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ةّيمظنت ميسارم

.......................ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خرؤم ٥٠٣-22 مقر يسائر موسرم

.....ةيروهمجلا طيسو ماهم ءاهنإ نمـــضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٦٠٣-22 مقر يسائر موسرم

 مقر يذــــيفنتلا موــسرملا مــمتيو لّدـعي ،22٠2 ةنس تشغ ٥2 قــفاوـملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٧2 يف خّرؤم ٣٩2-22 مقر يذيفنت موسرم
 ةرادإلل ةينطولا ةسردــملا ميظنت نمضتملاو ٦٠٠2 ةــــنــــــس ربــــمـــــفون 22 قفاوملا ٧2٤١ ماع ةدـــعقلا يذ لوأ يف خّرؤــــملا ٩١٤-٦٠
....................................................................................................................................................................................اهريسو

 مقر يذــــيفنتلا موــسرملا مــمتيو لدـعي ،22٠2 ةنس تشغ ٥2 قــفاوـملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٧2 يف خّرؤم ٤٩2-22 مقر يذيفنت موسرم
 يسدنهمل ةينطولا ةسردــــملا ءاــــشنإ نمــــضـــتملاو 8١٠2 ةنــــس وـــينوي ٤١ قـــــفاوــــملا ٩٣٤١ ماـــــع ناضمر ٩2 يف خّرؤــــملا ٤٦١-8١
......................................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو ةنيدملا

 رييست ةينازيم يف دامتعا لقن نمضتي ،22٠2 ةنس ربمتبس لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٤ يف خرؤم ٥٩2-22 مقر يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ةّيدرف ميسارم

......ةّيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا نييعت نمـــضــــتي ،22٠2 ةـــنــــس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يسائر موسرم

.......نارهو ةيالول ماعلا بتاكلا ماــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس تــــشـــغ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ضعب يف رئاود ءاسؤر ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،22٠2 ةـــنس تــــشغ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

 سلاجم ءاسؤر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.....................................................................................................................................................................................ةيئاضق

 ىدل نيماع باون  ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماــــع رــــفص لّوأ يف ناـــــخّرؤم ناــــيسائر ناــــموسرم
........................................................................................................................................................................ةيئاضق سلاجم

 نيتمكحم ىدل ةلودلا يظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................نيتيرادإ

................ةليسملا ةعماج ريدم ماهم ءاهنإ نمـــضــــتي ،22٠2 ةـــنــــس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةحصلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمـــضــــتي ،22٠2 ةـــنــــس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................اقباس – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

 ةيلديصلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمـــضــــتي ،22٠2 ةـــنــــس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................تايفشتسملل ةيزكرملا

 ةّيرئازّجلا ةّيروهمجلل لــــــــصنق نييــــــعت نـــــــمضتي ،22٠2 ةــــــنس تـــــشغ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

....................ةيئاضق سلاجم ءاسؤر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

.....ةيئاضق سلاجم ىدل نيماع باون نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ٩2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةيروهمجلا ةسائر

 ةيرئازجلا ةيميداكألل ماعلا نيمألا ىلإ ءاضمإلا ضيوــــفت نمــــضتي ،22٠2 ةنــــس وــــينوي ٧2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 82 يف خّرؤم رّرقم
.................................................................................................................................................................................تايجولونكتلاو مولعلل

ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٩٥١١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ 2

سرهف
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٩٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١١
33م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨

ةيلاملا ةرازو

 كالمأ ةيريدم لكايه ميظنتو تايحالص دّدـــحي ،22٠2 ةـــنس وــــيلوي ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 2١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................................................................................................ةيالولا ىوتسم ىلع يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ةيريدمو ةلودلا

 كالمأ ةيشتفمل يلخادلا ميظنتلا دّدـحي ،22٠2 ةنــــس ويلوي ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 2١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................................................مسق لك تايحالصو ماسقأ يف ةيراقعلا ةظفاحمللو ةلودلا

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

 يف خرؤـــــملا كرــــتشملا يرازوـــلا رارقــلا لدــعي ،22٠2 ةنس وـــيلوي ٧ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 8يف خرؤم كرتشم يرازورارق
 ةبعصلا ةلمعلاب باسحلا تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي يذلا ١2٠2 ةنس ربمفون ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماــــع لوألا عــــيبر ٧2
....................هرييستل ةــــــيلمعلا تاـــيفيكلا اذــــكو ،22٠2 نارـــهوب ةرــــشع ةعساتلا طسوتملا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل مساب حوتفملا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

 عاديتسا تايواحل ةــيـنـقـتلا تاـــفـصاوــملا ددــحــي ،22٠2 ةنس ويام 8 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
................................................................................................................اهلقنو تايئاملا ةـيـبرــتو يرـحـبلا دــيـصلا تاجتنم

ةبساحملا سلجم

 ةيواستملا ةـــيرادإلا ناـــجللا ةـــليكشت دـــيدجت نـــمضتي ،22٠2 ةـــنس وـــيلوي 2١ قــفاوـــملا ٣٤٤١ ماـــــع ةجحلا يذ ٣١يف خّرؤــــم ررـــقم
...............................................................................................................ةبساحملا سلجم يفظوم كالسأب ةصتخــــملا ءاضعألا

)عبات( سرهف
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ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٩٥١١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ 4

ةّيميظنت ميسارم

،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلل اريزو
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلل اريزو
،ماتخألل اظفاح ،لدعلل اريزو
،ةيلاملل اريزو
،مجانملاو ةقاطلل اريزو
،قوقحلا يوذو نيدهاجملل اريزو
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريزو
،ةينطولا ةيبرتلل اريزو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلل اريزو
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريزو
،نونفلاو ةفاقثلل ةريزو
،ةضايرلاو بابشلل اريزو
،تايئاصحإلاو ةنمقرلل اريزو
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل اريزو
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلل ةريزو
،ةعانصلل اريزو
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلل اريزو
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلل اريزو
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلل اريزو
،لاصتالل اريزو
،ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألل اريزو
،لقنلل اريزو
،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريزو
،ةحصلل اريزو
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلل اريزو
،ناملربلا عم تاقالعلل ةريزو
،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلل ةريزو
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلل اريزو
،ةينالديصلا ةعانصلل اريزو
.ةرغصملا تاسسؤملاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقال اريزو

........................................ةرمامعل ناطمر –
.............................................دارم ميهاربا –
........................................يبط ديشرلا دبع –
..........................يلاسك لامج ميهاربا –
..........................................باقرع دمـحم –
..................................................ةقيبر ديعلا –
..................................يدهملب  فسوي –
......................................دباعلب ميكحلا دبع –
..........................................يرادب لامك –
..............................................يبارم نيساي –
.......................................يجولوم ةيروص –
......................................قاقبس قازرلا دبع –
......................................ليبحرش نيسح –
....................................يكيرت يبيب ميرك –
.............................................وكيرك رثوك –
..................................................رادغز دمحأ –
...........................ينه ظيفحلا دبع دـمحم –
............................يبيرعلب قراط دـمحـم –
...............................................قيزر لامك –
...................................يناميلسوب دـمحم –
...........................................خورخر رضخل –
..............................................دوجلب لامك –
............................................يدامح نيساي –
................................يحياس قحلا دبع –
.........................................ةفرش فسوي –
............................................راوزع ةمسب –
............................................يفلاوم ةيماس –
...........................يشتاولص نايفس ماشه –
................................................نوع يلع –
...............................ديلو يدهملا نيساي –

.ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ قفاوملا٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خرؤم ٥٠٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
–––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم ٤٠١و ٧-١٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب –

 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،لوأ اريزو ،نامحرلا دبع نب نميأ ديسلا نييعت

 نييعت نــمضتملاو ٠2٠2 ةــنس يــفناج 2 قــفاوملا ١٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمــج ٦ يف خرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
،ةموكحلل اماع انيمأ ،يراخوب ىيحي ديسلا

:يتأي ام مسري
: ةداسلاو تادّيسلا نّيعت : ىلوألا ةّداملا 

 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2 يف خّرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت : ٢ ةداملا
.لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرـجلا يف موسرـملا اذـه رشني : ٣ ةداملا

.22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف رئازجلاب رّرح

نوبت ديجملا دبع



٩٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١١
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨

 ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٦٠٣-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ماهم ءاهنإ نمـــضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ قفاوملا

.ةيروهمجلا طيسو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم 2-2٩و ٧-١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

 8 يف خرؤملا ٩٣-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةـــنــس ريارــــبف 2 قـــفاوـــملا ١٤٤١ ماــــع ةيـــناـــثلا ىداـــمـــج
 ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

 خرؤملا 2٠2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويام 8١ قفاوملا 2٤٤١ ماع لاوش ٦ يف

،ةّيروهمجلل ًاطيسو ،دارم ميهاربا دّيسلا نييعت

: يتأي ام مسري

 هـــتفصب ،دارــم مــيهاربا دّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت : ىلوألا ةداملا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلل ًاطيسو

 ّةيـــــمـــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشــــنـــي : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةـــنــــس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٧٢ يف خّرؤم ٣٩٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 موــسرملا مــمتيو لّدـعي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٥٢ قــفاوـملا
 ماع ةدـــعقلا يذ لوأ يف خّرؤــــملا ٩١٤-٦٠ مقر يذــــيفنتلا
 ميظنت نمضتملاو ٦٠٠٢ ةنس رــــبمفون ٢٢ قفاوملا ٧٢٤١
.اهريسو ةرادإلل ةينطولا ةسردــملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ةيلحملا تاعامجلاو ةــيلخادلا رــــيزو رــــيرقت ىلـــع ءاـــنب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ١٤١و ٥-2١١ ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع مرحم ٧2 يف خّرؤملا ٥٥١-٤٦ مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ةسردملا ءاشنإ نمضتملاو ٤٦٩١ ةنــس ويـــــنوي 8 قـــــــفاوملا ٤8٣١
،ممتملاو لدعملا ،ةرادإلل ةينطولا

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2  مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 ٦2 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةـنس وــيلوي ٧ قـــفاوــــملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 2١٤-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 8٩٩١ ةـــنس رــــبمسيد ٧ قــــفاوملا ٩١٤١ ماــــع ناــــبعش 8١
 تاــمدخلا نـــع ةـــجتانلا تادــــئاعلا صــــيصخت تاــــيفيك ددـــــحي
 ىلع ةدايز ،ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت يتلا لاغشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم

 يف خرؤملا ٩١٤-٦٠ مقر يذيفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو –
 ٦٠٠2 ةــنس رـــبمفون 22 قـــفاوــــملا ٧2٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ لوأ

 ،اـــــهريسو ةرادإلل ةـــــينطولا ةــــسردملا مــــيظنت نــــمضتملاو
،ممتملاو لدعملا

 ٣ يف خرؤملا ٤٩١-2١ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 يذلا 2١٠2 ةنس ليربأ ٥2 قفاوملا ٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
 صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

 يف خرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8102 ةـنس رــبمسيد 22 قـــفاوملا 0441 ماــــع يــــناثلا عـــيبر 41
 ةـــيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزو تاــــيحالص ددـــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

  ٤ يف خرؤــــــملا ٤٩١-٠2 مــــقر يذيـــفـــنتلا موـــسرـــــملا ىضــتـــقمبو –
 قــــــــلعتملاو ٠2٠2 ةـــــنس وـــــــــيلوي ٥2 قــــــفاوملا ١٤٤١ ماـــــــع ةــــــجحلا يذ
 مهتايوتسم نيـــسحتو نييـــمومعلا ناوــــعألاو نيـــــفظوملا نــــيوكتب

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

: يتأي ام مسري

 ماــكحأ ضـــعب ممـــتيو موـــسرملا  اذـــه لدـــــعي : ىلوألا ةّداملا
 ةدـــعقلا يذ لوأ يف خرؤـــملا ٩١٤-٦٠ مــــقر يذيفنتلا موـــسرملا

 ميظنت نمضتملاو ٦٠٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوــــملا ٧2٤١ ماع
.اهريسو ةرادإلل ةينطولا ةسردملا

 يذيفنتلا موـــسرملا نم ٤ ةداملا ممتتو لدعت :٢ ةّداملا
 22 قفاوــــملا ٧2٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف خرؤملا ٩١٤-٦٠ مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ٦٠٠2 ةنس ربمفون

 صصــــختملا نــــيوكتلا ةــــمهم ةـــــسردملا ىلوــــتت : ٤ ةّداملا''
 تاــئيهلاو ةـــلودلا ةرادإ ةدـــئافل رـــيطأتلاو روـــصتلا تاراــــطإل
.''ةيلحملا تاعامجلا اذكو ةيمومعلا تاسسؤملاو

 ٩١٤-٦٠ مـــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ماــــكحأ ممــــتت : ٣ ةّداملا
 رــبمفون 22 قـــفاوــــملا ٧2٤١ ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ يف خرؤـــــملا

: يتأي امك ررحت رركم ٤ ةدامب ،هالعأ روكذملاو ٦٠٠2 ةنس

 ةروـــــكذـــــملا ةـــــــيسيئرلا ةــــــمهملا ىلـــــــــع ةداـــــــيز : ررـــــكم٤ ةّداملا''
 تارادإلا ةدئافل ةسردملا مـــظنت نأ نـــــكمـــــــي ،هالــــــعأ ٤ ةداــــملا يف

 ،صوصخلا ىلع ،ةيلحملا تاعامجلاو تاسسؤملاو تاـــئيهلاو
: يتأي ام



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٩٥١١  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨ 6

 روــــــصتلا تاراــــــطإ ةدــــــئافل ىوــــــتسملا نيـــــــسحت تارود –
،ريطأتلاو

 نيوكتلا وأ بصنم لغشل يريضحتلا نيوكتلا تارود –
،ريطأتلاو روصتلا بترب قاحتلالل ةيقرتلا دصق

 ةينهملا تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا –
،ريطأتلاو روصتلا بترب قاحتلالل

 قيقدتلاو ةيرادإلا  ثوحبلاو تاساردلا تاطاشنو لامعأ –
،ةربخلاو ةراشتسالاو

،ةيساردلا مايألاو تايدتنملاو تايقتلملاو تارضاحملا  –
 ةــينطولا تاـــكبشلاو جـــماربلا يف كراـــشت ،ةــــفصلا هذــــهبو

.''ثحبلاو نيوكتلا تاسسؤمل ةيلودلاو
 مـــقر يذيــــفنتلا موـــسرملا نــــم ٧٣ ةداـــــملا لدـــــــعت :٤ ةّداملا

 22 قــــــفاوــــملا ٧2٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ يف خرؤــــــملا ٩١٤-٦٠
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو ٦٠٠2 ةنس ربمفون

 نيحشرتملا نكمي ،هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف : ٧٣ ةّداملا''
 ،اهل ةلداعم ةداهش وأ سناسيل ةداهش ىلع نيلصحتملا بناجألا
 بسح صصخــتملا نــيوــكــتــلاــب ةداـــهشلا ساسأ ىلع قاـــحـــتـــلالا
 فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ددحت يتلا تايفيكلاو طورشلا

.''ةيلخادلاب
 مــقر يذيـــفنتلا موـــــسرملا نـــــم ١٤ ةداــــــملا ممـــــتت : ٥ ةّداملا

 22 قـــــفاوــــملا ٧2٤١ ماـــــع ةدــــــعقلا يذ لوأ يف خرؤـــــملا ٩١٤-٦٠
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو ٦٠٠2 ةنس ربمفون

.......................... )رييغت نودب( ..................... : ١٤ ةّداملا''
 رــيزولا نـــم رارـــق بـــجومب ةـــسردملا ةزاـــجإ جذوـــمن ددــــحي

.''ةيلخادلاب فلكملا
 ٩١٤-٦٠ مـــقر يذــــيفنتلا موـــــــسرملا ماــــكحأ ممـــتت : ٦ ةّداملا

 رـــبمفون 22 قــــفاوــــملا ٧2٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ لوأ يف خرؤــــملا
: يتأي امك ررحت رركم ١٤ ةدامب ،هالعأ روكذملاو ٦٠٠2 ةنس

 ةزاـــــجإ ىلــــع نوـــــلصاحلا ذيــــمالتلا مزــــــلي : رركم١٤ ةّداملا''
 عبس ةدمل ةيمومعلا ةرادإلا ةمدخب ةرادإلل ةينطولا ةسردملا
.''تاونس )٧(

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــسرــــملا اذـــه رــــشنــي : ٧ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تـشغ ٥2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــع مّرـــحم ٧2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماــــع مّرـــحم ٧٢ يف خّرؤــــم ٤٩٢-٢٢ مــــقر يذــــيفنت موــــسرم
 مــمـــتيو لدــــعي ،٢٢٠٢ ةـــنس تــــشغ ٥٢ قـــفاوـملا ٤٤٤١
 ٩٢ يف خّرؤـــــــملا ٤٦١-٨١ مــــقر يذــــيفنتلا موــــــسرملا

 ٨١٠٢ ةــــــنس وـــينوي ٤١ قــــفاوملا ٩٣٤١ ماــــع ناـــــضمر
 يـــسدنهمل ةــــينطولا ةـــسردملا ءاـــــشنإ نـــــمضتملاو
.اهريسو اهميظنتو ةنيدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ةيلحملا تاــعامجلاو ةــيلخادلا رـــيزو رـــيرقت ىلـــع ءانـــب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ١٤١و ٥-2١١ ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدـــــلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وــينوي ٠٣ قـــفاوملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 ٦2 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــمضتملاو ١2٠2 ةـــنس وـــيلوي ٧ قــــفاوملا 2٤٤١ ماــــع ةدـــعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 8١ يف خرؤملا 2١٤-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددـــحي يذـــلا 8٩٩١ ةـــنس رــــبمسيد ٧ قـــــفاوملا ٩١٤١ ماـــــع ناـــــبعش
 لاغشألاو تاـــمدخلا نـــع ةــــجتانلا تادـــــئاعلا صيــــصخت تاـــــيفيك
 اــــــهتمهم ىلع ةداـــــيز ،ةـــــيمومعلا تاـــــسسؤملا اـــــهب موـــــقت يـــــتلا
،ةيسيئرلا

 22 يف خرؤملا ٤٣٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١١٠2 ةنس ربمتبس ٠2 قفاوملا 2٣٤١ ماع لاوش

 ،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا
 ٩2 يف خرؤملا ٤٦١-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 نــــمضتملاو 8١٠2 ةـــنس وـــينوي ٤١ قـــــفاوملا ٩٣٤١ ماــــع ناــــضمر
 اـــــــــهميظنتو ةـــــــنيدملا يـــــسدنهمل ةـــــينطوــــلا ةــــــــسردــــملا ءاــــــــــشنإ

،اهريسو
 يف خرؤملا ١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 8١٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤١
 ةيلحملا تاعامجلاو ةـيلخادلا رــــيزو تاـــــيحالص ددــــحي يذـــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 ٤ يف خرؤملا ٤٩١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا ١٤٤١ ماع ةجحلا يذ
 مهاوتسم نيسحتو نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملا نيوكتب

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
: يتأي ام مسري
 ماـــكحأ ضـــعب ممـــتيو موــــسرملا اذــــه لدـــــعي :ىلوألا ةّداملا

 ماع ناضمر ٩2 يف خرؤــــملا ٤٦١-8١ مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا
 ءاــــــــشنإ نـــــــمضتملاو 8١٠2 ةـــــنس وــــــينوي ٤١ قــــــفاوملا ٩٣٤١
.اهريسو اهميظنتو ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا

 موـــسرملا نـــم ٥و ٤ نيــــتداملا ماــــكحأ ممــــتتو لدـــــعت :٢ ةّداملا
 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ناضمر ٩2 يف خرؤملا ٤٦١-8١ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ناررحتو ،هالعأ روكذملاو 8١٠2 ةنس وينوي ٤١
 صصـــــختملا نـــــيوكتلا ةــــمهم ةـــــسردملا ىلوـــــتت :٤ ةّداملا''

 يتبعشل ةيمتنملا ةيميلقإلا ةرادإلا كالسأ بترب قاحتلالل
 ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا''و ''يرضحلاو ينقتلا رييستلا''

: ةيتآلا ،''ةئيبلاو
 رــــــييستلا يف ةــــــيميلقإلا ةرادإلل ةــــــلود سدـــــنهم ةـــــبتر –

،يرضحلاو ينقتلا
 رــــييستلا يف ةـــيميلقإلا ةرادإلل يــــسيئر سدــــنهم ةــــبتر –

،يرضحلاو ينقتلا
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 ةيمومعلا ةواــــقنلاو ةــــفاظنلا يف يــــسيئر شــــتفم ةـــــبتر –
،ةئيبلاو

 ةـــيموــــمعلا ةواـــــقنلاو ةـــــفاــــظنلا يف مــــــسق شـــــتفم ةــــبتر –
.''ةئيبلاو

 ةداملا يف ةروكذملا ةيسيئرلا ةمهملا ىلع ةدايز :٥ ةّداملا''
: يتأي امب صوصخلا ىلع مايقلا ةسردملا نكمي ،هالعأ ٤

 يفظوم ةدئافل ىوتسملا نيسحت تارود ميظنت نامض –
،ةيميلقإلا ةرادإلا

 بصنم لغشل يريضحتلا نيوكتلا تارود ميظنت نامض –
 ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل ةيقرتلا لبق ام نيوكتلاو
 ةواقنلاو ةفاظنلا''و ''يرضحلاو ينقتلا رييستلا'' يتبعشل
،''ةئيبلاو ةيمومعلا

 تاراـــــبتخالا ساـــــسأ ىلــــع تاـــــقباسملا مـــــيظنت ناـــــمض –
 هذهل يريضحتلا نيوكتلا تارود اذكو ةينهملا تاناحتمالاو
 رييستلا'' يتبعشل ةيمتنملا بترلاب قاحتلالل تاناحتمالا
 ''ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا''و ''يرضحلاو ينقتلا
،ةيلحملا تاعامجلا ةدئافل

 يف اهتاجايتحا ديدحت يف ةيلحملا تاعامجلا ةدعاسم –
،اهنع بارعإلاو نيوكتلا

 ىوتسملا نيــسحتو نـــيوكتلا تاـــططخم ةــــعاجن ةـــسارد –
،ةيلحملا تاعامجلا اهدعت يتلا

 ةربخلاو ةراشتسالاو ثحبلاو ةساردلا لامعأب مايقلا –
،ةيئيبلاو ةيرضحلا لئاسملا لوح

 ثحبلا لامعأ لك ميظنتب ثحبلا ريوطت يف ةمهاسملا –
 عم قيسنتلاب اهل ةلوخملا ماهملا راطإ يف مالعإلاو ةساردلاو
،صاصتخالا سفن نم ةيلودلاو ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملا

 ماــــــــيألاو تاودـــــنلاو تاــــــيقتلملاو تارـــــــضاحملا مـــــــيظنت –
.''ةيساردلا

 يذيفنتلا موسرملا نم عبارلا لصفلا ناونع لدعي :٣ ةّداملا
 وينوي ٤١ قفاوملا ٩٣٤١ ماع ناضمر ٩2 يف خرؤملا ٤٦١-8١ مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو 8١٠2 ةنس

: عبارلا لصفلا''
 ''ةسردملا ومدختسم 

 موسرملا نم ٣٣و 2٣ نيتداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٤ ةّداملا
 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ناضمر ٩2 يف خرؤملا ٤٦١-8١ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ناررحتو ،هالعأ روكذملاو 8١٠2 ةنس وينوي ٤١

...........................رييغت نودب ........................ :2٣ ةّداملا''

 موــــسرملل نيــــعضاخ نيـــــفظوم فـــــيظوت ةــــسردملا نـــــكمي
 قفاوملا 2٣٤١ ماع لاوش 22 يف خرؤملا ٤٣٣-١١ مقر يذيفنتلا

 يـــــــساسألا نوــــــناقلا نـــــــمضتملاو ١١٠2 ةــــــنس رـــــبمتبس ٠2
.''ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا

 ىلع ةقباسم قيرط نع ةسردملاب قاحتلالا متي :٣٣ ةّداملا''
 فــــــلكملا رــــيزولا نـــــم رارــــــق بــــجومب حــــتفت تاراـــــبتخالا ساــــسأ
.ةيلحملا تاعامجلاب

 ةـــــيرئازجلا ةـــــيسنجلا يوذ نيـــــحشرملل ةـــــقباسملا حــــتفت
: ةيتآلا طورشلا دحأ مهيف رفوتت نيذلا

: يرضحلاو ينقتلا رييستلا ةبعش –

I.ةلود سدنهم ةبترب قاحتلالل صصختملا نيوكتلا 
: يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل

 ةداهش وأ يلاعلا ميلعتلا يف سناسيللا ةداهش نوزئاحلا –
 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا دحأ يف اهل ةلداعم
 لاوش 22 يف خرؤملا ٤٣٣ -١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٥٣2
،هالعأ روكذملاو ١١٠2 ةنـس ربمتبس ٠2 قفاوملا 2٣٤١ ماع

 ةفلكملا ةرازولا عاطقل نوعباتلا نومسرملا نوفظوملا –
 نم تاونس )٣( ثالث نوتبثي نيذلا ةيلحملا تاعامجلاب
 نوزئاحلاو ''يرضحلاو ينقتلا رييستلا'' ةبعش يف ةيمدقألا

 يف اهل ةلداعم ةداهش وأ يلاعلا ميلعتلا يف سناسيللا ةداهش
 موسرملا نم ٥٣2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا دحأ
 قفاوملا 2٣٤١ ماع لاوش 22 يف خرؤملا ٤٣٣ -١١ مقر يذيفنتلا

 %٥١ دودح يف كلذو ،هالعأ روكذملاو ١١٠2 ةنـس ربمتبس ٠2
.ةقباسملل ةحوتفملا ةيجوغاديبلا بصانملا نم

II.سدــــــــــنهم ةــــــبترب قاـــــــحتلالل صصــــــــختملا نـــــــــيوــــكتلا 
: يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلل يسيئر

 وأ رـــــتسام ةداـــــهش وأ ةــــلود سدــــنهم ةداــــهش نوزـــــئاحلا –
 يف اـــهيلع صوـــصنملا تاـــصصختلا دــــحأ يف ةـــــلداعم ةداـــــهش

 22 يف خرؤملا ٤٣٣ -١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٥٣2 ةداملا
 روكذملاو  ١١٠2 ةنـس ربمتبس ٠2 قفاوملا 2٣٤١ ماع لاوش

،هالعأ

 ةـفـلـكملا ةرازوـلا عاـطـقــل نوــعــباــتــلا نوــمسرملا نوــفــظوملا –
 نــــم تاوــــنس )٣( ثالـــــث نوـــــتبثي نـــــيذلا ،ةـــــيلحملا تاــــــعامجلاب
 نوزئاحلاو ''يرضحلاو ينقتلا رييستلا'' ةــبعش يف ةــــيمدقألا

 دحأ يف ةلداعم ةداهش وأ رتسام ةداهش وأ ةلود سدنهم ةداهش
 موسرملا نم ٥٣2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا
 ٠2 قفاوملا 2٣٤١ ماع لاوش 22 يف خرؤملا ٤٣٣-١١ مقر يذيفنتلا

 نم %٥١ دودح يف كلذو ،هالعأ روكذملاو ١١٠2 ةنـس ربمتبس
.ةقباسملل ةحوتفملا ةيجوغاديبلا بصانملا

: ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا ةبعش –

I.يــسيئر شــــتفم ةـــبترب قاــــحتلالل صصـــــختملا نــــيوكتلا 
: ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلل

 ةداهش وأ يلاعلا ميلعتلا يف سناسيللا ةداهش نوزئاحلا –
 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا دحأ يف اهل ةلداعم
 لاوش 22 يف خرؤملا ٤٣٣ -١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ١٩2
،هالعأ روكذملاو ١١٠2 ةنـس ربمتبس ٠2 قفاوملا 2٣٤١ ماع
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 ةفلكملا ةرازولا عاطقل نوعباتلا نومسرملا نوفظوملا –
 نم تاونس )٣( ثالث نوتبثي نيذلا ،ةيلحملا تاعامجلاب
 ''ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا'' ةبعش يف ةيمدقألا

 ةداهش وأ يلاعلا ميلعتلا يف سناسيللا ةداهش نوزئاحلاو
 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا دحأ يف اهل ةلداعم
 لاوش 22 يف خرؤملا ٤٣٣ -١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ١٩2
 ،هالعأ روكذملاو ١١٠2 ةنـس ربمتبس ٠2 قفاوملا 2٣٤١ ماع
 ةحوتفملا ةيجوغاديبلا بصانملا نم %٥١ دودح يف كلذو
.ةقباسملل

II.مسق شتفم ةبترب قاحتلالل صصختملا نيوكتلا 
 : ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلل

 وأ رــــتسام ةداـــهش وأ ةــــلود سدـــنــهم ةداــــهش نوزـــــئاحلا –
 يف اهيلع صوـــصنملا تاـــــصصختلا دــــــحأ يف ةـــــلداعم ةداـــــهش

 22 يف خرؤملا ٤٣٣ -١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ١٩2 ةداملا
 روكذملاو  ١١٠2 ةنـس رـبمتبس ٠2 قــــفاوملا 2٣٤١ ماــــع لاوـــش

،هالعأ

 ةفلكملا ةرازولا عاطقل نوعباتلا نومسرملا نوفظوملا –
 نم تاونس )٣( ثالث نوتبثي نيذلا ،ةيلحملا تاعامجلاب
 ''ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا'' ةبعش يف ةيمدقألا

 ةداهش وأ رتسام ةداهش وأ ةلود سدنهم ةداهش نوزئاحلاو
 ١٩2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا دحأ يف ةلداعم
 ماع لاوش 22 يف خرؤملا ٤٣٣ -١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
 كلذو ،هالعأ روكذملاو ١١٠2 ةنـس ربمتبس ٠2 قفاوملا 2٣٤١

.”ةقباسملل ةحوتفملا ةيجوغاديبلا بصانملا نم %٥١ دودح يف

 موسرملا نم ٠٤و ٧٣ نيتداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٥ ةّداملا
 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ناضمر ٩2 يف خرؤملا ٤٦١-8١ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ناررحتو ،هالعأ روكذملاو 8١٠2 ةنس وينوي ٤١

 مــــــــهنيوكت اوــــــعبات نـــــيذلا ذــــــيمالتلا لــــــصحتي :٧٣ ةّداملا''
 مهتفصب نونيعيو ،ةسردملا ةداهش ىلع حاجنب صصختملا

.هالعأ ٤ ةداملا يف ةروكذملا بترلا يف نيصبرتم

 ريزولا نم رارق بجومب ةسردملا ةداهش جذومن ددحي
.''ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا

 نيحشرتملا نكمي ،هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف :٠٤ ةّداملا''
 سدنهم ةداهش وأ سناسيللا ةداهش ىلع نيلصحتملا بناجألا
 ،ةـــبوـــلـــطملا تاصاصتـــخالا يف اـــهــــل ةــــلداــــعــــم تاداــــهش وأ ةــــلود
 بسح صصخــتملا نــيوــكــتــلاــب ةداـــهشلا ساسأ ىلع قاـــحـــتـــلالا
 فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ددحت يتلا تايفيكلاو طورشلا

.”ةيلحملا تاعامجلاب

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــسرــــملا اذـــه رــــشنــي : ٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تـشغ ٥2 قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مّرــــحم ٧2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ  

 ٤٤٤١ ماع رفص ٤ يف خرؤم ٥٩٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 لـــــقن نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس ربـــــمتبس لّوأ قــــــفاوملا
 باـــــبشلا ةرازو رـــــــييست ةــــــــينازــــــــيم يف داــــــــــمتعا

.ةـــضايرلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

  ١٤١ و ٥-2١١ ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا ٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا ٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس رـبمسيد ٠٣ قــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ٤٤٤١ ماــــع مّرــحــم ٥ يف خرؤملا ١٠-22 مـــقر رـمألا ىضتقمبو –
  ةـــــــيلاـــملا نوـــــــــناـــق نــــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس تـــــــــــشـــــغ ٣ قـــــــــفاوـــــملا
،22٠2 ةنسل يليمكتلا

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

 ٦2 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــــّمضتملاو ١2٠2 ةـــنس وـــيلوي ٧ قــــفاوملا 2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٩2 يف خرؤملا ٦١-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 نم ةضايرلاو بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري
 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

 ةينازيم يف ّديقم )جد ٠٠٠.٠٠٩.١( رانيد فلأ ةئامعستو نويلم
 ةرادإلا'' ٣2-٧٣ مقر بابلا يفو ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييست
 نم ةياقولل ةيذيفنتلا ةينطولا ةنجللا ريس تاقفن - ةيزكرملا
.''هتحفاكمو ةيضايرلا تآشنملا يف فنعلا

 هردـــــــق داــــمتعا 22٠2 ةــــنس ةــــينازيمل صصــــــخي : ٢ ةّداملا
 يف دـــــــــّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٩.١( راــــــنيد فــــــلأ ةــــئاــــــمعستو نوــــيلم
 مـــقر باــبلا يفو ةـــضايرلاو باـــبشلا ةرازو رــــييست ةــــينازيم
.''راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا'' 2٩-٤٣

 لك ،ةضايرلاو بابشلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ةدـــــــيرجلا يف رــــشني يذــــلا موـــسرملا اذـــه ذــــيفنتب ،هــــصخي اــــميف
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا

 ربمتبس لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٤ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 
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ةّيدرف ميسارم
 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يسائر موسرم

 ماعلا نيمألا نييعت نمـــضــــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــــس ربمتبس
.ةّيروهمجلا ةسائرل

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم 2-2٩و ٧-١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

 ٩2 يف خرؤملا ٧٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس يفناج ٥2 قفاوملا ١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

،ممتملاو لدعملا ،اهميظنتو ةيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص

 8 يف خرؤملا ٩٣-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةـــنــس ريارــــبف 2 قـــفاوـــملا ١٤٤١ ماــــع ةيـــناـــثلا ىداـــمـــج
 ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

: يتأي ام مسري
 اماع انيمأ ،هـللا دبع يجنم دّيسلا نّيعي : ىلوألا ةداملا

.ةّيروهمجلا ةسائرل

 ّةيـــــمـــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشــــنـــي : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةـــنــــس

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
 بتاكلا ماــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس تــــشـــغ٩٢
.نارهو ةيالول ماعلا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
 رـــــكبوب دّيـــسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةنـــس تـــــشـغ٩2 قـــــفاوملا

.نارهو ةيالول اماع ابتاك هتفصب ،بياش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ءاسؤر ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس تــــشغ٩٢
 .تايالولا ضعب يف رئاود

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةــــــيتآلا ةداــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــــنس تــــشغ٩2 قــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ

: يقاوبلا مأ ةيالو

 هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ةشرك نيع ةرئادب ،سلي دمحأ –
.ةيلصألا

: ةفلجلا ةيالو

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،حبحب يساح ةرئادب ،يكم دمحأ –

: ةملاق ةيالو

 يف هجامدإ ةداعإل ،ةملاق ةرئادب ،نابعش زيزعلا دبع –
.ةيلصألا هتبتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
   ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ٩٢ قفاوملا

.ةيئاضق سلاجم ءاسؤر

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نيـــــــتدّيسلا ماـــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس تــــشغ٩2 قـــــفاوملا

 سلاجملل ءاسؤر مـــهتــفــصـــب ،مــــــهؤاـــمــــسأ ةـــــــيــــتآلا ةداــــــــــسلاو
: ةيتآلا ةيئاضقلا

: فلشلا ءاضق سلجم

.ينايلم يلاليج –

: يقاوبلا مأ ءاضق سلجم

.ةولخ باهيإ –

: ةريوبلا ءاضق سلجم

.يدباليز ةيروح –

: ترايت ءاضق سلجم

.لامح دلاخ –

: ةفلجلا ءاضق سلجم

.نامحرلا دبع نب فسوي –
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: ةديعس ءاضق سلجم

.هلـلا دعس ديعس –

: ةدكيكس ءاضق سلجم

.اشاب يدمح رمع –

: ةنيطنسق ءاضق سلجم

.يسابسب ىسيع –

: ةليسملا ءاضق سلجم

.حوركوب قحلا دبع –

: ةلقرو ءاضق سلجم

.بلاط دـمحم –

: نارهو ءاضق سلجم

.روصنم رداقلا دبع –

: سادرموب ءاضق سلجم

.شالعد ميكحلا دبع –

: فودنت ءاضق سلجم

.شافخ رمع –

: ةلشنخ ءاضق سلجم

.يفيص هلـلا ماعنإ –

: ىلفدلا نيع ءاضق سلجم

.حياسب ىسوم –

–––––––––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 نسحل دــّيسلا ماــهــم ىـــهـــنـــت ،22٠2 ةـــــــنس تشغ٩2 قـــفاوملا

 هــفــيــلــكــتــل ،ةــيدملا ءاضق سلـــجمل اسيـــئر هـــتـــفصب ،يداـــعس
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــع رــــفص لّوأ يف ناـــــخّرؤم ناــــيسائر ناــــموسرم
  ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ٩٢ قفاوملا
.ةيئاضق سلاجم ىدل نيماع باون

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،مـــهؤاـــمــــسأ ةـــــــيتآلا ةداــــسلا ماـــــــهم ىــــــهـــنت ،22٠2 ةـــــنــــس تــــــشـــــغ٩2
: ةيتآلا ةــــــــيئاـــضــــقلا سلاــــجملا ىدل نيـــــماـــع اـــباوـــن مهـــتــــفـــصب

: رئازجلا ءاضق سلجم

.هبلط ىلع ءانب ،دمحأ ديس دارم –

: فيطس ءاضق سلجم

.جاحلب ديجملا دبع –

: ةملاق ءاضق سلجم

.ةسوك ميرك –

: ةليسملا ءاضق سلجم

.راصق دـمحم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 لاــــمك دّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــــنس تــــشغ٩2 قـــــفاوملا

 ،ةـــيدملا ءاـــضق ســـلـــجـــم ىدــل اــماــــع اـــبــــئاــــن هـــتــــفصب ،يلازــــغ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
 يظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ٩٢
.نيتيرادإ نيتمكحم ىدل ةلودلا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 يتآلا نيدّيسلا ماــهم ىهـــنت ،22٠2 ةــــنس تــــشغ٩2 قــــفاوملا
 نيـــتمكحملا ىدــــــل ةـــــلودـــــلل نيــــــظفاحم اــــــمهتفصب ،اـــمهامسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا نيتيرادإلا

،طاوغألاب ،ينامحز يبرعلب دـمحم –

.يزيليإب ،ريعبل رداقلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمـــضــــتــي ،٢٢٠٢ ةـــنــــس رـبـمــتــبس
.ةليسملا ةعماج

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 لاـمــك دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةـــنــــس رــبـــمـــتـــبس 8 قـــفاوملا

 ةـفـيـظوـب هـفـيـلـكــتــل ،ةــلــيسملا ةــعــماجلً ارــيدــم هــتــفصب ،يرادــب
.ىرخأ
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 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماـــــــــهم ءاــــــــهنإ نــــــــمـــضــــتي ،٢٢٠٢ ةــــــــنــــس رـــــــبمتبس

 حالـــــــصإو ناــــكسلاو ةـــــــحصلا ةرازوـــــــــل ماــــــعلا نيــــمألا
.اقباس – تايفشتسملا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 قحلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـــنــــس ربمتبس 8 قفاوملا

 حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازول ًاماع ًانيمأ هتفصب ،يحياس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس – تايفشتسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدملا ماهم ءاهنإ نمـــضــــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــــس ربمتبس

.تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلل ماعلا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع رفص ١١ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،نوع يلع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـــنــــس ربمتبس 8 قفاوملا

 ،تاــيــفشتسمــلــل ةــيزــكرملا ةــيــلدــيصلــل ًاــماـــعً ارـــيدـــم هـــتـــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
 لــــــــصنق نييــــــعت نـــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس تـــــشغ٩٢
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازّجلا ةّيروهمجلل

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دـمـحأ قـيـفوــت دّيسلا نــّيــعــي ،22٠2 ةــــــنس تشغ٩2 قـــفاوملا

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازّجلا ةّيروهمجلل الصنق ،يتباث نامثع
 ويلوي ٣2 نم ءادتبا ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ودروبب ّةيبعّشلا

.22٠2 ةنس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
 سلاجم ءاسؤر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ٩٢
.ةيئاضق

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ٩2 قفاوملا
: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملل ءاسؤر ،مهؤامسأ

: فلشلا ءاضق سلجم

.ةصرخوب فسوي –

: يقاوبلا مأ ءاضق سلجم

.مالس رضخل –

: ةنتاب ءاضق سلجم

.ضويب رصان –

: ةريوبلا ءاضق سلجم

.ينامحز يبرعلب دـمحم –

: ناسملت ءاضق سلجم

.ةديهش نب نيدلازع –

: ترايت ءاضق سلجم

.يركبوب بيطلا –

: وزو يزيت ءاضق سلجم

.ةريبش حلاص دـمحم –

: رئازجلا ءاضق سلجم

.يلازغ لامك –

: ةفلجلا ءاضق سلجم

.حانش هلـلا دبع –

: فيطس ءاضق سلجم

.يفرعلا نيدلازع –

: ةديعس ءاضق سلجم

.لالع نب يراوهلا –

: ةدكيكس ءاضق سلجم

.ريط ةيماس –

: سابعلب يديس ءاضق سلجم

.يدـمحم ةنوديد –

: ةملاق ءاضق سلجم

.موديقلب لامأ –
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: ةنيطنسق ءاضق سلجم

.ىسوم نب ديمحلا دبع –

: ةيدملا ءاضق سلجم

.دودح دـمحم –

: ةليسملا ءاضق سلجم

.دايع زيزعلا دبع –

: ةلقرو ءاضق سلجم

.ينوم رمع –

: نارهو ءاضق سلجم

.حاطش ديمح –

: سادرموب ءاضق سلجم

.طيرشوب راتخم –

: فودنت ءاضق سلجم

.ةيلق نب حلاص –

: تليسمسيت ءاضق سلجم

.نارمع رداقلا دبع –

: ةلشنخ ءاضق سلجم

.لالط حلاص –

: ةليم ءاضق سلجم

.يفاج ةرامع –

: ىلفدلا نيع ءاضق سلجم

.نالع ديشر –

: تنشومت نيع ءاضق سلجم

.تايبص دـمحم –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيماع باون نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ٩٢
.ةيئاضق سلاجم ىدل

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع رفص لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةـــــــيــــتآلا ةداــــسلا نـــــّيــــعـــــي ،22٠2 ةـــــنس تـــــشغ٩2 قـــــفاوملا
: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماع اباون ،مهؤامسأ

: فلشلا ءاضق سلجم

.ريهاط ديمح –

: ةنتاب ءاضق سلجم

.نانع نب ىفطصم –

: ةياجب ءاضق سلجم

.ةدمامح رهزل –

: ترايت ءاضق سلجم

.ريعبل رداقلا دبع –

: رئازجلا ءاضق سلجم

.نامثع ىسوم –

: فيطس ءاضق سلجم

.يزادرز لصيف –

: ةديعس ءاضق سلجم

.رديدق ليعامسا –

: ةملاق ءاضق سلجم

.يداعس نسحل –

: ةنيطنسق ءاضق سلجم

.يلالق رمع –

: ةيدملا ءاضق سلجم

.يبلاط ريهز –

: مناغتسم ءاضق سلجم

.حارم دـمحم –

: ةليسملا ءاضق سلجم

.يواجيعن لامج –

: نارهو ءاضق سلجم

.يوانق رمع –

: فراطلا ءاضق سلجم

.يبوهيم دمحأ –

: ىلفدلا نيع ءاضق سلجم

.ةرصانم فسوي –

: تنشومت نيع ءاضق سلجم

.هلـلا ىطعم دـمحم –
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 ةيروهمجلا ةسائر

 وينوي ٧٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٨٢ يف خّرؤم رّرقم
 ماعلا نيمألا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئازجلا ةيميداكألل

––––––––––––

،تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئازجلا ةيميداكألا ةسيئر ّنإ

 ماع ناضمر ٤2 يف خّرؤملا 2٠–22 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 مــــــيظنت دّدــــحي يذــــلا 22٠2 ةـــــنس لـــــيربأ ٥2 قـــــفاوملا ٣٤٤١
 اـــهتليكشتو تاـــيجولونكتلاو موــــلعلل ةـــيرئازجلا ةـــيميداكألا

،اهماهمو اهريسو

 ٣2 يف خّرؤملا ٦٤2–٥١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٥١٠2 ةنس ربمتبس ٧ قفاوملا ٦٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
 ةيميداكألل نيسسؤملا ءاضعألل ةيئاهنلا ةمئاقلا ىلع ةقفاوملا
،تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئازجلا

 ٥ يف خّرؤملا ٣2٣–٥١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٥١٠2 ةنس ربمسيد ٧١ قفاوملا ٧٣٤١ ماع لوألا عيبر
 ةــــــــيميداكألا ســــــيئر يـــــبئانو ســـــيئر باـــــختنا ىلـــــــع ةـــــــقفاوـــملا
،تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئازجلا

 ماع  ناضمر ٥2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ّديسلا نييعت نمضتملاو 22٠2 ةـــنس لــــيربأ ٦2 قــــفاوملا ٣٤٤١
 مولعلل ةيرئازجلا ةيميداكألل اماع انيمأ ،ةجلثوب شرطل حبار
،تايجولونكتلاو

: يتأي ام رّرقت

 ،ةــجلثوب شرـــطل حـــبار دّيــــسلا ىلإ ضّوــــفي : ىلوألا ةداملا
 ةـسيئر مـــساب ،هـــتايحالص دودــــح يف ءاـــضمإلا ،ماـــعلا نيـــمألا
.تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيميداكألا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رّرقملا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي ٧2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 82 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

    ركاي ةكيلم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

 ٣٤٤١ ماـــــع ةــــجحلا يذ ٢١ يف خّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
 ميظنتو تايحالص دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١١ قفاوملا

 يضارألا حسم ةيريدمو ةلودلا كالمأ ةيريدم لكايه
.ةيالولا ىوتسم ىلع يراقعلا ظفحلاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

 ٩١ يف خّرؤملا ٥٧2–١2 مـــــقر يــــــــــسائرلا موــــسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

 ٦2 يف خّرؤملا ١82–١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥١ يف خّرؤملا ٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥٩٩١ ةنس رياربف ٥١ قفاوملا ٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 ٥ يف خّرؤملا ٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤١٠2 ةنس ويلوي ٣ قفاوملا ٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خّرؤملا ٣٩٣–١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ١2٠2 ةنس ربوتكأ 8١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لّوألا عيبر ١١
 كالمألل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت دّدحي
،هنم ١١و 8 ناتداملا اميس ال ،اهتايحالصو ةينطولا

 لاوش ٣ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 حلاصم دّدحي يذلا ٧١٠2 ةنس وينوي ٧2 قفاوملا 8٣٤١ ماع
 يراقعلا ظفحلا تايريدمو ةلودلا كالمأ تايريدم بتاكمو
،تايالولا ىوتسم ىلع

: يتأي ام نارّرقي

 موسرملا نم ١١و 8 نيتداـــملا ماـــكـــحأل اقيـــبـــطت : ىلوألا ةداملا
 ٣٤٤١ ماع لّوألا عيبر ١١ يف خّرؤملا ٣٩٣–١2 مقر يذيفنتلا
 رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ١2٠2 ةنس ربوتكأ 8١ قفاوملا
 ةـــلودلا كالــمأ ةـــيريدم لــــكايه مـــيظنتو تاــــيحالص دــــــيدحت ىلإ

.ةيالولا ىوتسم ىلع يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ةيريدمو
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لوألا لصفلا

ةلودلا كالمأل ةيئالولا ةيريدملا

 تحت ،ةيالولا يف ةلودلا كالمأ ةيريدم نوكتت : ٢ ةداملا
 : حلاصم )٥( سمخ نم ،ةلودلا كالمأل يئالولا ريدملا ةطلس

،ةلودلا كالمأ تايلمع ةحلصم –

،ةلودلا كالمأ تامييقتو تاربخلا ةحلصم –

،ةلودلا كالمأ تاعزانمو دوقعلا ةحلصم –

،فيشرألاو لاصتالاو ةنمقرلا ةحلصم –

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم –

 ىلع ،ةـــلودلا كالـــمأ تاـــيلمع ةـــحلصم فّلــــكت : ٣ ةداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا

 ةعباتلا تاـــكلتمملا درـــجب ةـــقلعتملا تاـــيلمعلا مــــيظنت –
،اهرييستو اهتيامحو ةلودلا كالمأل

 ةميدع وأ ةرغاشلا تاكرتلاو تاكلتمملا رييست نامض –
،يئاضقلا زجحلا تايلمعو ثراولا

،ةلودلا كالمأ ليخادمو قوقح ليصحت تايلمع ةعباتم –

.اهتبقارمو ةلودلا كالمأ تايشتفم ةطشنأ يف قيقحتلا –

: بتاكم )٤( ةعبرأ يف مظنتو

،ةلودلا كالمأ رييست بتكم –

،ةينطولا كالمألل ةعباتلا تاراقعلل ماعلا لودجلا بتكم –

،ةنياعملا قوقحلاو تاليصحتلا ةعباتم بتكم –

 ةلودلا كالمأ تايشتفم ةطشنأ يف تاقيقحتلا بتكم –
.اهتبقارمو

 ،صوصخلا ىلع ،ةــلودلا كالـــمأ رـــييست بــــتكم فّلــــــكي *
: يتأي امب

 ةعباتلا كالمألا رييستو ةرادإب قلعتملا ميظنتلا قيبطت –
،ةلودلل

 ةميدع وأ ةرغاشلا تاكرتلاو تاكلتمملا رييست نامض –
،يئاضقلا زجحلا تايلمعو ثراولا

.ةلوقنملا كالمألا درج نييحتو كسم –

 ،ةينطولا كالمألل ةعباتلا تاراقعلل ماعلا لودجلا بتكم ّفلكي *
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةــــعباتلا تاراــــقعلا درــــجب ةـــــقلعتملا تاـــــيلمعلا ميــــــظنت –
،ةلودلل

 كالمألل ةعباتلا تاراقعلل ماعلا لودجلا ةعجارمو كسم –
،ةينطولا

 لجس لكو تايوتحملا تالجس نييحت تايلمع ةعباتم –
.ةلودلل ةعباتلا كالمألا درجب قلعتي

 ىلع ،ةنياعملا قوقحلاو تاليصحتلا ةعباتم بتكم ّفلكي *
: يتأي امب صوصخلا

 كالمأ ليخادمو قوقح ليصحت تايلمع ةعباتمو قيسنت –
،ةلودلا

 نــــم اـــهمالتسا نـــم دــــكأتلاو ،ليـــصحتلا تادــــنس رادـــــصإ –
،ةلودلا كالمأ تايشتفم ءاسؤر فرط

 ىلع ،ةـلودـلا كالـمأ تاـيشتــفــم عــم قــيسنــتــلاــب ،لــمــعــلا –
 مل يتلا ةلودلا كالمأل ةنياعملا قوقحلاو ىواتألا لك دادرتسا

،اهليصحت لمتكي

 تاعزانملاب ةفلكملا ةحلصملا نم ،ءاضتقالا دنع ،بلط –
 ،تاليصحتلاـب ةـقـلـعـتملا ةـيـئاضقـلا تاـعـباـتملا ةرشاـبـم
.نأشلا اذه يف اهعم قيسنتلاو

 كالمأ تايشتفم ةطشنأ يف تاقيقحتلا بتكم فّلكي *
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،اهتبقارمو ةلودلا

 ريراقت دادعإو ةلودلا كالمأ تايشتفم ةطشنأ ةبقارم –
،ةيمّلسلا ةطلسلا ىلع اهضرعو كلذب

.ةلودلا كالمأ تايشتفم لمع جهانم ديحوت ىلع رهسلا –

 كالـــــــمأ تاــــمييقتو تارــــبخلا ةــــحلصم فّلــــكت : ٤ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةلودلا

 وأ ةيراقعلا قوقحلا وأ تاراقعلا مييقت تايلمع ريطأت –
،ةلودلا كالمأب ةقلعتملا ةيراجتلا تالحملا

 تانايب عجارم ءاشنإو يلحملا يراقعلا قوسلا ةسارد –
.هب ةصاخلا راعسألا

: )2( نيبتكم يف مظنتو

،ةلودلا كالمأ تامييقت بتكم –

.صيخلتلاو يراقعلا قوسلا ةسارد بتكم –

 ،صوـــصخلا ىلـــع ،ةــــلودلا كالــــمأ تاــــمييقت بــــتكم فــــّلكي *
 : يتأي امب

 قوـقحلا وأ تاراـقـعـلا مـيـيـقـت تاـيـلـمـع ذـيـفـنـتو مــيــظــنــت –
 وأ ةلودلا كالمأب ةقلعتملا ةيراجتلا تالحملا وأ ةيراقعلا
 عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةلودلا حلاصم عباتت يتلا
،اهراجئتسا وأ اهئانتقا تايلمع ةلودلل ةعباتلا يرادإلا

 ةــــعفنملا لــــجأ نــــم ةــــيكلملا عزـــــن تاءارــــــجإ يف ةــــــكراشملا –
 ،ةيمومعلا

 ةــــيراقعلا تاــــيلمعلا صــــخي اـــميف ،قــــبسملا يأرــــلا ءادــــبإ –
 ةيمومعلا تاسسؤملاو ةلودلا حلاصم فرط نم ةزجنملا
،ةلودلل ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ
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 ىلع ،صيخلتلاو يراقعلا قوــسلا ةــــسارد بــــتكم فّلـــــكي *
: يتأي امب ،صوصخلا

 ىلع ةيراجتلا تالحملاو تاراقعلا عيب تايلمع ةسارد –
 تانايب عجارم ءاشنإو اهروطت ةعباتمو ،يلحملا ىوتسملا
،كلذب ةصاخلا راعسألا

.ةلودلا كالمأ تامييقتو تاربخلل يلحملا لجسلا كسم –

 كالـــــــمأ تاــــعزاــــنمو دوــــــــــــقعلا ةــــــحلصم فّلـــــــــكت : ٥ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةلودلا

 كالــــمأل ةـــيراقعلا تاـــيلمعلاب ةــــقلعتملا دوــــقعلا رــــيرحت –
،اهب ةلصلا تاذ خسنلا ظفحبو ةلودلا

 يداصتقالا عاطقلل ةــيساسألا نيـــناوقلاو دوــــقعلا رــــيرحت –
،اهب ةلصلا تاذ خسنلا ظفحبو يمومعلا

 مامأ ةلودلا كالمأب ةقلعتملا تاعزانملا اياضق ةعباتم –
.ةصتخملا ةيئاضقلا تائيهلا

: بتاكم )٤( ةعبرأ يف مظنتو

 ،ةلودلا كالمأ تايلمعل دوقعلا بتكم –

 يداصتقالا عاطقلل ةيساسألا نيناوقلاو دوقعلا بتكم –
،يمومعلا

،ةيئاضقلا تاركذملاو ضئارعلا بتكم –

.ةيئاضقلا تاءارجإلا ةعباتم بتكم –

 ىلــــــع ،ةــــــلودلا كالــــــمأ تاــــــيلمعل دوــــــقعلا بــــــتــكم فّلــــكي *
 : يتأي امب ،صوصخلا

 ةلودلا كالمأل ةيراقعلا تايلمعلاب ةقلعتملا دوقعلا ريرحت –
،اهب ةلصلا تاذ خسنلا ظفحبو

 ةـقـلـعـتملا دوـقـعـلا راـهشإو لـيـجست تاـيـلـمـع ةـعـباــتــم –
 .اهتسرهف لجس كسمو ،ةلودلا كالمأل ةيراقعلا تايلمعلاب

 عاــــــطقلل ةـــــيساسألا نيـــــناوقلاو دوـــــقعلا بتـــــكم فّلـــــكي *
 : يتأي امب صوصخلا ىلع ،يمومعلا يداصتقالا

 عاطقلاب ةقلعتملا ةيساسألا نيناوقلاو دوقعلا ريرحت –
،اهب ةلصلا تاذ خسنلا ظفحبو يمومعلا يداصتقالا

 عاطقلاب ةقلعتملا دوقعلا راهشإو ليجست تايلمع ةعباتم –
،اهتسرهف لجس كسمو ،يمومعلا يداصتقالا

 ةقلعتملا ةيساسألا نيناوقلا ليجست تايلمع ةعباتم –
 .اهتسرهف لجس كسمو ،يمومعلا يداصتقالا عاطقلاب

 ىلــــــع ،ةــــيئاضقلا تارــــــكذملاو ضــئارــــــعلا بتــــــــكم ّفلــــــكي *
: يتأي امب ،صوصخلا

 ةيئاضقلا تائيهلا مامأ ةلودلا كالمأ ةرادإ ليثمت نامض –
 ،ةصتخملا

.ةيئاضقلا تاركذملاو ضئارعلا دادعإ –

 ىلــــــع ،ةــــيئاـــضقلا تاءارـــــجإلا ةـــــعباتم بــــــــتكم فّلــــــكي *
 : يتأي امب ،صوصخلا

،ةيئاضقلا تارارقلاو رماوألاو ماكحألا ذيفنت ةعباتم –

 تاذ اـــــياضقلا يف نييـــئاضقلا نــــيدعاسملا عــــم قــــيسنتلا –
.ةلودلا كالمأب ةلصلا

 ،فيشرألاو لاصتالاو ةنمقرلا ةحلصم ّفلكت : ٦ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،ةلودلا كالمأ ةطشنأ ةنمقرب ةقلعتملا جماربلا ذيفنت –

 نيسحت ىلع لمعلاو همالعإو روهمجلا لابقتسا ميظنت –
،ةيمومعلا ةمدخلا

.ةيئالولا ةيريدملا قئاثوو فيشرأ رييستو ميظنت –

: بتاكم )٣( ةثالث يف مظنتو

،ةلودلا كالمأ ةطشنأ ةنمقر بتكم –

،لاصتالاو هيجوتلا بتكم –

.فيشرألا بتكم –

 ىلــــع ،ةــــلودــــــلا كالـــــمأ ةـــــطشنأ ةـــــنمقر بـــــتكم فّلـــــــــكي *
: يتأي امب ،صوصخلا

 ةـيرـيدملا ةـطشنأب ةـقـلـعـتملا ةـيـمـقرـلا تاـناــيــبــلا دادــعإ –
،اهلدابتو اهلالغتساو ةلودلا كالمأل ةيئالولا

 لاجم يف ةيملسلا ةطلسلا اهرطست يتلا جماربلا ذيفنت –
،ةلودلا كالمأ ةطشنأ ةنمقر

 فـــلتخمل ةـــصصخملا يلآلا مالــــعإلا تازيــــهجت ةــــنايص –
 .لثمألا اهلالغتسا ىلع رهسلاو ةيئالولا ةيريدملا لكايه

 ،صوـــصخلا ىلـــع ،لاــــصتالاو هـــــيجوتلا بـــــتكم فّلــــكي *
: يتأي امب

 ،روهمجلا هيجوتو لابقتسا ميظنت –

 نيسحتو نيلماعتملاو ةرادإلا نيب لاصتالا لئاسو ريوطت –
،امهنيب ةقالعلا

.ةيمومعلا ةمدخلا نيسحت ىلع رهسلا –

: يتأي امب صوصخلا ىلع ،فيشرألا بتكم فّلكي *

،ةيئالولا ةيريدملا قئاثوو فيشرأ رييستو ميظنت –

 قــــئاثولا لــــيوحتو بــــيترت تاــــيلمع ةــــعباتمو رــــيضحت –
.ةينعملا حلاصملا عم قيسنتلاب فيشرألل ةهجوملا

 ،صوصخلا ىلع ،ةماعلا لئاسولا ةحلصم ّفلكت : ٧ ةداملا
: يتأي امب
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 ةطلس تحت ،ةيئالولا ةيريدملا ةينازيم رييست نامض –
،يئالولا ريدملا

 تازيهجتو لئاسوب ةيئالولا ةيريدملا لكايه ديوزت نامض –
،اهتنايص ىلع رهسلاو ،لمعلا

 رييستب ةقلعتملا ةطشنألا ةيوهجلا ةيريدملا عم قيسنت –
.اهل ةعباتلا حلاصملاو ةيئالولا ةيريدملا يمدختسم

: )2( نيبتكم يف مظنتو

،نيمدختسملا رييست قيسنت بتكم –

.ةبساحملاو لئاسولا بتكم –

 ىلـــــــع ،نيــــمدـــــختسملا رــــييست قـــــيسنت بــــتكم فّلــــــكي *
: يتأي امب صوصخلا

 ةمزاللا لغشلا بصانم يف ةيونسلا تاجايتحالا ريدقت –
 ،ةيئالولا ةيريدملل ةعباتلا حلاصملا فلتخمل نسحلا ريسلل
،ةيوهجلا ةيريدملل كلذب ريرقت دادعإو

 نيـــــمدختسملا رــــييستب ةــــطبترملا تاـــــحارتقالا ميدـــــقت –
،ةيوهجلا ةيريدملا عم اهذيفنت قيسنتو

 ةيعامتجالا ةايحلا يف رييغت لكب ةيوهجلا ةيريدملا غالبإ –
 تايعضوو مهتافلمل ّنيُحملا كسملاو ،نيمدختسملل ةينهملاو
،مهدادعت

 ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا جمارب ذيفنت يف ةكراشملا –
.ةيوهجلا ةيريدملا عم قيسنتلاب

 امب صوصخلا ىلع ،ةبساحملاو لئاسولا بتكم فّلكي *
: يتأي

 ،ةيئالولا ةيريدملا ةينازيم ذيفنت –

 ،ةيئالولا ةيريدملل ةعباتلا لكايهلا تاجايتحا ريدقت –
 كلذب ريرقت دادعإو ،ةيلاملاو ةينقتلاو ةيداملا لئاسولا نم
،ةيوهجلا ةيريدملل

 لئاسوب ةيئالولا ةيريدملل ةعباتلا لكايهلا ديوزت نامض –
،اهتنايص ىلع رهسلاو ،لمعلا تازيهجتو

 صاـــــخشألا نـــــمأ راـــــطإ يف ةـــــيئاقولا رـــــيبادتلا ذاــــــختا –
 ةعباتلا لكايهلاو حلاصملا عيمج ىوتسم ىلع تاكلتمملاو
،ةيئالولا ةيريدملل

 ىوتسم ىلع اهلالغتسا ةعباتمو تاعوبطملا رييست –
.ةيئالولا ةيريدملل ةعباتلا لكايهلا

يناثلا لصفلا

يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمل ةيئالولا ةيريدملا

 يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ةيريدم نوكتت : ٨ ةداملا
 يـــــضارألا حــــسمل يــــئالولا رــــيدملا ةـــــطلس تـــــحت ،ةـــــيالولا يف

: حلاصم )٥( سمخ نم ،يراقعلا ظفحلاو

،يضارألا حسم ةحلصم –

،يراقعلا ظفحلا ةحلصم –

،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم تاعزانم ةحلصم –

،فيشرألاو لاصتالاو ةنمقرلا ةحلصم –

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم –

 امب ،صوصخلا ىلع ،يضارألا حسم ةحلصم ّفلكت : ٩ ةداملا
: يتأي

،هديدجتو يحسملا جاتنإلا جمارب ذيفنت –

 ةيحسملا قئاثولا ميلستو عاديإو دادعإ تاءارجإب مايقلا –
،يراقعلا لجسلا عم اهقفاوتو اهنييحت نامضو

 دودـــــــح نييـــــعتو ةــــيفارغوبطلا لاـــــغشألا زاـــــجنإ ناــــــمض –
.اهتمسقو اهمسرو تايكلملا

: بتاكم )٣( ةثالث يف مظنتو

،ةيحسملا لاغشألا بتكم –

،ةيفارغوبطلا لاغشألا بتكم –

.يحسملا ظفحلا بتكم –

 ،صوــــصخلا ىلع ،ةـــيـــــحــســـملا لاـــغــــــشألا بتــــكـم فّلكي *
: يتأي امب

 يـــضارألا حـــسم ناـــجل لــــمعب ةــــقلعتملا تاـــــفلملا دادـــــعإ –
،ناجللا هذه ةنامأ نامض عم ،دودحلا نييعتل

،يحسملا جاتنإلا جمانرب ةعباتمو ذيفنت –

.ةيحسملا قئاثولا ميلستو عاديإو دادعإ تاءارجإب مايقلا –

 ،صوصخلا ىلع ،ةيفارغوـــبطلا لاــــغشألا بــتكم فّلكي *
: يتأي امب

 دودــــح نييــــعتو ،ةـــيفارغوبطلا لاـــــغشألا زاــــجنإ ناــــمض –
،اهتمسقو اهمسرو تايكلملا

 ســــــــيياــــقملا تاذ تاـــــــططخملاو تاـــــــحوسملا ةزــــــكرم –
.ةريبكلا

 صوـــــصخلا ىلــــــــــــع ،يحـــــــســملا ظــــــــفـــحلا بـــتــــكـــم فّلــــــــكي *
: يتأي امب

 لجسلا عم اهقفاوتو ةيحسملا قئاثولا نييحت نامض –
،يراقعلا

 قـــــئاثولا ىلـــــع اـــــهب ماـــيقلا بـــــجاولا تالــــيدعتلا ةـــــنياعم –
،ةيحسملا

.يضارألا حسم ديدجت جمانرب ةعباتمو ذيفنت نامض –
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 ،صوصخلا ىلع ،يراقعلا ظفحلا ةحلصم ّفلكت : ٠١ ةداملا
 : يتأي امب

 لـــجسلا ســـيسأتب ةـــــقلعتملا تاــــيلمعلا ذــــيفنت مــــيظنت –
،هنييحتو يراقعلا

 تادنس ميلستو ةيراقعلا ةيكلملا قح ةنياعمب مايقلا –
 ،يراقعلا قيقحتلا قيرط نع ةيكلملا

.ةيراقعلا تاظفاحملا تامدخ ذيفنت ريطأت –

: بتاكم )٤( ةعبرأ يف مظنتو

 ،يراقعلا رهشلا بتكم –

،يراقعلا لجسلا بتكم –

 تاــــــــظفاحملا تاـــــمدخو قـــــئاثولاو ةــــــيقاطبلا بـــــــتكم –
،ةيراقعلا

 ةعباتمو ةيراقعلا تاظفاحملا ةطشنأ ةبقارم بتكم –
.ليخادملا

 صوـــــصــخلا ىلــــع ،يراــــقـــعلا رـــــهـــشــلا بــــــــتـــكم فّـلـــكــي *
: يتأي امب

،يراقعلا رهشلا تايلمع ميظنت ىلع رهسلا –

 تادنس ميلستو ةيراقعلا ةيكلملا قح ةنياعمب مايقلا –
 .يراقعلا قيقحتلا قيرط نع ةيكلملا

 ،صوصخلا ىلع ،يراــقـــعـــلا لــــــجـــسلا بـــــتـــكــم فّلـــــــكـــي *
: يتأي امب

 سيسأت يف مهاست يتلا تاطاشنلا ذيفنت ىلع رهسلا –
،هنييحتو يراقعلا لجسلا

 يف ةحوسمملا تاراقعلا ميقرت تايلمع روطت ةعباتم –
.يراقعلا لجسلا

 تاـــــــــمدـــــــخو قــــــئاثوــــــلاو ةـــــيــــــقاـــــــطبلا بــــــتكم فّلـــــكي *
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةيراقعلا تاظفاحملا

 تاقاطبلا نييحتو ءاشنإ تايلمع ريطأت ىلع رهسلا –
،ةيراقعلا

.ةيراقعلا تاظفاحملا تامدخ ذيفنت ريطأت –

 ةــــــيراقعلا تاــــظفاحملا ةــــطشنأ ةــــبقارم بــــــتكم فّلـــــكي *
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ليخادملا ةعباتمو

 رـيراـقـت دادـعإو ةـيراــقــعــلا تاــظــفاحملا ةــطشنأ ةــبــقارــم –
،ةيمّلسلا ةطلسلل اهغيلبتو كلذب

 تامدخ نع ةجتانلا قوقحلا ليصحت تايلمع ةعباتم –
 ةصاخلا تايعضولا دادعإو يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم
،كلذب

.ةيراقعلا تاظفاحملا لمع جهانم ديحوت ىلع رهسلا –

 يـــــــضارألا حــــــسم تاــــــعزانم ةــــــــحلصم فّلـــــــكت : ١١ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،يراقعلا ظفحلاو

 يـــــضارألا حـــــسمب ةـــــقلعتملا تاـــــعزانملا اـــــياضق ةـــــعباتم –
،ةصتخملا ةيئاضقلا تائيهلا مامأ يراقعلا ظفحلاو

 ةـــــــيريدملل ىرـــــخألا حــــــلاصملا عـــــم قـــــيسنتلاب ،ةـــــسارد –
.اهتعباتم نامضو ةملتسملا يواكشلاو ضئارعلا ،ةيئالولا

: )2( نيبتكم يف مظنتو

،ةيئاضقلا تاركذملاو ضئارعلا بتكم –

.ةيئاضقلا تاءارجإلا ةعباتم بتكم –

 ىلــــــع ،ةــــيئاضقلا تارـــــكذملاو ضئارـــــعلا بــــــتكم فّلـــــــكي *
: يتأي امب ،صوصخلا

 مامأ يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ةرادإ ليثمت نامض –
 ،ةصتخملا ةيئاضقلا تائيهلا

،ةيئاضقلا تاركذملاو ضئارعلا دادعإ –

 ةـــــيريدملل ىرـــــخألا حــــــلاصملا عـــــم قيــــسنتلاب ،ةــــــسارد –
.اهتعباتم نامضو ةملتسملا ىواكشلاو ضئارعلا ،ةيئالولا

 ىلــــع ،ةــــيئاضقلا تاءارــــــجإلا ةــــعباتم بـــــــتكم فّلــــــكي *
 : يتأي امب ،صوصخلا

،ةيئاضقلا تارارقلاو رماوألاو ماكحألا ذيفنت ةعباتم –

 تاذ اـــياضقلا يف نييـــئاضقلا نــــيدعاسملا عــــم قــــيـــسنتلا –
.يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمب ةلصلا

 ،فيشرألاو لاصتالاو ةنمقرلا ةحلصم ّفلكت : ٢١ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 يضارألا حسم ةطشنأ ةنمقرب ةقلعتملا جماربلا ذيفنت –
،يراقعلا ظفحلاو

 نيسحت ىلع لمعلاو همالعإو روهمجلا لابقتسا ميظنت –
،ةيمومعلا ةمدخلا

.ةيئالولا ةيريدملا قئاثوو فيشرأ رييستو ميظنت –

: بتاكم )٣( ةثالث يف مظنتو

،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ةطشنأ ةنمقر بتكم –

،لاصتالاو هيجوتلا بتكم –

.فيشرألا بتكم –

 ظــــفحلاو يـــضارألا حـــسم ةـــطشنأ ةــــنمقر بــــــتكم فّلـــــكي *
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،يراقعلا
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 ةـيريدملا ةــــطشنأب ةـــــقلعتملا ةــــــيمقرلا تاــــــنايبلا دادــــــعإ –
 اــــــهلالــــــغتساو يراــــــقعلا ظـــــــفحلاو يـــــضارألا حــــــسمل ةـــــــيئالوـــلا

،اهلدابتو

 لاجم يف ةيمّلسلا ةطلسلا اهرطست يتلا جماربلا ذيفنت –
،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ةطشنأ ةنمقر

 فــــــلتخمل ةــــــصصخملا يلآلا مالـــــــعإلا تازيـــــهجت ةـــــــنايص –
.لثمألا اهلالغتسا ىلع رهسلاو ،ةيئالولا ةيريدملا لكايه

 ،صوـــصــخلا ىلع ،لاــــصـــــــتالاو هيـــجوــتلا بتــــكم فّلـــــــكـي *
: يتأي امب

 ،روهمجلا هيجوتو لابقتسا ميظنت –

 نيسحتو نيلماعُتملاو ةرادإلا نيب لاصتالا لئاسو ريوطت –
،امهنيب ةقالعلا

.ةيمومعلا ةمدخلا نيسحت ىلع رهسلا –

: يتأي امب صوصخلا ىلع ،فيشرألا بتكم فّلكي *

،ةيئالولا ةيريدملا قئاثوو فيشرأ رييستو ميظنت –

 قئاثولا ليوـــحتو بــــيترت تاـــــيلمع ةـــــعباتمو ريـــــضحت –
.ةينعملا حلاصملا عم قيسنتلاب فيشرألل ةهجوملا

 ،صوصخلا ىلع ،ةماعلا لئاسولا ةحلصم ّفلكت : ٣١ ةداملا
: يتأي امب

 ةطلس تحت ،ةيئالولا ةيريدملا ةينازيم رييست نامض –
،يئالولا ريدملا

 لئاـــــــسوب ةـــــيئالولا ةــــيريدملا لـــــكايه دـــــيوزت ناــــــمض –
،اهتنايص ىلع رهسلاو ،لمعلا تازيهجتو

 ةــــــقلعتملا ةــــطشنألا ةــــيوهجلا ةـــــيريدملا عـــــم قيــــسنت –
 ةــعباتلا حــلاصملاو ةـــيئالولا ةـــيريدملا يــــمدختسم ريــــيستب
.اهل

: )2( نيبتكم يف مظنتو

،نيمدختسملا رييست قيسنت بتكم –

.ةبساحملاو لئاسولا بتكم –

 ىلـــــــع ،نيـــــمدـــــختسملا رـــييست قــــــــيسنت بــــتكم فّلــــــــــكي *
: يتأي امب ،صوصخلا

 ةمزاللا لغشلا بصانم يف ةيونسلا تاجايتحالا ريدقت –
 ،ةيئالولا ةيريدملل ةعباتلا حلاصملا فلتخمل نسحلا ريسلل
،ةيوهجلا ةيريدملل كلذب ريرقت دادعإو

 نيــــمدختسملا رــــييستب ةــــطبترملا تاـــــحارتقالا ميدــــقت –
،ةيوهجلا ةيريدملا عم اهذيفنت قيسنتو

 ةيعامتجالا ةايحلا يف رييغت لكب ةيوهجلا ةيريدملا غالبإ –
 تايعضوو مهتافلمل ّنيُحملا كسملاو ،نيمدختسملل ةينهملاو
،مهدادعت

 ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا جمارب ذيفنت يف ةكراشملا –
.ةيوهجلا ةيريدملا عم قيسنتلاب

 ،صوـــــصـــــخلا ىلع ،ةبــــساـــــحملاو لئاـــسولا بــتكم فّلكي *
: يتأي امب

 ،ةيئالولا ةيريدملا ةينازيم ذيفنت –

 ،ةيئالولا ةيريدملل ةعباتلا لكايهلا تاجايتحا ريدقت –
 كلذب ريرقت دادعإو ،ةيلاملاو ةينقتلاو ةيداملا لئاسولا نم
،ةيوهجلا ةيريدملل

 لئاسوب ةيئالولا ةيريدملل ةعباتلا لكايهلا ديوزت نامض –
،اهتنايص ىلع رهسلاو ،لمعلا تازيهجتو

 صاـــــــخشألا نـــــمأ راــــــطإ يف ةـــــيئاقولا رـــــيبادتلا ذاـــــختا –
 ةعباتلا لكايهلاو حلاصملا عيمج ىوتسم ىلع تاكلتمملاو
،ةيئالولا ةيريدملل

 ىوتسم ىلع اـــهلالغتسا ةــعباتمو تاـــــعوبطملا رـــــييست –
.ةيئالولا ةيريدملل ةعباتلا لكايهلا

ثلاثلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

 يذيفنتلا موسرملا نم ٩١ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم : ٤١ ةداملا
 قـــــــــفاوـــــملا ٣٤٤١ ماـــــــــع لّوألا عــــــيبر ١١ يف خّرؤـــــــــملا ٣٩٣–١2 مــــــــــــقر
 ماــــكحألا عـــيمج ىــــغلت ،هالــــعأ روـــــكذملاو ١2٠2 ةــــنس رـــــبوتكأ 8١
 كرـــتشملا يرازوــــلا رارــــقلا ماــــكحأ اـــميس ال ،رارــــقلا اذــــهل ةــــفلاخملا
 يذلا ٧١٠2 ةنس وينوي ٧2 قفاوملا 8٣٤١ ماع لاوش ٣ يف خّرؤملا

 ظفحلا تايريدمو ةلودلا كالمأ تايريدم بتاكمو حلاصم دّدحي
 .تايالولا ىوتسم ىلع يراقعلا

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

 ١١ قـــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ةــــجحلا يذ 2١ يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس ويلوي

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

 لامج ميهاربإ
يلاـســـك

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع
 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب
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 ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 مــــــيظنتلا دّدحـــــي ،٢٢٠٢ ةــــــنس وــــــيلوي ١١ قـــــــفاوملا
 ةــــــــظفاحمللو ةـــــــلودلا كالـــــــمأ ةـــــيشتفمل يلــــــخادلا
.مسق لك تايحالصو ماسقأ يف ةيراقعلا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

 يذ ٩١ يف خّرؤملا ٥٧2–١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نييعت نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا
،لّوألا ريزولا

 ٦2 يف خّرؤملا ١82–١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥١ يف خّرؤملا ٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥٩٩١ ةنس رياربف ٥١ قفاوملا ٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 ٥ يف خّرؤملا ٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤١٠2 ةنس ويلوي ٣ قفاوملا ٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خّرؤملا ٣٩٣–١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ١2٠2 ةنس ربوتكأ 8١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لّوألا عيبر ١١
 كالمألل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت دّدحي
،هنم ٧١و ٤١ ناتداملا اميس ال ،اهتايحالصو ةينطولا

 قفاوملا ١١٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 تاـــيشتفمل يلـــخادلا مـــيظنتلا دّدـــحي يذــــلا ١٩٩١ ةــــنس وــــينوي ٤
،يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ

: يتأي ام نارّرقي

 نـــــــم ٧١و ٤١ نيــــــتداملا ماـــــكحأل اــــــــقـــيبطت : ىلوألا ةداملا
 لّوألا عيبر ١١ يف خّرؤملا ٣٩٣–١2 مقر يذيفنتلا موسرملا

 ،هالعأ روــكذملاو ١2٠2 ةــــنس رـــــبوتكأ 8١ قــــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع
 كالمأ ةيشتفمل يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
.مسق لك تايحالصو ماسقأ يف ةيراقعلا ةظفاحمللو ةلودلا

لوألا لصفلا

ةلودلا كالمأ ةيشتفم

 ةـــــطلس تـــــحت ،ةــــلودلا كالـــــمأ ةــــيشتفم نوــــــكتت : ٢ ةداملا
 : ماسقأ )٥( ةسمخ نم ،ةيشتفملا سيئر

،ةلودلا كالمأ رييست مسق –

،ةلودلا كالمأ تامييقتو تاربخلا مسق –

 ةـــينطولا كالــــمألل ةــــعباتلا تاراــــقعلاب فارـــــتعالا مــــسق –
،ماعلا اهدرجو

،ةبساحملاو تاليصحتلا مسق –

.ةلودلا كالمأ ةيشتفم ةطشنأ ةنمقر مسق –

 ىلــــــــع ،ةــــلودـــــلا كالــــمأ رـــــييست مـــــسق فّلـــــــكي : ٣ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

،ةلودلا كالمأل دئاع وأ جتان لك ءاعو ديدحت –

 ،اهزاجنإو تالوقنملا عيب تايلمع ريضحت –

 ةــــعباتلا تاراـــقعلا رــــييست ةــــنمضتملا دوـــــقعلا رــــــيضحت –
.اهريمثتو ةلودلا كالمأل

 كالـــــمأ تاــــمييقتو تارـــــبخلا مــــسق فّلــــكي : ٤ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةلودلا

 تالحملا وأ ةيراقعلا قوقحلا وأ تاراقعلا مييقت لاغشأ –
 حـلاصم عـباـتــت يتــلا وأ ةــلودــلا كالــمأب ةــقــلــعــتملا ةــيراــجــتــلا
 ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةلودلا
،اهراجئتسا وأ اهئانتقا تايلمع ةلودلل

 ىلع ةيراجتلا تالحملاو تاراقعلا قوس روطت ةعباتم –
.كلذب ةينقت ليلاحتو ريراقت دادعإو يلحملا ىوتسملا

 ةـــــــعباتلا تاراــــــقعلاــب فارـــتـــعالا مـــــــســـق فّلـــــكــي : ٥ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ماعلا اهدرجو ةينطولا كالمألل

 راطإ يف ةينطولا كالمألل ةعباتلا تاراقعلاب فارتعالا –
 ،هكسمو ماعلا درجلا سيسأت

.اهنييحتو ةلودلا كالمأ تالمتشم تالجس كسم –

 ىلــــــع ،ةــــبساحملاو تالـــــيصحتلا مـــــسق فّلـــــــكي : ٦ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

،ةلودلا كالمأ ليخادمو قوقح ليصحتب مايقلا –

 ةــلودلا كالــمأل ةـــنياعملا قوـــقحلاو ىواـــتألا لــــك دادرــــتسا –
،اهليصحت لمتكي مل يتلا

 ةبساحملا دعاوق قفو تاداريإلا ةبساحم كسم ىلع رهسلا –
.ةيمومعلا

 كالـــــمأ ةـــيشتفم ةــــطشنأ ةــــنمقر مـــــسق فّلـــــكي : ٧ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةلودلا

 كالمأ ةيشتفم ةطشنأب ةصاخلا ةيمقرلا تانايبلا دادعإ –
،اهلدابتو اهلالغتساو ةلودلا

 لاجم يف ةيمّلسلا ةطلسلا اهرطست يتلا جماربلا ذيفنت –
.ةلودلا كالمأ ةطشنأ ةنمقر
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يناثلا لصفلا

ةيراقعلا ةظفاحملا

 ةــــــطلس تـــــحت ،ةـــــيراقعلا ةــــــظفاحملا نوـــــكتت : ٨ ةداملا
: )٥( ماسقأ ةسمخ نم ،يراقعلا ظفاحملا

،ةبساحملا تايلمعو عاديإلا مسق –

 مــــــيلستو ثوــــــحبلاو ةـــــيراقعلا ةـــــيقاطبلا كـــــسم مـــــــسق –
،تامولعملا

،ةيراقعلا تاميقرتلا مسق –

،يضارألا حسم مسق –

.ةيراقعلا ةظفاحملا ةطشنأ ةنمقر مسق –

 ،ةــــبساــــحملا تاـــيلـــمعو عادـــــيإلا مــــــــسق فّلـــــــــكي : ٩ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،رهشلا ضرغب ةعدوملا قئاثولا صحف –

 ةـــــــقلعتملا تالـــــيجستلا جاردإو عادــــــيإلا لـــــجس كـــــسم –
 ةصاخلا تالوصولا ميلستو هيف رهشلل ةعدوملا قئاثولاب
،كلذب

 ةمدقملا تامدخلا نع ةبترتملا موسرلاو قوقحلا ليصحت –
،ةيراقعلا ةظفاحملا فرط نم

 ةبساحملا دعاوق قفو تاداريإلا ةبساحم كسم ىلع رهسلا –
.ةيمومعلا

 ةـــــــيراـــــقعلا ةــــــيقاــــــطــبلا كــــــــسم مـــــــــسق فّلــــــــكي : ٠١ ةداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،تامولعملا ميلستو ثوحبلاو

،اهنييحتو ةيراقعلا ةيقاطبلا كسم –

،اهظفح ىلع رهسلاو ةرهشملا قئاثولا فيفصت ءارجإ –

 رــــــــهشلا تاـــــيلمعب ةــــــقلعتملا قــــــئاثولاو دوـــــــقعلا ظــــــفح –
،يراقعلا

 دادعإو تامولعملا تابلط نع ةبترتملا ثوحبلاب مايقلا –
 ةرهشملا قئاثولا نع خسن وأ تاجرختسم وأ تايعضولا لك
.تاقاطبلا نع وأ

 ىلــــع ،ةـــيراــقــعــلا تاــمــيـــقرـــتـــلا مــــســــق فـــّلــــــكـــي : ١١ ةداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا

 تاراقعلل يراقعلا ميقرتلاو يراقع لجس سيسأتب مايقلا –
 ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةيراقعلا رتافدلا ميلستو ةحوسمملا
،امهب لومعملا

 اقبط دوقعلل هؤاطعإ بجاولا يراقعلا رهشلا ءارجإ مامتإ –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 ةــــينيعلا قوــــــقحلل ةــــيراـــــقعلا رــــــتاـــفدــــلا ىلـــــــع قــــــيلعتلا –
 ةـــــعضاخلا تاراـــــقعلا ىلـــــع ةـــــسسؤملا ةـــــيراقعلا فـــــيلاكتلاو
 اذــــــــهل ةـــــقحاللا تاءارــــــجإلا عـــــيمج ىلـــــعو يراـــــقعلا مــــيقرتلل
.ميقرتلا

 ،صوــصخلا ىلع ،يـــضارألا حـــسم مــــسق فّلـــــكي : ٢١ ةداملا
 : يتأي امب

 حــسم راـــطإ يف ةــــملتسملا ةـــــيحسملا قـــــئاثولا لالـــــغتسا –
 ظفحلاو يضارألا حسمل ةيئالولا ةيريدملا نم ماعلا يضارألا
 ،يراقعلا

 دادــعإ تاــــيلمعب ةــــقلعتملا قــــئاثولاو تاـــــططخملا ظــــــفح –
 ،ماعلا يضارألا حسم

.ةيحسملا قئاثولل مئادلا نييحتلا نامض –

 ةــــــظفاحملا ةـــــطشنأ ةــــــنمقر مـــــــسق فّلــــــكي : ٣١ ةداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةيراقعلا

 ةــظــفاحملا ةــطشنأب ةصاخلا ةــيــمــقرــلا تاــناــيــبــلا دادــعإ –
،اهلدابتو اهلالغتساو ةيراقعلا

،ةيراقعلا ةظفاحملا قئاثوو فيشرأ ةنمقر –

 لاجم يف ةيمّلسلا ةطلسلا اهرطست يتلا جماربلا ذيفنت –
،يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ةطشنأ ةنمقر

ثلاثلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

 يذيفنتلا موسرملا نم ٩١ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم : ٤١ ةداملا
 8١ قــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع لّوألا عــــيبر ١١ يف خّرؤـــــملا ٣٩٣–١2 مــــقر
 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت ،هالعأ روكذملا ١2٠2 ةنس ربوتكأ
 دّدحُي يذلا ١٩٩١ ةنس وينوي ٤ قفاوملا ١١٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2
 .يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأ تايشتفمل يلخادلا ميظنتلا

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

 ١١ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع ةـــــجحلا يذ 2١ يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.22٠2 ةنس ويلوي

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

 لامج ميهاربإ
يلاـســـك

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع
 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب



٩٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١١
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماــع ةـجحلا يذ ٨يف خرؤــم كرـــتشم يرازورارــــق
 يرازوـــلا رارــقــلا لدـــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنس وـــيلوي ٧ قـــفاوملا
 ٣٤٤١ ماـــــع لوألا عــــــيبر ٧٢ يـــــــف خرؤــــــملا كرــــتــــــشـملا
 ةـــمئاق ددـــحي يذــــلا ١٢٠٢ ةــــنس رــــبمفون ٣ قـــــفاوملا
 حوتفملا ةبعصلا ةلمعلاب باسحلا تاقفنو تاداريإ
 ةعساتلا طسوتملا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل مساب
 ةــــــيلمعلا تاـــيفيكلا اذــــكو ،٢٢٠٢ نارـــهوب ةرــــشع
.هرييستل

––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

 ٦2 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥١ يف خرؤملا ٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥٩٩١ ةنس رياربف ٥١ قفاوملا ٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 ١2 يف خرؤملا ٤8-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٦١٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا ٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

 2١ يف خرؤملا ٥٧-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٧١٠2 ةنس رياربف ٩ قفاوملا 8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل ثادحإ
،هنم 22 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،نارهول ةرشع

 عيبر ٧2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ١2٠2 ةنس ربمفون ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لوألا

 حوتفملا ةبعصلا ةلمعلاب باسحلا تاقفنو تاداريإلا ةمئاق
 ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل مساب
،هرييستل ةيلمعلا تايفيكلا اذكو ،22٠2 نارهوب ةرشع

: يتأي ام نارّرقي

 نم ٦و 2 نيتداملا ماكحأ رارقلا اذه لدعي : ىلوألا ةداملا
 ٣٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا
 تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا ١2٠2 ةنس ربمفون ٣ قفاوملا

 ميظنت ةنجل مساب حوتفملا ةبعصلا ةلمعلاب باسحلا تاقفنو
 ،22٠2 نارهوب ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ

: يتأي امك ،هرييستل ةيلمعلا تايفيكلا اذكو

 اذهل حوتفملا ةبعصلا ةلمعلا باسح كيرحت متي : 2 ةداملا "
 باعلأ ميظنت ةنجل مساب ،يرئازج يمومع كنب يف ضرغلا
 رمأب ،22٠2 نارهوب ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا

 ةرادإلا ةنجل سيئر وأ ماعلا نيمألا وأ باعلألا ظفاحم نم حيرص
 موسرملا نم ٣2 ةداملا ماكحأل اقبط هضيوفت دعب ةنجلل ةيلاملاو
 8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج 2١ يف خرؤملا ٥٧-٧١ مقر يذيفنتلا
."هالعأ ةروكذملاو ٧١٠2 ةنس رياربف ٩ قفاوملا

 طسوتملا ضيبألا رـــحبلا باـــعلأ ظـــفاحم فــــلكي : ٦ ةداملا "
 تاـــيلمعلاو رــــيبادتلا ذــــيفنتب 22٠2 نارــــهوب ةرــــشع ةـــــعساتلا
 مـــيظنتلاو عـيرشتلل اـــقفو ،رارــــقلا اذــــه يف اــــهيلع صوــــصنملا
."امهب لومعملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ويلوي ٧ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 8يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةــــــيـنـقـتلا تاـــــفـصاوــملا ددــحــي ،٢٢٠٢ ةـــنـس وـــياــم ٨
 يرــــحـبلا دــــيـصلا تاـــجــتـنم عادـــيــتسا تاــيواـــــــحـل

.اهلقنو تايئاملا ةـيـبرــتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديصلا تاجتنملا و يرحبلا ديصلا ريزو نإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

 يف خرؤملا ١82–١2 مقر يساــئرـــلا موـــسرــملا ىــضـتـقــمب –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٣٦٣–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٥٩٩١ ةنس ربمفون ١١ قفاوملا ٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 8١
 ةيحلا تاناويحلل يرطيبلا شيتفتلا تايفيك ددحي يذلا

 يناويح لصأ نم ةيتآلا تاجوتنملا وأ ةيناويحلا تاجوتنملاو
،ممتملا ،يرشبلا كالهتسالل ةصصخملا

 يف خرؤملا 2٧٣–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو  –
 قلعتملاو 2٠٠2 ةنس ربمفون ١١ قفاوملا ٣2٤١ ماع ناضمر ٦
 ،فيلغتلا تايافنب

 يف خرؤملا ٩8١–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٠٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٥2٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٩١
 تاجوتنم ىلع ةقبطملا ةفاظنلاو ةحصلا ظفح ريبادت ددحي
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

ةضايرلاو بابشلا ريزو نع
ماعلا نيمألا
يبايط ناميلس

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربإ
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 ٤ يف خرؤملا ٤٦٤–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 قلعتملاو ٥٠٠2 ةنس ربمسيد ٦ قفاوملا ٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب

 يف خرؤملا ١8١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٠٠2 ةنس وـيــنوــي ٣2 قــفاوــملا ٩2٤١ ماــع ةــيـناـثــلا ىدامج ٩١
 نيمتنملا نيفــظوـملاب صاـخلا يساسألا نوناقلا نـمــضـتـملاو
،يرـحبلا دـيصلاب ةفلـكملا ةرادإلاـب ةــــصاـــخلا كالـسألا ىلإ

 يف خرؤملا ٩٩2–٦١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٦١٠2 ةنـس ربمـفون ٣2 قفاوملا 8٣٤١ ماع رفص ٣2

 ةسـمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوللا هذه فيظنت تارضحتسـم اذكو ةيئاذغلا داوملا

 يف خرؤملا 28–٠2 مـقر يذيـفـنتـلا موــسرــملا ىــضتـقـمبو – 
 ددحي يذـلا ٠2٠2 ةـنـس ليربأ لوأ قفاوملا ١٤٤١ ماع نابعش ٧

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 82١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام ١2 قفاوملا ١٤٤١ ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 يــف خرؤـــمـــلا كرـــتـشـــمـلا يرازوـــلا رارــــقــلا ىــضــتـقمــبو –
 ٠١٠2 ةنس ليربأ 82 قفاوملا ١٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١
 تافصاومب قلعتملا ينقتلا ماظنلا ىلع ةقداصملا نمضتملاو
 ةــــــيبرتو يرــــحـــبلا دـــــــــيصلا تاـــــــجتنم عادـــــيتسا تاـــــيواـــــح
،اهلقنو تايئاملا

 يــف خرؤــــمــلا كرـــتـشــملا يرازوــــلا رارــقــلا ىــضـتــقــمـبو –
 يذلا ١2٠2 ةنس ربوتكأ ١٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لوألا عيبر ٤2
 نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا ددحي
،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا ةدام

: يتأي ام ناررقي

 موــــــسرـــــملا نـــــــم ٠٣ ةداــــــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ٥2٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٩١ يف خرؤملا ٩8١–٤٠ مقر يذيفنتلا
 دــــــيدحت ىلإ رارـــــــقلا اذــــــه فدــــــــــهي ،٤٠٠2 ةــــــــنس وـــــــــيلوي ٧ قــــــــفاوملا
 يرحبلا ديصلا تاجتنم عاديتسا تايواحل ةينقتلا تافصاوملا

.اهلقنو تايئاملا ةيبرتو

 ديصلا تاجتنم ةفاك ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت : ٢ ةداملا
 نيزختلاو  عاديتسالا صخي اميف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

.عيبلاو لقنلاو

 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم عدوت : ٣ ةداملا
.ةيبشخ وأ ةيكيتسالب تايواح يف عابتو لقنتو نزختو

 اــــــهنيزختو ءاـــــقرزـــلا كاـــمسألا عادــــيتسا بـــــجي : ٤ ةداملا
 يفوتست ةيبشخ وأ ةيكيتسالب تايواح يف اهعيبو اهلقنو
 .رارقلا اذه يف ةروكذملا صئاصخلا

 تايوخرلاو تايرشقلاو ءاضيبلا كامسألا عاديتسا بجي
 تاــــــيواح يف اــــهعيبو اــــهلقنو اـــــهنيزختو دــــــلجلا تاـــــيكوشو
.رارـــقلا اذـــه يف ةروــــــكذملا صـــــئاصخلا يفوـــــتست ةـيكيتسالب

 جتنم ةعيبط بـــسح لــــمعتست يـــتلا ةـــــيواحلا عوـــــن ددـــــحي
 ريزولا نم ررقم بجومب ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا
.يرحبلا ديصلاب فلكملا

 ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم عاديتسا بجي : ٥ ةداملا
 يف اـهعيبو اـــهلقنو اـــهنيزختو رـــيدصتلل ةــــهجوملا تاــــيئاملا

.لبقتسملا دلبلا يف يراسلا ميظنتلا عم قفاوتت تايواح

 نــــــــيزختو فــــــــيفجتو لــــــــــسغو فــــــــــــيظنت بــــــــــــــجي : ٦ ةداملا
 ديصلا تاجتنمل ةهجوملا ةيبشخلاو ةـــيكيتسالبلا تاــــيواحلا
 لك نم يمحمو فيظن ناــــكم يف تاــــيئاملا ةـــيبرتو يرــــحبلا

.لامعتسا لك دعب ،ىودعلل ردصم

 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا وشتفم فلكي : ٧ ةداملا
 حلاصم عم قيسنتلاب رارـــــــقلا اذـــــــه ماــــــكحأ مارـــــــتحا ىلــــــع رــــــــهسلاب
.ةينعملا ىرخألا ةباقرلا

 تاــــــــيواحلل ةــــــــلكشملا داوــــــــــملا نوـــــــــكت نأ بــــــــــــجي : ٨ ةداملا
 ،تاـــــفاضملاو تاــــــنولملا اـــــــهيف اــــــمب ،ةيـــــــبشخلا وأ ةـــــــــيكيتسالبلا

 لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحملا تابلطتملاو ةقفاوتم
: صخي اميف اميس ال ،امهب

 تارـــيضحتلل ةـــيوضعلا تاــــفصاوملا ىلــــع رـــــيثأتلا مدـــــع –
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنمو

.ايئاميك ةطبثم نوكت نأ –

 تاجتنم عاديتسا تايواح عينصت متي نأ بجي : ٩ ةداملا
 اهعيبو اهلقنو اهنيزختو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا

.هب لومعملا ميظنتلل اًقفو

 حمسي امب ايئايزيف ةنيتم تايواحلا هذه نوكت نأ بجي
 ردقب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم ةيامحب اهل
 جلثلا راهصنا هايم فرص ماظنب اضيأ ةدوزم نوكتو ،فاك
.جراخلا وحن باذملا

 ديصلا تاجتنم عاديتسال تايواحلا عنص عنمي : ٠١ ةداملا
 اقالطنا اهعيبو اهلقنو اهنيزختو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

 عيرشتلل اقفو اهريودت مت كيتسالبلا نم ةيلوأ ةدام نم
.امهب لومعملا ميظنتلاو
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لوألا  قحلملا

يرحبلا ديصلا تاجتنم عاديتسال ةيكيتسالبلا تايواحلا ةعانص يف ةلمعتسملا داوملا تافصاوم

اهعيبو اهلقنو اهنيزخـتو تايئاملا ةيبرتو 

 :ةيئايزيفلا صئاصخلا-١

:)DHEP( ةفاثكلا يلاعلا ناليتييلوبلا ةدام نم ةعونصملا ةيكيتسالبلا تايواحلا-١-١

حتاف :نوللا

ةيئايزيفلا تافصاوملا

ةميقلاةيئايزيفلا تافصاوملا ةدحولا

 م °٣2 يف ةلتكلا مجح

aPM 8.١ ـب ردقت نيلتلا ةرارح ةجرد

راسكنالا ةرارح ةجرد

)عاطقنالا دنع( م °٣2ةرارح ةجرد دنع بذجلا ةمواقم

)dleiy( م °٣2ةرارح ةجرد دنع بذجلا ةمواقم

 م °٣2ةرارح ةجرد دنع )dozI(مداصتلا  ةمواقم

عاطقنالا دنع ديدمتلا

ءانثنالا لماعم

2٣± ٦٩  

<٥٤

>-٠٥

٠١-8١

٧2± ٥

<٥٤

<٠٠٦

٠٠2٠٥٤١-١

٣م / غك

°م

°م

aPM

aPM

m/J

%

aPM

  )PP( نيلبوربيلوبلا نم  تايواح لامعتسا اضيأ صخري ،)DHEP( ةفاثكلا يلاعلا ناليتيلوبلا نم تايواحلا لامعتسا ىلع ةدايز
.)ESP( عسوملا نيريتسيلوبلا وأ

 ةعانص يف ةلمعتسملا داوملا تافصاوم ددحت : ١١ ةداملا

 عاديتسال ةـــــلمعتسملا ةــــيبشخلاو ةــــــيكيتسالــــبلا تاــــــيواحلا

 اـــــهنيزختو تاـــــيئاملا ةـــــيبرتو يرـــــحبلا دــــــيصلا تاـــــــجتنم

 .رارـــــــــقلا اذــــــهب يــــناثلاو لوألا نيـــــــقحلملا يف اــــــهعيبو اــــــهلقنو

 خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٢١ ةداملا

 ٠١٠2 ةنس ليربأ 82 قفاوملا ١٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣١ يف

 تافصاومب قلعتملا ينقتلا ماظنلا ىلع ةقداصملا نمضتملاو

 ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم عاديتسإ تايواح
 .اهلقنو

 ةــّيـمسرــلا ةدــيرــجلا يـف رارــقــلا اذـــه رـــشــنـي : ٣١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ةنس ويام 8 قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٧ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

 يرحبلا ديصلا ريزو
ةيديصلا تاجتنملاو

يشتاولص نايفس ماشه

 ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينه ظيفحلا دبع دـمحـم
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 : )PP( نيلبوربيلوبلا ةدام نم ةعونصملا ةيكيتسالبلا تايواحلا -٢-١
.هقيزمت نكمي الو انرمو ،اكابسمو ،طشكلل امواقمو ادج ًابلص نوكي نأ بجي
حتاف :نوللا
: ةيئايزيفلا تافصاوملا

ةميقلاةيئايزيفلا تافصاوملا ةدحولا

ةفاثكلا

aPM 8.١ يف )TDH( نيلتلا ةرارح ةجرد

)taciV(نيلتلا ةرارح ةجرد

راسكنالا ةرارح ةجرد

)عاطقنالا دنع( م°٣2 ةرارح ةجرد دنع بذجلا ةمواقم

)dleiY( م°٣2 ةرارح ةجرد دنع بذجلا ةمواقم

م°٣2 ةرارح ةجرد دنع )dozI( مداصتلا ةمواقم

عاطقنالا دنع ديدمتلا

ءانثنالا لماعم

١٩.٠-٠٩.٠

٠٧-٠٦

8٤١-2٥١

>-٠٣

٦١-22

2٧٣-٣

٠8٣

٠٥2-٠٠٤

٠٠٤١-٠٠٠١

٣م / غك

°م

°م

°م

aPM

aPM

m/J

%

aPM

:)ESP( عسوملا نيريتسيلوبلا ةدام نم ةعونصملا ةيكيتسالبلا تايواحلا -

 نم وأ )AP( ديمايلوبلا ةدام نم لكشتي اهيمحي طيرشب ةاطغم ،عسوملا نيريتسيلوبلا نم تايواحلا نوكت نأ بجي
 نيلثألاريميلوبوك ،)TEP( تيلاثفيرت نيليتيلوبلاو ،)PP( نيلبوربيلوبلاو )EP( ناليتيلوبلا ةيساسأ داوم نم كرتشم بكرم
.ىوقملا قرولا وأ قرولا ،موينميلألا ،)HOVE( كيلينيفلا لوحك

ةميقلاةيئايزيفلا تافصاوملا ةدحولا

)ةلتكلا مجح( ةفاثكلا

هوشتلا نم %٠١ ـل صيلقتلا طغض

بذجلا ةمواقم

ءانثنالا ةمواقم

يرارحلا ليصوتلا

يقفألا يرارحلا ديدمتلا لماعم

ةرارحلا ريثأت تحت داعبألا رارقتسا

٣م / غك

2mm/N

2mm/N

2mm/N

km/W

k/I

°م

30 

0.25 – 0.20 

0.48 – 0.30 

0.57 – 0.33 

0.035 – 0.031 

 5-10 7-5  

100-75

 20 

0.16 — 0.11 

0.35  —  0.17 

0.39  —  0.15 

 0.036 – 0.033 

 5-10 7-5  

100-75

.AN ٦١٦٣١ يرئازجلا رايعملا رظنأ : ةيكيتسالبلا تايواحلا تاسايق تافصاوم -٢

.يجولونكتلا روطتلل اًقفو ريياعملا هذه ريغتت دق :  ةظحالم

,NANA 13616,NA 15078,NA 15188,NA 15195,NA 15180 : ةيسايقلا رداصملا - ISO 472



٩٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١١
25م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨

 يناثلا قحلملا

 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم عاديتسال ةيبشخلا تايواحلا ةعانص يف ةلمعتسملا داوملا تافصاوم
اهعيبو اهلقنو اهنيزختو

:ةيتآلا بشخلا عاونأ دحأ نم تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنمل ةهجوملا ةيبشخلا تايواحلا ةعانص بجي –

 ،بلدلا ،عئاشلا نازلا ،يجرحلا ربونصلا ،يرحبلا ربونصلا ،سالقودلا ،بونتلا ،بونتلا ،نارملا ،درشلا ،ءانتسكلا ،طولبلا
،زوجلا ،فاصفص ،رادرد ،ةلوتبلا ،نوتيزلا ،دغنلا ،فاصفص وأ روح

 اهلقنو اهنيزختو تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم عاديتسا تايواح ةعانصل لمعتسملا بشخلا نوكي نأ بجي –
،اغوبصم وأ اعملم نوكي نأ ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،بجي الو ،ىرخأ ةجلاعم يأ وأ ةيئايميك ةجلاعم يأل عضخي مل ايعيبط ،اهعيبو

،نفلجملا وأ أدصلل مواقملا ذالوفلا نم طبر رصانع ةطساوب ةيبشخلا تايواحلا عيمجت نوكي نأ بجي –

: يتأي امك داعبألاو تافصاوملا بسح ةيبشخلا تايواحلا عينصت بجي –

،لقنلا ءانثأ قالزنالا نم هعنمو سدكتلاب قودنصلل هاندأ لكشلا يف ةحضوملا فاوحلا حمست نأ بجي *

.ةعبرألا بناوجلا ىلع ىرسيلا ةهجلا ىلع ةنّيبملا ةلخادتملا فاوحلا دجوت نأ بجي *

.يبشخلا ةيواحلا عاق لكيه زيزعت لجأ نم هتيبثت عنصملل نكمي ،يرايتخا طقنملا عطاقتملا حوللا نوكي –

٥8 = H d، mm 8 = e، mm = ٠٠١ c ، mm = ٠٤ b ، mm = ٠٠٤ a، mm = ٠٥٧ mm : نيأ

h = hauteur  libre dépondant du fabriquant, elle ne doit en aucun cas, dépasser 20 mm.

.لمعتسملا بشخلا عون بسح مم ٠١و 8 نيب حوارتت حاولألا ةكامس –

.يجولونكتلا روطتلل اقفو رايعملا اذه ريغتي دق : ةظحالم

AN ٦١٦٣١ : ةيسايقلا رداصملا  –
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ةطحم - رئازجلا - ٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّـيمسرلا ةعبطملا

كالسألا

نيفظوملا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نوفرصتملا -
ةمجارتلا - نومجرتملا -
نويلاملا نوققدملا -
طبضلا باّتك -
يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا -
تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا -
نيفرصتملا ودعاسم -
يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم -
تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا ودعاسم -


ةرادإلا وقحلم -
يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا -
طبضلا باّتك ءانمأ -
نويرادإلا نوبساحملا -


باّتكلا -
ةرادإلا ناوعأ -






نوينهملا لامعلا -
ةارايسلا وقئاس -
باّجحلا -







ديلج ةزمح -
يحابر دمـحم -
بلاط ريمس -








رونب فسوي -
ظيفح دمـحم -
ليدن نيدلا رون -




ةرمنوب ةديرف -
 ءارهزلا ةمطاف -

يرهاز
قيقر ةنيدم -


نيدلا رون -
شوشمحوب 
ةغوغ لامك -
 نـــــــيدــــــــلا حالص -

ينامحر







دوادوب بنيز -
يراـحـب نــمــيأ -
دمـحم جاح ماهلإ -








يدوعس سينأ -
 لالب ىفطصم -

يرومز
ةيحام ةزمح -


يساق ةيديل -
تافلخ ةليمج -
رامخ ةزمح -




زاعو دـمحم -
يكم دومحم -
يداحوب ديرف -

ةرادإلا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا







نيدلا رون -
 يناميلسوب 
ديدح ةسين -
يواسوم يلع -






نيدلا رون -
يناميلسوب 
ديدح ةسين -
يواسوم يلع -


نيدلا رون -
يناميلسوب 
ديدح ةسين -
يواسوم يلع -


نيدلا رون -
يناميلسوب 
ديدح ةسين -
يواسوم يلع -







عازو ةميلس -
ةباغوب ةراس -
دزاق نيدلا رون -








عازو ةميلس -
ةباغوب ةراس -
دزاق نيدلا رون -




عازو ةميلس -
ةباغوب ةراس -
دزاق نيدلا رون -




عازو ةميلس -
ةباغوب ةراس -
دزاق نيدلا رون -

ناجللا

?





1 مقر







2 مقر







3 مقر







4 مقر

 ،يناميلسوب نيدلا رون دّيسلا ،ةبساحملا سلجم يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا سأري
.لئاسولاو ةرادإلا ريدم

ةبساحملا سلجم

 ةـــيرادإلا ناـــجللا ةـــليكشت دـــيدجت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس وـــيلوي ٢١ قــفاوـــملا ٣٤٤١ ماـــــع ةجحلا يذ ٣١يف خّرؤــــم ررـــقم
.ةبساحملا سلجم يفظوم كالسأب ةصتخــــملا ءاضعألا ةيواستملا

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

 ءاـــضعألا ةـــيواستملا ناـــجللا ةـــليكشت ددـــــــجت ،22٠2 ةنس ويلوي 2١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٣١ يف خّرؤــــم ررــــقم بـــــجومب
: يتآلا لودجلا قفو ،ةبساحملا ســـــلجم يــــفظوم كالـــسأب ةـــصتخملا


