالا ةيدضاعتلاو يعامتجالا نامضلل

 ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ترايت

..يداولا ةيالو يف تاباغلا ةظفاحم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

..............لقنلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..تايالولا ضعب يف لقنلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................فراطلا

٤٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٧٢
3م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيروهمجلا ةسائر

 ةعبطملل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 72 يف خّرؤم رارـق
....................................................................................................................................................................................ةّيمسّرلا

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

 نيمألل تاضيوعتلا حنم تايفيكو غلبم دّدحي ،22٠2 ةنس وينوي 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تحت نيعوضوملا نيمدختسملا اذكو ةصصختملا ناجّللا ءاسؤرو هئاضعأو ناويدلا سيئرو ماعلا قسنملاو باعلألل ماعلا

..........................................................................نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل فرصت

ةعانصلا ةرازو

 ةــــقلعتملا ةــــينفلا ةحئاللا دامتعا نمضتي ،22٠2 ةنس سرام ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماــــــع نابــــــعش 72 يف خرؤـــــم كرــــتــــشم يرازو رارــــــق
..............................................................................................................................ذالوفلا نــــم ةـــــعونصملا تــــيبثتلا رــــصانعب

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

 تشغ لّوأ قفاوملا 0441 ماع ةدعقلا يذ 92 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس ليربأ 7 قفاوملا 3441 ماع ناضمر 6 يف خّرؤم رارق
.........................................................................ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 9102 ةنس

 ةيشتفملاب لئاسولا ةرادإ ريدم بئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ويام 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 6 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................................................................................لمعلل ةماعلا

)عباـت(سرهف
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٤٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٧٢
5م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢

تارارق
 سرام 92 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا هتسلج يف ينطولا يبعشلا

 ةدقعنملا ةينلعلا هتسلج يف ةمألا سلجم ةقداصمو 22٠2 ةنس
 ةيناملربلا ةرودلا لالخ اذهو ،22٠2 ةنس ليربأ 91 خيراتب
 ،12٠2 ةنس ربمتبس 2 خيراتب تحتتفا يتلا ،12٠2-22٠2

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ ثيح –
 قرط ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
 هلمعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ باختنا
.روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداملا ماكحأل اقبط ءاج ،روتسدلل

: عوضوملا ثيح نم
 : يوضعلا نوناقلا ناونع صخي اميف : الوأ
 ةداملا صن نم ةريخألا ةرقفلا تايضتقمل اقباطم ءاج –

 .روتسدلا نم ٠81
 يوـــضعلا نوــــناقلا تارـــــيشأتب قـــــلعتي اــــميف : ايناث

: راطخإلا عوضوم
 : ةيروتسدلا تاءانبلاب قلعتي اميف – ١
: ةيتآلا داوملا ةفاضإ نّيعتي –
،عوضوملا سفنب اهقلعتل ارظن اهيترقفب اهركذ 371 ةداملا –
 ةيروتسدلا ةمكحملا رادصإ لاجآ اهديدحتل ٤91 ةداملا –

،اهتارارقل
 بوـــــلطملا باــــصنلا اــــهديدحتل )2 ةرـــــقفلا( 791 ةداــــملا –

 ةــبــقارمب ةــقــلــعــتملا اــهــتارارــق ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا ذاــخـــتال
.روتسدلل ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم

: ةينوناقلا تايضتقملاب قلعتي اميف  – ٢
 قلعتملا يوضعلا نوناقلا عوضخل رظنلابو هنأ ثيح –

 ةمكحملا لبق نم روتسدلل هتقباطم ةباقرل يئاضقلا ميظنتلاب
 ناونع تحت حيرصتلا ةريخألا هذه تلجس نيأ ةيروتسدلا
 خرؤملا 11-٥٠ مقر يوضعلا نوناقلا ءاغلإب ةيماتخلا ماكحألا

 ٥٠٠2 ةنس ويلوي 71 قفاوملا 62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠1 يف
 2٠-89 مقر يوضعلا نوناقلاو ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو
 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا

،ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملاو
 ةيانع ةيروتسدلا ةمكحملا هجوت ،كلذ ىلع اــــسيسأتو –

.رابتعالا نيعب كلذ ذخأ عّرشملا
 عوــضوم يوــضعلا نوـــناقلا داوــم صـــخي اـــميف : اثلاث

: راطخإلا
 عوضوم يوضعلا نوناقلا نم ٣ ةداملا صخي اميف –

: راطخإلا
 راـيـتـخا ىلإ تراــشأ روــتـسدــلا نــم ٠81 ةداــمـلا نأ ثــيــح –

،ءاضقلا كلس جراخ مهتاءافك مكحب تايصخش )6( تس

ةيروتسدلا ةـمكـحـملا

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٣٢ يف خرؤم ٢٢ /د م ر /د م.ق / ٣0 مقر رارق
 ةقباطم ةـبقارمب قــلعتي ،٢٢0٢ ةـــنس وياـــم ٤٢ قـــفاوملا
 ءاضعأ باختنا قرط ددحي يذلا يوضعلا نوناقــلا
 ،هـلـمعو هميـظـنت دــعاوــقو ءاـضــقـلل ىلــعألا سلجملا
.روتسدلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ
 ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر نم راطخإ ىلع ءانب –

 ليربأ 72 يف ةخرؤم ةلاسرب ،روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداملا
 ةيروتسدلا ةمكحملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسمو ،22٠2 ةنس
 ةبقارم دصق كلذو ،9٥ مقر تحت 22٠2 ةنس ليرفأ 82 خيراتب
 ءاضعأ باختنا قرط ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم
 ،روتسدلل هلمعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا سلجملا

 بجر 12 يف خرؤملا 21-٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا يغلي يذلاو
 ةليكشتب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع
 ،هتايحالصو هلمعو ءاضقلل ىلعألا سلجملا

 87و 2٤و )٤ ةرقفلا( ٤3 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
 171و 861و ٥61و 8٤1و ٥٤1و ٤٤1و 3٤1و )3و 2 نيترقفلا( ٠٤1و
 ٤91و )٥ ةرــــــقــــــفلا( ٠91و 281و )٥و 3و 2 تارــــــــــقــفلا( 971و 371و
،هنم ٥22 و

 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 7 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانبو –
 يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوقل ةددحملا 22٠2 ةنس ويام 8
،روتسدلل ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم ةباقر لاجم

 ،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ،ةلوادملا دعبو –
: لكشلا ثيح نم
 باختنا قرط ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا نأ ثيح –

 يذلاو هلمعو هميظنت دعاوقو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ
 ٥2٤1 ماع بجر 12 يف خرؤملا 21-٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا يغلي
 سلجملا ةليكشتب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا
 رداـب ،راـطـخإلا عوضوــم هــتاــيــحالصو هــلــمــعو ءاضقــلــل ىلعألا

 ذخألا دعب ءارزولا سلجم ىلع لوألا ريزولا هعورشم عاديإب
 سلجملا بتكم ىدل اقحال هعاديإ متو ،ةلودلا سلجم يأرب
،روتسدلا نم 3٤1 ةداملاب المع ،ينطولا يبعشلا

 ءاضعأ باختنا قرط ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا نأ ثيح –
 ضورعملاو هلمعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا سلجملا

 لصح ،روتسدلل هتقباطم ةبقارمل ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع
 سلجملا ةقداصم ىلع روتسدلا نم )2 ةرقفلا( ٠٤1 ةداملل اقبط



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٤٤٧٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢ 6

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ : ايناث
 قرط ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
 ،هـلــمـعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ باختنا

 ،روــتـسدــلا نـــم )٥ ةرـقـفــلا( ٠91 ةداـــمــلا ماـــكــحأل اـــقـيـبـطــت مـت
.روتسدلل قباطم وهف

 : عوضوملا ثيح نم

 يوــــــضعلا نوــــناقلا تارـــــيشأتب قـــــلعتي اـــــميف : الوأ
:راطخإلا عوضوم

 : ةيروتسدلا تاءانبلاب قلعتي اميف –

 روـــتسدلا نـــم )2 ةرــــقفلا( 791و ٤91و 371 داوــــملا فاــــضت
.راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا تاءانبل

 عوضوم يوـضعلا نوـــناقلا داوـــم صـــخي اـــميف : ايناث
: راطخإلا

 عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم )2 ةرقفلا( 3 ةداملا دعت –
 : يتأي امك اهتغايص داعتو ،روتسدلل ايئزج ةقباطم ،راطخإلا
.“ ... مهتاءافك مكحب تايصخش )6( تسو ،... سلجملا مضي“

 عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا( 71 ةداملا دعت –
 ظـفـحـتـلا ةاـعارـم ةـطـيرش ،روـتسدـلـل اـيـئزـج ةـقـباـطـم ،راــطــخإلا
.هالعأ راثملا

.رارقلا اذهب ةيروهمجلا سيئر غّلبي : اثلاث

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

 ةدـــقعنملا اـــهتسلج يف ةـــيروتسدلا ةـــمكحملا تــــلوادت اذـــهب
.22٠2 ةنس ويام ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 32 خيراتب

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هـللا دعس يرحب

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

،اوضع ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دمـحم 

 نوــناـــقـــلا نــم )2 ةرــــقــفــلا( 3 ةداــملا يـف عّرـــشـملا نأ ثــيــح –
 تايصخش“ ةرابــع لــمعـتـسا ،راـطــخإلا عوــضوـــم ،يوـضــعـلا

 يذلا روتسدلا يف دراولا مكحلا فلاخ دق نوكي كلذـبو ،”ةينطو
 ،مهتاءافك بسح هالعأ ةروكذملا تايصخشلا رايتخا ددحي
 يف ةدراوـلا تاراـبـعـلاــب دــيــقــتــلا عّرشملا ىلع نــّيــعــتــي كلذــل
.هالعأ ةروكذملا روتسدلا

 نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا( ٧١ ةداملا صخي اميف –
: راطخإلا عوضوم يوضعلا

 ديدحت عّرشملا صاصتخا يف لخدي ناك اذإ هنأ ثيح –
 تايضتقمل اقفو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ باختنا قرط

 بجوتسي هنإف ،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٠81 ةداملا
،ةيئاضقلا تاهجلا فلتخم ليثمت نامض هيلع

 )٥1( ةرشع سمخل عّرــشملا طارـــتشا ناـــك اذإ هـــنأ ثـــيح –
 حشرــتــلــل ءاضقــلا كلس يف ،لــقألا ىلع ،ةــيــلــعــف ةـــمدـــخ ةـــنس

 ةاضقـل ةـبسنـلاـب الوــبــقــم ءاضقــلــل ىلعألا سلــجملا ةــيوضعــل
 تاهجلاو ةيئاضقلا سلاجملاو ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا
 ةمكحملا نإف ،ةلودلا سلجم ةاضق ريغ ةيرادإلا ةيئاضقلا
 ىلع طرشلا اذه قيبطت نأ عّرشملا ةيانع تفلت ةيروتسدلا

 مرحي دق يداعلا يئاضقلا ماظنلل ةعضاخلا مكاحملا ةاضق
 دق اّمم ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا لخاد ليثمتلا نم ةئفلا هذه
 ةاضق دوجو مدع ةلاح يف ليثمتلا يف ةاواسملا أدبمب سمي
 ىلع نورــفوــتــي نمم ةـــيـــئاضقـــلا تاـــهجلا هذـــه ىوـــتسم ىلع

،ةبولطملا ةمدخلا تاونس

 ليثمت داعبتسا فدهي ال عّرشملا دصق ناك اذإ هنأ ثيح –
 ددعلا رفوت ةلاح يف ءاضقلل ىلعألا سلجملا لخاد ةئفلا هذه
 ةدملا طرش نوفوتسي نّمم مكاحملا يف ةاضقلا نم يفاكلا
 ةــيروــتسد رــبــتــعـــت ةرـــيـــخألا هذـــه نإف ،ةداملا يف ةـــبوـــلـــطملا

.ظفحتلا اذه ةاعارم ةطيرش

 يوـــضعلا نوــــناقلا داوــــم يــــقاب صــــخي اــــميف : اـــعبار
: راطخإلا عوضوم

 يقاب ةفلاخم نياعت مل ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 أدبم وأ مكح يأل ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا داوم
.يروتسد

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ررقت

: لكشلا ثيح نم

 ،يوضعلا نوناقلا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نإ : الوأ
 سلجملا ءاضعأ باختنا قرط ددحي يذلا ،راطخإلا عوضوم
 ماكحأل اقيبطت تءاج ،هلمعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا
 ىلوألا تارقفلا( ٥٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و )3 ةرقفلا( ٠٤1 داوملا

.روتسدلل ةقباطم يهف )٤و 3و 2و



٤٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٧٢
7م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢

نيناوق
 2٤٤1 ماع لاوش 72 يف خرؤملا 9٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –

 تامولعملا ةيامحب قلعتملاو 12٠2 ةنس وينوي 8 قفاوملا
،ةيرادإلا قئاثولاو

 ،ةلودلا سلجم يأر ىلع ءانبو –

 ،ناملربلا ةقداصم دعبو –

،ةيروتسدلا ةمكحـملا رارقب ذخألا دعبو –

 : هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

لوألا بابلا

ةــــماع ماــكحأ

 باختنا قرط يوضعلا نوناقلا اذه ددحي : ىلوألا ةّداملا
 ،هلـمـعو همـيظـنت دـــعاوــقو ءاــضـقـلل ىلـعألا سـلـجـملا ءاـــضــعأ

 بــلـص يف ىعدي يذلا ،روتسدلا نم ٠81 ةداملا ماــكـحأل اقـبــط
.”سلجملا“ صـنلا

 ةيصخشلاـب عـتـمـتي ،ةـلــقـتـسـم ةـــئـيـه ســلـجـملا : ٢ ةّداملا
.يرادإلاو يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا

 سأرــي ،روـتـسدــلا نــم ٠81 ةداـملا ماـكـحأل اــقــبـط : ٣ ةّداملا
 )62( نيرـشعو ةـتـس مـضـي يذــلا سـلـجملا ةـيروـهـمجلا سـيئر
.اوضع

 ،سيئرلل ابئان ،ايلعلا ةمكحـملل لوألا سيئرلا سلجملا مضي
 مهباختنا متي ايضاق )71( رشع ةعبسو ،ةلودلا سلجم سيئرو
 اذه نم ٤1و 31 نيتداملا ماكحأ يف ةددحـملا تايفيكلل اقبط

 مكحب تايصخش )6( تسو ،ةلاحلا بسح ،يوضعلا نوناقلا
.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا سيئرو مهتاءافك

 ةاعارم عم ،رئازجلا ةنيدمب سلجملا رقم ددحي : ٤ ةّداملا
.روتسدلا نم 89 ةداملا ماكحأ

يناثلا بابلا

سلجملا ءاضعأ ةاضقلا باختنا

لوألا لصفلا

هئاضعأ باختنا تايفيكو سلجملاب ةيوضعلا

لوألا مسقلا

سلجملاب ةيوضعلا

 اهتدم ،ةدحاو ةدهعب سلجملاب ةيوضعلا ددحت : 5 ةّداملا
 .ديدجتلل ةلباق ريغ ،تاونس )٤( عبرأ

 .مهيفلختسم بيصنت دنع سلجملا ءاضعأ ةدهع يهتنت

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧٢ يف خرؤم ٢١–٢٢ مقر يوضع نوناق
 باختنا قرط ددحي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢ قفاوملا
 هـمـيــظــنــت دــعاوــقو ءاضقــلــل ىلعألا سلــجملا ءاضعأ

.هلمعو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 )3و 2 ناترقفلا( ٠٤1 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
 361و 8٤1و ٥٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و )2 ةرقفلا( 1٤1و
 ٤91و )٥ ةرقفلا( ٠91و 281و 181و ٠81و 371و 271و ٥61و
،هنم )2 ةرقفلا( 791و

 ةــــيــــندملا قوــــقحلاــــب قــــلــــعــــتملا يلودــــلا دــــهــــعـــــلا ىضتـــــقمبو –
 ممألل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم هيلع قفاوملا ةيسايسلاو
 هـــيــــلإ تمضنا يذــــلا 6691 ةـــنس رــــبــــمسيد 61 موــي ةدــحـــتملا
 يف خرؤملا 76–98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا

،9891 ةنس ويام 61 قفاوملا 9٠٤1 ماع لاوش 11

 رفص ٤ يف خرؤملا 1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

 يف خرؤـملا 11–٤٠ مــقر يوـضـــعـلا نوـــناــقـــلا ىضـــتـــقــمبو –
 نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قـفاوملا ٥2٤1 ماع بـجر 12
 ،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

 يف خرؤملا 21–٤٠ مـقر يوـضــعـلا نوـــناـــقــلا ىضـــتـــقــمبو –
 قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قـفاوملا ٥2٤1 ماع بـجر 12
 ،هتايحالصو هلمعو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ليكشتب

 يف خرؤـملا 21–11 مــقر يوـضــعــلا نوـــناـــقــلا ىــضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا 11٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 23٤1 ماع نابعش ٤2
 ،اهتاصاصتخاو اهلمعو ايلعلا ةمكحـملا ميظنت

 يف خرؤــمـلا ٠1–22 مــقر يوــضــعـلا نوـــناــــقــلا ىــضـتقـمـبو –
 قلعتملاو 22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9
  ،يئاضقلا ميظنتلاب

 مرـحـم ٤2 يف خرؤملا 12–٠9 مــقر نوــناـــقــلا ىــضـتـقمـبو –
 ةبساحـملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 2٠–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيرادإلا مكاحـملاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا

 رــفـص 81 يـف خرؤــمـلا 9٠–8٠ مـــقر نوـــناـــقــلا ىــضــتـقـمبو –
 نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا 92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا
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 : ةيتآلا تالاحلا يف سلجملاب ةيوضعلا يهتنت : ٢١ ةّداملا

 ،ةيوضعلا ةدم ءاهتنا –

 ،ةافولا –

 ،ةلاقتسالا –

 ،ينعملا بلط ىلع ءانب دعاقتلا ىلع ةلاحإلا –

 ،ةيوضعلا ةفص بحس –

 رذـع نودـب سلـجــمــلــل نيتــيــلاــتــتــم نيترود نــع باــيــغــلا –
.عورشم

 ىلع هضرعي يذلا سلجملا سيئر ىلإ ةلاقتسالا بلط مدقي
 يفو ،هميدقت خيراتل ةيلاوملا ةرودلا يف هيف لصفلل ريخألا اذه
 ةلاقتسالا ربتعت ةروكذملا ةرودلا يف بلطلا يف تبلا مدع ةلاح
 .ةلوبقم

 اقفو هتيوضع ةيهتنملا بختنملا وضعلا فالختسا متي
.هالعأ 6 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل

يناثلا مسقلا

سلجملا ءاضعأ باختنا تايفيك

 ءاضعألا )٥1( رشع ةسـمخلا ةاـضـقلا بـختني : ٣١ ةّداملا
 : يتأي امك ،مهـئالمز لـبـق نم ،سـلجملا يف

 : ايلعلا ةمكحـملا ةاضق بختني )أ 

 نايضاق مهنيب نم ،ايلعلا ةمكحـملا نم ةاضق )3( ةثالث –
 .ةماعلا ةباينلا نم )1( دحاو ٍضاقو ،مكحلل )2( نانثا

 : ةلودلا سلجم ةاضق بختني )ب

 نايضاق مهنيب نم ،ةلودلا سلجم نم ةاضق )3( ةثالث –
 .)1( ةلود ظفاحمو ،مكحلل )2( نانثا

 : ةيئاضقلا سلاجملا ةاضق بختني )ج

 مــهــنــيــب نــم ،ةــيــئاضقــلا سلاــجملا نــم ةاضق )3( ةـــثالـــث –
 .ةماعلا ةباينلا نم )1( دحاو ٍضاقو ،مكحلل )2( نانثا نايضاق

 : ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا ةاضق بختني )د

 ريغ ،ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا نم ةاضق )3( ةثالث –
 ظفاحمو ،مكحلل )2( نانثا نايضاق مهنيب نم ،ةلودلا سلجم
.ةلود

 : مكاحـملا ةاضق بختني )ـه

 يئاضقلا ماظنلل ةعباتلا مكاحـملا نم ةاضق )3( ةثالث –
 )1( دحاو  ٍضاقو ،مكحلل )2( نانثا نايضاق مهنيب نم ،يداعلا

.ةماعلا ةباينلا نم

 بتــكـملاو يـنـطوــلا ســلـجمـلا ءاـضــعأ بـخـتـــني : ٤١ ةّداملا
 ،ةاضقلل يباقنلا ليكشتلل ةيباقنلا عورفـلا ءاــسؤرو يذـيـفـنـتلا

.)2( ناـنـثا ناـيـضاــق مهنيب نم

 ىعدي ،ةدهعلا ءاهتنا لبق بصنم روغش ةلاح يف : 6 ةّداملا
 يضاق وأ مكحلا يضاق ،ةلاحلا بسحو اهمامتإ يقابلا ةرتفلل
 يباقنلا ليكشتلا لثمم وأ ةلودلا ظفاحم وأ ةماعلا ةباينلا
 ةاضقلا ةمئاق يف تاوصألا رثكأ ىلع لصحت يذلا ةاضقلل
 .مهباختنا متي مل نيذلا

 لـك ءاـنـثأ يلزاــنــت بيــترــت بسح ةروــكذملا ةــمــئاــقــلا دــعــت
 .باختنا

 دنع رغاشلا بصنملا يف ينعملا يضاقلا بيصنت متي
.روغشلا لوصحل ةيلاوملا ةرودلا حاتتفا

 باــخـتنالل حــشرـتـلا نــم فــلـخـتسـملا وــضـعـلا مرــحــي ال
 زواــجتت ال هفالختسا ةدم تناك اذإ ام ةلاح يف ،سلجملاب

.)1( ةدحاو ةنس
 طبترملا رجألا لماك سلجملا ءاضعأ ىضاقتي : ٧ ةّداملا

 .سلجملاب مهنييعت دنع اهنوسرامي اوناك يتلا ةفيظولاب
 ضيوعت نم سلجملا ءاضعأ ديفتسي ،كلذ ىلع ةوالعو

.ميظنتلا قيرط نع هعفد تايفيكو هتميق ددحت صاخ
 لالخ ةيرح لكب مهئارآ نع سلجملا ءاضعأ ربعي : ٨ ةّداملا

 .سلجملا تارود
 ةسراممل تاليهستلا لك نم سلجملا ءاضعأ ديفتسي

 ،ةلودلا ةيامح نم نوديفتسي امك ،مهتيوضع ةدم لالخ مهماهم
 تاديدهتلاو فذقلا نم ،اهتبسانمب وأ/و مهماهم ةسرامم ءانثأ

.اهتعيبط تناك اّيأ تاءادتعالاو
 اوديفتسي نأ سلجملاب ءاضعألا ةاضقلا نكمي ال : ٩ ةّداملا

 ريغ ،مهتدهع ةرتف لالخ لقنلا وأ ةفيظولا يف ةيقرتلا نم
 طورشلا سلــــجملاــــب وضعــــلا يضاــــقـــــلا يف ترـــــفوـــــت اذإ ،هـــــنأ
 ىلإ ،ةــيــلصألا هــتــبـــتر يف ةـــيـــقرـــتـــلـــل ةـــيساسألا ةـــيـــنوـــناـــقـــلا

 ةدملا يف نوناقلا ةوقب ىقري هنإف ،ىلعأ ةبتر وأ ةعومجم
.بولطملا ددعلا نع ادئاز ناك ولو ،ايندلا

 ةيّرسو ظفحتلا بجاوب سلجملا ءاضعأ مزتلي : 0١ ةّداملا
 نوعلطي يتلا قئاثولا وأ تامولعملا ءاشفإ مدعبو ،تالوادملا

 اذه ىقبيو ،اهتبسانمب وأ/و مهماهم ةسرامم ءانثأ اهيلع
 .سلجملاب مهتيوضع ةدم ءاهتنا دعب ىتح اًــيراس مازتلالا

 هتابجاوب سلجملا ءاضعأ دحأ لالخإ ةلاح يف : ١١ ةّداملا
 بحس سلجملا نكمي ،هالعأ ٠1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
 .ةلوادم بجومب هنم ةيوضعلا

 ةلاح يف سلجملاب وضعلا يضاقلا ةيوضع ديمجت نكمي
 يوضعــلا نوــناــقــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا هــتاــبــجاوــب هــلالـــخإ
 هفلم يف لصفلا ةياغ ىلإ ءاضقلل يساسألا نوناقلا نمضتملا
 سفــنــل اــقــفو هــنــم ةــيوضعــلا بحست نأ نــكـــمـــيو ،يبـــيدأتـــلا
 يف ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا لاكشألا

 .هيلع ةيبيدأت ةبوقع عيقوت ةلاح
 سيئرلا بئان وأ هسيئر فرط نم سلجملا راطخإ متي

 .هالعأ نيتروكذملا نيتلاحلا يف
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 لالخ حشرتلا بلط يف مئادلا بتكملا لصفي : 0٢ ةّداملا
 .هدورو خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع

 ،تاحيشرتلا باب لافقإ دعب ،سلجملل مئادلا بتكملا دعي
 ةينوناقلا طورشلا مهيف رفوتت نيذلا نيحشرتملا ةمئاق
 .يدجبألا بيترتلا بسح ،يوضعلا نوناقلا اذه يف ةددحـملا

 يف ينعملا ىلإ غّلبيو ،ابّبسم حشرتلل ضفر لك نوكي
 .هرودص خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ لجأ

 لجأ يف مئادلا بتكملا مامأ ضفرلا رارق يف ملظتلا زوجي
 .هغيلبت خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ

 نم مايأ )٥( ةسمخ لجأ يف ملظتلا يف مئادلا بتكملا لصفي
.هميدقت خيرات

 بتكملا رارق يف نعطي نأ ينعملا نكمي ،ضفرلا ةلاح يفو
 خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ لالخ ،ةلودلا سلجم مامأ مئادلا

 يف لصفلل ،هالعأ ةددحـملا ةلهملا ءاهتنا خيرات نم وأ هغيلبت
.ملظتلا وأ حشرتلا تابلط

 مايأ )٥( ةسمخ لجأ لالخ نعطلا يف ةلودلا سلجم لصفي
 .هليجست خيرات نم

 يئاضقلا مسرلا نم ةلودلا سلجم مامأ عوفرملا نعطلا ىفعي
.ٍماحمب ليثمتلا بوجو نمو

 ةيئاهنلا مئاوقلا سلجملل مئادلا بتكملا طبضي : ١٢ ةّداملا
 يف ةروكذملا ةيباختنالا بتاكملا ىلإ اهلسريو ،نيحشرتملل
 ةسمخ لبق بصنت نأ بجي يتلا ،هاندأ ٥2 ىلإ 22 نم داوملا

 .عارتقالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥1( رشع

 ىلع نيحشرتملا مئاوق ةيباختنالا بتاكملا ءاسؤر رشني
 ،لقألا ىلع ،مايأ )٥( ةسمخ لبق ةيئاضقلا تاهجلا ىوتسم
.باختنالل ددحـملا خيراتلا نم

يناثلا مسقلا

باختنالا بتاكم

 بتكم ايلعلا ةمكحـملا ىوتسم ىلع أشني : ٢٢ ةّداملا
 ةمكحـملا ةاضق تيوصت ةيلمعب فلكي ،باختنالل طلتخم
 يف ةاضقلاو ،قاحلإ ةيعضو يف مه نيذلا ةاضقلاو ايلعلا

 : نم لكشتي ،ةيئاضقلا تاهجلا جراخ ةمدخ ةيعضو

 ،اسيئر ،لقألا ىلع ،ةفرغ سيئر ةبترب  ٍضاق –

 ،سيئرلل اًبئان ،ماع ٍماحم ةبترب  ٍضاق –

.اوضع ،نيراشتسملا ديمع –

 يضاقلا اهسرامي يتلا ةيلعفلا ةفـيظوـلاــب دـتـعـي : 5١ ةّداملا
 .نيحشرتملا ةمئاق يف ليجستلل هحشرت بلط ميدقت موي

 ةبسنلاب اهسرام ةفيظو رخآو اهزوحي يتلا ةبترلاب دتعيو
 حشرتي يتلا ةئفلا ديدحتل قاحلإ ةيعضو يف دوجوملا يضاقلل
.اهليثمتل

يناثلا لصفلا

باختنالا ةيلمع ريسو ميظنت

لوألا مسقلا

حـشرـتـلا

 ةبقارمو ميظنت سلجملل مئادلا بتكملا ىلوتي : 6١ ةّداملا
.هالعأ 31 ةداملا يف نيروكذملا سلجملا ءاضعأ ةاضقلا باختنا

 ،سلـجـملاـب ةــيوــضعـلل حــشرـتـلل الــهؤــم نوــكـي : ٧١ ةّداملا
 ،ةيلعف ةمدخ ةنس )٥1( ةرشع سمخ ةدم سرام مسرمٍ ضاق لك
 .ءاضقلا كلس يف ،لقألا ىلع

 ،ةيبيدأت تابوـقـع مـــهدـــض تردــــص نـــيذــلا ةاـضــقــلا نأ ريـغ
 ةددحـملا طورشلا بسح مهرابتعا در دعبّ الإ حشرتلا مهنكمي ال

 .ءاضقلل يساسألا نوناقلا نمضتملا يوضعلا نوناقلا يف

 ةيوضعل حشرتلا ايظفحت نيفوقوملا ةاضقلل زوجي ال
.سلجملا

 ةسرامم هل قبس يذلا يضاقلا ،حشرتلل الباق نوكي ال امك
.سلجملا يف رثكأ وأ ةدهع

 يضاقلا ماهم ءاهنإ ةلاح يف ايغال حشرتلا ربتعي : ٨١ ةّداملا
 نيحشرتملا ةمئاق طبض دعب ،يظفحتلا هفيقوت وأ ينعملا

.سلجملل مئادلا بتكملا لبق نم

 ءاضعأ باختنا خيرات نع مئادلا بتكملا نلعي : ٩١ ةّداملا
 ةدهعلا ءاهتنا خيرات نم ،لقألا ىلع ،)2( نيرهش لبق سلجملا
 .تاحيشرتلا ميدقت لجأ ددحيو ،ةيراجلا

 لالخ ينعملا لبق نم هيلع اعّقوم حشرتلا بلط لسري
 سيئر ىلإ حشرتلا نع نالعإلا خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع لجأ
 ةيئاضقلا ةهجلا يسيئر قيرط نع سلجملل مئادلا بتكملا
 .لصو لباقم بلاطلا اهيلإ يمتني يتلا

 قاحلإ ةيعضو يف مه نيذلا ةاضقلل ةبسنلاب بلطلا مدقي
 .لصو لباقم يجردتلا مّلسلا قيرط نع

 بتكملا سيئر مامأ ةرشابم حشرتلا بلط ميدقت نكمي
 وأ ةيئاضقلا ةهجلا مالعإ متيو ،لصو لباقم سلجملل مئادلا
 .كلذب يضاقلا اهب سرامي يتلا ةسسؤملا

 ماكحألل اقفو اينورتكلإ حشرتلا بلط ميدقت نكمي امك
.سلجملل يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا
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 حلاصل ،لزعملاب يّرسلا عارتقالاب ةيباختنالا ةيلمعلا متتو
 .اهلغش بولطملا بصانملا ددع دودح يف رثكأ وأ حشرتم

 نيحشرتملا وأ حشرتملا مسا ىلع ءاقبإلاب باختنالا نوكي
 .نيحشرتملا ءامسأ يقاب بطش عم ،ةلاحلا بسح ،نينثالا

 ةهج يأ نم اـًـيضاق ،اًيباتك ،ضّوفي نأ حشرتم لكل زوجي
 بتكم لك يف باختنالا ةيلمع روضحل هنع الثمم ةيئاضق
 بتكملا ىلإ ضّوفملا مسا غّلبي نأ حشرتملا ىلعو ،باختنا
 خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )٥( ةسمخ لبق سلجملل مئادلا
 .ينورتكلإلا قيرطلا اهيف امب ةحاتملا قرطلا لكب كلذو عارتقالا

.ةينقت ةنامأب ةناعتسالا باختنالا بتكم سيئر نكمي

 .ةحاتملا لاصتالا لئاسو عيمج بتكملا فرصت تحت عضوت

 ريغ ضيبأ فرظ لخاد تيوصتلا قاروأ عضوت : 0٣ ةّداملا
 .دحاو جذومن ىلعو غمدم ريغو فافش

 فافش قودنص يف عارتقالا موي تيوصتلا قاروأ عدوت
 صوصنملا باختنالا بتاكم ءاضعأ ةبقارمو فارشإ تحت
 .هالعأ ٥2 ىلإ 22 نم داوملا يف اهيلع

 )8٤( نيعبرأو ٍنامث لبق ،سلجملل مئادلا بتكملا لسري
 ىلإ ،نيبخانلا ةمئاق ،عارتقالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،ةعاس
 .باختنالا بتاكم

 ةــمــئاــق يف دراوــلا هــمسا لـــباـــقـــم بخاـــن  ٍضاـــق لـــك عـــّقوـــي
.هلكوم مسا مامأ ليكولاو نيبخانلا

 ةكراشملا عاديتسا ةيعضو يف نيدوجوملا ةاضقلل زوجي ال
 .عارتقالا ةيلمع يف

 ةنماثلا ةعاسلا نم ،دحاو موي يف عارتقالا ةيلمع ىرجت
 مئادلا بتكملا نكميو ،الاوز )٥1 : ٠٠( ةثلاثلا ىلإ احابص )8.٠٠(
 بلط ىلع ءانب ،رثكألا ىلع ،)2( نيتعاسب تقولا ددمي نأ

 .ينعملا باختنالا بتكم سيئر

 ماكحألل اقفو ،ينورتكلإلا قيرطلاب تيوصتلا متي نأ نكمي
.سلجملل يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا

 باــخـتنالا هـيـلـع رذـــعـتي يذــلا يضاــقــلـل زوــجـي : ١٣ ةّداملا
 توـصـيـل هراتـخـي يذــلا يــضاــقـلل ةــلاــكو حــنـمي نأ ،اـيـصـخش
 ةمئاقلا سفن يف الجسم ريخألا اذه نوكي نأ ةطيرش ،هـناـكــم
 .ةيباختنالا

 ،لكوملا فرط نم عّقوتو ةرح ةقرو ىلع ةلاكولا ررحت
 ةيئاضقلا ةهجلاو لكوملا مساو ليكولا مسا نمضتت نأ بجيو
 يأ سيئر اهيلع رشؤيو ،امهنم دحاو لك اهيلإ يمتني يتلا

 .ةيئاضق ةهج

 بــتــكـــم ،ةـــلودـــلا ســلـجـم ىوـتــسم ىلــع أــشــنــي : ٣٢ ةّداملا
 ،ةـــلودــلا سـلـجـم ةاــضق تـــيوصــت ةــيـلـمـعــب فـلـــكــي باـخـتنا

 : نـم لــكـشـتيو

 ،اسيئر ،لقألا ىلع ،ةفرغ سيئر ةبترب  ٍضاق –

 ،سيئرلل ابئان ،دعاسم ةلود ظفاحم ةبترب  ٍضاق –

.اوضع ،نيراشتسملا ديمع –

 بتكم يئاضق سلجم لك ىوتسم ىلع أشني : ٤٢ ةّداملا
 مكاحـملاو سلـجملا ةاـضـق تــيوـصـت ةـيـلـمـعب فــلكي ،باختنا
 : نم لكشتيو ،هل ةعباتلا

 ،اسيئر ،لقألا ىلع ،سلجملاب ةفرغ سيئر ةبترب ٍ ضاق –

 اـبـئاــن ،ســلجـملا ىدـــل دـــعاـســم ماــــع بـــئاــن ةــبـترــب ٍضاــق –
 ،سـيـئرـلل

.اوضع ،مكاحـملا ةاضق نيب نم  ٍضاق مدــقأ –

 ةـــــيرادإ ةــــــمـــكـــحـــم لـــــك ىوـتـــســــم ىلــــع أـــــشــــنــــي : 5٢ ةّداملا
 ةــصاـخلا تيوصتلا ةيلمعب فلكي باختنا بتكم ،فاـــنئتسالل
 ةـــيرادإلا مـــكاحـــملاو فاـنـئـتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا ةاــضـقـب
 : نم لكشتيو ،اـهـل ةــعـباـتــلا

 ةيرادإلا ةمكحـملاب ،لقألا ىلع ،ةفرغ سيئر ةبترب ٍ ضاق –
،اسيئر ،فانئتسالل

 ةيرادإلا ةمكحـملاـب دـــعاــسـم ةـــلود ظــفاحـم ةــبــترــب ضاق –
 ،سيئرلل ابئان ،فانئتسالل

.اوضع ،ةيرادإلا مكاحـملا ةاضق نيب نم ضاق مدقأ –

 صوصـنـملا باـخـتنالا بــتاــكـم ءاـضــعأ نــّيــعــي : 6٢ ةّداملا
 كرتـشم ررـقـم بــجوــمب ،هالــعأ ٥2 ىلإ 22 نــم داوملا يف اـهـيـلـع
.ةينعم ةيئاضق ةهج لك يسيئر نم

 داوملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح نيعي : ٧٢ ةّداملا
 ءاضعألا فالختسال نويطايتحا ةاضق ،هالعأ ٥2 ىلإ 22 نم
 .مهل عنام ثودح وأ مهبايغ ةلاح يف نييلصألا

 ةليكشتلا ةمئاق قيلعتب باختنا بتكم لك سيئر موقي
.بتكملا لخدمب بتكملا ءاضعأل ةيطايتحالاو ةيلصألا

 باخـتـنالا بـــتاــكــم ءاــضــعأ نوــكــي نأ زوــجــي ال : ٨٢ ةّداملا
 نمض نم ،هالعأ ٥2 ىلإ 22 نم داوملا يف اهيلع صوصنملا
.سلجملاب ةيوضعلل نيحشرتملا

ثلاثلا مسقلا

باختنالا ةيلمع ريس

 بخان  ٍضاق لكل باختنالا بتكم ءاضعأ مدقي : ٩٢ ةّداملا
 يمتني يتلا ةئفلا بسح نيحشرتملا ةمئاق عارتقالا موي
 يف ددحـملا جذومنلا بسح فرظب ةقفرم ،ريخألا اذه اهيلإ
 .هاندأ ٠3 ةداملا
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 ددع ربكأ ىلع لصحتملا حشرتملا ،ازئاف دعي : ٧٣ ةّداملا
.تاوصألا نم

 حشرتملا ازئاف ربتعي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يف
.ءاضقلا كلس يف ةيمدقأ رثكألا

 ،ازئاف ابختنم ربتعي ،ةيمدقألا يف يواستلا ةلاح يفو
.انس ربكألا حشرتملا

 ،ةيئاهنلا تاباختنالا جئاتن مئادلا بتكملا نلعي : ٨٣ ةّداملا
 لك ىوتسم ىلع اهرشن متيو ،سلجملا سيئر ىلإ اهلسريو
.سلجملل ينورتكلإلا عقوملا ىلع اذكو ةيئاضقلا تاهجلا

 باختنالل ةيئاهنلا جئاتنلا يف نعطلا نكمي : ٩٣ ةّداملا
 نالعإلا خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ لجأ لالخ ،ةلودلا سلجم مامأ

.اهنع

 مايأ )٥( ةسمخ لجأ لالخ نعطلا يف ةلودلا سلجم لصفي
.هليجست خيرات نم

 يئاضقلا مسرلا نم ةلودلا سلجم مامأ عوفرملا نعطلا ىفعي
.ٍماحمب ليثمتلا بوجو نمو

ثلاثلا بابلا

هلمعو سلجملا ميظنت يف

لوألا لصفلا

سلجملا ميظنت

 ،ةــماــع ةــناـــمأو ،اــمـئاد اــبـــتـكـم ســلـجـملا مــضــي : 0٤ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع اهماهمو اهددع ددحي تاــيرــيدــمو

 نيب نــم ،هـــل ةــسـلـج لوأ يـف سـلـجملا بختـــنـي : ١٤ ةّداملا
.ءاضعأ )8( ةينامث نم فلأتي امئاد ابتكم ،ةاضقلا هئاضعأ

.مئادلا بتكملا سلجملا سيئر بئان سأري

 ةياهن ىلإ مهماهم ةيدأت يف مئادلا بتكملا ءاضعأ رمتسي
.مهتدهع ةدم

 نوعضويو ،مهتدهع ةسراممل مئادلا بتكملا ءاضعأ غرفتي
 يأ ةسرامم مهل زوجي الو ،ةمدخ ةيعضو يف نوناقلا ةوقب
 نم صيخرت دعب سيردتلا ةنهم ءانثتساب رخآ ينهم طاشن
.سلجملا سيئر بئان

 سلجملا بختني ،مئادلا بتكملا يف بصنم روغش ةلاح يفو
 ةــلاــح بتــكملا ةــنــياــعــم دــعــب ةرود لوأ يف اــفـــلـــخـــتسم اوضع
.روغشلا

 ،سلجملا وضع كولس ةنّودم عورشم مئادلا بتكملا دعي
 صوصنملا ماكحألل اقفو سلجملا ةقداصم ىلع هضرعيو
.يلخادلا هماظن يف اهيلع

 بتكم يف لمعتست ةدحاو ةلاكوّ الإ ليكولا حنمي نأ نكمي ال
 .لكوملا هعبتي يذلا باختنالا

 يضاقلا سفنل ةحونمملا تالاكولا ددع زواجتي نأ نكمي ال
.ةدحاو ةلاكو

 تقولا ءاهتنا دعب ةرشابم تاوصألا زرف أدبي : ٢٣ ةّداملا
 .باختنالا ةيلمعل ددحـملا

 بتكمب لجسم بخان يأو مهيلثمم وأ نيحشرتملا نكمي
.زرفلا ةيلمع روضح باختنالا

 قفو زرفلاب ارضحم باختنا بــتــكــم لـــك ررـحـي : ٣٣ ةّداملا
 هجو ىلع نمضتي ،سلجملل مئادلا بتكملا نم دعم جذومن
 : يتأي ام ،صوصخلا

،نيبخانلا ددع –

،اهنع ربعملا تاوصألا ددع –

 ،حشرتم لك اهيلع لصحت يتلا تاوصألا ددع –

 ،ةاغلملا قاروألا ددع –

.ءاضيبلا قاروألا ددع –

 ةيأ لمحت يتلا وأ ةقزمملا تيوصتلا قاروأ ،ةاغلم ربتعت
 قوفي نيحشرتملا نم اددع نمضتت يتلا قاروألاو ،ةظحالم
 ةفرظألا اذكو مهباختنا بولطملا ءاضعألا ددع نع لقي وأ

 .ةيماظنلا ريغ

 .ضيبأ اتيوصت ةغرافلا ةفرظألا ربتعت

 ىلوألا ظفحت ،ةيلصأ خسن )3( ثالث يف زرفلا رضاحم ررحت
 ،سلجملل مئادلا بتكملل مّلست ةيناثلاو ،باختنالا بتكمب
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ىلإ ةثلاثلا لسرتو

 تاجاجتحالا زرفلا رضحم نمضتي نأ بجي : ٤٣ ةّداملا
.ءاضتقالا دنع ،مهولثمم وأ نوحشرتملا اهنع ربعي يتلا

 زرف رضحم باختنالا بتكم ءاضعأ دحأ لقني : 5٣ ةّداملا
 تيوصتلا قاروأب اقفرم سلجملل مئادلا بتكملا ىلإ تاوصألا

.تالاكولاو

 ةيئاهنلا جـئاـتـنلا عـمـجـب مــئادـــلا بــتـكـملا موــقــي : 6٣ ةّداملا
 تاوصألا ددعو نيحشرتملا ءامسأ نمضتت مئاوق عضوو
 يلزانتلا بيترتلا بسح مهنم دحاو لك اهيلع لصحت يتلا

 ررحيو ،زرفلا رضاحمب درت دق يتلا تاجاجتحالا ةسارد دعب
.سلجملا سيئر ىلإ هنم ةخسن لسرت كلذب رضحم
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 ةضيرعلا لحم عئاقولا نأ سلجملا نياع اذإ : ٩٤ ةّداملا
 ريبادتلا ذختي هّنإف ،يضاقلا ةيلالقتساب ايلعف اساسم لكشت
 : ةيتآلا

 ىوعدلا كيرحت لجأ نم ةصتخملا ةماعلا ةباينلا راطخإ –
 افصو لمحت ساسملا عوضوم عئاقولا تناك اذإ ،ةيمومعلا

،ايئازج

 تناك اذإ ،ةضيرعلا لحم نوعلا اهعبتي يتلا ةهجلا راطخإ –
،ايبيدأت اعباط لمحت ساسملا عوضوم عئاقولا

 عوضوم عئاقولا تناك اذإ ،ةـيـبيدأـتـلا هــتـطـلس ةــسراــمـم –
. ٍضاق نع ةرداص ساسملا

يناثلا مسقلا

مهتيقرتو مهلقنو ةاضقلا نييعت

 نيحشرـملا تاـفـلـم ةــساردـــب ســـلجملا صتخي : 05 ةّداملا
.اهنأشب لوادتلاو ءاضقلا كلس يف نييعتلل

 اذـــه يـف اهـيـلـع صوــصـنملا طورــشـلا مارـتـحا ىلــع رــهـســيو
 نوناقلا نمضتملا يوضعلا نوناـقــلا يـفو ،يوـضـعلا نوـناـقــلا
.ءاضقلل يساسألا

 ،ةاضقلا لقن تابلطو تاحارتقا سلجملا سردي : ١5 ةّداملا
.اهنأشب لوادتيو

 ريياعم ،ةاضقلا لقن تابلط ةسارد يف ،رابتعالا نيعب ذخأيو
 مهتلاحو ،مهتيمدقأو ةينهملا مهتءافك اهنم اميس ال ،ةيعوضوم
 نملو مهلافطألو مهجاوزألو مهل ةيحصلا ةلاحلاو ،ةيلئاعلا

.مهتلافك تحت مه

 ةرورضو بصانملا روغش ةمئاق كلذك سلجملا يعاريو
.ةحلصملا

 ةاضـقـلا تاــفــلم يـف رــظنلاـب ســلــجملا صتخي : ٢5 ةّداملا
 ليجستلا طورـش مارتـحا ىلــع رـهـسـيو ،ةـيـقرـتلل نيحشرملا

 طيقنتلاو ةيمدقألا طورش اهنم اميس ال ،ليهأتلا ةمئاق يف
 يوضعلا نوناقلا يف هيلع صوصنم وه امل اقفو ،مييقتلاو
.ءاضقلل يساسألا نوناقلا نمضتملا

 ،ةـنـس لـــك نــم ربــمـسـيد 13 دــنـع لـيـهأــتـلا ةـمــئاــق طــبـضــت
 خيراتل يلاوملا مويلا نم ءادتبا ةـيـقرتلا ناـــيرــس رــثأ نوـكــيو
.ةمئاقلا هذه قلغ

 رشع ةسمخ ،ليهأتلا ةمئاق ،ابوجو ،مئادلا بتكملا رشني
 لكب ،سلجملا ةرود داقعنا خيرات لبق ،لقألا ىلع ،اموي )٥1(
.سلجملل ينورتكلإلا عقوملا ىلع اهنم اميس ال ،قرطلا

 .ةماع ةنامأ سلجملا فرصت تحت عضوت : ٢٤ ةّداملا

 ،يساـئر موــسرـــم بـــجوـــمب ،سـلـجـملل ماـــعـلا نيـــمألا نــّيــعـي
 ةبترلا نم ةيناثلا ةعومجملا ىلإ نيمتنملا ةاضقلا نيب نم
.ةمدخ ةيعضو يف عضويو ،لقألا ىلع ،ىلوألا

 ماعلا نيمألا ىضاقتي ،هتفيظوب طبترملا بترملا ىلع ةوالع
 نم 7 ةداملا يف هيلع صوصنملا صاخلا ضيوعتلا سلجملل

.يوضعلا نوناقلا اذه

.سلجملا ةينازيمل فرصلاب رمآلا سلجملل ماعلا نيمألا دعي

يناثلا لصفلا

سلجملا لمع

 )1( ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف سلجملا عمتجي : ٣٤ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،لقألا ىلع ،رهشأ )3( ةثالث لك

 ءانب ةيئانثتسا تارود يف سلجملا عمتجي نأ نكمي امك
 يثلث بلط ىلع ءانب وأ ايئاقلت هسيئر نم ءاعدتسا ىلع
.هئاضعأ )2/3(

 لامعأ لودج هبئان وأ سلجملا سيئر طبضي : ٤٤ ةّداملا
 اقفو مئادلا بتكملا عم كارتشالاب هريضحت دعب تارودلا

 ءاضعألا عيمج ىلإ غّلبيو ،سلجملل يلخادلا ماظنلا ماكحأل
.ينورتكلإلا قيرطلا كلذ يف امب قرطلا لكب

 )2/3( يثلث روضحبّ الإ سلجملا تالوادم حصت ال : 5٤ ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ

 ،تاوــصألا ةــيــبـلغأـــب ســلـجـمــلا تارارـــق ذــخــتـت : 6٤ ةّداملا
.سيئرلا توص حّجري تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو

لوألا مسقلا

يضاقلا ةيلالقتسا ةيامح

 يأل هضرعت ةلاح يف سلجملا يضاقلا رطخي : ٧٤ ةّداملا
 اـهـيـف ددحت ةــبــبسم ةضيرــع بجومب ،هــتــيــلالــقــتساــب ساسم
.اهنع رداصلا ةهجلاو ساسملا هجوأ

 لكب ،سلجملل مئادلا بتكملا سيئر ىلإ ةضيرعلا هجوت
.ينورتكلإلا قيرطلا كلذ يف امب ،ةحاتم ةليسو

 ،هـــئاــضـعأ دــحأ مئادلا بــتـكــملا ســيــئر نـــّيـعــي : ٨٤ ةّداملا
 اهيضتقت يتلا ةيرورضلا تاقيقحتلاو تايرحتلاب ماـيــقـلـل
 عامس كلذ يف امب ،هالعأ 7٤ ةداملا يف ةروكذملا ةضيرعلا ةسارد
.هعامس يف ةرورض ىري نم لكو ينعملا يضاقلا

 تاقيقحتلاو تايرحتلا جئاتنو ةضيرعلا بتكملا ليحي
.سلجملا ىلع
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 ،ةيبيدأتلا هتليكشت يف سلجملا سيئر نّيعي : ٩5 ةّداملا
 ،قيقحتلل يئاهنلا ريرقتلا هيقلت نم مايأ )٥( ةسمخ لالخ
 وأ هتمهمب ريرقت ميدقت لجأ نم ،رّرقمك سلجملا ءاضعأ دحأ
.ءاضتقالا دنع يليمكت قيقحتب مايقلل

 سلجملا ءاضعأ ةاضقلا نيب نم رّرقملا يضاقلا نييعت متي
 ةفيظو وأ/و ةعومجمو ةبتر سفن يف ،لقألا ىلع ،نيبترملا
.ايبيدأت عباتملا يضاقلا

 يف رّرقملا وضعلا مساب ايبيدأت عباتملا يضاقلا غّلبي
 ةلهم لالخ رّرقملا يضاقلا ّدرب بلط ميدقت هل قحيو ،هتيضق
.ريخألا اذه مساب هغيلبت خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع

 لـجأ يف درــلا بـلط يـف يـبـيدأــتـلا سـلـجـملا ســيـئر لـصـفــي
.بلطلا عاديإ خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ

 ةياغ ىلإ تاءارجإلا فاقيإ درلا بلط ميدقت ىلع بترتي
.هيف لصفلا

 ينعملا يضاقلا عمسي نأ ررقملا وضعلا نكمي : 06 ةّداملا
 يف ىري صخش لك اذكو ،ريخألا اذه نم بلطب وأ ايئاقلت

 يف هقيقحت متخيو ،ديفم ءارجإ لكب موقيو ،ةرورض هعامس
.مئادلا بتكملا ىدل هعدوي يلامجإ ريرقتب لاوحألا لك

 ةيبيدأتلا هتليكشت يف سلجملا سيئر هجوي : ١6 ةّداملا
 لامعألا لودج نم ةخسنب اقفرم سلجملا ءاضعأل ًءاعدتسا

.ةسلجلا داقعنا خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع لبق كلذو

 سلجملا مامأ ينعملا يضاقلا لثمي نأ بجي : ٢6 ةّداملا
 عادـــيإ خـــيراـــت نـــم )2( نارــــهش هاصقأ لــــجأ لالــــخ ،يبــــيدأتــــلا
.مئادلا بتكملا ةنامأ مامأ قيقحتلل يئاهنلا ريرقتلا

 هتليكشت يف سلجملا مامأ ينعملا يضاقلا ءاعدتسا متي
 نأ هل قحيو ،همامأ ايصخش لوثملاب مزلم وهو ،ةيبيدأتلا

.ٍماحمب وأ هئالمز دحأب نيعتسي

 ايباتك بلطي نأ هنكمي ،هبايغل ارربم ارذع يضاقلا مّدق اذإ
 هنع عفادملا فرط نم هليثمت لوبق يبيدأتلا سلجملا نم
.ةيبيدأتلا ىوعدلا يف رظنلا لصاوتي ،ةلاحلا هذه يفو

 ةيبيدأتلا ىوعدلا يف لصفلا يبيدأتلا سلجملل زوجي
 ءاعدتسالاب هغيلبت ةحص نم ققحتلا دعب يضاقلا بايغ مغر
.هب مدقت يذلا رذعلا ضفر ةلاح يف وأ

 عالطالا هنع عفادملا وأ/و ينعملا يضاقلل قحي : ٣6 ةّداملا
 اذهل هفرصت تحت عضوي نأ بجي يذلا يبيدأتلا فلملا ىلع
 ،لقألا ىلع ،مايأ )٥( ةسمخ لبق سلجملا ةنامأ ىدل ضرغلا

.ةسلجلا دقع موي نم

 ةمئاق يف نيجردملا ريغ ةاضقلا ملظت يف سلجملا لصفي
.اهرشن خيرات يلت يتلا ةرودلا لالخ ليهأتلا

 ةقلعتملا ةينهملا تايعضولا عيمج يف سلجملا لصفي
.ةاضقلل يفيظولا راسملاب

 ظفاح ،لدعلا ريزو فرط نم سلجملا تالوادم ذيفنت متي
.ماتخألا

ثلاثلا مسقلا

ةاضقلا طابضنا ةباقر

 ،سلجملا ايلعلا ةمكحـملل لوألا سيئرلا سأري : ٣5 ةّداملا
 تاعباتملا يف لصفلل ةيبيدأتلا هتليكشت يف عمتجي امدنع
.ةاضقلا دض ةذختملا ةيبيدأتلا

 رطخملا ىواكشلاو تاغالبلا مئادلا بتكملا سردي : ٤5 ةّداملا
 باونلاو ءاسؤرلاو ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لبق نم اهب
 ةلودلا يظفاحمو ءاسؤرو ةيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماعلا
 هضّرعت يعّديٍ ضاقتم يأ وأ فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا ىدل
 راــطخإ وأ اــهـظـفـح ررــقـيو ،يـضاـقــلا نــع رداــص فــسـعـت ىلإ
.اهنأشب قيقحت حتفل لدعلا ةرازوــل ةــماـعــلا ةيــشـتـفملا

 ،ريخألا اذه يأر عالطتسا دعب ،مئادلا بتكملا سيئر نكمي
.اتقؤم ينعملا يضاقلا فيقوت

 ،رهشأ )٤( ةعبرأ هاصقأ الجأ تاقيقحتلا ىدعتت ّالأ بجي
 ةبسنلاب رهشأ )8( ةينامثو ،ايظفحت افوقوم يضاقلا ناك اذإ
.فوقوملا ريغ يضاقلل

 بتكملا سيئر ىلإ هجوي يئاهن ريرقتب قيقحتلا متتخي
 ظفحب ّامإ فلملاب فلكملا شتفملا تاحارتقاب اعوفشم ،مئادلا
.ةيبيدأتلا ةعباتملاب وأ فلملا

 ينعملا يضاقلا ةلاحإ مئادلا بتكملا ررقي امدنع : 55 ةّداملا
 فلكملا شتفملا ىلوتي ،ةيبيدأتلا هتليكشت يف سلجملا مامأ
 ماعلا شتفملا هنّيعي يذلا شتفملا ،كلذ رذعت اذإ ،وأ فلملاب
.همامأ ةيبيدأتلا ىوعدلا ةرشابم ،لدعلا ةرازول

 لودج ايلعلا ةمكحـملل لوألا سيئرلا ددحي : 65 ةّداملا
 كلذب ملعيو ،ةيبيدأتلا هتليكشت يف سلجملا تاسلج لامعأ

.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

 يف سلجملا ةنامأ سلجملل ماعلا نيمألا ىلوتي : ٧5 ةّداملا
 هــعـّقويو ةسلج لك نع ارضحم رّرحيو ،ةيبيدأتلا هتليكشت
.سيئرلا عم

 فلمب يضاقلل يصخشلا فلملا قفري نأ بجي : ٨5 ةّداملا
.ةيبيدأتلا ىوعدلا

.ةيمومعلا ىوعدلاب ةطبترم ريغ ةيبيدأتلا ىوعدلا



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٤٤٧٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢ 14

 ةقلعتملا ةماعلا لئاسملا لوح سلجملا راشتسي : ٣٧ ةّداملا
.يئاضقلا ميظنتلاب

 صصختملا نيوكتلاو رمتسملا نيوكتلا ىلع سلجملا رهسي
.مهكرادم ديدجتو ةاضقلل

 نيمألا هّرضحي يذلا هتينازيم عورشم ىلع سلجملا قداصي
 هلمعل ةيرورضلا ةيلاملا تادامتعالا لجستو ،سلجملل ماعلا

.ةلودلل ةماعلا ةينازيملاب

 لئاسملا لوح تايصوتو تاحارتقاو ءارآ سلجملا يدبي
.هتايحالص راطإ يف جردنت يتلا

عبارلا بابلا

ةيماتخو ةفلتخم ماكحأ

 )1/3( ثلثو نيبختنملا ءاضعألا )1/3( ثلث ددجي : ٤٧ ةّداملا
 يــباــقـنلا ليـكـشـتلا ءاــضــعأ )1/2( فـصـنو ،نينــّـيـعملا ءاضـعألا
 سلــجملا ءاضعأل يلوألا بيصنتلا نم )2( نيتنس دعب ،ةاـضـقـلل
 ،يوـــضــعــــــــــــلا نوـــناـــقــلا اذـــه رودـــص دـنـع مــهــتدـــهــــــــــــع ةـــيراــســلا

.هيف ةدّدحمـلا تايـفـيـكـلل اــقــفو

 يتلا ةعرقلا قيرط نع مـهفالختسا بجاولا ءاضعألا ددحي
 ،دــيدـجـتلا خـــيراـــت نـــم )2( نــيرـــهـش لـبــق ســلـجـملا اـــهيرــجــي
.سلجملل يلخادلا ماظنلا يف ةدّدحمـلا تايفيكلل اقفو

 هيلع صوصنملا ديدجتلا دعب سلجملا يف ةيوضعلا دّدجت
 اقفو باختنالا قيرط نع ،ةدهعلا ءاهتنا دنع ةداملا هذه يف

.يوضعلا نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألل

 نوناقلا اذهل ةـفـلاــخملا ماــكــحألا عــيــمـج ىغــلــت : 5٧ ةّداملا
 21–٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ماكحأ اهنم اميس الو ،يوضعلا
 ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع بجر 12 يف خرؤملا

 هــلـمــعو ءاــضـــقــلل ىلـــــعألا ســـــلـــجـــــملا لــــيـــــكــــشـتــب قـــــلــعـــــتـــــملاو
.هــتاــيــحالــصو

 نيح ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبت ةيقيبطتلا هصوصن نأ ريغ
 نكت مل ام ،يوضعلا نوناقلا اذهل ةيقيبطتلا صوصنلا رودص
.هعم ةضراعتم

 ةيمسرلا ةديرجلا يف يوضعلا نوناقلا اذه رشني : 6٧ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 قــفاوـــمـلا 3٤٤1 ماــــــع ةدــــــعــقــلا يذ 72 يـف رــــئازـــجلاـــب رّرــح
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نوبت ديجملا دبع

 ررقملا وضعلا ةوالت دعبو ةسلجلا حاتتفا رثإ : ٤6 ةّداملا
 لئاسوو هتاحيضوت ايبيدأت عباتملا يضاقلا مدقي ،هريرقت
.هيلإ ةبوسنملا عئاقولا نأشب هعافد

 اوـــهـــجوـــي نأ عـــفادملاو شتـــفملاو سلـــجملا ءاضعأ نـــكـــمـــي
 ءاهتنا دعب ةديفم اهنوري يتلا ةلئسألا يضاقلا ىلإ ةرشابم
.هعامس نم سيئرلا

 ،سلجملا ةلوادم ايبيدأت عباتملا يضاقلاو شتفملا رضحي ال
.رارقلا قوطنم عامسل ريخألا اذه ىلع ىداني هنأ ريغ

 هتليكشت يف ،سلجملا تارارق نوكت نأ بجي : 56 ةّداملا
 يبيدأتلا سلجملا سيئر لبق نم ةعّقومو ةللعم ،ةيبيدأتلا

.ةسلجلا نيمأو

 سيئر فرط نم يبيدأتلا لاجملا يف سلجملا تارارق ذفنت
.يبيدأتلا سلجملا

 نأ ،ةيبـيدأتلا هتليكشت يف ،سلجملا نكمي ال : 66 ةّداملا
 صوــصنملا تابوقعلا ىوس ايبيدأت نادملا يضاقلا ىلع ّطلسي
 يساـسألا نوــناــقــلا نـمـضـتـملا يوــضـعـلا نوــناـقــلا يـف اــهـيـلـع
.ءاضقلل

 ،ةيبيدأتلا هتليكشت يف ،سلجملا تارارق نوكت : ٧6 ةّداملا
.ةلودلا سلجم مامأ ضقنلاب نعطلل ةلباق

 ،تاونس )3( ثالث رورمب ةيبيدأتلا ىوعدلا مداقتت : ٨6 ةّداملا
.عئاقولا باكترا خيرات نم ءادتبا

عبارلا مسقلا

سلجملل ىرخأ تايحالص

 هيلع قداصـيو ،يلــخادــلا هــماــظن سـلـجـملا ّدــعــي : ٩6 ةّداملا
 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنت ةلوادمب

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 هعفري ،هطاشن لوح ايونس اريرقت سلجملا ّدعي : 0٧ ةّداملا
.ةيروهمجلا سيئر ىلا

 عزوت ،هطاشنب ةصاخ ةيرشن سلجملا ّدعي : ١٧ ةّداملا
.ينورتكلإلا هعقوم ىلع رشنتو ةيئاضقلا تاهجلا ىلع

 ىلع ،ةلوادم بجومب ،قداصيو سلجملا دعي : ٢٧ ةّداملا
 نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ةاضقلا ةنهم تايقالخأ ةنّودم
.ءاضقلل يساسألا نوناقلا نمضتملا يوضعلا

 ةيمسرلا ةديرجلا يف ةاضقلا ةنهم تايقالخأ ةنّودم رشنت
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل



٤٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٧٢
15م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢

ةـّيميظنت ميسارم
 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2
 ”ب“ لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

 ةـــّيمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـــملا اذـــه رــــشـنـي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قــفاوـــمـلا 3٤٤1 ماــــــع ةدــــــعــقــلا يذ 61 يـف رــــئازـــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس وينوي 61

نامحرلا دبع نب نميأ 

 ةدعقلا يذ 6١ يف خرؤــــم ٩٢٢-٢٢ مــقر يذــيـفـنت موــسرــم
 عيزوت لّدعـي ،٢٢0٢ ةنس وينوي 6١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 بسح ٢٢0٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن
.عاطق لك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــــتداــمــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 لاوــش 8 يـف خّرؤمـلا 71–٤8 مـــقر نوـــناـــقــلا ىضـتــقــمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤمـلا 61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 يف خّرؤمـلا ٥72–12 مقر يساــئرلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤمـلا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو  12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤمـلا 722–89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 8991 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 91٤1 ماع لّوألا عيبر 91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

 جمانرب ةصخر 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلت : ىلوألا ةّداملا
 ةــئاــمــناــمـــثو ًـاــنوـــيـــلـــم نورشعو ةـعـبرأو ةـــئاــمــثالـــث اــــهردـــق
 تاذ تاــقــفـنـلا يـف ةدـــّيـقـم )جد ٠٠٠.٠٠8.٤23( راــنــيد فلأ
 61–12 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاــهنـلا عــباــطـلا
 ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج ٥2 يف خّرؤمـلا

 اـقـبـط )22٠2 ةـــنسل ةـــيـــلاملا نوـــناـــق نــــمضتملاو 12٠2 ةـــنس
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل

 جمانرب ةصخر 22٠2 ةنس ةيــنازـيــمل صـصـخت : ٢ ةّداملا
 فلأ ةئامنامثو ًانويلم نورشعو ةعبرأو ةئامثالث اهردق
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف دـّيقت )جد ٠٠٠.٠٠8.٤23( رانيد
 يـف خّرؤـــمـــلا 61–12 مـــــقر نوـــناـــقــلا يـف اــهـيـلــع صوـصـنملا(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا
)ريناندلا فالأب( 

 ةدـعـقلا يذ 6١ يف خرؤــم 0٣٢-٢٢ مـــقر يذـــيــفــنـت موـــسرــم
 لدــعـي ،٢٢0٢ ةــنـس وــيـنوـــي 6١ قــفاوــملا ٣٤٤١ ماــع
 ٢٢0٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و ٥-211 ناــتداـــمــلا اــــمــيس ال ،روـــتـسدـــلا ىلــع ءاـــــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71–٤8 مقر نوناقلا ىضتـقمبو –

 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا
،ممتملاو

 جمانربلا ةصخر
ةاغلملا

عاطقلا

ةعقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا



.................................عومجملا

324.800 
 

324.800

 جمانربلا ةصخر
ةصصخملا

عاطقلا

 ةيداصتقالا ةيدعاقلا تآشنملا
ةيرادإلاو


.................................عومجملا

324.800 
 

324.800

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٤٤٧٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢ 16

–––––––––––––––––––
قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا
)ريناندلا فالآب(

 ةدــعـقلا يذ 6١ يـف خرؤــم ١٣٢-٢٢ مــقر يذـيـفـنت موـــسرـــم
 نمـضـتـي ،٢٢0٢ ةــنـس وينوي 6١ قــفاوــملا ٣٤٤١ ماــع
 لاــغـشألا ةرازو رييست ةـيـنازــيم يـف داـمـتعا لـــقن
.ةيمومعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥–211 ناتدامـــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٥2–22 مـقر يذيــفـنتلا موـسرــمــلا ىضــتـقــمبو –
 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 لاغشألا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا ةينازيم نم ةيمومعلا

22٠2،

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.2( رانيد انويلم
 – ةيزكرملا ةرادإلا” 1٠–٤3 مقر بابلا يفو ةيمومعلا لاغشألا

.”تاقفنلا ديدست

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 يف خّرؤمـلا ٥72–12 مقر يساــئرـلا موــسرـملا ىـضـتـقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤمـلا 182–12 مـقر يـساـئرــلا موـسرــملا ىضــتقــمبو –
 نمضتملاو  12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤمـلا 722–89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 8991 ةـــنس وـــيـــلوـــي 31 قــــــــفاوملا 91٤1 ماـــــع لّوألا عـــــيــــــبر 91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري
 ةــصــخر 22٠2 ةـنـس ةــيــنازـــيــم نـــم ىـــغـــلـت : ىلوألا ةّداملا

 راـنــيد نوــيـلـم نوــسـمـخو ةـــعـسـتو راــيــلم اـــهردـــق جــماـــنرـــب
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ةديقم )جد 1.9٥٠.٠٠٠.٠٠٠(
 يـف خّرؤــــمـــلا 61–12 مــــقر نوــناـــقــلا يـف اهــيـلــع صوـصــنـمـلا(
 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج ٥2
 ”أ” لودجلل اقبط )22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

 جمانرب ةصخر 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخت : ٢ ةّداملا
 راـــــنـــيد نوــيــلــــــــــــــــــم نوــــســمـــــــــــــــــــخو ةــــعـــستو راــــيــــــلـــم اـــــهردــــق
 يئاهنلا عباطلا تاذ تاقــفـــنلا يف دــــّيــقــت )جد 1.9٥٠.٠٠٠.٠٠٠(
 يـف خّرؤــمــلا 61–12 مـــقر نوـــناـــقـــلا يـف اـــهــيــلـــع صوـــصـــنـملا(
 12٠2 ةنس رـبـمــسيد ٠3 قــفاوملا 3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج ٥2
 ”ب” لودــجلل اقبط )22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

 ةـــّيمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـــملا اذـــه رــــشـنـي : ٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قــفاوـــمـلا 3٤٤1 ماــــــع ةدــــــعــقــلا يذ 61 يـف رــــئازـــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس وينوي 61

نامحرلا دبع نب نميأ 

 جمانربلا ةصخرعاطقلا
ةاغلملا

ةعقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا


....................................عومجملا

1.059.000 
 

1.059.000

 جمانربلا ةصخرعاطقلا
ةصصخملا

نكسلا ىلع لوصحلا معد


.................................عومجملا

1.059.000 

 

1.059.000



٤٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٧٢
17م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢

: يتأي ام مسري
 82-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ناونع مّمتي :ىلوألا ةّداملا

 ٥991 ةنس رياني 21 قفاوملا ٥1٤1 ماع نابعش ٠1 يف خرؤملا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو

 ،.......................... يف خرؤم 82-٥9 مقر يذيفنت موسرم"
."تناجو مازق نإو حلاص نإو راتخم يجاب جربو نوميميتو

 يذيــفنـتلا موــسرــملا نــم ىلوألا ةداـــملا مـــّـمـــتـت :٢ ةّداملا
 رياني 21 قفاوملا ٥1٤1 ماع نابعش ٠1 يف خرؤملا 82-٥9 مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو ٥991 ةنس
 يـضـيوــعتلا ماــظـنلا موــسرــملا اذـــه دّدـحـي : ىلوألا ةداملا"

 راتخم يجاب جربو نوميميتو ............ ةيزيفحتلا ريبادتلاو
."تناجو مازق نإو  حلاص نإو

 طاشن ةلاح يف مه نيذلا نومدختسملا لصاوي :٣ ةّداملا
  نم ةدافتسالا ،ةيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن لبق
 اوناك يتلا  بسنلا  بسح  ،بصنملا  نع  يعونلا ضيوعتلا

 كلذو  ،ذيفنتلا ّزيح موسرملا اذه لوخد لبق  ،اهنم نوديفتسي
 تايدلبلاو تايالولا نم مهلقن وأ مهطاشن ةياهن ةياغ ىلإ
.ةينعملا

 ةـــّيمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـــملا اذـــه رــــشـنـي : ٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قــفاوـــمـلا 3٤٤1 ماــــــع ةدــــــعــقــلا يذ 22 يـف رــــئازـــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس وينوي 22

نامحرلا دبع نب نميأ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةدـــعــقـلا يذ ٢٢ يـف خرؤــم ٣٣٢-٢٢ مـقر يذـيـفـنـت موـــسرــم
 لّدـــــعي ،٢٢0٢ ةــــنس وـــــينوي ٢٢ قـــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع
 خرؤــــملا 00٣-5٩ مقر يذيفنتلا موـــسرـــملا مّمتيو

 ربوتكأ ٤ قفاوملا 6١٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٩ يف
 نيفظوملاب ةصاخلا تازايتمالا ددحي يذلا 5٩٩١ ةنس

 ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــلودـــلـــل نيعـــباـــتـــلا نيلــــهؤملا
 يف نيلــماــعــلا ةــيــموــمــعــلا تاــئيــهــلاو تاسسؤملاو
 ةـماــــعنلاو ةــيادرــغو ةلقروو ضــيبلاو راشب : تايالو
 ةــعــباــتــلا تاــيدـــلـــبـــلا ضعـــبو ،يداوـــلاو طاوـــــــــغألاو
.ةركسبو ةفلجلا يتيالول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
 1٤1و ٥-211 ناـــتداـــمــلا اـمـيـس ال ،روـــتــسدـــلا ىلـــع ءاـــنــب –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 هردـــق داــمـتـعا 22٠2 ةنس ةـيـنازـيــمل صصـخـي : ٢ ةّداملا
 ةرازو رييست ةينازيم يف دــّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.2( رانيد انويلم
 – ةيزكرملا ةرادإلا” 2٠–٤3 مقر بابلا يفو ةيمومعلا لاغشألا
.”ثاثألاو تاودألا

 ،ةيمومعلا لاغشألا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا 
 يـف رـشـني يذــلا موــسرــملا اذــه ذيـفـنـتب ،هــصـخـي اـمــيـف لــك
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

 قــفاوـــمـلا 3٤٤1 ماــــــع ةدــــــعــقــلا يذ 61 يـف رــــئازـــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس وينوي 61

نامحرلا دبع نب نميأ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةدــعـــقــلا يذ ٢٢ يف خرؤــم ٢٣٢-٢٢ مــقر يذـــيـفـنت موـــسرـــم
 ممــــــتي ،٢٢0٢ ةـــنس وــــينوي ٢٢ قــــفاوــملا ٣٤٤١ ماـــــع
 نابعش 0١ يف خرؤملا ٨٢-5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا

 ددحي يذلا 5٩٩١ ةنس رــياـنــي ٢١ قـــفاوــملا 5١٤١ ماــع
 نيـمدخـتـسـمـلـل ةـــحوــنـمـمـلا ةـــصاــخــلا تازاـــيـتــمالا
 ةيلحملا تاعامجـلاو ةــلودــلل نيــعـباـتــلاو نيلــهؤــملا

 تايالوب نيلماعلا ةــيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملاو
.يزيليإو فودنتو تسغنماتو راردأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
 1٤1و ٥–211 ناـــتداـــمــلا اــــمــيـس ال ،روـــتـسدـــلا ىلـــع ءاـــنــب –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 يف خّرؤملا ٤٠3-7٠ مـقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قـفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 عفد ماظنو نيفظوملا تابترمل ةيلالدتسالا ةكبشلا دّدحي
، مّمتملاو لّدعملا ،مهبتاور

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتـقــمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 82-٥9 مـقر يذـيـفـنتـلا موـــسرـــملا ىـــضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياني 21 قفاوملا ٥1٤1 ماع نابعش ٠1
 نيـلـهؤــملا نيـمدـخـتــسـمـلل ةـــحوــنـمـملا ةــصاــخـلا تازاـــيــتـمالا

 تائيهلاو تاسسؤملاوةيلحملا تاعامجلاو ةلودلل نيـعـباـتـلاو
  فودـنـتو تــسغـنماــتو راردأ تاـــيالوــب نيلـماــعـلا ةـيموـمـعـلا

،مّمتملاو لّدعملا ،يزيليإو



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٤٤٧٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢ 18

 يف خّرؤملا ٤٠3-7٠ مـقر يـساــئرلا موسرــملا ىضــتـقمـبو –
 يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قـفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 عفد ماظنو نيفظوملا تابترمل ةيلالدتسالا ةكبشلا دّدحي
،مّمتملاو لّدعملا ،مهبتاور

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرــلا موــسرــملا ىضـــتــقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرـملا ىـضــتـقــمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٠٠3-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضــتـقــــمـبو –
 يذلا ٥991 ةنس ربوتكأ ٤ قفاوملا 61٤1 ماع ىلوألا ىدامج 9
 نيعــباــتــلا نيلــهؤملا نيفــظوملاــب ةصاخلا تازاــيــتــمالا ددــحـــي
 ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلل
 ةماعنلاو ةيادرغو ةلقروو ضيبلاو راشب : تايالو يف نيلماعلا

  ةفلجلا يتيالول ةعباتلا تايدلبلا ضعبو ،يداولاو طاوغألاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةركسبو

: يتأي ام مسري
 يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ناوــنـــع مــــمـتـيو لّدـــــعـــي :ىلوألا ةّداملا

 قــــفاوملا 61٤1 ماـــع ىلوألا ىدامـــج 9 يـف خرؤملا ٠٠3-٥9 مـــقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو ٥991 ةنس رــبوـتـكأ ٤

 ........................ يف خرؤـــم ٠٠3-٥9 مقر يذيفنت موسرم"
 ضــعـبو ،ةعينملاو ريــغملاو ترـقوــتو ساـبــع ينـبو يداوــلاو
."لالج دالوأو ةركسبو ةفلجلا تايالول ةعباتلا تايدلبلا

 يذيفنتلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا ممتتو لّدـعت :٢ ةّداملا
 قـفاومـــلا 61٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـج 9 يف خرؤملا ٠٠3-٥9 مــقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو ٥991 ةنس ربوتكأ ٤

  يضيوـــعتلا ماـظـنلا موـسرــملا اذـــه دّدــحـي : ىلوألا ةّداملا"
 ترقوتو سابع يــنــبو يداوـــلاو ......... ةيزيفحّتلا ريبادّتلاو
 ةفلجلا تايالول ةعباتلا تايدلبلا ضعبو ،ةـــعــيـنـملاو ريـغـملاو
 قفاوي ليهأت ىوتسم نوتبثي نيذلا ،لالج دالوأو ةركسبو
 3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةكبشلا نم قوف امف 11 فنصلا

 ناضمر 71 يف خرؤملا ٤٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا نم
."هالعأ روكذملاو 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع

 يذـــــيـفــــنـــتــلا موــــــسرــــملا نـــم ٥ ةداـــملا لدــــعـت :٣ ةّداملا
 قفاوملا 61٤1 ماع ىلوألا ىداـــمــج 9 يـف خرؤـــملا ٠٠3-٥9 مـــقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ٥991 ةنس ربوتكأ ٤

 3و 2 نيتداملا يف نوروكذملا نومدختسملا حنمي : ٥ ةّداملا"
.بصنملا نع ايرهش ايعون اضيوعت ،هالعأ

 بتارلا ساسأ ىلع بصنملا نع يعونلا ضيوعتلا بسحي
 بسنلل اقفو لوغشملا بصنملا وأ ةيلصألا ةبترلل يسيئرلا

: يتآلا لودجلا يف دّدحم وه امك ،نييعتلا ناكمو

نييعتلا ناكم
ليهأتلا تايوتسم

نوروكذملا نوفظوملا
٣ ةداملا يف 

نوروكذملا نوفظوملا
٢ ةداملا يف 

% ٠21


% ٠21


% ٠٠1


% ٠٠1




% ٠٠1

% ٠٤


% ٠٥


% ٠2


% ٠3




% ٠3

 ،ةيادرغو ،ةلقروو ،ضيبلاو ،راشب :تايالولا رقم تايدلب -
.ةعينملاو ،ترقوتو ،سابع ينبو

 ،ضيـــبــــلاو ،راشب :تاـيالو يف ىرــخألا تاــيدــلــبــلا عوــمــجــم -
.ةعينملاو ،ترقوتو ،سابع ينبو ،ةيادرغو ،ةلقروو

 ،يداوــلاو ،طاوــغألاو ،ةــماــعـنـلا : تاـــيالوـــلا رــــقــم تاــــيدـــلــب -
.ريغملاو ،لالج دالوأو

 ،طاوغألاو ،ةماعنلا : تايالو يف ىرخألا تايدلبلا عومجم -
.ريغملاو ،يداولاو

 ،يساس دالوأ :ةــيــتآلا تاــيدـــلـــبـــلا ،ةرـــكسب ةــيالو ناوــنـعـب -
 ،لالروأو ،ةمداخمو ،ءاولو ،ةمحر دالوأو ،تاكرح دالوأو
 ،ةـــــقاـــــنـــــلا نيعو ،ضيـــــفـــــلاو ،شوحلاو ،شاـــــموأو ،يليـــــلـــــمو
 ،سورغلاو ،ةلاغوفو ،زوزع نب جربو ،ةناشلو ،نورقشوبو
.يداولا ةبيرزو

 ،ةراطقلاو ،ماظعلا مأ :ةيتآلا تايدلبلا ،ةفلجلا ةيالو ناونعب -
 ،ةمطبلا ضيفو،دعسمو ،ةرومعو ،لودلدو ،لاحرلا دسو
 ،ءادهشلا نيعو ،سيودو ،تيمظعاتو ،لبإلا نيعو ،ربجمو
.ةناملسو ،راكزو ،بوقعي ينبو ،ةيسيردإلاو

''.نسودلاو ،دلاخ يديس : ناتيتآلا ناتيدلبلا ،لالج دالوأ ةيالو يف -



٤٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٧٢
19م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢

 طاشن ةلاح يف مه نيذلا نومدختسملا لصاوي :٤ ةّداملا
 نم ةدافتسالا ،ةيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن لبق
  اوناك  يتلا  بسنلا  بسح ،بصنملا نع يعونلا ضيوعتلا

  كلذو ذيفنتلا زّيح موسرملا اذه لوخد  لبق اهنم نوديفتسي
 تاــيدـــلــبـلاو تاــــيالوـــلا نــم مــهـلــقـن وأ مــهطاــــشـــن ةـــياـــهــن ةـــياــغ ىلإ
.ةينعملا

 ةـــّيمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـــملا اذـــه رــــشـنـي : 5 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قــفاوـــمـلا 3٤٤1 ماــــــع ةدــــــعــقــلا يذ 22 يـف رــــئازـــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس وينوي 22

نامحرلا دبع نب نميأ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةدــعـقـلا يذ ٢٢ يـف خرؤــم ٤٣٢-٢٢ مــقر يذيـــفــــنت موـــسرــم
 لّدـــعــي ،٢٢0٢ ةــنــس وينوي ٢٢ قـــفاوــــمـــلا ٣٤٤١ ماـــع
 يف خرؤملا 0٣٣-5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو
 ربوتكأ 5٢ قفاوملا 6١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ

 يتلا ةصاخلا تازايتمالا ددحي يذلا 5٩٩١ ةنس
 نيلماعلاو ةلودلا يف نيلهؤملا نيمدختسملل حنمت
 ةـــــــلشنـــــــخ : تاـــــــيالو يف ةدوـــــــجوملا تاسسؤملا يف
 ةــنتابو ترايتو ةملاقو ةديعسو ةليسملاو ةسبتو
 يفو سارــــهأ قوسو تـلــــيسمسيـــــتو يقاوـبـــــلا مأو
.ةفلجلاو ةركسب يتيالو تايدـلب ضعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

 1٤1و ٥-211 ناـــتداــمـــلا اـــميـس ال ،روــتـسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــب –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 يف خّرؤملا ٤٠3-7٠ مـقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قـفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 عفد ماظنو نيفظوملا تابترمل ةيلالدتسالا ةكبشلا دّدحي
، مّمتملاو لّدعملا ،مهبتاور

 يف خرؤملا ٥72-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىــضــتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

  يف  خرؤملا ٠33-٥9  مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٥991 ةنس ربوتكأ ٥2 قفاوملا 61٤1 ماع ةيناثلا  ىدامج  لوأ
 نيمدــخــتسمــلــل حــنمت يتــلا ةصاخلا تازاــيــتــمالا دّدــحـــي يذـــلا
 يف ةدوجوملا تاسسؤملا يف نيلماعلاو ةلودلا يف نيلهؤملا

  ترايتو  ةملاقو  ةديعسو ةليسملاو  ةسبتو ةلشنخ تايالو
 ضعب يفو سارهأ قوسو تليسمسيتو يقاوبلا مأو  ةنتابو
،ممتملاو لدعملا ،ةفلجلاو ةركسب يتيالو تايدلب

: يتأي ام مسري

  مقر يذيفنتلا موسرملا ناونع ممتيو  لّدعي :ىلوألا ةّداملا
 ٥2 قفاوملا 61٤1 ماع  ةيناثلا ىدامج لّوأ  يف خرؤملا  ٠33-٥9
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو ٥991 ةنس ربوتكأ

 .......................... يف خرؤـم ٠33-٥9 مقر يذيفنت موسرم"
."لالج دالوأو ةفلجلاو ةركسب تايالو تاّيدلب ضعب يفو

 يذـيـفـنـتلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا ممتتو لّدـعت :٢ ةّداملا
 قفاوملا 61٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لوأ يف خرؤملا ٠33-٥9 مـقر
 : يتأي امك ،هالعأ روكذملاو ٥991 ةنس ربوتكأ ٥2

 حنــــمـت يـتـلا ةـــصاــخـلا تازاـــيــتـمالا دّدـــحـت : ىلوألا ةداملا"
 طورش مهيف رفوتت نيذلا ةلودلا يف نيلهؤملا نيمدختسملل
 يف نيلماعلاو هاندأ 2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ليهأتلا
 ةـسبتو ةـــلشنخ : ةـــيتآلاتاـــيالولا يف ةدوـــجوملا تاـــسسؤملا

 يقاوــبــلا مأو ةــنــتاــبو تراــيــتو ةملاــقو ةدــيــعسو ةـــلـــيسملاو
 تاــيالو تاــيدـــلـــب ضعـــب يفو سارـــهأ قوسو تلـــيسمسيـــتو
."موسرملا اذه ماكحأل اقبط ،لالج دالوأو ةفلجلاو ةركسب

 ثلاثلاو يناثلاو لّوألا قــحالــملا مـّـمـتتو لّدـــعــت :٣ ةّداملا
 ةيناثلا ىدامج لّوأ يف خّرؤملا ٠33-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملاب
 ،هالــــعأ روـــكذــملاو ٥991 ةـنـس رـــبوـتــكأ ٥2 قـــفاوـملا 61٤1 ماـــع
 .موسرملا اذهب ةقفرملا قحالملل اقبط

 ةـــّيمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـــملا اذـــه رــــشـنـي : ٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قــفاوـــمـلا 3٤٤1 ماــــــع ةدــــــعــقــلا يذ 22 يـف رــــئازـــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس وينوي 22

نامحرلا دبع نب نميأ 



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٤٤٧٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢ 20

ثلاثلا قحلملا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ناونعب تايدلبلا ةمئاق

تايالولا تايدلبلا

  ،ةروــمــج ،ةــياــطوــلا  ،ةرــطـــنـــقـــلا ،شنوشم ،طوـــطـــعز نيع ،ةـــبـــقـــع يدـــيس ،ةـــمـــتش ،سنارـــبـــلا ،ةرـــكسب
.بجاحلا ،يجان يديس ةقنخ ،ةقلوط ،ةعريزملا





.ةبيعشلا ،سابسبلا ،داعيملا سأر

ةركسب






لالج دالوأ

رييغت نودب يقابلا

لوألا قحلملا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ناونعب تايدلبلا فينصت

ةفنصملا تايدلبلا
ةيناثلا ةقطنملا يف

ةفنصملا تايدلبلا
ىلوألا ةقطنملا يف 

تايالولا

رييغت نودب
    ،طوـــــطـــــعز نيع ،سنارـــــبـــــلا ،ةروـــــمــــــج

 ،ةرـــطـــنـــقـــلا ،يجاـــن يدــــيس ةــــقــــنــــخ
.ةعريزملا ،شنوشم ،ةمتش



.ةبيعشلا ،سابسبلا ،داعيملا سأر

ةركسب






لالج دالوأ

رييغت نودب يقابلا

يناثلا قحلملا

ةحصلا ةرازو ناونعب تايدلبلا ةمئاق

تايالولا تايدلبلا

  ،ةروــمــج ،ةــياــطوــلا  ،ةرــطـــنـــقـــلا ،شنوشم ،طوـــطـــعز نيع ،ةـــبـــقـــع يدـــيس ،ةـــمـــتش ،سنارـــبـــلا ،ةرـــكسب
.بجاحلا ،يجان يديس ةقنخ ،ةقلوط ،ةعريزملا





.ةبيعشلا ،سابسبلا ،داعيملا سأر

ةركسب






لالج دالوأ

رييغت نودب يقابلا

ةفنصملا تايدلبلا
ةثلاثلا ةقطنملا يف



٤٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٧٢
21م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢

ةـّيدرف ميسارم
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يد 0٢يف خرؤميسائر موسرم

.باقلأ رييغت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس وينوي 0٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
 ةرقفلا( 1٤1و 7–19 ناتداملا اميسال ،روتسّدلا ىلع ءانب –

،هنم )ىلوألا
 ةجحلا يذ 31 يف خرؤملا ٠2–٠7 مقر رمألا ىضـتـقــمبو –

 ةلاحلاب قلعتملاو ٠791 ةنس رـــيارـبـف 91 قــفاوــملا 9831 ماــع
 ،هنم 6٥و ٥٥ ناتداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا

 يناثلا عيبر ٠1 يف خرؤملا 7٥1–17 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ،بقللا رييغتب قلعتملاو 1791 ةنس وينوي 3 قفاوملا 1931 ماع
،هنم ٥و ٤و 3 داوملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام مسري

 موــسرــمـلل اــقــفو ،بـــقـللا ريـيـغـتب صــخرــي : ىلوألا ةّداملا
 قفاوملا 1931 ماع يناثلا عــيـبر ٠1 يـف خرؤــملا 7٥1–17 مــقر
 ،مّمتملاو لّدعملا ،بقللا رييغتب قلعتملاو 1791 ةنس وينوي 3
: مهؤامسأ ةيتآلا صاخشألل

 1991 ةنس تشغ ٠1 يف ةدولوملا  ،ةيروح يقراتلا نب –
 ىعدتو،3٠11٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب
.ةيروح ناميلس دالوأ  : ادعاصف نآلا نم

 فيطسب 9891 ةنس ربمسيد 2 يف دولوملا ،ركبوب ةجامخ –
 نآلا نم ىعديو،7396٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(
.ركبوب دمـحم نب  : ادعاصف

 فيطسب ٤791 ةنس ويام 91يف دولوملا ،سيداب ةجامخ –
 يـف جوزــــتــم ،6392٠ مــــــقر دالـــــيـملا ةداــهــش )فيطس ةيالو(
 جاوزلا دقع )فيطس ةيالو( فيطسب ٥٠٠2 ةنس سرام 12
 : رّصقلا هدالوأو ،92٤٠٠ مقر

 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥ يف دولوملا  ،نيدلا ماسح ميهاربإ *
،32٤7٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو( فيطسب

 فيطسب 9٠٠2 ةنس ربوتكأ 62 يف ةدولوملا ،رجاه ماستبا *
،٠٤٥٥1 مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(

 ةملعلاب ٤1٠2 ةنس ليربأ لّوأ يف دولوملا ،قاحسإ دمـحم *
،1٥٥2٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(

 ةملعلاب 71٠2 ةنس ربمسيد 11 يف دولوملا  ،ليعامسإ *
 نآلا نم نوعديو  ،٠898٠ مقر داليملا ةداهش )فيطس ةيالو(
 ،نيدلا ماسح ميهاربإ دمـحم نب ،سيداب دمـحم نب  : ادعاصف
 دمـحم نب ،قاحسإ دمـحم دمـحم نب ،رجاه ماستبا دمـحم نب
.ليعامسإ

 8791 ةنس ربمتبس ٠1 يف ةدولوملا ،زوريف ةجامخ –
 ىعدتو،96٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( ناريخب
.زوريف دمـحم نب  : ادعاصف نآلا نم

 ناريخب 2891 ةنس سرام ٠3 يف ةدولوملا ،سنوت هجامخ –
 نآلا نم ىعدتو،73٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو(
.سنوت دمـحم نب  : ادعاصف

 ٥891 ةـنـس ربمـسـيد 12 يف ةدوــلوــملا ،ةـمـطاــف ةــجاــمــخ –
 ةجوزتم ،181٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو( ناريخب

 جاوزلا دقع ،)ةلشنخ ةيالو( ناريخب 21٠2 ةنس سرام ٠2 يف
.ةمطاف دمـحم نب  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو،٠1٠٠٠ مقر

 ناريخب 1991 ةنس يفناج ٤ يف دولوملا  ،نيساي هجامخ –
 نآلا نم ىعديو،1٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو(
.نيساي دمـحم نب  : ادعاصف

 ناريخب 2991 ةنس وينوي 91 يف دولوملا  ،داميع هجامخ –
 نآلا نم ىعديو،32٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو(
.داميع دمـحم نب  : ادعاصف

 ناريخب 8891 ةنس سرام 21 يف ةدولوملا  ،مالحأ ةجامخ –
 نآلا نم ىعدتو،32٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو(
.مالحأ دمـحم نب  : ادعاصف

 ناريخب ٤991 ةنس ربوتكأ 81 يف ةدولوملا ،دادو هجامخ –
 نآلا نم ىعدتو،2٤٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلشنخ ةيالو(
.دادو دمـحم نب  : ادعاصف

 رازجلاب 1391 ةنس ويام 3 يف دولوملا ،ديعسلا ةجامخ –
 9691 ةنس جوزتم ،2٤8٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
 يـف ررحملا ،٤3٠٠٠ مقر جاوزــلا دـــقـع )ةـنـتاــب ةــيالو( رازــجلاــب
 نآلا نم ىعديو.)ةنتاــب ةــيالو( ةــكــيرــبب 1791 ةـنـس ياـــم ٠1
.ديعسلا زاورد  : ادعاصف

 2891 ةنس سرام 11 يف دولوملا ،نيدلا حالص هجامخ –
 جوزتم ،٤21٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةـنـتاــب ةــــيالو( رازـــجلاب

 جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ةكيربب ٠1٠2 ةنس ربوتكأ 12 يف
 : رّصقلا هدالوأو ،٥27٠٠ مقر

 ةنتابب 21٠2 ةنس ربمسيد لّوأ يف دولوملا ،يصق *
،٠٥161 مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ةكيربب ٤1٠2 ةنس ربمتبس 92 يف دولوملا ،يؤل دمـحم *
،٤٠13٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ةــكــيرــبـب 81٠2 ةـنــس سراـــم ٠2 يـف ةدوــــلوـــملا ،ءاــــعد *
،329٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ،يصق زاورد ،نيدلا حالص زاورد : ادعاصف نآلا نم نوعديو 
.ءاعد زاورد ،يؤل دمـحم زاورد



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٤٤٧٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢ 22

 ٠891 ةنس ليربأ 22 يف دولوملا ،يقابلا دبع ةجامخ –
 جوزتم ،391٠٠ مقر داليملا ةداــــهش )ةــنـتاــب ةـــيالو( رازــجلاـــب

 جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ةكيربب ٥1٠2 ةنس رـــبوــــتـــكأ ٤1 يف
 : رصاقلا هدلوو ،338٠٠ مقر

 ةنتابب 61٠2 ةنس ربمتبس 11 يف دولوملا ،نيدلا جات *
 ،٥9921 مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 جات زاورد ،يقابلا دبع زاورد : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.نيدلا

 )ةنتاب ةيالو( رازجلاب 8٥91 ةنس ةدولوملا ،ةجيدخ ةجامخ –
 1691 ةنس ليربأ 11 يف ةررحـملا 67٠٠٠ مقر داليملا ةداهش
 9791 ةنس ربمفون 72 يف ةجوزتم ،)ةنتاب ةيالو( رازجلاب
 نم ىعدتو،٤٤1٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( رازجلاب
.ةجيدخ زاورد  : ادعاصف نآلا

 رازجلاب ٠٥91 ةنس تشغ 81 يف ةدولوملا ،بنيز ةجامخ –
 9691 ةنس ةجوزتم ،1812٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
 يف ررحـملا ٤3٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةـنـتاــب ةـــيالو( رازـــجلاــب
 نآلا نم ىعدتو،)ةنتاب ةيالو( ةكيربب 1791 ةنس ويام ٠1
.بنيز زاورد  : ادعاصف

 9791 ةـنـس رــبوـتـكأ 62 يـف ةدوـــلوـملا ،ةـــهـيزــن ةــجاــمــخ –
 يف ةجوزتم ،7٠71٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب
 جاوزلا دقع )ةنـتاـب ةــيالو( ةــكـيرـــبـب 7991 ةـــنــس رـــبـــمفوــن ٤
.ةهيزن زاورد  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠23٠٠ مقر

 7791 ةنـس يـفـناــج 31 يـف ةدوـــلوــملا ،ةـيـماــس ةـــجاـــمـــخ –
 ةــجوزـتـم ،6٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب

 جاوزلا دقع ،)ةنتاب ةيالو( ةكيربب ٠٠٠2 ةنس رياربف 6 يف
.ةيماس زاورد  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٥٤ مقر

 ٤891 ةــنس رــبــمــسيد 9 يـف ةدوـــلوــملا ،ماــهــس ةـــجاــمــخ –
 يف ةجوزتم ،٠3٤3٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب
 مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ةكيربب 11٠2 ةنس ربمسيد ٥1
.ماهس زاورد  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو،7٥9٠٠

 ةنس ربمسيد لّوأيف دولوملا ،نيدلا فيس ةجامخ –
 ،٥72٤٠ مــقر دالــيـملا ةداـهش )ةـنـتاــب ةــيالو( ةـكــيرـــبب 1991
.نيدلا فيس زاورد : ادعاصف نآلا نم ىعديو

 ةكيربب 9891 ةنس ليربأ ٠3 يف دولوملا ،فرشأ ةجامخ –
 نآلا نم ىعديو ،91٤1٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.فرشأ زاورد  : ادعاصف

 ةكيربب 1891 ةنس ويلوي 82 يف ةدولوملا ،ةبيبح ةجامخ –
 يفناج 22 يف ةجوزتم ،2671٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ،63٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ةكيربب 6٠٠2 ةنس
.ةبيبح زاورد  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

 ةكيربب 3991 ةنس ويام ٠3 يف ةدولوملا ،ىنبل ةجامخ –
 نآلا نم ىعدتو،7٤91٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.ىنبل زاورد  : ادعاصف

 7891 ةنس يفناج ٠3 يف دولوملا ،رابجلا دبع ةجامخ –
 يف جوزتم ،673٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب
 جاوزلا دقـع )ةــنـــتاــب ةـــيالو( ةـــكــيرـبـب 61٠2 ةـنـس ويلوي 13
.رابجلا دبع زاورد  : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،16٥٠٠ مقر

 ةكيربب ٤991 ةنس ربمتبس ٠1 يف ةدولوملا ،ةورم ةجامخ –
 نآلا نم ىعدتو،٠٠23٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.ةورم زاورد  : ادعاصف

 ٥791 ةنس سرام 21 يف دولوملا ،كلاملا دبع ةـــجاــمـــخ –
 ةررحـملا 721٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةــكــــيرــبب
 جوزتم ،)ةنتاب ةـــيالو( ةــكــيرـــبـب ٥791 ةنس لـــيرـــفأ ٠2 يـف

 جاوزلا دقع ،)ةنتاب ةيالو( ةكيربب 3٠٠2 ةنس رياربف 32 يف
 : رّصقلا هدالوأو ، ٥٤٠٠٠ مقر

 ةكيربب ٥٠٠2 ةنس تشغ 8 يف دولوملا ،نيدلا حالص *
،8891٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ةكـيرـبـب 6٠٠2 ةــنس رـــبوـــتـــكأ 71 يف ةدوـــــــلوملا ،ةـبـيـط *
،1372٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ةكيربب ٠1٠2 ةنس ربمفون ٠2 يف دولوملا ،فسوي هط *
،1333٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 21٠2 ةنس ربمتبس 8 يف دولوملا ،نيدلا جارس دمحأ *
 ،16٥2٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب

 حالص زاورد ،كلاملا دبع زاورد  : ادعاصف نآلا نم نوعديو
 جارس دمحأ زاورد ،فسوي هط زاورد ،ةبيط زاورد ،نيدلا
.نيدلا

 8891 ةنس ليربأ 62 يف دوــلوملا ،مالـسـلا دـبـع ةــجاـــمـخ –
 نم ىعديو ،23٤1٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب
.مالسلا دبع زاورد  : ادعاصف نآلا

 3891 ةنس ويلوي 13 يف دولوملا ،فيطللا دبع هجامخ –
 نم ىعديو ،1191٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب
.فيطللا دبع زاورد  : ادعاصف نآلا

 ةكيربب ٥891 ةنسويام ٥2 يف دولوملا ،ماشه ةجامخ –
 سرام لّوأ يف جوزتم ،32٤1٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ،711٠٠ مقر جاوزلا دقع ،)ةنتاب ةيالو( ةكيربب ٠1٠2 ةنس
 : رّصقلا هدالوأو

 ةكيربب 21٠2 ةنس سرام 72 يف دولوملا ،مالسإ ليلخ *
،798٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ةكيربب 31٠2 ةنس ويام 12 يف دولوملا  ،ميهاربإ زتعم *
،٤6٥1٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ةــكيربب 81٠2 ةنس سراـــم 81 يف ةدوـــلوــملا ،قربتسإ *
 ،888٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ،مالسإ ليلخ زاورد ،ماشه زاورد : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.قربتسإ زاورد ،ميهاربإ زتعم زاورد



٤٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٧٢
23م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢

 9٥91 ةنس رياربف لّوأ يف ةدولوملا ،ةجيدخ ةجامخ –
 ةجوزتم ،6٠٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةـنـتاــب ةــيالو( رازــجلاــب

 جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( رازجلاب ٤791 ةنس يفناج ٠2 يف
 ةليسملاب ٥791 ةنس ربمفون ٥ يف ررحـملا ،121٠٠ مقر
.ةجيدخ زاورد  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،)ةليسملا ةيالو(

 ةكيربب 9891 ةنس ويلوي ٤1 يف ةدولوملا ،ناميإ ةجامخ –
 يـــف ةــــــــجوزــتــم ،7612٠ مـــقر دالــيملا ةداـــهـش )ةــنتاــب ةـــيالو(
 جاوزلا دقع ،)فراطلا ةيالو( لسعلا نيعب 61٠2 ةنس تشغ 22
.ناميإ زاورد : ادعاصف نآلا نم ىعدتو  ،911٠٠ مقر

 ةكيربب 8891 ةنس رياربف 21 يف ةدولوملا ،ةميرك ةجامخ –
 يفناج 2 يف ةجوزتم ،68٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

  ،1٠٠٠٠ مقر جاوزلا دقع ،)فلشلا ةيالو( ةيطشلاب 11٠2 ةنس
.ةميرك زاورد  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

 رازجلاب 9691 ةنس رياربف 12يف ةدولوملا ،ةدح ةجامخ –
 وينوي 7 يف ةجوزتم ،8٠3٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ،2٤٠٠٠ مقر جاوزلا دقع ،)ةنتاب ةيالو( رازجلاب 8891 ةنس
 : نارصاقلا اهادلوو

 ةكيربب ٤٠٠2 ةنس ربمفون 7 يف دولوملا ،ةماسأ ةجامخ *
،2692٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 21٠2 ةنس رياربف ٤ يف دولوملا ،نيدلا دامع ةجامخ *
 ،383٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةنتاب ةيالو( ةكيربب

 زاورد ،ةماسأ زاورد ،ةدح زاورد : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.نيدلا دامع

 ةكيربب 8991 ةنس رياربف 7 يف ةدولوملا ،ءاميشلا ةجامخ –
 نآلا نم ىعدتو ،36٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.ءاميشلا زاورد : ادعاصف

 ةكيربب ٠٠٠2 ةنس ليربأ 91 يف ةدوـــلوــملا ،ةــيآ ةــجاــمــخ –
 نآلا نم ىعدتو ،79٠1٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.ةيآ زاورد  : ادعاصف

 ةكيربب 9891 ةنس وينوي 82 يف دولوملا ،سنوي ةجامخ –
 يـف جوزــــتـــم ،3٠٠2٠ مـــــقر دالــــيــملا ةداــــهـش )ةـــنــتاـــب ةـــيالو(
 جاوزلا دقع ،)ةنـتاـب ةـيالو( ةــكيرـــبـب 9٠٠2 ةنــس رــــبوـــتــكأ لّوأ

 : رّصقلا هدالوأو ،1٥6٠٠ مقر

 ةكيربب 11٠2 ةنس ربمسيد 72 يف دولوملا ،مالسإلا فيس *
،٥٠٤3٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ةكيربب 31٠2 ةنس تشغ لّوأ يف دولوملا ،نيدلا سمش *
 ،7932٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ةيالو( ةكيربب 71٠2 ةنس ليربأ 92 يف ةدولوملا ،ةشئاع *
 ،٠٥9٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 فـيــس زاورد ،ســــنوــــي زاورد : ادـــعاــصــف نآلا نـــم نوـــعدـــيو
.ةشئاع زاورد ،نيدلا سمش زاورد ،مالسإلا

 ةكيربب 1991 ةنس ربمتبس ٠2 يف دولوملا ،دمـحم ةجامخ –
 نآلا نم ىعديو ،٤٥٤3٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.دمـحم زاورد : ادعاصف

 ةكيربب 3991 ةنس ربمفون 7 يف دولوملا ،حبار ةجامخ –
 نآلا نم ىعديو ،٤٥93٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.حبار زاورد : ادعاصف

 1٠٠2 ةنس سرام 62 يف دولوملا ،نيدلا رصن ةجامخ –
 نم ىعديو ،268٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب
.نيدلا رصن زاورد  : ادعاصف نآلا

 ٥891 ةنس سرام 32 يف ةدولوملا ،ريخلا مأ ةجامخ –
 نم ىعدتو ،٠88٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو( ةكيربب
.ريخلا مأ زاورد  : ادعاصف نآلا

 ةكيربب 2891 ةنس يفناج ٥ يف دولوملا ،نيساي ةجامخ –
 ربمفون 92 يف جوزتم ،2٥٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ،٠77٠٠ مقر جاوزلا دقع ،)ةنتاب ةيالو( ةكيربب 6٠٠2 ةنس
 : رّصقلا هدالوأو

 ةيالو( ةكيربب 8٠٠2 ةنس يفناج 13 يف دولوملا ،رامع *
،792٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 ةيالو( ةكيربب ٤1٠2 ةنس ليربأ ٤2 يف دولوملا ،يزمر *
،٥٤21٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 ةيالو( ةكيربب 61٠2 ةنس ربمتبس 81 يف دولوملا ،ءارب *
،٠٠62٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب

 ،رامع زاورد ،نيساي زاورد : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ءارب زاورد ،يزمر زاورد

 ةكيربب 3891 ةنس ربمفون 2 يف دولوملا ،دعاس ةجامخ –
 ربمسيد ٥1 يف جوزتم ،٤372٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ،7٥9٠٠ مـقر جاوزـــلا دـــقـع )ةنـتاـب ةـــيالو( ةــكــيرـــبـب 11٠2 ةنس
 : ناترصاقلا هاتنباو

 ةـكــيرـبب 61٠2 ةـنـس تشغ 91 يـف ةدوـــلوــملا ،نــيرــيـس *
،9322٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ةـكـيرـبـب 81٠2 ةـنـس رياربف 31 يـف ةدوــلوــملا ،سدــنـس *
 ،7٠٥٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ،نــيرـيس زاورد ،دــعاس زاورد : ادــعاـصـف نآلا نــم نوــعدــيو
.سدنس زاورد

 ةكيربب ٠991 ةنس ويلوي 8 يف ةدولوملا ،داعس ةجامخ –
 نآلا نم ىعدتو ،6332٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.داعس زاورد : ادعاصف

 ةكيرـبـب 8891 ةنس وينوي ٠1 يف دولوملا ،يتبسلا هجامخ –
 سرام 8 يف جوزتم ،9791٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 ،٤61٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةنتاب ةيالو( ةكيربب 21٠2 ةنس
 : رصاقلا هدلوو
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 ناحيربب 7٥91 ةنس ويام 21 يف ةدولوملا ،ةسانو ةوس –
 سرام يف ةجوزتم ،72٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو(

 ،981٠٠ مقر جاوزلا دقع )فراطلا ةيالو( ةجلثوبب 6791 ةنس
 ،)فراطلا ةيالو( ةجلثوبب 8791 ةنس ربوتكأ ٤ يف ررحـملا

.ةسانو ةحوس  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو
 ةجلثوبب 8791 ةنس ليربأ ٤2 يف دولوملا ،مساقلب ةوس –

 يـف جوزـــتــم ،922٠٠ مــــقر داليـــــملا ةداـــهش ،)فراـــطــلا ةــيالو(
 دــقـع )فراـطـلا ةــيالو( روـيـطـلا ةرـيـحبب 7٠٠2 ةـنـس وياـــم 13
 : نارصاقلا هادلوو ،1٤٠٠٠  مقر جاوزــلا

 فراطلاب 9٠٠2 ةنس ويام 2 يف دولوملا ،ميزن دمـحم *
،6٥2٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)فراطلا ةيالو(

 ةيالو( ةبانعب 21٠2 ةنس سرام 82 يف دولوملا ،ذاعم *
،1٥2٥٠ مقر داليملا ةداهش )ةبانع

 دمـحم ةحوس ،مساقلب ةحوس  : ادعاصف نآلا نم نوعديو 
.ذاعم ةحوس ،ميزن

 ةـجلثوبب 8791 ةنس ليربأ ٤2 يف ةدولوملا ،ةمطاف ةوس –
 يـف ةـــجوزــتــم ،٠32٠٠ مـــقر دالــيــملا ةداــــهـش )فراـــطلا ةــيالو(
 جاوزـــلا دـــقــع )ةــباــنــع ةــــيالو( ةــــباــــنـــعــب ٤٠٠2 ةنـس سراـــم 6
.ةمطاف ةحوس  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،823٠٠ مقر

 9791 ةـنـس رـبـمـفوــن ٥ يف دوـــلوـــملا ،يناـغــلا دـبــع ةوــس –
 ىعديو ،8٥٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو( ةجلثوبب
.يناغلا دبع ةحوس  : ادعاصف نآلا نم

 ٠891 ةنس ربوتكأ ٠2 يف دولوملا ،نيدلا ريخ ةوس –
 جوزتم ،٠6٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو( ةجلثوبب

 )فراطلا ةيالو( رويطلا ةريحبب 6٠٠2 ةنس ربمتبس 91 يف
 : رصاقلا هدلوو ،18٠٠٠  مقر جاوزلا دقع

 فراطلاب ٤1٠2 ةنس تشغ 6 يف دولوملا ،هـللا دبع *
،277٠٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو(

 ةحوس ،نيدلا ريخ ةحوس  : ادعاصف نآلا نم نايعديو 
.هلـلا دبع

 ةجلثوبب 3891 ةنس ويام لّوأ يف ةدولوملا ،داعس ةوس –
 يف ةجوزــتم ،892٠٠ مـــقر دالــيـملا ةداـــــهش ،)فراـــطـلا ةـــيالو(
 جاوزــلا دــقــع ،)ةباــنع ةــيالو( ةــباـــنــعــب 31٠2 ةنـس وــيـلوــي ٤
.داعس ةحوس  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٤261٠ مقر

 دعسمب 8791 ةنس ربوتكأ 72 يف دولوملا ،رداقلا دبع ريره –
 سرام 9 يف جوزتم ،٠٥11٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةفلجلا ةيالو(

 ،221٠٠ مقر جاوزلا دقع ،)ةفلجلا ةيالو( دعسمب 6٠٠2 ةنس
 : رصاقلا هدلوو

 ةيالو( دعسمب 31٠2 ةنس رياربف 9 يف دولوملا  ،دمحأ *
 ،12٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةفلجلا

 يناطلس ،رداقلا دبع يناطلس  : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.دمحأ

 سلدب 7991 ةنس ويام ٤2 يف دولوملا ،حبارب ةيمع –
 نآلا نم ىعديو ،883٠٠ مقر داليملا ةداهش ،)سادرموب ةيالو(
.حبارب ةيمح : ادعاصف

 ةنتابب ٤1٠2 ةنس سرام ٥2 يف دولوملا فوؤرلا دبع *
 ،12٠٤٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(

 زاورد ،يـتــبـسـلا زاورد : ادـــــعاـــــصـــف نآلا نـــــم ناــــيـــعدــــيو
.فوؤرلا دبع

 ةكيربب 1991 ةنس ربوتكأ ٤ يف دولوملا ،ىسيع ةجامخ –
 نآلا نم ىعديو ،٥263٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.ىسيع زاورد : ادعاصف

 ةكيربب ٥991 ةنس ربمفون 91 يف ةدولوملا ،ةاجن ةجامخ –
 نآلا نم ىـعدــتو ،٤663٠ مـــقر دالـيـملا ةداــهـش )ةنتاب ةيالو(
.ةاجن زاورد  : ادعاصف

 ةكيربب ٤991 ةنس تشغ 8 يف دولوملا ،اضر ةجامخ –
 نآلا نم ىعديو ،6972٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.اضر زاورد : ادعاصف

 ةكيربب 7891 ةنس يفناج ٤2 يف دولوملا ،فسوي ةجامخ –
 نآلا نم ىعديو ،٥82٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةنتاب ةيالو(
.فسوي زاورد  : ادعاصف

 ةيالو( ريغملاب 3391 ةنس دولوملا ،ريغص ةجامخلاب –
 رياربف 21 يف جوزتم ،23٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )يداولا

 ،7٠٠٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةلقرو ةيالو( ةريجحلاب 6891 ةنس
.ريغص لماكلاب  : ادعاصف نآلا نم ىعديو

 1891 ةنس وياــم 61 يـف ةدوـــــلوــملا ،ةرـضـخ ةــجاـــــمـخــلـب –
 ىعدتو ،811٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلقرو ةيالو( ةريجحلاب
.ةرضخ لماكلاب  : ادعاصف نآلا نم

 ةرـيـجحلاـب ٥891 ةـــنس ةدوــــلوملا ،ةـحـيـبر ةــجاــمــخلاــب –
 وينوي ٥1 يف ةررحـملا ،٤12٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلقرو ةيالو(

 : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،)ةلقرو ةيالو( ةريجحلاب 7891 ةنس
.ةحيبر لماكلاب

 2991 ةنس ويلوي 11 يف دولوملا ،ميهاربإ ةجامخلاب –
 ىعديو  ،٠٥2٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلقرو ةيالو( ةريجحلاب
.ميهاربإ لماكلاب : ادعاصف نآلا نم

 9891 ةنس ربمسيد 61 يف ةدولوملا ،ةميعن ةجامخلاب –
 ىعدتو ،7٠٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةلقرو ةيالو( ةريجحلاب
.ةميعن لماكلاب  : ادعاصف نآلا نم

 يليلتمب 6٥91 ةنس سرام لّوأ يف دولوملا ،دمـحم جماخ –
 جوزتم ،٤٤٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا

 ،)ةيادرغ ةيالو( ةبناعشلا يليلتمب ٠891 ةنس ليربأ 62 يف
.دمـحم ةيناس : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،18٠٠٠ مقر جاوزلا دقع

 ناحيربب 7٤91 ةنس ربمسيد 82 يف دولوملا ،دمـحم ةوس –
 سرام يف جوزتم ،9٠91٠ مقر داليملا ةداهش )فراطلا ةيالو(

 ،981٠٠ مقر جاوزلا دقع ،)فراطلا ةيالو( ةجلثوبب 6791 ةنس
  ،)فراطلا ةيالو( ةجلثوبب 8791 ةنس ربوتكأ ٤ يف ررحـملا

.دمـحم ةحوس  : ادعاصف نآلا نم ىعديو
 ٤991 ةنس ربمتبس 11 يف دولوملا ،اضر دمـحم ةوس –

 نم ىعديو  ،٤128٠ مقر داليملا ةداهش ،)ةبانع ةيالو( ةبانعب
.اضر دمـحم ةحوس  : ادعاصف نآلا
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 رصقب 8691 ةنس يفناج ٤ يف دولوملا ،رداقلا دبع ةيمع –
 جوزتم ،31٠٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيدملا ةيالو( يراخبلا

 دقع )سادرموب ةيالو( واودوبب ٤991 ةنس يفناج 32 يف
 : رصاقلا هدلوو ، 9٠٠٠٠ مقر جاوزلا

 6٠٠2 ةــنس رـــبوـــتـــكأ 71 يف دوـــــــلوملا ،قـــيدصلا دمـحم *
 ،23681 مقر داليملا ةداهش )ةنيطنسق ةيالو( ةنيطنسقب

 دمـحم ةيمح ،رداقلا دبع ةيمح : ادعاصف نآلا نم نايعديو
.قيدصلا

 يلاواطساب 1٠٠2 ةنس سرام ٥1 يف دولوملا ،رينم ةيمع –
 نآلا نم ىعديو ،2٠1٠٠ مقر داليملا ةداهش )رئازجلا ةيالو(
.رينم ةيمح  : ادعاصف

 ةبيورلاب ٤991 ةنس ربمفون ٥ يف ةدولوملا ،ةفيرش ةيمع –
 يـف ةــجوزـــتـم ،98٠2٠ مــقر دالــيـملا ةداــــهـش )رــــئازـــجلا ةــــيالو(
 جاوزلا دــقــع ،)رئازـجلا ةــيالو( ةــياــغرـــلاــب 61٠2 ةـنـس تشغ ٤1
.ةفيرش ةيمح  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو  ،36٥٠٠ مقر

 ٠791 ةـنـس ويلوي 8 يـف دوــــلوــملا ،شوريــمـع ةــمــــعـل –
 دالــيـملا ةداـهش )جـيرــيرـــعوـــب جرـــب ةــــيالو( تورـــغاـــت نـيـعب
 يلع دصاق رئبب ٠٠٠2 ةنس ربمتبس ٠2 يف جوزتم ،381٠٠ مقر
 هادـــلوو ،97٠٠٠ مــقر جاوزـــلا دــقــع )جــيرــيرــعوـــب جرـــب ةــــيالو(
 : نارصاــقـلا

 دصاق رئبب ٠1٠2 ةنس ربمتبس 62 يف دولوملا ،بوقعي *
،22٤٠٠ مقر داليملا ةداهش )جيريرعوب جرب ةيالو( يلع

 يلع دصاق رئبب ٥1٠2 ةنس وينوي ٤2 يف ةدولوملا ،ليحر *
 ،262٠٠ مقر داليملا ةداهش )جيريرعوب جرب ةيالو(

 يجح نب ،شوريمع يجح نب  : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.ليحر يجح نب ،بوقعي

 2٠٠2 ةــنــس رـــبمــــســــيد 11 يـف دوــلوـملا ،سراــف ةـــمــعل –
 داليملا ةداـهش )جيرـيرــعوــب جرــب ةـــيالو( يلــــع دــــصاـــق رـــئــبب
.سراف يجح نب : ادعاصف نآلا نم ىعديو ،33٥٠٠ مقر

 دصاق رئبب 1٠٠2 ةنس ربمفون ٥ يف دولوملا ،ليهس ةمعل –
 ،76٤٠٠ مـــقر دالـــيملا ةداـــهش )جيرـــيرــــعوــــب جرــــب ةــــيالو( يلع
.ليهس يجح نب  : ادعاصف نآلا نم ىعديو

 ةيادرغب 7691 ةنس رياربف ٠1 يف دولوملا ،سيردا لاوب –
 ويام 32 يف جوزتم ،٠71٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

 ،772٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب 9891 ةنس
 : رــّصقلا هدالوأو

 ةيالو( ةيادرغب ٥٠٠2 ةنس ليربأ 81 يف دولوملا ،يحي *
،3٥6٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

 ةيادرغب 8٠٠2 ةنس ليربأ 21 يف دولوملا ،زيزعلا دبع *
،2211٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

 ةيالو( ةيادرغب 11٠2 ةنس ربوتكأ 8 يف ةدولوملا ،لايرف *
،6٥33٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ

 رونلا دبع ،سيردا رونلا دبع  : ادعاصف نآلا نم نوعديو
.لايرف رونلا دبع ،زيزعلا دبع رونلا دبع ،يحي

 ةيادرغب 3991 ةنس ربمسيد 12 يف ةدولوملا ،ةنيز لاوب –
 وينوي ٤1 يف ةجوزتم ،23٠2٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(

 ،8٤٤٠٠ مقر جاوزلا دقع )ةيادرغ ةيالو( ةيادرغب 21٠2 ةنس
.ةنيز رونلا دبع  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو

 ةيادرغب 6991 ةنس ويام ٠3 يف ةدولوملا ،هدنيل لاوب –
 نآلا نم ىعدتو ،119٠٠ مقر داليملا ةداهش )ةيادرغ ةيالو(
.هدنيل رونلا دبع  : ادعاصف

 ةيادرغب 8991 ةنس ويام ٥2 يف ةدولوملا ،ةميرك لاوب –
 يـف ةــجوزــتــم ،9٥8٠٠ مـــقر دالـــيـملا ةداــــهش )ةـــيادرـــغ ةـــيالو(
 جاوزلا دقع )ةـيادرــغ ةـــيالو( ةـــيادرــغــب 81٠2 ةـنــس رياربف 91
.ةميرك رونلا دبع  : ادعاصف نآلا نم ىعدتو ،٠7٠٠٠ مقر

 ٤891 ةنس ربوتكأ 31يف دولوملا ،رداقلا دبع روديبز –
 جوزتم ،8211٠ مقر داليملا ةداهش )فلشلا ةيالو( ساجنسب

 جاوزلا دقع )فلشلا ةيالو( جاجحلاب 71٠2 ةنس ويام 71 يف
 : رصاقلا هدلوو ،23٠٠٠ مقر

 رداقلا دبع نب دالوأب 91٠2 ةنس وينوي 8 يف دولوملا ،دمـحم *
 ،831٠٠ مقر داليملا ةداهش )فلشلا ةيالو(

.دمـحم روديز ،رداقلا دبع روديز : ادعاصف نآلا نم نايعديو
 7٥1–17 مقر موسرملا نم ٥ ةداملا ماكحأل اقبط :  ٢ ةداملا

 وينوي 3 قــفاوــملا 1931 ماـــع يناــثــلا عـــيــبر ٠1 يـف خرؤـــملا
 شماوه ىلع رشؤي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،1791 ةنس
 ةـحوـنـمملا ةدـيدجلا باـقـلألاـب نييـنـعــمــلــل ةــيــندملا ةــلاحلا دوــقــع
.ةيروهمجلا ليكو بلط ىلع ءانب كلذو ،موسرملا اذه ىضتقمب

 ةـــّيمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـــملا اذـــه رــــشـنـي  : ٣ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قــفاوـــمـلا 3٤٤1 ماــــــع ةدــــــعــقــلا يذ ٠2 يـف رــــئازـــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس وينوي ٠2

نوبت ديجملا دبع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةـنـس وـــيــنوــي ١٢
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ماع

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 وينوي ٥1 نــم ءادـــتـبا ،ىـهـنـت ،22٠2 ةـنـس وينوي 12 قــــفاوملا

 الصنق اهتفصب ،نيسح ةميسن ةدّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس
 وناليمب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اماع
.)ايلاطيإ ةيروهمج(



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٤٤٧٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢ 26

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٢١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 رـــيدم ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢0٢ ةــــنس وــــينوي ٢١
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ةثعب

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،حالف دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي 21 قفاوملا
 ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ةثعبل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢0٢ ةــــــنس وينوي ١٢
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ةثعب

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤـم يـساـئر موـسرـم بـجوـمب

 نب روشاع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا
 ةـيـلاــمــلــل ةــماــعــلا ةــيشتــفملا يف ةــثــعــبــل ارــيدــم هــتــفصب ،يلع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

 نييعت نانمضتي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا
 ينطولا دصرملاب صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم
 .يندملا عمتجملل

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 حـــلاص نـــب دـــّيسلا نــــّيــــعــــي ،22٠2 ةــــــــــنس وينوي 12 قـــــفاوملا
 ينطولا دصرملاب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،يحلاص

.يندملا عمتجملل
–––––––––––––––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ساـــيـــلإ ميزـــن دـــّيسلا نـــّيـــعـــي ،22٠2 ةــــــــــنس وينوي 12 قـــــفاوملا

 ينــطوــلا دصرملاــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب اــفـّـلـــكـــم ،يفسوـــي
 .يندملا عمتجملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةمهمب نيفّلكم نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ١٢
.لوألا ريزولا حلاصمب

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا
: لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب نيفّلكم

،بازع قازرلا دبع –
،ربجم ناسح –
.بشعل فيرشلا –

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا بقارملا نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةــنـس وينوي ١٢
 ةربخو مييقتو قيقدتو ةباقرب فــّلــكـملا ةــيــلاــمــلل
 ،ةـطـلـســلا تارادإ تاـــعاــــطـقــل ةـــعـباــتــلا تاــــناـــيــــكــــلا

 ةعانصلاب ةفّلكملا تارادإلاو ةــيــلاــملا تالاــكوــلاو
 يف ةـيـلحملا تاــعاــمجلا اذــكو ،ةــقاــطــلاو مــجاــنملاو
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،يلع نب روشاع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا
 ةربخو مييقتو قيقدتو ةباقرب افّلكم ةيلاملل اماع ابقارم
 تالاــكوــلاو ،ةـطلــسـلا تارادإ تاــعاـطــقل ةــعـباــتـلا تاــناــيـــكـلا
 اذـــكو ،ةــقاـطـلاو مــجاـنـملاو ةـــعاـنـصــلاــب ةـــفـّلـــكـملا تارادإلاو ةـيـلاــملا
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ةيلحملا تاعاـمـجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ماعــلا رــيدــملا نييـعت نمضتي ،٢٢0٢ ةـنـس وينوي ١٢
 لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلل
.ءارجألا

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،بلاط نب لصيف دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي 12 قفاوملا
 لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلل اماع اريدم
.ءارجألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ١٢
.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةـيــتآلا ةداــســلا ماـــهـم ىــهـنت ،22٠2 ةـــنـس وينوي 12 قــفاوـملا
 رــيزوــلا حــلاــصمب تاساردــلل نــيرــيدــم مهـتـفـصـب ،مــهؤاـمـسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،لوألا

،بازع قازرلا دبع –
،ربجم ناسح –
.بشعل فيرشلا –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ٢١
.رئازجلا ةيالو

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،قوشعم دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي 21 قفاوملا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا ةيالو يف اشتفم هتفصب



٤٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٧٢
27م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدــم ماــهـم ءاـــهـنإ نـمـضـتـي ،٢٢0٢ ةـنـس وــيــنوــي ٩١
.فراطلا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ينالس رمع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا

 هفيلكتل ،فراطلا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ٩١
.اقباس – ةراجتلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 مالسلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا

 ةيتامولعملا ةمظنألا ريوطتل ريدم بئان هتفصب ،طينحج
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس – ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ٩١
.اقباس – لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةـنيــســح ةدــّيـسـلا ماــهــم ىـهــنت ،22٠2 ةنس وينوي 91 قــفاوـملا
 ةرازوــب ةـماــعـلا لــئاـسوــلل رــيدــم ةــبـئاــن اـهــتفــصــب ،يــبيرـــعل
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس – لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ٩١
.تايالولا ضعب يف لقنلل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةــيـتآلا ةداــســلا ماــهــم ىهــنت ،22٠2 ةـــنـس وــيــنوـــي 91 قــفاوــمـلا
 مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف لقنلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فـئاظوب

،يزيليإ ةيالو يف ،يوارغم فسوي –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،نامحرلا دبع يحتف –

.سارهأ قوس ةيالو يف ،تاحرف ميلس –

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٢١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ٢١
 – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

.اقباس

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ميهاربإ دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي 21 قفاوملا

 ناكسلاو ةحصلا ةرازوب نواعتلل ريدم بئان هتفصب ،يقودص
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس – تايفشتسملا حالصإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــيدـــم ماــهــم ءاـــهنإ نـــمـضتـي ،٢٢0٢ ةــنـس وينوي ١٢
 ةيدضاعتلاو يعامتجالا نامضلل ميظنتلاو عيرشتلا
 ناــمـضلاو لــيغـشـتـلاو لـــمــعـلا ةرازوـــب ةيعامــتـجالا
.يعامتجالا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 لـصيـف دّـيسـلا ماـــهــم ىهــنــت ،22٠2 ةـنــس وـــيـنوـــي 12 قـــفاوــملا

 ناــمـضـلل مـيـظـنـتلاو عــيرــشـتلل ارـــيدـــم هـــتــفــصــب ،بلاط نب
 ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ةيعامتجالا ةــيدــضاــعـتلاو يــعامـتـجالا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يعامتجالا نامضلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ٩١
.ترايت ةيالو يف ةضايرلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،ينالس رمع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا
.ترايت ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةـظـفاــحم نـييـعـت نـمـضـتي ،٢٢0٢ ةـنـس وـيـنوــي ٩١
.يداولا ةيالو يف تاباغلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،راكح ةنيربص ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا

.يداولا ةيالو يف تاباغلل ةظفاحم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 فـــــّلـــكـم نيـيـعـــت نـــمــضـتـــي ،٢٢0٢ ةـنـس وـــيـنوـي ٩١
 ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.تارداصلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،طينحج مالسلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا

 ةـيـقرــتو ةراــجـتــلا ةرازوـــب صيـخـلــتـــلاو تاــساردـــلاــب اــفّلــكم
.تارداصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ٩١
.لقنلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يبيرعل ةنيسح ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا

.لقنلا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم ةبئان

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نــيرــيدــم نييــعــت نـــمضتـــي ،٢٢0٢ ةــــــــــنس وينوي ٩١
.تايالولا ضعب يف لقنلل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف لقنلل نيريدم
،فلشلا ةيالو يف ،يوارغم فسوي –
،ترايت ةيالو يف ،نامحرلا دبع يحتف –
.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،تاحرف ميلس –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ٩١
.فراطلا ةيالو يف ةيئاملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شانخم رصانلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس وينوي 91 قفاوملا

.فراطلا ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم

ةيروهمجلا ةسائر

 وينوي ٧٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا ٧٢ يف خّرؤم رارـق
 هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢0٢ ةنس
.ةّيمسّرلا ةعبطملل ةبقارملاو

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

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 72 يف خّرؤـــم رارـــق بــــجوـــمب
 ،مــــــهؤاـــمسأ ةــــيــتآلا ءاـــضـعألا نـــّيـــعي ،22٠2 ةـــنـس وينوي 72
  981-30 مقر يسائرلا  موسرملا نــم 01 ةداـملا ماــكـحأل اـــقـــيـبـطـت
 3002 ةنس لـيربأ 82 قفاوـملا 4241 مـاع رـــفــص 62 يف خّرؤملا

 يف ،ّةيمسّرلا ةعبطملل يساسألا نوناقلا ليدعت نمضتملاو
 )3( ثالث ةدمل ،ّةيمسّرلا ةعبطملل ةبقارملاو هيجوتلا سلجم

: تاونس
،ينطولا عافدلا ةرازو نع الثمم ،دمحأ رارموب–
 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نع الثمم ، ريمس دمحـم تيأ –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
 ةيجراخلا نوؤشلا ريزو نع الثمم ، رهاط دنحم يراتخم –

،جراـخــلاب ةينطولا ةيلاجلاو
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نع الثمم ،نيدلا رصن كورم –

،ةيلاملا ريزو نع ةلثمم ،داعس يرداق –
،لاصتالا ريزو نع الثمم ،لامك نياح –
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو نع الثمم ،ليعامسا ريربي –
 نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو نع ةلثمم ،ةبيهو يحي –

،يعامتجالا
 نع نيبختنم نيــلثـمم ،سنوــي يـحلاــصــلاو ةدــنــيــل رازــج –

.ةيمسرلا ةعبطملا يمدختسم

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٨ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تايفيكو غلبم دّدحي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ٨ قفاوملا

 قسنملاو باعلألل ماعلا نيمألل تاضيوعتلا حنم
 ناجّللا ءاسؤرو هئاضعأو ناويدلا سيئرو ماعلا
 تـحــت نيـعوضوملا نيمدختسملا اذكو ةصصختملا
 طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل فرصت
.نارهول ةرشع ةعساتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيلاملا ريزو ّنإ 
 ،ةضايرلاو بابشلا ريزوو 



٤٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٧٢
29م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢

 ٤٠٤1 ماع لاّوش 8 يف خّرؤملا 71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 ،مّمتملاو

 مّرـحــم ٤2 يـف خّرؤملا 12–٠9 مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو –
 ةبساحملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1 ماــع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

 ناضمر ٤1 يف خّرؤــملا ٥٠–31 مـقر نوـناـقــلا ىضـتقـمــبو –
 ميظنـتب قلـعتملاو 31٠2 ةـنس ويلوـي 32 قفاوملا ٤3٤1 ماع
 ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يساـئرـلا موــسرـملا ىضـتـقــمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤٥–٥9 مـقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىضـتـقــمبو –
 يذـــلا ٥991 ةـنـــس رــيارــبـف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضـمر ٥1
 ،ةيلاملا رـيزو تايحالـص دّدـحـي

 يـف خّرؤملا ٤8–61 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقمبو –
 61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا 73٤1 ماع ىلوألا ىدامج 12
 ،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

 يـف خّرؤملا ٥7–71 مقر يذيفنتـلا موسرملا ىـضتقمبو –
 71٠2 ةـنـس ليربأ 9 قـفاوـمـلا 83٤1 ماـع ىلوألا ىدامـج 21
 ضـيـــبألا رـحـبــــلا باــــعــــلأ مــــيـظـنـت ةــــنجل ثادــــحإ نــــمـضتملاو
 اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا
،هنم ٠2 ةداملا

 يــف خّرؤــــملا كرــتـــشملا يرازوـــلا رارـــــقـــلا ىــضـتـقـــمــبو –
 يذلا 12٠2 ةنس رياربف ٤ قفاوملا 2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 12
 باعلألل ماعلا ريدملل تاضيوعتلا حنم تايفيكو غلبم دّدحي
 نيمدختسملا اذكو ةصصختملا ناجللا ءاسؤرو ماعلا نيمألاو
 ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل فرصت تحت نيعوضوملا
،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا

: يتأي ام نارّرـقي

 موسرـملا نم ٠2 ةداملا ماكحأل اقـيـبـطت : ىلوألا ةداملا
 83٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤملا ٥7–71 مقر يذيفنتلا
 ميظنت ةنجل ثادحإ نمضتملاو 71٠2 ةنس ليربأ 9 قفاوملا
  ،نارهوــل ةرــشـع ةــعـساـــتـلا طــسوــتــملا ضــيبألا رـحــبـلا باــعـلأ
 تاضيوعتلا حنم تايفيكو غلبم ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
 هئاضعأو ناويدلا سيئرو ماعلا قسنملاو باعلألل ماعلا نيمألل
 نيعوضوملا نيمدختسملا اذكو ةصصختملا ناجّللا ءاسؤرو

 طـسوتـملا ضيبألا رـحبلا باعلأ ميظنت ةنجل فرصت تحت
 تائيهلا ريطأت يمدختسم اميس ال ،نارـهول ةرـشـع ةعساـتلا
.ةيرادإلاو ةينقتلا

 باعلألل ماعلا نيمألل يرهش يفازج ضيوعت حنمي : ٢ ةداملا
 ،ةصصختملا ناجللا ءاسؤرو ناويدلا سيئرو ماعلا قسنملاو
: يتأي امك دّدحي

 ،جد ٠٠٠.٠21 : باعلألل ماعلا نيمألا –

،جد ٠٠٠.٠21 : باعلألل ماعلا قسنملا –

 ،جد ٠٠٠.٥11 : ناوـيدلا سيئر –

.جد ٠٠٠.٠11 : ةصصختم ةنجل سيئر –

 يـــمدـخـتـســمـل يرــــهـش يـفازـــج ضــيوــعــت حــنـمي : ٣ ةداملا
 رحبلا باعلأ ميظنت ةنجلل ةيرادإلاو ةينقتلا تائيهلا ريطأت
: يتأي امك دّدحي ،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا

،جد ٠٠٠.٠8 : تاساردلاب فّلكم –

 ،جد .٠٠٠.٠8 : مسق سيئر –

.جد ٠٠٠.٠6 : ةحلصم سيئر –

 نيمدـختسـملل يرـهـش يـفازـج ضيوـعت حنمي : ٤ ةداملا
 باـــعـــلأ مـــيـــظــــنــــت ةــــنجل فرصت تحت نيعوضوملا نيمــــئادــــلا
 امك دّدحي ،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا

 : يتأي

 ،جد ٠٠٠.72 : 6 ىلإ 1 فنصلا نم نوفنصملا نومدختسملا –

 ،جد ٠٠٠.33 : 21 ىلإ 7 فنصلا نم نوفنصملا نومدختسملا –

 : رــــثــكأـــف 31 فـنـصـلا نــم نوــفــنـصـملا نوــمدـــخـتـســملا –
 .جد 93.٠٠٠

 نيتقؤملا نيمدختسملل يموي ضيوعت حنمي : 5 ةداملا
 ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل فرصت تحت نيعوضوملا
: يتأي امك دّدحي ،نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا

 ،جد ٠٠٥.1 : 6 ىلإ 1 فنصلا نم نوفنصملا نومدختسملا –

 ،جد ٠٠1.2 : 21 ىلإ 7 فنصلا نم نوفنصملا نومدختسملا –

 : رـثــــــكأـــف 31 فـنـصـلا نـم نوـفــــنـصـملا نوــمدــخـــتــســملا –
.جد ٠٠7.2

 داوملا يف هـيـلـع صوصـنـملا ضــيوــعـتـلا فرصـــي : 6 ةداملا
 يف بيصنتلا خيرات نم ءادتبا نيينعملل ،هالــعأ ٤و 3و 2
.مهماهم

 لاغشألا يف نييلعفلا ةكراشملاو روضحلا ئـفاـكي وـهو 
 لــئاصحلا دادــعإو اــهرــيسو باـــعـــلألا رـــيضحـــتـــب ةـــطـــبـــترملا
 .اهب ةصاخلا

 اــقبط تاضيوعتلا نم نيديفتسملا نيمدختسملا نأ ريغ 
 ةـيـناــثــلا ىداــمــج 12 يـف خّرؤــملا كرــتـشـملا يرازوـــلا رارـــقـــلل
 ،هالـــعأ روـــكذـــمــلاو 12٠2 ةــنـس رـــيارــبـف ٤ قــفاوــمـلا 2٤٤1 ماــــع
 رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تاضيوعتلا نم نوديفتسي
.هنايرس خيرات نم ءادتبا



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٤٤٧٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢ 30

 ماــهـملاــب نوــعــلــطضي نــيذــلا نوــمدـــخـــتسملا رـــمـــتسي اــمـك
 تاـباـسحلا لـــفـــقو ةـيـفصتـلاو تاـكـلـتـمملا درــجــب ةــطــبــترملا
 طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل مساب ةحوتفملا
 ضيوــــعــــتــــلا نــــم ةداــــفــــتسالا يف ،نارــــهوــــل ةرشع ةــــعساـــــتـــــلا
.32٠2 ةنس ويلوي 13 ةياغ ىلإ ،نارهول مهل حونمملا

 ٥ ةداملا يف هيلع صوصنملا ضيوعتلا حنمي : ٧ ةداملا
 وــــيلوي 7 ةــياـــغ ىلإ 22٠2 ةنـس وــــينوي ٠2 نـــم ءادـــتــبا ،هالــــعأ

.22٠2 ةنـس

 ،رارقلا اذه يف ةروكذملا تاضيوعتلا فرصت : ٨ ةداملا
 ةــنــجل ةـيــنازـــيم نـم اـهـــعاــطــتقا مـتـــيو ،ةــمدـخـلا ءادأ دــــعب
 .نارهوــل ةرـشــع ةـــعساـتــلا طــسوــتملا ضـيبألا رـحـبلا باـــعــلأ

 اميس ال ،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت : ٩ ةداملا
 ةيناثلا ىدامج 12 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا اهنم
 غـــــلبم دّدـــحي يذـــلا 12٠2 ةـــنس رياربف ٤ قــــفاوملا 2٤٤1 ماـــع
 ماعلا نيمألاو باعلألل ماعلا ريدملل تاضيوعتلا حنم تايفيكو
 نيعوضوملا نيمدختسملا اذكو ةصصختملا ناجللا ءاسؤرو

 طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل فرصت تحت
.نارهول ةرشع ةعساتلا

 ةـــــّيــمـسّرــلا ةدـــــيرــجلا يـف رارــقــلا اذــــه رــشـــنـــي : 0١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي 8 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 8 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربا

ةضايرلاو بابشلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يبايط ناميلس

 يف خرؤملا 182-12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتــقـمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 خرؤـــملا 93-٠9 مـــــقر يذـــيـفـنـتلا موـــسرــملا ىــضـتـقـمـــبو –
 قلعتملاو ٠991 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٠1٤1 ماـــع بـــجر 3 يف
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

 يف خرؤملا ٥6-29 مقر يذـــيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
 قلعتملاو 2991 ةنس رياربف 21 قفاوملا 21٤1 ماع نابعش 8

 لّدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،مّمتملاو

 يف خرؤملا 3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحـي يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا ٤6٤-٥٠ مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو –
 قلعتملاو ٥٠٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا 62٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤
،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب

 يف خرؤملا 981-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتـقــمبو –
 8٠٠2 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا 92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 72
،ممتملاو لدعملا ،نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 يف خرؤــملا 3٠2-21 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
 21٠2 ةـنــس وـــياـــم 6 قـــفاوــملا 33٤1 ماــــع ةـــيــناــثــلا ىداـــمــج ٤1
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

 يف خرؤملا 723-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 31٠2 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا ٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ ٠2
 زيح تامدخلاو علسلا نامض عضو تايفيكو طورش ددحي
،ذيفنتلا

 يف خرؤملا 873-31 مــقر يذـيـفنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا 31٠2 ةنس ربمفون 9 قفاوملا ٥3٤1 ماــع مرـحم ٥
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

 يـف خرؤــملا 26-71 مــقر يذـــيـفـنـتلا موـــسرـــملا ىــضـتـقــمـبو –
 71٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا 83٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠1
 ةـــيـــنـــفـــلا حـــئاوـــلـــل ةـــقـــباـــطملا مسو عضو طورشب قـــلـــعـــتملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هــصئاصخو

 يف خرؤملا 393-٠2 مقر يذيــفنـتلا موـــسرملا ىضـتـقـمبو –
 ٠2٠2 ةنس ربمسيد 32 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 8
،ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

 يف خرؤملا ٠83-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 82

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

ةعانصلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماــــــع نابــــــعش ٧٢ يف خرؤـــــم كرــــتــــشم يرازو رارــــــق
 داـــمـتـعا نـــمـضـتــي ،٢٢0٢ ةــنـس سراـــم 0٣ قــفاوـــمــلا
 تـــــيـبـثـتلا رــــصاـــنــعــب ةــــقــلــعـتمـلا ةـــــيـنـفــلا ةــحـئالـلا
.ذالوفلا نــــم ةـــــعونصـمـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةعانصلا ريزو ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

،ةيمومعلا لاغشألا ريزوو
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 قفاوملا 83٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 تاءارجإو تايوتسم فلتخم ددحي يذلا 71٠2 ةنس سرام 92
،ةقباطملا مييقت

: يتأي ام نورّرقي

 موــــــسرملا نــــم 82 ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 62٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤ يف خرؤملا ٤6٤-٥٠ مقر يذيفنتلا

 فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمسيد 6
 تيبثتلا رصانعب ةقلعتملا ةينفلا ةحئاللا دامتعا ىلإ رارقلا اذه
 دعاوقلاو ةينفلا صئاصخلاب فيرعتلاو ذالوفلا نم ةعونصملا
.اهيلع ةقبطملا

 اذه ماكحأل ةقباطم تيبثتلا رصانع عيمج نوكت نأ بجي
 ،رارقلا اذه يف حوضوب اهركذ متي مل يتلا كلت نأ ريغ ،رارقلا

 ةلصلا تاذ تافصاوملل اقفو اهل ةقباطملا مييقت ءارجإ بجي
.اهب لومعملا

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي : ٢ ةداملا

 يبلول دومعو ،يغرب نم نوكتت : ”تيبثتلا رصانع“ –
 رصانع يه ،كلذ ريغ وأ ةقلحو ةلوماص ،بيضق وأ سأرلا ميدع
.عطق ةدع وأ نيتعطق عيمجت نمضت

 عيمجت نمضي ،كيكفتلل لباق تيبثت رصنع : “بلول“ –
 نم نوكتي وهو ،امواقمو ايوق اتيبثت نمضيو ،نيرصنع
.ةلاحلا بسح ،نيتنثا وأ ةقلحو ةلوماصو يغرب

 )بـــــــيضق( يـــــناوطسأ ءزــــج نـــــم نّوــــكم مــــــــسج : “يغرب“ –
 لكشي سأرو ،ةراتخملا ةفصاوملل اقفو ايــّلك وأ ايئزج بلولم

 مـــتـــخ ،ةـــقش ،يسادس( كرـــحـــم ماـــظـــن دوـــجو عـــم ،مـــعدـــلا حــــطس
.عيمجتلل مزاللا نارودلا مزع قيبطتب حمسي )... لكشلا يبيلص

 لكش وأ عّبرم ،يسادس لكش وذ رصنع : ”ةلوماص” –
 ةيلمع نامضب حمسي )يلخاد بلول( انينست نمضتي ،رخآ
.تيبثتلا

 مدختسي ،رخآ لكش وأ حطسم لكش وذ رصنع : ”ةقلح” –
 – يغرب ةعومجم ىلع ةقبـطملا تيبثتلا ةوق عيزوتل ةداع

.ةلوماص

 بيضق لكش يف يكيناكيم رصنع : ”يبلول دومع” –
 “كيكفتلل ةلباقو ةنيتمو ةلماكو ةرشابم ريغ“ ةلصو عنصل
.ءازجأ ةدع وأ ءزج نيب

 ايئزج بــــلولم )روــــحم( رـــــصنع : ”بلولملا بيضقلا“ –
.ءازجألا عيمجتل صصخم سأر نودب ايلك وأ

 ةيلاع ةمواقم تاذ ،يندعملا ءانبلا بلاول : “RH بلاول” –
.٠1.9و 8.8 ةيعونلا ةجرد نم حطسلا ةعساو ةلسلسوRH ماظنل

 ةيلاع ةمواقم تاذ ،يندعملا ءانبلا بلاول : “VH بلاول“ –
”erabnnapseoV tsefhcoH“ ”راب نابسوف تسافش“VH ماظنل
.٠1.9 ةيعونلا ةجرد نم حطسلا ةعساو ةلسلسو

 تيبثتلا رصانع ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت : ٣ ةداملا
 ،رارقلا اذه نم 2 ةداملا يف ةروكذملا ذالوفلا نم ةعونصملا

 فيرعت قرطو ،ةيكيناكيملاو ةيئايميكلا تابلطتملا ددحتو
.رصانعلا هذه

 داوـــملا راـــيتخال ةــــيئايميكلا تاـــبلطتملا ددــــحت : ٤ ةداملا
.رارقلا اذهبلوألا قحلملا يف ةيلوألا

يناثلا قحلملا يف ةيكيناكيملا تابلطتملا ددحت : 5 ةداملا
.رارقلا اذهل

 نــم ةـــعونصملا تـــيبثتلا رـــصانع ةـــبقارم مــــتت : 6 ةداملا
 ةددحملا تافصاوملا نع ةجتانلا رابتخالا قرطل ًاقفو ذالوفلا

.رارقلا اذهب ثلاثلا قحلملا يف

 ءارـــــجإل لاـــثتمالا نــــيدروتسملا وأ نيــــــّعنصملا ىلــــع : ٧ ةداملا
 ةروكذملاو اهب لومعملا تاميظنتلا يف ددحملا ةقباطملا مييقت

.رارقلا اذهب عبارلا قحلملا يف

 يف ةنـّيبملا تيبثتلا رصانع يبلت نأ بجي : ٨ ةداملا
 يف ةددحملا ةقباطملا مييقت ءارجإ تابلطتم ،هالعأ 2 ةداملا
.اهب لومعملا تاميظنتلا

 يف ةروكذملا تامالعلا عضوو مسولا ىلإ ةفاضإ : ٩ ةداملا
 تامالعلا عضو نمضتي نأ بجي ،اهب لومعملا تاميظنتلا
 قـــحــــلملا يف ةروــــكذملا تاــــفصاوملا يف ةــــجردملا تاراــــبــــعــــلا
: ةيتآلا ليصافتلا ،رارقلا اذهب ثلاثلا

،ةيعونلا ةجرد –

 تاجتنمللوRH تاـجــتنملل“RH وVH “ تاراصــتـخالا –
VH.

 ةتس دعب ذيفنتلا زيح رارقلا اذه ماكحأ لخدت :0١ ةداملا
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم )6( رهشأ

 ةيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ١١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 سرام ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 72 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةعانصلا ريزو



رادغز دمحأ

 ةراجتلا ريزو

 تارداصلا ةيقرتو

قيزر لامك

 نكسلا ريزو

 ةنيدملاو نارمعلاو

يبيرعلب قراط دمـحم

 ةيمومعلا لاغشألا ريزو



يرصان لامك
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لوألا قحلملا

٧٧٤١ ج.م ةفصاوملا بسح ةيلوألا ةداملا رايتخال ةيئايميكلا تابلطتملا

،جوتنملا ليلحتب ذخألا متي ،عازنلا ةلاح يف -أ
،موينميلألا وأ/و ناتيتلا ةفاضإ قيرط نع لاعفلا ريغ نوروبلا ةبقارم متت نأ ةطيرش % ٥٠٠.٠ نوروبلا نم ىوتحملا لصي دق -ب

ةيرارحلا جلاعملاو داوملا

 رصانع عم نوبركلا نم ذالوف وأ نوبركلا نم ذالوف
طيلخلا نم

 لاثم( طيلخلا نم رصانع عم نوبركلا نم ذالوف
جلاعمو بلصتم )rCوأnM  وأ نوروب

جلاعمو بلصتم نوبركلا نم ذالوف وأ

خجلاعمو بلصتم طيلخلا نم ذالوف وأ

 لاثم( طيلخلا نم رصانع عم نوبركلا نم ذالوف
جلاعمو بلصتم )rC وأnM  وأ نوروب

جلاعمو بلصتم نوبركلا نم ذالوف وأ

خ جلاعمو بلصتم طيلخلا نم ذالوف وأ

 لاثم( طيلخلا نم رصانع عم نوبركلا نم ذالوف
جلاعمو بلصتم )rC وأnM  وأ نوروب

جلاعمو بلصتم نوبركلا نم ذالوف وأ

خ جلاعمو بلصتم طيلخلا نم ذالوف وأ

خ جلاعمو بلصتم طيلخلا نم ذالوف

 لاثم( طيلخلا نم رصانع عم نوبركلا نم ذالوف
جلاعمو بلصتم )نيدبيلوملاوأrC وأnM وأ نوروب

 ةجرد
ةيعونلا

ث  ت 6.٤

ث 8.٤

ت 6.٥

ث 8.٥  

ث 6.8

ح 8.8

 ح 9.8

ح ٠1.9

 د ح 21.9

ح 21.9

 يئايميكلا نوكملا ديدــحـت
أ)% جتنملا ليلحـت(

 ةجرد
 ةرارح

 ةجلاعملا
C°

ىندأ ىندأ

–٥٥,٠٠٥٠,٠٠6٠,٠

31,٠٥٥,٠٠٥٠,٠٠6٠,٠

–٥٥,٠٠٥٠,٠٠6٠,٠

٥1,٠٥٥,٠٠٥٠,٠٠6٠,٠

٠٤.٠٥2٠.٠٥2٠.٠ج ٠.٥1

٥2.٠٥٥.٠٥2٠.٠٥2٠.٠3٠٠.٠٥2٤

–

دّدحم ريغ

٠2.٠٥٥.٠٥2٠.٠٥2٠.٠

٠٤.٠٥2٠.٠٥2٠.٠ج ٠.٥1

٥2.٠٥٥.٠٥2٠.٠٥2٠.٠

٠2.٠٥٥.٠٥2٠.٠٥2٠.٠

٥٥.٠٥2٠.٠٥2٠.٠ج ٠.٠2

٥2.٠٥٥.٠٥2٠.٠٥2٠.٠

٠2.٠٥٥.٠٥2٠.٠٥2٠.٠

٠3.٠٠٥.٠٥2٠.٠٥2٠.٠

82.٠٠٥.٠٥2٠.٠٥2٠.٠

3٠٠.٠

3٠٠.٠

3٠٠.٠

3٠٠.٠

٥2٤

٥2٤

٥2٤

٠83

ىصقأىصقأىصقأىصقأ

CPSBب  
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يناثلا قحلملا
ةيكيناكيملا تابلطتملا -أ

دشلا ةــمواـــقم ١-أ

)عبات( لوألا قحلملا

 مدختسملا كلسلل ةيرارحلا ةجلاعملا ،٥.6و ٤.6 ةيعونلا تاجرد نم ةدوربلاب ةددحملا تيبثتلا رصانعل ةبسنلاب - ت
 ةنويللا ىلع لوصحلا لجأ نم ،ةيرورض نوكت ةدوربلاب ةددحملا تيبثتلا رصانعل ةيرارحلا ةجلاعملا وأ ةدوربلاب ديدحتلل
.ةبولطملا



 صاصرلاو روفسوفلاو تيربكلا ىوتحم زواجتي ّالأ ةطيرش ،هذه ةيعونلا ةجردل ليوحتلا ذالوف لامعتسا صخري - ت
.%٥3.٠ صاصرلا ،%11.٠ روفسوفلا ،%٤3.٠ :تيربكلا : ةيتآلا بسنلا هب



 %6.٠ زينغنملل ىندألا ىوتحملا قوفي ّالأ بجي ،%٥2.٠ نع نوبركلا ىوتحم هيف لقي يذلا نوروبلا ذالوفل ةبسنلاب - ج
.٠1.9و 9.8 ةيعونلا ةجردل ةبسنلاب %7.٠و 8.8 ةيعونلا ةجردل ةبسنلاب



 ةبلصتملا ةلاحلا يف تيبثتلا رصانع نم بلولملا ءزجلا يف فاك بلصت تاذ ،هذه ةيعونلا ةجرد داوم نوكت نأ بجي - ح
 .عاجرتسالا ةيلمع لبقو


 لكينلا ،%٠3.٠ موركلا : ايندلا اهتيمك يف ةيتآلا رصانعلا دحأ ىلع ،لقألا ىلع ،طلتخملا ذالوفلا اذه يوتحي نأ بجي - خ
 نم تايوتحم اهلو ةعبرأ وأ ةثالث ،ىنثم ،اهضعب عم رصانعلا طلخ دنع ،%٠1.٠ مويدانفلا ،%٠2.٠ نيدبيلوملا ،%٠.٠3
 ةيدرفلا ةدّدحملا ميقلا لمجم نم %٠7 ذالوفلا ةجردل ةدّدحملا ةميقلا نوكت ،هالعأ اهيلإ راشملا تايوتحملا نع لقت طيلخلا
.كلذب ةينعملا ةعبرألا وأ ةثالثلاوأ نيرصنعلل ةبسنلاب ،هالعأ



 ،تيبثتلا رصانع عنصملا ةردق رابتعالا نيعب ذخأــت نأ بجي .رذحب 21.9 / 21.9 ةيعونلا ةجرد مادختسا بجي - د
.ال مأ ةفلغم تناك ءاوس تيبثتلا ةأطو تحت قاقشنالاوأ لكآتلا دلوي نأ طيحملا عيطتسي  .اهمادختسا طورشو بيكرتلا

ةفصاوملاةيعونلاةيعضولا
ةيعجرملا

77٤1 ج م1٠٠1.9

77٤1 ج. م2٠8.8

ليلحتلا وأ بيرجتلا ةقيرط

.جوتنملا ىلع رابتخالا متي
: لمعلا ةقيرط
.ميلستلا ةلاح يف رابتخا ىلإ يغربلا عضخي نأ بجي -
.لوحم يف هبيكرت بجي -
 نيبلولم نيلوحم يف رابتخالل ةصصخملا ةيبلوللا نابضقلاو ةــيبلوللا ةدــــمعألا بــــيكرت بــــجي -
 : يتأي امك

 )1d( رطُقلا نع ةبلوللا لوط لقي ّالأ بجي•
d.2.1 يواسي ،نحشلل عضاخلاhtL رحلا بلولملا ءزجلا لوط نوكي نأ بجي•

.جوتنملا ىلع رابتخالا متي
٠1.9 ةيعونلا ةجرد يف ةروكذملا لمعلا ةقيرط سفن
 77٤1 ج.م ةفصاوملا ىلإ عوجرلا ىجري ،دشلا ةوق ميق ىلع لوصحلل

 :ةيتآلا لمعلا ةقيرط حارتقا متي ،قيبطتلا دنع thL = 2.1d ىلع لوصحلل : ةظحالم

 لوحملا كف اهدعب ،ةلمتكملا ريغ ةبلولملا ةقطنملا ىلع طغضلا ةياغ ىلإ بلولملا لوحملا الّوأ تبث
.th L = 2.1d : ـل قفاوملا ةبولطملا تارودلا ددع ءارجإب
 مت،mFرسكلل ىوصقلا ةلومحلاوsdA عطقملا ةحاسم ساسأ ىلعmR دشلا ةمواقم باسح متي
)عطقم(sdA /mF = mR  :رابتخالا ءانثأ هسايق
.77٤1 ج.م ةفصاوملا ىلإ عوجرلا ىجري ،دشلا ةوق ميق ىلع لوصحلل
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)عبات( يناثلا قحلملا

)عبات( دشلا ةــمواـــقم ١-أ

ةفصاوملاةيعونلاةيعضولا
ةيعجرملا

77٤1 ج. م3٠6.8

77٤1 ج. م6.٤٠٥

77٤1 ج. م8.٥٠٥

77٤1 ج. م6.6٠٤

77٤1 ج. م7٠21.9

77٤1 ج . م1٠٠1.9

77٤1 ج. م2٠8.8

77٤1 ج. م3٠9.8

77٤1 ج. م٤٠21.9

ليلحتلا وأ بيرجتلا ةقيرط

ةفصاوملاةيعونلاةيعضولا
ليلحتلا وأ بيرجتلا ةقيرطةيعجرملا

.جوتنملا ىلع رابتخالا متي
٠1.9 ةيعونلا ةجرد يف ةروكذملا لمعلا ةقيرط سفن
    77٤1 ج.م ةفصاوملا ىلإ عوجرلا ىجري ،دشلا ةوق ميق ىلع لوصحلل


.جوتنملا ىلع رابتخالا متي
٠1.9 ةيعونلا ةجرد يف ةروكذملا لمعلا ةقيرط سفن
    77٤1 ج.م ةفصاوملا ىلإ عوجرلا ىجري ،دشلا ةوق ميق ىلع لوصحلل


.جوتنملا ىلع رابتخالا متي
٠1.9 ةيعونلا ةجرد يف ةروكذملا لمعلا ةقيرط سفن
    77٤1 ج.م ةفصاوملا ىلإ عوجرلا ىجري ،دشلا ةوق ميق ىلع لوصحلل


.جوتنملا ىلع رابتخالا متي
٠1.9 ةيعونلا ةجرد يف ةروكذملا لمعلا ةقيرط سفن
    77٤1 ج.م ةفصاوملا ىلإ عوجرلا ىجري ،دشلا ةوق ميق ىلع لوصحلل


.جوتنملا ىلع رابتخالا متي
٠1.9 ةيعونلا ةجرد يف ةروكذملا لمعلا ةقيرط سفن
    77٤1 ج.م ةفصاوملا ىلإ عوجرلا ىجري ،دشلا ةوق ميق ىلع لوصحلل 

.جوتنملا ىلع رابتخالا متي
.بلولملا ءزجلا يف يضرع عطقم ىلع وأ )رّضحم( بسانم حطس ىلع ءاوس ةبالصلا ديدحت نكمي
 حطسلا ريضحت متي نأ ىلع،1d : ـل لداعملا بلوللا دح نم دعب ىلع يضرعلا عطقملا زاجنإ بجي
.ةبسانم ةفصب
.رطقلا فصنو روحملا نيب عقت يتلا ةقطنملا ىلع ةبالصلا تاسايقب مايقلا بجي
 ءزجلا ىلع وأ ،تيبثتلا رصنع ةياهن يف وأ سأرلل ةحطسملا حطسألا ىلع ةبالصلا ديدحت بجي
.ةنيعلل دّيجلا ريضحتلا دعبو ،ةيطغتلا رصانع لك عزن دعب سلمألا
  .77٤1 ج. م ةفصاوملا ىلإ عوجرلا ،ةبالصلا ميقل


.جوتنملا ىلع رابتخالا متي
٠1.9 ةيعونلا ةجرد يف امك ءارجإلا سفن
  .77٤1 ج. م ةفصاوملا ىلإ عوجرلا ةبالصلا ميقل


.جوتنملا ىلع رابتخالا متي
  .77٤1 ج.م ةفصاوملا ىلإ عوجرلا ةبالصلا ميقل


.جوتنملا ىلع رابتخالا متي
  .77٤1 ج. م ةفصاوملا ىلإ عوجرلا ةبالصلا ميقل

ةـبالصلا رابتخا ٢-أ
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نداـــعملا صـــحـــف ةــبقارـــم ٣-أ

ةفصاوملاةيعونلاةيعضولا
ةيعجرملا

77٤1 ج.م1٠٠1.9

77٤1 ج.م2٠8.8

ليلحتلا وأ بيرجتلا ةقيرط

ةفصاوملاةيعونلاةيعضولا
ليلحتلا وأ بيرجتلا ةقيرطةيعجرملا

،جوتنملا ىلع رابتخالا متي
.ةبقارملا ةليسو وه :رهجملا
 ،تيـبـثتـلا رـصاـنـع ىلــع ةــيرارحلا ةـجلاــعملا تاـــيـلــمــع ةــــفاــــك لاــــمـكـتسا دــــعب ةنــّيعلا ريضحت بجي
.ةلمتحملا ةيطغتلا عاونأ لك عزن دعبو
 .)1d( يمسا رطق لداعي بلوللا ةياهن نم دعب ىلع بلوللا روحمب رمت ةنيعل يلوط عطقم ءارجإ بجي
.)فيلغت( ةيكيتسالب ةماعدب ةنّيعلا بيكرت بجي
.نداعملا صحفل ةديجلا تاسرامملل اقبط هلقصو حطسلا طشك بجي ،بيكرتلا دعب


 )لوناثيإلا يف كيرتينلا ضمحب زكرملا( %3 ةبسنب لتينلا لولحم لامعتسا ةداع متي : ةظحالم
.نوبركلا ةلازإ نع ةبترتملا ةيرهجملا ةبيكرتلا يف تاريغتلا راهظإ لجأ نم


 ةبرجتلا لمع ةقيرط
.رهجملا تحت ةنيعلا صحف بجي
.جّردُم مّلُس لامعتساب ةرشابم ميقلا سايق متي


: ميقلا
.جوتنملا دعب بسح نوبركلا عزن قمعل ىصقألا دحلا ديدحت متي
.77٤1 ج.م ةفصاوملا عم اهب حومسملا ةميقلا قفاوتت نأ بجي

8.8 ـل مدختست ،٠1.9 ةيعونلل ةبسنلاب اقباس ةروكذملا لمعلا ةقيرط سفن


 : ميقلا
.جوتنملا دعب بسح نوبركلا عزن قمعل ىصقألا دحلا ديدحت متي
.77٤1 ج.م ةفصاوملا عم اهب حومسملا ةميقلا قفاوتت نأ بجي

1٠٥.6
٤.6

 ةنـّيعلا ىلع وأ راسكنالا ةياغ ىلإ )يبلول دومعو يبلول بيضق -يغرب( جوتنملا ىلع رابتخالا متي77٤1 ج.م
.يغربلا داعبأو ةبرجتلا طورش بسح ةرضحملا

 .77٤1 ج.م ةفصاوملا عم رسكلا دعب ةلاطتسالا قفاوتت نأ بجي

قبسملا داهجإلل ةبسانملاRH / VH بلاولل ةــيكيناكيملا تاـبلطتملا –ب

رسكلا دعب ةلاطتسالا ٤-أ

دـــشلا ةمواقم ١– ب

ةفصاوملاةيعونلاةيعضولا
ةيعجرملا

ليلحتلا وأ بيرجتلا ةقيرط

1٠٠1.9
8.8

77٤1 ج.م
 63٥61 ج.م

 )ضيرع سأرب يغرب( جوتنملا ىلع رابتخالا متي
1-أ ةطقنلا يف ةروكذملا ةميقلا سفنو ةمدختسملا لمعلا ةقيرط سفن

)عبات( يناثلا قحلملا
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ةبالصلا رابتخا ٢ - ب

نداـعملل ةينايبلا ةبقارملا ٣ -ب

ةفصاوملاةيعونلاةيعضولا
ليلحتلا وأ بيرجتلا ةقيرطةيعجرملا

1٠٠1.9

8.8

77٤1 ج.م

 63٥61 ج.م

 .جوتنملا ىلع رابتخالا متي

2-أ ةطقنلا يف ةروكذملا يغربلل ةبسنلاب ةمدختسملا لمعلا ةقيرط سفن

1٠٠1.9

8.8

.)ضيرع سأرب يغرب( جوتنملا ىلع رابتخالا متي77٤1 ج.م

3- أ ةطقنلا يف ةروكذملا ةميقلا سفنو ةمدختسملا لمعلا ةقيرط سفن

ةبالصلا رابتخا -ج

ةفصاوملاةيعونلاةيعضولا
ليلحتلا وأ بيرجتلا ةقيرطةيعجرملا

 تاقلح1٠

 يغاربلل

RHوأ VH

6٤٥91 ج.م

7٤٥91 ج.م

ةبالصلا ةبرجت

ةبالصلا سايق لجأ نم حطسلا ريضحت :لمعلا ةقيرط

 7٤٥91ج.مو 6٤٥91 ج م جوتنملا ةفصاومب ةددحملا ميقلا عم اهب حومسملا ةميقلا قفاوتت نأ بجي

فللا رابتخا ٤ -ب

1٠٠1.9

8.8

73٥61 ج.م

83٥61 ج.م

93٥61 ج.م

.)تاقلحو ةلوماصو يغرب( بكرملا جوتنملا ىلع رابتخالا متي

93٥61 ج.مو 83٥61 ج.مو 73٥61 ج.م : تافصاوملل اقفو فللا ةلآ ىلع رابتخالا متي

.ةبرجتلا ءدبو ةاطعملا داعبألا بسح فللا ةلآ ىلع ةقلحو ةلوماص ،يغرب بيكرتب مق

 73٥61 ج.م بيرجتلا تافصاومل اقفو اــهب حومسملا مـيــقــلا ددــحــت عيـمــجـتـلا لوـــط ىلـــع اًداـــمـتــعاو

.93٥61 ج.مو 83٥61 ج.مو

ةنورملا رابتخا 5 -ب

1٠٠1.9

8.8

83٥61 ج.م

93٥61 ج.م

77٤1 ج.م

77٤1 ج م ةفصاوملا يف اهيلع صوصنملا طورش قفو ةنورملا رابتخال ةيرايعم ةنّيع دادعإ

77٤1 ج.م ةفصاوملا عم ةميقلل ىندألا دحلا قفاوتي نأ بجي

)عبات( يناثلا قحلملا

قبسملا داهجإلل ةبسانملاRH / VH يغاربلل تاقلح -ج  
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)عبات( يناثلا قحلملا

 ةلومح ةلاح يف ةبرجت ١-د

ةبالصلا رابتخا ٢- د

ةفصاوملاةيعونلاةيعضولا
ليلحتلا وأ بيرجتلا ةقيرطةيعجرملا

 يغارب1٠
 تاذ
 ةجرد

 ةيعونلا
٥ ،٤، 6، 

8، ٠1 
21و

87٤1 ج.م

 ليماوص2٠
 ةعساو
RH / VH

 تاذ
 ةجرد

  ةيعونلا
٠1 و 8

87٤1 ج.م

83٥61 ج.م

87٤1 ج.م ةفصاوملا بسح ،جوتنملا ىلع رابتخالا متي

.ميلستلا ةيعضو دنع ةبرجتلل ةلوماصلا عاضخإ بجي

)بحس ةلآ( ةبرجتلا ةناوطسأ ىلع ةلوماصلا بيكرت بجي

.يروحملا طغضلا ةبرجت وأ يروحملا دشلا ةبرجتب مايقلا بجي

.ةقيقد/مم3 ،ةيرحب رودي يذلا ءاسرإلا زاهج بجومب ةدّدحملا ةبرجتلا ةعرس زواجتت نأ بجي ال

.ءاخرإلا لبق ةيناث ٥1 ةّدمل قبطملا نحشلا ىلع ءاقبإلا بجي

 حاتفملا مادختسا يرورضلا نم نوكي دق ،ةبرجتلا ةناوطسأ ضبقم نم ةلوماصلا ةلازإ بجي

 نارود ىصقأ ىلع لوصحلل طقف هب حومسم حاتفملا اذه مادختسا نــكلو ،ةــــلوماصلا كــــفل يودــــيلا

.ةجرد ٠81 ـب

 ةبرجتلا ةناوطسأ تافل تررضت اذإ .ةلوماص لك ةبرجت دعب ةبرجتلا ةناوطسأ تافل ةبقارم بجي

 ةناوطسأ ةطساوب ةديدج ةبرجتب مايقلا بجي .جئاتنلا هذهب ذخألا مدعبجي ،ةبرجتلا ءانثأ

87٤1 ج.م ةفصاوملا بجومب ةلوبقملا ميقلا ددحت .ةمئالم

.هالعأ ةروكذملا ليماوصلل ةبسنلاب اقباس ةروكذملا لمعلا ةقيرط سفن

83٥61 ج.م و 87٤1 ج.م ةبرجتلا تافصاوم بسح اهب حومسملا ميقلا ددحت

 ليماوص1٠

 ةعساو

RH / VH

87٤1 ج.م

83٥61 ج.م

  93٥61 ج.م

 لك عزن دعب ،ةلوماصلا زاكترا حطس ىلع ةبالصلا ةبرجت متت نأ بجي ،ةينيتورلا ةبقارملا لجأ نم

.ةلوماصلل بسانملا زيهجتلا دعبو ةيطغتلا عاونأ

.ابيرقت °٠21 دعب ىلع سايق طاقن ثالث طسوتم يواست ةبالصلا ةميق نوكت نأ بجي

 ىلع سايقلا طاقن نوكت نأ بجي .ةلوماصلا روحم ىلع رمي يلوط عطقم ىلع ةبالصلا ةبرجت متت

.ةلوماصلا بلولل يجراخلا رطقلا نم ،ناكمإلا ردق ،ةبيرق نوكت نأو ،ابيرقت م ٥.٠ عافترا

  ةلوماصلا كمس يواسي م : ةظحالم

ةعساولا ليماوصلاو ليماوصلا -د
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ثلاثلا قـحلملا

رصانعل ةبقارملاو تارابتخالا تافصاوم ةمئاق

ذالوفلا نم ةعونصملا تيبثتلا 

 تـــــيبثتلا رـــــصانعل ةــــيكيناكيملا صـــــئاصخلا : ٧٧٤١ ج.م -
 : 1 ءزجلا - طيلخلا ذالوفلاو نوبركلا نم ذالوفلا نم ةعونصملا
 ةيعونلا ةجردب يبلوللا بيضقلا ةيبلوللا ةدمعألا ،يغاربلا

 ىطخ تاذ ةيبلولو ةرـيـبـك ىطـخ تاذ ةـيـبـلوــل – ةـصـصـخــم
،ةريغص

 تـــــيبثتلا رـــــصانعل ةــــيكيناكيملا صـــئاصخلا : ٨٧٤١ ج.م -
 : 2 ءزجلا  - طيلخلا ذالوفلاو نوبركلا نم ذالوفلا نم ةعونصملا

 ىـطـخ تاذ ةـيــبــلوــل – ةصصخــم ةــيــعوــنــلا ةــجردــب تالوــماص
،ةريغص ىطخ تاذ ةيبلولو ةريبك

 ةيلاع ةمواقم تاذ يديدحلا ءانبلا يغارب : 6٣56١ ج.م -
،ةماع تابلطتم ـ قبسملا داهجإلل ةلباق

 ةيلاع ةمواقم تاذ يديدحلا ءانبلا يغارب : ٧٣56١ ج.م -
 ،لامعتسالا ةيلباق بيرجت : 2 ءزجلا -قبسملا داهجإلل ةلباق
،قبسملا داهجإلل هعاضخإل

 ةيلاع ةمواقم تاذ يديدحلا ءانبلا يغارب : ٨٣56١ ج.م -
،سأرلا ةيسادس يغاربR.H ماظن ـ قبسملا داهجإلل ةلباق

 ةيلاع ةمواقم تاذ يديدحلا ءانبلا يغارب : ٩٣56١ ج.م -
،سأرلا ةيسادس يغاربV.H ماظن -قبسملا داهجإلل ةلباق

،ةيرارحلا ةنفلجلا ـ تيبثتلا رصانع : ٢٤5٩١ ج.م -

 تايصوتو ةيهيجوت ئدابم - كنزلاب ةيطغتلا : ٣٤5٩١ ج.م -
 ئدابملا : 1ءزجلا – ءانبلا يف ذالوفلاو ديدحلا لكآت دض ةيامحلل
،لكآتلا ةمواقمو ميمصتلل ةماعلا

 تايصوتو ةيهيجوت ئدابم - كنزلاب ةيطغتلا : ٤٤5٩١ ج.م -
 ةنفلجلا : 2 ءزجلا – ءانبلا يف ذالوفلاو ديدحلا لكآت دض ةيامحلل
،ةيرارحلا

 تايصوتو ةيهيجوت ئدابم - كنزلاب ةيطغتلا : ٥٤٥٩١ ج.م -
 ةجلاعملا : 3 ءزجلا – ءانبلا يف ذالوفلاو ديدحلا لكآت دض ةيامحلل
،أدصلا عنمل يقاو ضماحب

 ةيلاع ةمواقم تاذ ةيديدحلا ءانبلا يغارب : 6٤5٩١ ج.م -
،ةحطسم تاقلح ـ قبسملا داهجإلل ةلباق

 ةلباق ةمواقملا ةيلاع ةيديدحلا ءانبلا يغارب : ٧٤5٩١ ج.م -
،ةبوطشم ةحطسم تاقلح ـ قبسملا داهجإلل

 ةلباق ةمواقملا ةيلاع ةيديدحلا ءانبلا يغارب : ٨٤5٩١ ج.م -
.سأرلا ةرعقم يغاربR.H  ماظن ـ قبسملا داهجإلل

 نيعب ذـــــخأ ،هالــــعأ ةروــــكذملا تاـــــفصاوملل ةــــبسنلاب : ةظحالم
.لوعفملا ةيراسلا تافصاوملا رابتعالا

عبارلا قحلملا

ةــقباطملا مـييقت ءارجإ

 يفــي يذــلا ءارجإلا وــه عينصتلا يـف ةيـلخادــلا ةبـقارـملا -1
 ةيـنـفـلا قــئاــثولاــب ةــقـلـعـتملا تاـمازــتـلالاـب عّنـصملا هـبــجوــمـب
.ةقباطملا مسوو عينصتلاو

: ةيتآلا رصانعلا ىلع ةقباطملاب حيرصتلا يوتحي -2

،دروتسملا وأ عّنصملا ناونعو مسا •

 مت اهلجأ نم يتلا تايصاخلا ىلإ عوجرلا ،ءاضتقالا دنع •
،ةقباطملاب حيرصتلا

 رصانع ةقباطم مييقتب ةينفلا قئاثولا حمست نأ بجي -3
.رارقلا اذه ماكحأل اقفو ذالوفلا نم ةعونصملا تيبثتلا

: ىلع يوتحت نأ بجي

،عّنصملا فيرعت •

،فيلغتلا خيرات •

،جوتنملا ةفصاوم •

،جوتنملا نييعت •

،جوتنملا داعبأ •

،جوتنملا مسر •

،ةيرارحلا ةجلاعملا •

،حطسلا ةجلاعم •

،)... مقر( بلطلا مقر •

،ةبلعلا وأ سيكلا يف عطقلا ددع •

،براجتلا ريراقت •

.”ج م“ ةقباطملا مسو •

 قئاثولا ىلإ ةفاضإلاب دروتسملا وأ عّنصملا ظفتحي -٤
.ةقباطملا حيرصت نم ةخسنب ةينفلا

 ناــمضل ةــيرورضلا تاءارــجإلا عــيــمــج عــنصملا ذـــخـــتـــي -٥
 ماكحألو ةينفلا قئاثولل تاجوتنملا عينصت ةقيرط ةقباطم
.رارقلا اذه

 لوــــــــمملا عــــّنصملا نأ نودروــــــتسملا نــــــمضي نأ بــــــجي
 تابلطتملا مرتحي ذالوفلا نم ةعونصملا تيبثتلا رصانعل
.جوتنملل ةينفلا



٤٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٧٢
39م ٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢

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

 وـــياـــم ٧ قـــفاوـــملا ٣٤٤١ ماــــع لاّوـــش 6 يـف خّرؤــم رارق
 بــئاــن ىلإ ءاـضـمإلا ضــيوــفــت نــمـضـتي ،٢٢0٢ ةـنـس
.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب لئاسولا ةرادإ رــيدـم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ
 يف خّرؤملا 182–12 مـقر يـساــئرــلا موـسرــملا ىـضـتــقـــمب –

 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤـــملا ٥٠–٥٠ مقر يذـيفنـتلا موـــسرــملا ىــضــتقـــمبو –
 نمضتملاو ٥٠٠2 ةنس رياني 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع ةدعقلا يذ ٥2
،اهريسو لمعلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 ناضمر ٥ يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 ّديسلا نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب لئاسولا ةرادإل ريدم بئان ،يحاي ميمت

: يتأي ام رّرقي

 ريدم بئان ،يحاي ميمت دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
 دودح يف ءاضمإلا ،لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب لئاسولا ةرادإ

 ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

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

 وــياـــم 7 قــفاوــمـلا 3٤٤1 ماــــع لاّوــــش 6 يـف رـــئازــجــلاـــب رّرـــح
.22٠2 ةنس

ةفرش فسوي

ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يعامتجالا نامضلاو

 لــيرــبأ 7 قفاوملا 3441 ماــــع ناــضـمر 6 يـف خّرؤــم رارــق
 ةدـــعقلا يذ 92 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،2202 ةنس
 نمـضتملاو 9102 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا 0441 ماع
 ةيــنطوــلا ةــــلاـــكوـــلا ةرادإ سـلــجــم ءاـــضـــعأ نيــيـعــت
.ليغشتلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوـــملا 3441 ماــــع ناــضــمر 6 يـف خّرؤـــم رارـــق بـــجوـــمـب
 ةدــعقلا يذ 92 يف خّرؤملا رارـقــلا لّدــعــي ،2202 ةــنــس لــــيرـــفأ 7
 نييعت نمضتملاو 9102 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا 0441 ماع
: يتأي امك ،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ

 )ىتح رييغت نودب( .........................................................“
،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم

 نوؤشلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،قالع لصيف دّيسلا –
،ةيجراخلا

 )ىتح رييغت نودب( ....................................................... –
،لمعلا بابرأل ةيرئازجلا ةيلاردفنكلا لثمم

 تاسسؤملل ةماعلا ةيلاردفنكلا لثمم ،روباص دـمحـم ّديسلا –
،ةيرئازجلا

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


