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ةنسةنس

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



ةيميظنت ميسارم

 ةــــيوهجلا سرادــــــملا مــــيظنت ددـــحي ،32٠2 ةــــنس سراـــم ٤ قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ناـــبعش 11 يف خّرؤــــم 38-32 مــــقر يذــــيفنت موـــسرم
........................................................................................................................................اهريس تاـــيفيكو نيـــــماحملا نـــــيوكتل

 ٤81-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي ،32٠2 ةنس سرام ٤ قـــفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 11 يف خّرؤم ٤8-32 مقر يذيفنت موسرم
 ةينقتلا ةقداصملاب ةصاخلا سيياقملاو تاءارجإلا ددحي يذلا 9٠٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج 71 يف خّرؤملا

......................................................................اهقيبطت تايفيك اذكو روهمجلل ةحوتفملا ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملا ىلع ةينمألاو

 ضرأ ةعطق فينصت ءاـــغلإ نــمضتي ،32٠2 ةـــنس سراــــم ٤ قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع ناـــبعش 11 يف خّرؤــــم ٥8-32 مــــقر يذـــــيفنت موــــسرم
.......................ينطولا كردلا ةقرف رقم زاجنإل ةهجوم ،ةريوبلا ةيالو ،ولابغأ ةيدلب ،لحاسلا داو ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات

 ةعبات ضرأ ةعطق فينصت ءاغلإ نمضتي ،32٠2 ةــنس سراـم ٤ قـــفاوملا ٤٤٤1 ماـــــع ناـــبعش 11 يف خّرؤم 68-32 مقر يذيفنت موسرم
...............................................يسردم عّمجم زاجنإل ةهجوم ،ةريوبلا ةيالو ،ولابغأ ةيدلب ،لحاسلا داو ةينطولا كالمألا ةباغل

 ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت ءاغلإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 11 يف خّرؤم 78-32 مقر يذيفنت موسرم
..........)طاوغألا - ةفلجلا( 1 مقر ينطولا قيرطلا ةيجاودزا عطقم زاجنإل ةهجوم ،ةفلجلا ةيالو ،ةفلجلا ةيدلب ،ءابلا نس ةينطولا كالمألا

 صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي ،32٠2 ةنس سرام ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 11 يف خّرؤم 88-32 مقر يذيفنت موسرم
............................”ةيرصبلا ةيعمسلا تاسسؤملل ةصصخملا موسرلا صيصخت قودــنص'' هناونع يذلا 2٠3-1٥٠ مقر صاخلا

 372-79 مقر يذيفنتلا موسرملا لدعي ،32٠2 ةنس سرام ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 11 يف خّرؤم 98-32 مقر يذيفنت موسرم
                ةيديلقتلا ةعانصلا زئاوج حنم طورش ددحي يذلا 7991 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 81٤1 ماع لوألا عيبر 61 يف خرؤملا

................................................................................................................................................................كلذ تايفيكو فرحلاو

 يف ينقتلا نيوــــكتلا ةسردم ءاشنإ نمضتي ،32٠2 ةنس سرام ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 11 يف خّرؤم ٠9-32 مقر يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................ىسرملا يف تايئاملا ةــــيبرـتو يرـحبلا دـيصلا

ةّيدرف ميسارم


 ةيرــيدــمــب فــلـكــم تاـسارد رــيدم ماــهم ءاـــهنإ نــمضتي ،32٠2 ةـــنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةساـئرـــب تاراـــطإلا

 ىدل نيماع باّتك ماــهم ءاـــهنإ نانــمضتي ،32٠2 ةـــنس رياربف 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر

.............نيتيدلبل نيماع نيبتاك ماــهم ءاـــهنإ نــمضتي ،32٠2 ةـــنس رياربف 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم يبئان ماــهم ءاهنإ نــمضتي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................1 نارهو ةعماجب ماــهم ءاـــهنإ نــمضتي ،32٠2 ةـــنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............تاعماجب تايلك ءادمع ماهم ءاـــهنإ نــمضتي ،32٠2 ةـــنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةضايرلاو بابشلل بدتنم ريدم ماهم ءاـــهنإ نــمضتي ،32٠2 ةـــنس رياربف 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................رئازجلا ةيالو يف هـللا دبع يديسل ةيرادإلا ةعطاقملاب

 ةقاطلا ةرازوب تاسارد سيئر نييعت نــمضتي ،32٠2 ةـــنس رياربف 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................مجانملاو

............ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نــمضتي ،32٠2 ةـــنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........ةملاق ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نــمضتي ،32٠2 ةـــنس رياربف 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٤١٢١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٥ 2
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 ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نــمضتي ،32٠2 ةـــنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................ةعينملا ةيالو يف ءانبلاو

.......................لقنلا ةرازوب نييعتلا نانــمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

.......تايالولا ضعب يف لقنلل نيريدم نييعت نــمضتي ،32٠2 ةـــنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

........يزيليإ ةيالو يف ليغشتلا ريدم نييعت نــمضتي ،32٠2 ةـــنس سرام لوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم


ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

 ماـــع ةــيـناــثــلا ىداـــمــج 7 يــف خرؤـــمــلا رارـــقـلا لدـــعــي ،32٠2 ةـنـس يـفــناــج 12 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ةـــيـناـــثـلا ىداـــمـج 82 يـف خرؤـــم رارــق
................................ةيمستلا ةداعإ وأ ةيمستلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا 3٤٤1

 ويلوي 31 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 8 يف خّرؤم رارق
.............................................................ةلشنخل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ىدل ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يـــفناج ٤2قــــفاوملا ٤٤٤1 ماع بــــجر 2يف خّرؤـــم كرــــتشم يرازو رارــــق
.................................................................................................................................................................................................ةيدملا ةعماج

 ىدل ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2قفاوملا ٤٤٤1 ماع بــــجر 2يف خّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارـــــق
...............................................................................................................................................................................راردأ ةـعـماـج

 ىدل ثحبلل ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...........................................................................................................................نارهوب ةيجولويبلا مولعلا يف ايلعلا ةسردملا

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 12 يف خّرؤم رارق
..................................................................ءاصحإلل ينطولا سلجملا بتكم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82

 ينطولا ناويدلل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥1 يف خّرؤم رارق
...............................................................................................................................................................................تايئاصحإلل

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

 ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٤1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠2 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................................................تابذبذلل ةينطولا

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يـف خرؤــمـلا رارـــقــلا لدـــعــي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62 قـفاوـمـلا ٤٤٤1 ماـــع ةيناثلا ىداــمـــــج 2 يـف خّرؤــــم رارـــق
..........................ةنيطنسق ةيالو ،ةنيطنسقل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٢١
3م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٥
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ةعانصلا ةرازو

 سرام 22 قفاوملا 3441 ماع نابــعـش 91  يـف خرؤمـلا رارــقـلا لدــعـي ،32٠2 ةـنـس يفناج ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع بــــجر 3 يف خّرؤــم رارــق
...............................................................دامتعالل ةيرئازجلا ةئيهلا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا 2202 ةنس

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو


 ةنس ويام 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاّوش 91 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف خّرؤـــم رارــــق
.................................................................................ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناوـــــــيدلا ةرادإ ســــــلجم ءاــــــضعأ نييــــــعت نمضتملاو 12٠2

 1٤٤1 ماــع ةــــجحلا يذ 21 يف خرؤـــــملا رارـــــقلا لّدـــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمسيد 91قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤـــم رارــــق
 نيسحتو يعانطصالا حيقلتلل ينطولا زــكرملا ةرادإ ســلجم ءاــــــضعأ نييــــــعت نـــــمضتملاو ٠2٠2 ةــنس تـــشغ 2 قــفاوملا
......................................................................................................................................................................................تالالسلا

 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٥ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،32٠2 ةنس يفناج ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 22 يف خرؤم رارق
......................................................تاباغلل ةينطولا ةسردملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمفون ٠1

 ٤٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـــج 71 يـف خرؤمـلا رارــقـلا لدــعـي ،32٠2 ةـنـس يفـناـج 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماـــع ةيناثلا ىداـــمـج 62 يف خّرؤــم رارــق
........................كرتشملا ناهرلاو ليخلا قابس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 2202 ةنس رـبمـسيد 11 قـفاوملا

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٠3 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازول ةيمومعلا
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ةيميظنت ميسارم
 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 2 يف خرؤملا 222-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1991 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 21٤1 ماع مرحم
 ةنهم يف ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلا دصق نيوكتلا ميظنت
،ةاماحملا

 يف خرؤملا 313-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا 1991 ةـــــنس رــــــبمتبس 7 قـــــفاوملا 21٤1 ماـــــع رـــــفص 82
 فرصلاب نورــمآلا اــــهكسمي يتلا ةــــبساحملا تاءارــــجإ ددـــحي
 لدــــــعملا ،اـــــهاوتحمو اــــــهتايفيكو نوـــيمومعلا نوــبساحملاو
 ،ممتملاو

 يف خرؤملا 13٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 6991 ةنس ربمفون ٠3 قفاوملا 71٤1 ماع بجر 91
 تاــــــــسسؤملا يف تاــــــباسحلا يـــــــظفاـــــحم نييـــــــــعت تاــــــيفيكب
 ثحبلا زكارمو يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

 ةيمومعلا نيواودلاو يعامتجالا نامضلا تائيهو ةيمنتلاو
 رــــــيغ ةــــيمومعلا تاـــــسسؤملا اذـــــــكو يراــــــجتلا عــــــباطلا تاذ
،ةلقتسملا

 يف خرؤملا 233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا ٥2٤1 ماع ناضمر ٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

 ٤ يف خرؤملا 81-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـــضتقمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس رياني ٥2 قفاوملا 63٤1 ماع يناثلا عيبر
 ةداــــهش ىلــــع لوــــصحلل نــــيوكتلاب قاــــحتلالا تاــــيفيك ددــــحي
،ممتملاو لدعملا ،ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 33 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ربوتكأ 92 قفاوملا ٤3٤1 ماع ةجحلا يذ ٤2 يف خرؤملا 31-7٠

 اذـــه فدـــهي ،ةاــماحملا ةـــنهم مــــيظنت نــــمضتملاو 31٠2 ةــــنس
 نيــــماحملا نــــيوكتل ةــــيوهجلا سرادــــملا مـــيظنت ىلإ موـــسرملا

 سرادـــملا'' صـــــنلا بــــلص يف ىـــــعدت يــــتلا ،اـــهريس تاـــيفيكو
.''ةيوهجلا

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

 تاسسؤم نيماحملا نيوكتل ةيوهجلا سرادملا :٢ ةّداملا
 ةــيصخشلاب عــتمتت يراـــجتو يــــعانص عــــباط تاذ ةـــيمومع
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا

 ماـــع ناـــبعش ١١ يف خّرؤــــم ٣٨-٣٢ مــــقر يذــــيفنت موـــسرم
 مــــيظنت ددـــحي ،٣٢٠٢ ةــــنس سراـــم ٤ قـــــفاوملا ٤٤٤١
 تاـــيفيكو نيـــــماحملا نـــــيوكتل ةــــيوهجلا سرادــــــملا

.اهريس

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 22 يف خرؤملا ٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

 ماع ناضمر ٠2 يف خرؤملا 9٥-٥7 مقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
 نوـــناقلا نـــمضتملاو ٥791 ةـــنس رــــبمتبس 62 قـــفاوملا ٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

 ىلوألا ىدامج 22 يف خرؤملا 1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوـــناقلا نــــمضتملاو 8891 ةـــنس رــــياني 21 قـــــفاوملا 6٠٤1 ماــــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا

 ماع مرحم ٤2 يف خرؤملا 12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةــــبساحملاب قـــلعتملاو ٠991 ةــــنس تــــشغ ٥1 قــــفاوملا 11٤1
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 61٤1 ماع رفص 91 يف خرؤملا ٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،ةـــــبساحملا ســـــلجمب قــــــلعتملاو ٥991 ةـــــنس وــــــيلوي 71 قـــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

 ةدعقلا يذ ٥1 يف خرؤملا 11-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ماظنلا نمضتملاو 7٠٠2 ةنس ربمفون ٥2 قفاوملا 82٤1 ماع
،لدعملا ،يلاملا يبساحملا

 ماع بجر 61 يف خرؤملا 1٠-٠1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ريبخلا نهمب قلعتملاو ٠1٠2 ةنس وينوي 92 قفاوملا 13٤1
 لدعملا ،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا

 ،ممتملاو

 ةجحلا يذ ٤2 يف خرؤملا 7٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميظنت نمضتملاو 31٠2 ةنس ربوتكأ 92 قفاوملا ٤3٤1 ماع
 ،هنم 33 ةداملا اميسال ،ةاماحملا ةنهم

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت
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 يف ةرادإلا ىلع ةقبطملا دعاوقلل ةيوهجلا سرادملا عضخت
.ريغلا عم اهتقالع يف ةيراجتلا دعاوقللو ،ةلودلا عم اهتقالع

 ظفاح ،لدعلا ريزو ةياصو تحت ةيوهجلا سرادملا عضوت
.ماتخألا

 اــــــهتادادتماو ةـــــيوهجلا سرادــــــملا تارـــــــقم ددــــــحت :٣ ةّداملا
 .يذيفنت موسرم بجومب ةيميلقإلا

 نيوكتلا نامض ةمهم ةيوهجلا سرادملا ىلوتت :٤ ةّداملا
 ةءافكلا ةداهشل مهريضحتو نيماحملا ةبلطلل صصختملا

 ىوتسملا نيسحتو رمتسملا نـــيوكتلا اذـــكو ةاـــماحملا ةـــنهمل
.نيسرامملا نيماحملا ةدئافل

: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ىلوتت ،راطإلا اذه يفو

،نيماحملا ةبلطلل صصختملا نيوكتلا جمارب ذيفنت –

 ةدئافل ىوتسملا نيسحتو رمتسملا نيوكتلا جمارب دادعإ –
 ،نيسرامملا نيماحملا

 لوانتت ةيسارد مايأو تاءاقلو تارضاحمو تاودن ميظنت –
،ةينوناق عيضاوم

،اهماهمب ةلص تاذ تاروشنمو تاساردو ثوحب دادعإ –

 تالاجملا يف قيقدتلاو ليلحتلاو ثحبلا تاطاشن ريوطت –
،ةينوناقلا

 ةلثامملا تاسسؤملا عم لدابتو نواعت تاقالع ةماقإ –
.ةيبنجألاو ةينطولا

 لصاوتم نيوكت تارود نامض ةيوهجلا سرادملا نكمي امك
 ةصاخلا وأ ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلا يمدختسم ةدئافل
 بجومب ةددحملا تايفيكلا بسح كلذو ،نييئاضقلا ناوعألاو
.ةصاخ تايقافتا

يناثلا لصفلا
اهريسو ةيوهجلا سرادملا ميظنت

 اهّريسيو ،ةرادإ سلجم ةيوهج ةسردم لك ريدي :٥ ةّداملا
.يجوغاديبو يملع سلجمب دوزتو ،ريدم


لوألا مسقلا
ةرادإلا سلجم

 ،لدعلا ريزو هسأري يذلا ةرادإلا سلجم نوكتي :٦ ةّداملا
: نم ،هلثمم وأ ،ماتخألا ظفاح

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

 هصاصتخا ةرئاد يف عقي يذلا يئاضقلا سلجملا سيئر –
،ةيوهجلا ةسردملا رقم

،نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتالا نع )3( نيلثمم ةثالث –

.ةذتاسألا كلس نم نيبختنم )2( نينثا نيلثمم –

 ســـلجم تاـــعامتجا يف ةــــيوهجلا ةــــسردملا رـــــيدم كراـــــشي
.هتنامأ ىلوتيو ،يراشتسا توصب ةرادإلا

 نأ هنأش نم صخش يأ ريشتسي نأ ةرادإلا سلجم نكمي
.لامعألا لودج يف ةجردملا لئاسملا يف هتءافك مكحب هديفي

 ريزو نم رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأ ّنيعي :٧ ةّداملا
 ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا

 نومتني يتلا تائيهلاو تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةدحاو
.اهيلإ

 بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يفو
 نــــم ةــيقبتملا ةدـــملل دــــيدجلا وـــضعلا هــــفلخيو ،اــــهسفن لاــــكشألا
.ةيوضعلا

 ةقلعتملا لئاسملا عيمج يف ةرادإلا سلجم لوادتي :٨ ةّداملا
 : يتأي اميف اميسالو ،اهريسو ةيوهجلا ةسردملا ميظنتب

 ،صصختملا نيوكتلا جمارب ذيفنت –

 ىوتسملا نيسحتو رمتسملا نيوكتلا جمارب عيراشم –
 ،نيسرامملا نيماحملل

،ةيلودلاو ةينطولا لدابتلاو نواعتلا جمارب عيراشم –

 ةليصحلاو ةيوهجلا ةسردملل ةيريدقتلا ةينازيملا عورشم –
،ةيلاملا

 يملعلا سلجملا هّدعي يذلا يمييقتلا يملعلا ريرقتلا –
 ،يجوغاديبلاو

 ،اهتئيهت وأ ةسردملا عيسوت عيراشم –

،اهريجأت وأ تاراقعلا ءانتقا –

،ةيوهجلا ةسردملل يلخادلا ميظنتلا عورشم –

 ضرعي يذلا ،ةيوهجلا ةسردملل يلخادلا ماظنلا عورشم –
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ةقفاوم ىلع

 نيـــــسحتو رـــــمتسملاو صصـــــختملا نـــــيوكتلا فــــيلاكت –
،ىوتسملا

 سرادـــــملا اـــــهمدقت يـــتلا ةــــفلتخملا تاــــمدخلا ةرـــــيعست –
،اهماهم راطإ يف ةيوهجلا

 ،تاقفصلاو تاقافتالاو تايقافتالاو دوقعلا –

،اياصولاو تابهلا لوبق –

 اهتاباسحو ةيوهجلا ةسردملل يونسلا رييستلا ريرقت –
،ةيعامتجالا

.ةيوهجلا ةسردملا طاشن ريرقت –
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 رييستلا نامضب ةيوهجلا ةسردملا ريدم فلكي :٤١ ةّداملا
 ،صوصخلا ىلع ،ةفصلا هذهب فلكيو ،ةيوهجلا ةسردملل لثمألا

 : يتأي امب

 ذيفنت نامضو ةرادإلا سلجم تاعامتجا لاغشأ ريضحت –
،هتالوادم

 ،صصختملا نيوكتلا جمارب ذيفنت جهانمو تايلآ حارتقا –

 نيــــسحتو رــــمتسملا نـــــيوكتلا جــــمارب عـــــيراشم حارــــتقا –
 ،ىوتسملا

،ةيوهجلا ةسردملل يلخادلا ميظنتلا عورشم حارتقا –

 ،ةيوهجلا ةسردملل يلخادلا ماظنلا عورشم حارتقا –

 ةــــينطولا لداــــبتلاو نواــــــعتلا جــــــمارب عـــــيراشم حارــــــتقا –
،ةيلودلاو

 نيسحتو رمتسملاو صصختملا نيوكتلا فيلاكت حارتقا –
،ىوتسملا

 سرادملا اهمدقت يتلا ةفلتخملا تامدخلا ةريعست حارتقا –
،اهماهم راطإ يف ةيوهجلا

 ىلع هضرعو ةيوهجلا ةسردملا ةينازيم عورشم دادعإ –
،هيلع ةقفاوملل ةرادإلا سلجم

،ةيوهجلا ةسردملل ةيلاملا تاباسحلا دادعإ –

،ةيوهجلا ةسردملا تاطاشن نع يونسلا ريرقتلا دادعإ –

 ةسردملا يمدختسم عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا ةسرامم –
 ىرخأ ةقيرط ررقتت مل نيذلا نيمدختسملا فيظوتو ةيوهجلا
،هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،مهنييعتل

 مهماهم ءاهنإو نيتقؤملاو نيمئادلا نيمدختسملا فيظوت –
 ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط

 تاقافتالاو دوقعلاو تايقافتالاو تاقفصلا عيمج ماربإ –
،هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف

 لامعأ عيمج يفو ءاضقلا مامأ ةيوهجلا ةسردملا ليثمت –
،ةيندملا ةايحلا

 ةــيوــهجلا ةسردملا تادارــيإو تاــقــفــن عــيــمــجـــب مازـــتـــلالا –
.اهذيفنتو اهفرصب رمألاو

 ىلع دعاسي ريبدت يأ ةيوهجلا ةسردملا ريدــم ذــخــتــي اــمــك
.اهريس نسحو ةسردملا لكايه لمع ميظنت

 ةينازيم فرصب يسيئرلا رمآلا وه ةيوهجلا ةسردملا ريدم
.ةيوهجلا ةسردملا

 هماهم ءادأ يف ةيوهجلا ةسردملا ريدم دعاسي :٥١ ةّداملا
: هتطلس تحتو

 نم يتلا ريبادتلا لك حرتقيو ةرادإلا سلجم سردي امك
.ةيوهجلا ةسردملا ريس نيسحت اهنأش

 )2( نيترم ةيداع ةرود يف ةرادإلا سلجم عمتجي :٩ ةّداملا
 نأ هنكميو .هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،لقألا ىلع ،ةنسلا يف

 وأ هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي
.هئاضعأ )2/3( يثلث وأ ةيوهجلا ةسردملا ريدم نم بلطب

 حارتقا ىلع ءانب لامعألا لودج ةرادإلا سلجم سيئر ددحي
.ةيوهجلا ةسردملا ريدم

 ةسمخ لبق لامعألا لودجب ةبوحصم تاءاعدتسالا لسرت
 .عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥1( رشع

 نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه ضفخيو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي

 روــضحب الإ ةرادإلا ســــــلجم تالوادـــــم حـــــصت ال :٠١ ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/3( يثلث

 ةينامثلا لالخ رخآ عامتجا دقعي ،باصنلا لمتكي مل اذإو
 ،ذــــئنيح ،ةرادإلا ســـــلجم تالوادـــم حــصتو ،ةـــــيلاوملا ماـــــيأ )8(
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم

 تاوصأل ةطيسبلا ةيبلغألاب ةرادإلا سلجم تارارق ذختت
 نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا

.احجرم سيئرلا توص

 هعّقوي رضحم يف ةرادإلا سلجم تالوادم نّودت :١١ ةّداملا
 رشؤيو همّقري صاخ لجس يف لجستو ،نورضاحلا ءاضعألا

.ةيوهجلا ةسردملا ريدمو ةرادإلا سلجم سيئر هعّقويو هيلع

 ظـــــــفاح ،لدـــــعلا رـــــيزو ىلإ تاـــــعامتجالا رــــــضاحم لـــــــسرت
 ينطولا داحتالا سيئر ىلإ اهنم ةخسن غّلبتو ،اروف ،ماتخألا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وضع لك ىلإو نيماحملا تامظنمل
.عامتجالا خيراتل يلاوملا رهشلا لالخ

 لـــــــــجأ يف ةذــــــــفان ةرادإلا ســــــــلجم تالوادـــــــــم نوــــــــكت :٢١ ةّداملا
 تاعامتجالا رضاحم لاسرإ خيرات نم اموي )٠3( نوثالث هاصقأ
 ةطلسلا اهيلع ضرتعت مل ام ،ماــتخألا ظــــفاح ،لدــــعلا رـــيزو ىلإ
 .ةحارص ةيصولا

 نيوكتلا فيلاكتو ةينازيملاب ةقلعتملا تالوادملا نأ ريغ
 تابهلا لوبقو ىوتسملا نيسحتو رمتسملاو صصختملا

 ةيبنجألا تاسسؤملا عم ةمربملا تاقافتالا اذكو اياصولاو
.ةيصولا ةطلسلل ةحيرصلا ةقفاوملا دعب ّالإ اهذيفنت نكمي ال



يناثلا مسقلا
ريدملا

 رارق بجومب ةـــيوهجلا ةــــسردـــملا رـــيدم نّيـــــعي :٣١ ةّداملا
 داحتالا سيئر يأر ذخأ دعب ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم
.نيماحملا تامظنمل ينطولا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو
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،ماع نيمأ –

،صصختملا نيوكتلا ةحلصم سيئر –

،ىوتسملا نيسحتو رمتسملا نيوكتلا ةحلصم سيئر –

.ماعطإلاو ءاويإلا ةحلصم سيئر –

 بجومب ةيوهجلا ةـسردملل ماــــعلا نيـــمألا نّيــــعي :٦١ ةّداملا
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارق

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

 ةـــيوهجلا ةـــــسردملاب حـــــلاصملا ءاــــسؤر نّيـــــعي :٧١ ةّداملا
.ةيوهجلا ةسردملا ريدم نم ررقم بجومب

.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

 لئاسمب ،صوــصخلا ىلـــع ،ماــــعلا نيـــمألا فــــلكي :٨١ ةّداملا
 لئاسولا رييستو ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملاو ةماعلا ةرادإلا
 فــــــــيـشرألا ظــــــفحو ةــــــيوــــــهجلا ةـــــسردـــــملا ةـــــبتــــــكمو ةـــــيداملا

.هرييستو

 ىلع ،صصختملا نيوكتلا ةحلصم سيئر فلكي : ٩١ ةّداملا
 ىلع فارشإلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنتب ،صوصخلا

 قاـــــحتلالا ةــــــقباسم يف نيــــــحجانلا نيـــــماحملا ةـــــبلطلا نـــــيوكت
 ةــنهمل ةءاـــفكلا ةداــــهش ىلـــــع لوــــصحلل صصـــــختملا نـــــيوكتلاب
.همييقتو هتعباتمو ،ةاماحملا

 رـــــمتسملا نـــــيوكتلا ةـــــحلصم ســــــــيئر فــــــلكي : ٠٢ ةّداملا
 ةيملعلا كرادملا نيـــسحت ىلـــع لــــمعلاب ىوــــتسملا نيــــسحتو
.نيسرامملا نيماحملل ةينهملا تاءافكلاو

 ناــــمضب ماـــعطإلاو ءاوــيإلا ةـــحلصم ســـيئر فــــلكي : ١٢ ةّداملا
 ةـــــــسردملا لــــــخاد نيـــــماحملا ةـــــبلطلل ماــــــعطإلاو ءاوــــــيإلا تاـــــمدخ
 نـــــيوـــــكتلاب نييــــــنعملا نيــــــسرامملا نيـــــــماـــــحملل اذـــــــكو ةــــــيوــــــهجلا
.ىوتسملا نيسحتو رمتسملا

 بجومب ةيوهجلا سرادملل يلخادلا ميظنتلا ددحي : ٢٢ ةّداملا
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارق



ثلاثلا مسقلا
يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا

 هسأري يذلا يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا مضي : ٣٢ ةّداملا
: ةيوهجلا ةسردملا ريدم

،ةيوهجلا ةسردملاب نيوكتلا حلاصم ءاسؤر –

 ثالث ةدمل مهؤالمز مهبختني نيمئاد ةذتاسأ )3( ةثالث –
،ديدجتلل ةلباق تاونس )3(

 ةنس ةدمل امهؤالمز امهبختني نيكراشم )2( نيذاتسأ –
.ديدجتلل ةلباق )1(

 يأ يجوــغادــيــبــلاو يمــلــعــلا سلــجملا رــيشتسي نأ نــكــمــي
 يف هتءافك مكحب هلاغشأ يف هديفي نأ هنأش نم صخش

.لامعألا لودج يف ةجردملا لئاسملا

 هـــيأر يـــــجوغاديبلاو يـــــملعلا ســــــلجملا يدــــــبي : ٤٢ ةّداملا
 ةقلعتملا لئاسملا صخي اميف تايصوتو تاحارتقا مدقيو
 اميس الو ،ةيوهجلا ةسردملل يملعلاو يجوغاديبلا ريسلاب
: يتأي اميف

 نيسحتو رمتسملا نيوكتلاو صصختملا نيوكتلا جمارب –
،ىوتسملا

،نيماحملا ةبلطلل يجوغاديبلا مييقتلا –

 لامعأ ميظنتو ةيوهجلا ةسردملا يف نيوكتلا تاطاشن –
 ،ثحبلا

 يتلا ةيملعلا تارهاظتلاو ةيوهجلا ةسردملا تاروشنم –
،اهمعدت وأ ةيوهجلا ةسردملا اهمظنت

،نيكراشملا وأ نيمئادلا ةذتاسألا فيظوت –

 وأ/و ةينطولا تائيهلا عم لدابتلاو نواعتلا تايقافتا –
،ةيبنجألا

 يملعلاو يجوغاديبلا عباطلا تاذ ىرخألا لئاسملا لك –
،اهماهمب ةلصلا تاذ يثحبلاو

.يجوغاديبلاو يملعلا مييقتلا نع يونسلا ريرقتلا دادعإ –

 ةرود يف يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا عمتجي : ٥٢ ةّداملا
 نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنسلا يف ،لقألا ىلع ،)2( نيترم ةيداع
 بلط ىلع ءانب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ نكميو ،هسيئر
.هئاضعأ )2/3( يثلث وأ هسيئر نم

 ةياهن دنع يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا دعي : ٦٢ ةّداملا
 ءارآلا هيف نودت ،نورضاحلا ءاضعألا هعّقوي ارضحم ،ةرود لك

 ىلع هضرعيو لامعألا لودج يف ةجردملا لئاسملا فلتخم يف
.ةرادإلا سلجم

 قــفري اــــيمييقت اــــيملع ارـــــيرــــقت ،كلذ ىلـــــــع ةداــــــيز دـــــــــعيو
 ةرادإلا ســـــــلجم ىلـــــع هــــــضرـــــعيو تاــــــظحالملاو تاـــــيصوتلاب
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ىلإ اروف ،هلسريو


ثلاثلا لصفلا

ةساردلا ماظنو ةيوهجلا ةسردملاب قاحتلالا


لوألا مسقلا

ةيوهجلا ةسردملاب قاحتلالا

 عيرشتلل اقفو ةيوهجلا ةسردملاب قاحتلالا متي : ٧٢ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو
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 عيرشتلل اقبط ،يراجتلا لكشلا بسح ةبساحملا كسمت
.امهب لومعملا ميظنتلاو

 يلوأ صيصخت نم ةيوهجلا ةسردملا ديفتست : ٦٣ ةّداملا
 ظفاح ،لدعلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب هغلبم ددحي
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ،ماتخألا

 ةيلاملا اهتمذ نم ةيوهجلا ةسردملا لاومأ نوكتت : ٧٣ ةّداملا
 ةمدخلا تاعبتو ةلودلا نم يلوألا صيصختلا نع ةدايز ،ةصاخلا
.ةيمومعلا

 باب ىلع ةيوهجلا ةسردملا ةينازيم لمشت : ٨٣ ةّداملا
 : تاقفنلل بابو تاداريإلل

: تاداريإلا باب يف

 ،يلوألا صيصختلا –

 ةددحملا نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتالا تامهاسم –
،داحتالا سلجم نع ةرداص ةلوادم بجومب

 نيوكتلاو نيماحملا ةبلطلل صصختملا نيوكتلا فيلاكت –
،نيسرامملا نيماحملا ىوتسم نيسحتو رمتسملا

 ةمدخلا تاعبتب ةقلعتملا ةلودلا اهمدقت يتلا تاناعإلا –
 ،ةيمومعلا

 ،هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف ةمربملا ضورقلا –

،اياصولاو تابهلا –

.اهتاطاشن نع ةبترتملا تاداريإلا –

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

.زيهجتلا تاقفن –

 عيرشتلل اقفو ّنيــعي تاــباسح ظــــــفاحم ىلوــــتي : ٩٣ ةّداملا
 ةـــــسردملا تاـــــباــــــسح ةــــحص ىلـــــع ةـــــقداــــــصملا ،هـــب لوـــــــــمعملا
 عـــــيرشتلا ماــــكحأل اــــهتقباطمو اـــــهماظتنا ةـــــبقارمو ةـــــيوهجلا
.هب لومعملا

.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ةقفاوم دعب ةينازيملا ذيفنت متي



سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

 ،نيماحملل ةيوهجلا سرادملا بيصنت راظتنا يف : ٠٤ ةّداملا
 ةاـماحملا ةــنــهمل ةءاــفــكــلا ةداــهش ىلع لوصحــلــل نــيوــكــتــلا مــتــي
 موسرملا اميسال ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط قوقحلا تايلكب
 ٤1 قفاوملا 21٤1 ماع مرحم 2 يف خرؤملا 222-19 مقر يذيفنتلا

 لوصحلا دصق نيوكتلا ميظنت نمضتملاو 1991 ةنس ويلوي
.ةيقيبطتلا هصوصنو ةاماحملا ةنهم يف ةءافكلا ةداهش ىلع

يناثلا مسقلا

نيوكتلا ميظنت

 تارضاحمو اسورد صصختملا نيوكتلا لمشي : ٨٢ ةّداملا
.ةهجوم الامعأو

.)1( ةدحاو ةنس ةدم ةيوهجلا سرادملا يف نيوكتلا مودي

 نيـــماحملا ةــــبلطلل صصـــــختملا نـــــيوكتلا جـــــمانرب ددــــحي
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارق بجومب هنومضمو

 مــــهتعباتمو نيــــماحملا ةــــبلطلا رـــــيطأت ىلوـتي : ٩٢ ةّداملا
.ةيوهجلا ةسردملا ةذتاسأ صصختملا نيوكتلا ءانثأ

 نيمـــئاد ةذـــتاسأ ةـــيوــــهجلا ةسردملا ةذــــتاسأ كلس لــــمشي
 ةلادعلا يدــــعاسمو نيـــــماحمو ةاـــــضقو ،نيــــــكراشم ةذـــــــتاسأو
.ةيمومعلا تارادإلا تاراطإو

 نيراشتسمو ءاربخب نيعتست نأ ةيوهجلا ةسردملل نكميو
.اهصاصتخا لاجم يف نيلهؤم نيمدختسمو

 مهنيوكت ةدم ةياهن دنع ،نوماحملا ةبلطلا زاتجي : ٠٣ ةّداملا
 اـــــناحتما ،هالــــعأ 82 ةداــــملا يف اـــــهيلع صوـــــصنملا صصــــــختملا

 ةـــــــياهن ةرـــــــكذـــــم نوّدـــــــعيو ،ةـــــــيهفشو ةــــــيباتك تاراــــبتخا لــــــــمــــشي
.صصختملا نيوكتلا

 صصــــــــختملا نــــيوـــــــكتلا يف حاــــــجنلا جّوــــــتي : ١٣ ةّداملا
 يتلا ،ةاماحملا ةنهمل ةءاـفكلا ةداـــهشب ةــــيوهجلا سرادـــــملا يف

 ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارق بجومب اهجذومن ددحي
.نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتالا سيئر يأر ذخأ دعب

 نيوكتلا ةياهن دنع ،ةيوهجلا ةسردملا ىلوتت : ٢٣ ةّداملا
 ىلـــــــع نيــــــلصحتملا نيــــــماحملا ةـــــبلطلا عـــــيزوت ،صصــــــختملا

 ،نيــــماحملا تاـــــمظنم ىلـــــع ةاــــماحملا ةـــنهمل ةءاــــفكلا ةداــــهش
 ةقفاوم دعب ،يناديملا صبرتلاب مايقلل ،مهتماقإ رقم بسح
 تاــــــمظنمل يــــنطولا داــــحتالاو ماــــــتخألا ظــــفاح ،لدــــــعلا رــــــيزو
.نيماحملا

ثلاثلا مسقلا
مهتابجاوو نيماحملا ةبلطلا قوقح

 صوــــصنملا تاــــبجاولاو قوـــــقحلا ىلـــــع ةداــــيز : ٣٣ ةّداملا
 ةبلطلا عضخي ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع
 ةسردملل يلخادلا ماظنلاو موسرملا اذه ماكحأل نوماحملا
.ةيوهجلا

 نـــم ةـــيوهجلا ةـــسردملاب قاــــحتلالاب حــــمسي ال : ٤٣ ةّداملا
 ةيوهجلا ةسردملا نم درط وأ بسر ٍماحم بلاط يأل ديدج
.يبيدأت ءارجإ دعب

عبارلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

 سرادـــملل ةـــيبساحملاو ةـــيلاملا ةــــنسلا حــــتفت : ٥٣ ةّداملا
.ةنس لك نم ربمسيد 13 يف لفقتو ،يفناج لوأ يف ةيوهجلا
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 ةدنسملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبتو ءابعأ ددحت : ١٤ ةّداملا
 اذــــــــهب قـــــحلملا ةـــــماعلا طورــــــشلا رــــــتفد يف ةــــــيوهجلا ةــــــسردملل
.موسرملا

 ةّيـــــمسرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــشني : ٢٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 11 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

 تاعبتو ءابعأ ددحي يذلا ةماعلا طورشلا رتفد
ةيوهجلا ةسردملل ةيمومعلا ةمدخلا

 ديدحت ىلإ اذه ةماعلا طورشلا رتفد فدهي :ىلوألا ةّداملا
 ةسردملا ىلع ةلودلا اهضرفت يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت
 صـنلا بــــــلص يف ىــــــعدت يــــتلا ،نيـــــماحملا نـــــيوكتل ةــــــيوهجلا
.''ةيوهجلا ةسردملا''

: ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت نمضتت :٢ ةّداملا

،نيماحملا ةبلطلل صصختملا نيوكتلا نامضو ريطأت –

،ةصصختم تاسارد زاجنإ –

 لاجملا يف ةيساردلا مايألاو تايقتلملا طيشنتو ميظنت –
 تامظنملاو لدعلا ةرازو باسحلو بلطب ينوناقلاو يئاضقلا
،نييئاضقلا ناوعألل ةينهملا

.ءاويإلاو ماعطإلا تامدخ نامض –

 ،ةيلام ةنس لـــك نــع ةــــيوهجلا ةــــسردملا ىـــــقلتت :٣ ةّداملا
 اهيلع اهضرفي يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت لباقم ةمهاسم
 يف اـــــهيلع صوـــــصنملا ماــــكحألل اـــــقبط ،اذــــه طورـــــشلا رـــــتفد
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

 )٠3( نيــــــثالث لـــــبق ةــــيوهجلا ةـــــسردملا لـــــسرت :٤ ةّداملا
 امييقت ،ماتخألا ظفاح ،لدـــعلا رــيزو ىلإ ةــنس لـــك نـــم لـــيربأ

 ةــــيقيقحلا ءاـــبعألا ةــــيطغتل اـــهل صصــــخت يتلا غـــلابملا نـــع
 اهـــيلع اــهضرفي يــتلا ةـيمومعلا ةــــمدخلا تاــــعبت نــــع ةــــجتانلا
.اذه طورشلا رتفد

 فــــــلكملا رـــــيزوـــــلاو ماـــــتخألا ظـــــفاح ،لدــــــعلا رـــــــيزو ررـــــــقي
 ةينازيم دادعإ ةيلمع ءانثأ تادامتعالا تاصصخم ةيلاملاب
.ةلودلا

 ٤٤٤١ ماع نابعش ١١ يف خّرؤم ٤٨-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 موسرملا ممتيو لدعي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٤ قـــفاوملا
 ىلوألا ىدامج ٧١ يف خّرؤملا ٤٨١-٩٠ مقر يذيفنتلا

 ددـــــحي يذــــلا ٩٠٠٢ ةــــنس وـــــيام ٢١ قــــفاوملا ٠٣٤١ ماـــــع
 ةـــينقتلا ةــقداصملاب ةـــصاخلا ســـيياقملاو تاءارــــجإلا

 ةحوتفملا ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملا ىلع ةينمألاو
.اهقيبطت تايفيك اذكو روهمجلل

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــــتداملا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع ناضمر ٤1 يف خرؤملا ٥٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةطشنألا ميظنت نّمضتملاو 31٠2 ةنس ويلوي 32 قفاوملا ٤3٤1
 ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا

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

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 71 يف خّرؤملا ٤81-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 9٠٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا ٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ىلع ةينمألاو ةينقتلا ةقداصملاب ةصاخلا سيياقملاو تاءارجإلا
 تايفيك اذكو روهمجلل ةحوتفملا ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملا

،ممتملاو لدعملا ،اهقيبطت

 ٤ يف خرؤملا ٠33-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددـــحي يذـــلا  ٤1٠2 ةـــنس رــــبمفون 72 قــــفاوـملا 63٤1 ماـــــع رــــــفص
 اذـــكو اــهريسو ةــينطولا ةــيضايرلا تاـــيداحتالا مــــيظنت تايفيـك
،ممتملاو لدعملا ،يجذومنلا يساسألا اهنوناق

: يتأي ام مسري

 ماكحأ ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
 ٤81-9٠ مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا نــــم ٠2و 81و 31و 8 داوـــــملا
 ةـــنس وــــيام 21 قـــفاوملا ٠3٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج 71 يف خّرؤــــملا

 ةـــــقداصملاب ةــــصاخلا ســــيياقملاو تاءارـــــجإلا ددــــحي يذــــلا 9٠٠2
 ةحوتفملا ةيضايرلا ةــيدعاقلا تآــــشنملا ىلـــــع ةــــينمألاو ةــــينقتلا
: يتأي امك ،اهقيبطت تايفيك اذكو روهمجلل

 ةسمخ لجأ يف ،)ىتح رييغت نودب(................  : 8 ةداملا''
.اموي )٥1( رشع
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،ةيالولا نمأ لثمم –

،ةيندملا ةيامحلاب ةفّلكملا ةيئالولا ةيريدملا لثمم  –

 ةأشنملا رقم ةيدلبل ،يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر لثمم –
،ةيضايرلا

 ةينطولا ةيضايرلا ةيداحتالا وأ/و ةيئالولا ةطبارلا لثمم –
.ةينعملا

 نم ةئيه وأ صخش يأب ةناعتسالا ةيئالولا ةنجللا نكمي
.''اهلاغشأ يف اهتدعاسم اهنأش

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماــع ناـــبعش 11 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماـــــع ناـــبعش ١١ يف خّرؤــــم ٥٨-٣٢ مــــقر يذـــــيفنت موــــسرم
 ءاـــغلإ نــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس سراــــم ٤ قـــفاوملا ٤٤٤١
 ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت
 ةهجوم ،ةريوبلا ةيالو ،ولابغأ ةيدلب ،لحاسلا داو
.ينطولا كردلا ةقرف رقم زاجنإل

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــــتدامـلا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،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

 ماع ناضمر 32 يف خّرؤملا 21-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ماعلا ماظنلا نمضتملاو ٤891 ةــنس وــــينوي 32 قــــفاوملا ٤٠٤1
،هنم 7 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،تاباغلل

 ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 عــــيبر ٥2 يف خرؤــــــملا 6٠-7٠ مــــــقر نوــــــناقلا ىـــــضتقمبو –
 قـــــلعتملاو 7٠٠2 ةـــــنس وــــــيام 31 قـــــفاوملا 82٤1 ماـــــع يـــــناثلا

 لّدعملا ،اهتيمنتو اهتيامحو ءارــــضخلا تاــــحاسملا رــــييستب
،مّمتملاو

 تارـــــــقفلا يف اــــــهيلع صوــــــصنملا لاـــــجآلا صـــــلقت نأ نــــــكميو
 فلكملا ريزولا اهردقي يتلا ةرورضلا ةلاح يف ،هالعأ ةروكذملا

 وأ ةينطولا ةنجللا ىلع ةضورعملا تافلملل ةبسنلاب ةضايرلاب
 نأ نود ،ةيئالولا ةنجللا ىلع ةضورعملا تافلملل ةبسنلاب يلاولا

.''مايأ )3( ةثالث نع لقت

،ةيلاملاب فلكملا )ىتح رييغت نودب(............. : 31 ةداملا''

،مجانملاو ةقاطلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

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

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم  –

 يرــــــــلاو ةــــــيمومعلا لاـــــغشألاب فـــــلكملا رـــــيزولا لـــــثــمم –
،ةيدعاقلا تآشنملاو

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

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

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم  –

،ةيبملوألا هبش )ىتح رييغت نودب(.............................  –

 ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا وأ ةيداحتالا يلثمم وأ لثمم  –
.ةينعملا

 نم ةئيه وأ صخش يأب ةناعتسالا ةينطولا ةنجللا نكمي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم اهنأش

 رـيزولا نـــم رارـــق بـــجومب ةـــينطولا ةـــنجللا ءاـــضعأ نّيــــعي
 تامظنملاو تاطلسلا حارتقا ىلـــع ءاــنب ةـــضايرلاب فــــلكملا
.''ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل اهنوعبتي يتلا

 فلكملا ريزولا )ىتح رييغت نودب(................  : 81 ةداملا''
 اهميظنت دعاوق ددحي يذلا يلخادلا اهماظن دعتو .ةضايرلاب
 ءانثأ هيلع قداصتو اهئاضعأ تابجاوو قوقح اذكو اهريسو
 رـــــيزولا يلــــخادلا ماــــظنلا اذـــــه ىلـــــع قـــــفاويو ،ىلوألا اــــــهتسلج
.''ةضايرلاب فلكملا

 وأ يلاولا اهسأري يتلا ةيئالولا ةنجللا مضت : ٠2 ةداملا''
: هلثمم

،مجانملاو ةقاطلاب ةفّلكملا ةيئالولا ةيريدملا لثمم  –

،ةضايرلاب ةفّلكملا ةيئالولا ةيريدملا لثمم  –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب ةّفلكملا ةيئالولا ةيريدملا لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألاب ةفّلكملا ةيئالولا ةيريدملا لثمم  –

،ةحصلاب ةفّلكملا ةيئالولا ةيريدملا لثمم  –

،ةئيبلاب ةفّلكملا ةيئالولا ةيريدملا لثمم  –

 يــــنطوــــلا كردـــــلل ةــــيميلقإلا ةــــــعوـــــمجملا ةداــــــــــيق لــــــثمم –
،ةيالولل
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 ماــع بـــجر ٠2 يف خرؤـــملا ٠1-11 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قـــفاوملا 23٤1
 ،مّمتملاو

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

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

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٥٥٤-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 21٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 يف خرؤـــــــملا 72٤-21 مـــــــقر يذـــــــيــفـنــتلا موــــــسرــملا ىـــــضتقمبو –
 ددحي يذلا  21٠2 ةـنــس رـبــمـســيد 61 قفاوـملا ٤3٤1 ماـع رــفـص 2

 ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تاـيــفـيــكو طورـش
،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نــم 7 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٤٠٤1 ماع ناضمر 32 يف خّرؤملا ٤8-21
 ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤891
 داو ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت ءاغلإ
 ةقرف رقم زاجنإل ةهجوم ،ةريوبلا ةيالو ،ولابغأ ةيدلب ،لحاسلا
.ينطولا كردلا

 ىلوألا ةداــملا يف ةروـــــكذملا ضرألا ةـــــعطق ددـــــحت :٢ ةّداملا
 ططخملل اقبط )1( ادحاو اراتكه اــــهتحاسم غــــلبت يتلا ،هالــــعأ
.موسرملا اذه لصأب قحلملا

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 11 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماـــــع ناـــبعش ١١ يف خّرؤم ٦٨-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 ءاغلإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس سراــــم ٤ قـــفاوملا ٤٤٤١
 ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت
 ةهجوم ،ةريوبلا ةيالو ،ولابغأ ةيدلب ،لحاسلا داو
.يسردم عّمجم زاجنإل

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 مـــيظنتلاب قــــلعتملاو ٤891 ةــــنس رــــياربف ٤ قــــفاوملا ٤٠٤1 ماـــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ماع ناضمر 32 يف خّرؤملا 21-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ماعلا ماظنلا نمضتملاو ٤891 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٤٠٤1
،هنم 7 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،تاباغلل

 ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 يناثلا عيبر ٥2 يف خرؤملا 6٠-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 رـيـيستـب قــلــعــتملاو 7٠٠2 ةــــنس وــــياـــــم 31 قـــــــــفاوملا 82٤1 ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهتيمنتو اهتيامحو ءارضخلا تاحاسملا

 ماع بجر ٠2 يف خرؤملا ٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةـــــــيدلبلاب قــــــلعتملاو 11٠2 ةـــــنس وـــــينوي 22 قــــــفاوملا 23٤1
 ،مّمتملاو لّدعملا

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــــــــنس وــــــينوي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٥٥٤-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 21٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 يف خرؤـملا 72٤-21 مقر يذـيــفـنــتلا موـسرــملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا  21٠2 ةـنــس رــــــبــمـســيد 61 قـــــفاوـملا ٤3٤1 ماـــــع رــــفـص 2
 ةـيمومعلا كالــــمألا رــــييستو ةرادإ تاـيــفـيــكو طورــــــش ددـــــحي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

: يتأي ام مسري

 مقر نوــناقلا نـــم 7 ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 وــينوي 32 قـــفاوملا ٤٠٤1 ماــــع ناــــضمر 32 يف خّرؤـــــملا ٤8-21

 اذـــــه فدــــهي ،هالـــــعأ روـــــكذملاو ممـــــتملاو لدــــــعملا ،٤891 ةـــــنس
 كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت ءاغلإ ىلإ موسرملا
 ةهجوم ،ةريوبلا ةيالو ،ولابغأ ةيدلب ،لحاسلا داو ةينطولا

.يسردم عّمجم زاجنإل



٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٢١
13م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٥

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٥٥٤-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 1991 ةنس ربمفون 32 قفاوملا 21٤1 ماع ىلوألا ىدامج 61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 يف خرؤـملا 72٤-21 مقر يذـيــفـنــتلا موـسرــملا ىضتقمبو –
 يذــــلا  21٠2 ةــــنــس رــــبــمـســيد 61 قـــــفاوـملا ٤3٤1 ماـــــع رــــــفـص 2
 ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تاـيــفـيــكو طورـش ددحي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

: يتأي ام مسري

 مــــــقر نوـــــناقلا نـــــــم 7 ةداـــــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٤٠٤1 ماع ناضمر 32 يف خرؤملا ٤8-21
 ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤891
 ةــــــينطولا كالـــــــمألا ةــــــباغل ةـــــعبات ضرأ ةـــــعطق فــــينصت ءاـــــغلإ

 عطقم زاجنإل ةهجوم ،ةــفلجلا ةــــيالو ،ةـــفلجلا ةـــيدلب ،ءاـــبلا نــــس
.)طاوغألا - ةفلجلا( 1 مقر ينطولا قيرطلا ةيجاودزإ

 ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ضرألا ةعطق ددحت : ٢ ةّداملا
 ةعبرأو اراتكه )21( رـشع يـنثا اــــهتحاسم غــــلبت يــــتلا ،هالــــعأ

 ططخملل اقبط ،ارايتنس )٤3( نيثالثو ةعبرأو ارآ )٤1( رشع
.موسرملا اذه لصأب قحلملا

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 11 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع نابعش ١١ يف خّرؤم ٨٨-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 رييست تايفيك ددحي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٤ قفاوملا

 يذــــــلا ٢٠٣-١٥٠ مــــــقر صاـــــخلا صـــــيصختلا باــــــسح
 ةصصخملا موــــسرلا صيـــــصخت قودــــــنص“ هـــــناونع
.”ةيرصبلا ةيعمسلا تاسسؤملل

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 ريزوو ةيلاملا رــيزو نيب كرـــتشملا رــــيرقتلا ىلــــع ءاــــنب –
،لاصتالا

 1٤1و ٥-211 ناــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ضرألا ةعطق ددحت :٢ ةّداملا
 ةرشعو ارآ )٤2( نيرشعو ةعبرأ اهتحاسم غلبت يتلا ،هالعأ
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط ،تارايتنس )٠1(

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 11 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع نابعش ١١ يف خّرؤم ٧٨-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 فينصت ءاغلإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٤ قفاوملا

 ،ءابلا نس ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق
 عـــــطقم زاـــــجنإل ةـــــهجوم ،ةـــــفلجلا ةـــــيالو ،ةــــفلجلا ةـــــيدلب
.)طاوغألا - ةفلجلا( ١ مقر ينطولا قيرطلا ةيجاودزا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 مــــيظنتلاب قـــلعتملاو ٤891 ةـــنس رــــياربف ٤ قــــفاوملا ٤٠٤1 ماـــــع
 ،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ماع ناضمر 32 يف خرؤملا 21-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ماعلا ماظنلا نمضتملاو ٤891 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٤٠٤1
،هنم 7 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،تاباغلل

 ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 عــــيبر ٥2 يف خرؤـــــملا 6٠-7٠ مــــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو –
 قــــــلعتملاو 7٠٠2 ةـــــنس وـــــيام 31 قــــــفاوملا 82٤1 ماـــــع يـــــناثلا

 لّدعملا ،اهتيمنتو اـهتيامحو ءارـــضخلا تاــــحاسملا رــــييستب
،مّمتملاو

 ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا ٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةـيدـلـبـلاـب قـّلـعـتملاو 11٠2 ةـــنس وـــيـــنوـــي 22 قــــــــفاوملا 23٤1
  ،ممتملاو لدعملا

 لّوألا عيبر 82 يف خّرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قّلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت
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 22 يف خرؤملا ٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

 ماع مّرحم ٤2 يف خرؤملا 12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةــــبساحملاب قـــــلعتملاو ٠991 ةـــــنس تـــــشغ ٥1 قـــــفاوملا 11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 ماع ناضمر ٥1 يف خرؤملا 11-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو 9991 ةنس ربمسيد 32 قفاوملا ٠2٤1
،هنم 98 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،٠٠٠2 ةنسل

 ىداـــــمج ٥2 يف خرؤـــــملا 61-12 مـــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم 181 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

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

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 181 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤملا 12-61
 ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد
 باـــــسح رــــييست تاـــيفيك دـــــيدحت ىلإ موـــــسرملا اذـــــه فدــــــهي
 قودــــنص'' هـــــناونع يذـــــلا 2٠3-1٥٠ مـــــقر صاـــــخلا صيـــــصختلا

 ةـــــيعـــمسلا تاــــــسسؤملل ةـــــــصصــــخملا موـــــسرــــــلا صيــــــصخت
.''ةيرصبلا

 صيصختلا باسح ةنيزخلا تاـــباتك يف حــــتفي : ٢ ةّداملا
 صيــــصخت قودـــــــنص'' هــــــناونع يذـــــــلا 2٠3-1٥٠ مــــــقر صاـــــــخلا
.''ةيرصبلا ةيعمسلا تاسسؤملل ةصصخملا موسرلا

 اذه فرصب يسيئرلا رمآلا وه لاصتالاب فلكملا ريزولا 
.باسحلا

 ،2٠3-1٥٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح يف ّديقي : ٣ ةّداملا
: يتأي ام

: تاداريإلا باب يف

 يـــــعاذإلا ثــــبلا ةزـــــهجأ نــــــع ةــــــلصحملا موــــــسرلا لـــــصاح–
،اهلامعتساو يزفلتلاو

 نـع ةزــــفلتملا جـــماربلا لاــــبقتسا تاــــيئاوه ىلــــع ةواــــتإلا–
.ةيعانصلا رامقألا قيرط

: تاقفنلا باب يف

.ةيمومعلا ةيرصبلا ةيعمسلا تاسسؤملل ةمهاسم–

 باسحلا اذه يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحت
 ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.لاصتالاب فلكملا

 صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحت : ٤ ةّداملا
 موسرلا صيصخت قودــنص'' هناونع يذلا 2٠3-1٥٠ مقر صاخلا
 رارــــــق بــــــجومب ''ةـــــــيرصبلا ةــــــيعمسلا تاــــــسسؤملل ةـــــــصصخملا

 فـــــــــلكملا رـــــــيزوــــــلاو ةـــــــيلاـــــملاب فـــــــــــلكملا رــــــــيزوـــــلا نيــــــب كرــــــتشم
.لاصتالاب

 ةرطسملا فادهألا هيف ددحي لمع جمانرب فرصلاب رمآلا دعي
.زاجنإلا لاجآ اذكو

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٥ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 11 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماــــــع ناــــــبعش ١١ يف خّرؤـــــــم ٩٨-٣٢ مـــــــقر يذـــــــيفنت موـــــــــسرم
 موـــــسرملا لدـــــعي ،٣٢٠٢ ةـــــــنس سراــــــم ٤ قـــــفاوملا ٤٤٤١
 عــــــــــــيبر ٦١ يف خرؤـــــــــــــــــملا ٣٧٢-٧٩ مــــــــــــــــقر يذــــــــــــــيـــــــــفـــــنتلا
 ٧٩٩١ ةــــــــــــــنس وــــــــــــــيلوـــــــــــي ١٢ قــــــــــــــــــفاوــــــــملا ٨١٤١ ماـــــــــــــع لوألا
             ةــــيديلقتلا ةــــعانصلا زــــئاوج حـــنم طورــــش ددـــــحي يذلا

.كلذ تايفيكو فرحلاو

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناــتدامـلا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىدامج 61 يف خرؤملا 61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا

 ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 يف خرؤملا ٤32-69 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 قــــلعتملاو 6991 ةــنس وــــيلوي 2 قـــــفاوملا 71٤1 ماـــــع رـــــفص 61
،مّمتملاو لّدعملا ،بابشلا ليغشت معدب

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

 يف خرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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 يف خرؤــملا6٠-39 مـــــقر يذــــــيفنتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
 ددــحي يذــلا 3991 ةـــنس رــــياني 2 قـــــفاوملا 31٤1 ماـــــع بـــــجر 9
 2٠3-66٠ مقر صاـــخلا صيصختلا باــسح رييست تايفيك
 ةعانصلا تاطاشن ةيقرتل ينطولا قودنصلا'' هـــــناونع يذلا
،مّمتملاو لّدعملا ،''ةيديلقتلا

 61 يف خرؤملا 372-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 7991 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 81٤1 ماع لوألا عيبر

 ،كلذ تايفيكو فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا زئاوج  حنم طورش
،مّمتملاو لّدعملا

 92 يف خّرؤملا 50-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا 6102 ةـــــنس رــــــياني 01 قــــــفاوملا 7341 ماـــــــع لوألا عـــــيبر
 لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص دّدحي
،مّمتملاو

: يتأي ام مسري

  ماكحأ ضعب ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 لوألا عــــــــــيبر 61 يف خرؤـــــــملا 372-79 مـــــــقر يذـــــــيفنتلا موــــــسرــــــملا

  حنم طورش ددحي يذلا 7991 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 81٤1 ماـــع
 لّدــــــــعملا ،كلذ تاـــــيفيكو فرـــــحلاو ةــــــيديلقتلا ةــــــعاــــنصلا زــــــئاوــــج
.مّمتملاو

 يذيفنتلا موسرملا نم 21و 6 نيتداملا ماكحأ لدعت : ٢ ةّداملا
 12 قــــــــفاوملا 81٤1 ماـــــع لوألا عــــــيبر 61 يف خرؤــــــملا 372-79 مــــــقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 7991 ةنس ويلوي

 اهنّيعي ةينطو ةيصخش زــئاوجلا ةــــنجل سأرـــــت : 6 ةداملا"
.ةيديلقتلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا

: نم نوكتتو

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

،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا لثمم –

،رغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولا لثمم –

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

 ةطبترملا فيراصملاب ةلودلا ةينازيم لفكتت : 21 ةداملا"
.''تآفاكملا غلابمو ةقباسملا ميظنتب

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 11 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

 نامحرلا دبع نب نميأ 

 ٤٤٤١ ماع نابعش ١١ يف خّرؤم ٠٩-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 ةسردم ءاشنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس سرام ٤ قفاوملا
 ةــــيبرـــــتو يرــــــحبلا دــــــيصلا يف يــــــنقتلا نــــــيوــــكـــــتلا
.ىسرملا يف تايئاملا

––––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

 تاـــجتنملاو يرـــحبلا دــــيصلا رــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاــــنب –
،ةيديصلا

 1٤1و ٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 يناثلا عيبر 11 يف خرؤملا 11-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دــــــــيصلاب قـــــــلعتملاو 1٠٠2 ةــــــنس وـــــيلوي 3 قــــــفاوــــملا 22٤1 ماـــــــع
 ،ممتملاو لدعملا ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةـــــنس وـــــــينوي ٠3 قــــــفاوملا 2٤٤1 ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نـــــمضتملاو

 يف خرؤـــــملا ٥٠3-22 مـــــــقر يـــــــسائرلا موــــــسرملا ىــــــضتقمبو –
 نـــــمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٤2 يف خرؤمـلا 78-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ميظنت ددحي يذلا ٥٠٠2 ةنس سرام ٥ قفاوملا 62٤1 ماع مرحم
 تاـــــيئاملا ةـــيبرتو يرــــحبلا دـــــيصلل يــــنقتلا نــــــيوكتلا سرادـــــم
،ممتملا ،اهريسو

: يتأي ام مسري

 يذيفنتلا موسرملا نم 3 ةداملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا
 ةنس سرام ٥ قفاوملا 62٤1 ماع مرحم ٤2 يف خرؤمـلا 78-٥٠ مقر
 يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا سرادم ميظنت ددحي يذلا ٥٠٠2
 نــــــيوكتلل ةـــسردم أــــشنت ،ممـــــتملا ،اــــهريسو تاــــيئاملا ةــــيبرتو
.ىسرملا يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ينقتلا

.فلشلا ةيالو ،ىسرملا يف ةسردملا رــقم ددــحي : ٢ ةّداملا

 مقر يذيفنتلا موسرملا ماــكحأل ةـــسردملا عــــضخت : ٣ ةّداملا
 ةــنس سراــم ٥ قـــفاوملا 62٤1 ماــــع مرــــحم ٤2 يف خرؤــــمـلا 78-٥٠
 يرحبلا ديصلل ينقتلا نيوكتلا سرادم ميظنت دّدحي يذلا ٥٠٠2
.ممتملا ،اهريسو تايئاملا ةيبرتو

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 11 يف رئازجلاب رّرح
 .32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٤١٢١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٥ 16

ةّيدرف ميسارم
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يسائر موسرم

 رــيدم ماــهم ءاـــهنإ نــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس سرام لوأ
 ةـــساـــئرـــب تاراـــطإلا ةـــيرــيدــمــب فــلـكــم تاـسارد
.ةيروهمجلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع ناــبعش 8 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
 نيــسح دـــيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،32٠2 ةــــنس سراـــــم لوأ قـــــفاوملا

 تاراطإلا ةيريدمب افلكم تاساردلل اريدم هتفصب ،يلابردوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع ناـــبعش ٦ يف ناـــــخّرؤم ناـــــيذيفنت ناـــــموسرم
 ءاـــهنإ ناـنــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــــنس رـــــياربف ٧٢ قــــــفاوملا

 ضـعب يف رــــئاود ءاــــسؤر ىدــــــل نيـــماع باــّتك ماـــــــهم
.تايالولا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــع ناــــبعش 6 يف خّرؤــــــم يذــــيــفنت موــــسرم بــــجومب
 ةــــــــيتآلا ةداـــــسلا ماـــــهم ىــــــهنت ،32٠2 ةــــــنس رــــــياربف 72 قـــــفاوملا
 تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع ابّاتك مهتفصب ،مهؤامسأ
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةيتآلا

 ةـيالو يف سراــــف دالوأ ةرــــئادب ،ةــــنيزوب يدــــــمحـم دـــــمحأ –
،فلشلا

،ةنيطنسق ةيالو يف نايزوب ةماح ةرئادب ،يدمحل نيساي  –

،مناغتسم ةيالو يف سلدات نيع ةرئادب ،يبرعلب رداقلا دبع  –

 ةيالو يف ةعلضلا مامح ةرئادب ،ناور نب رهاطلا دـمحم–
،ةليسملا

  – ةركسب ةيالو( لالج دالوأ ةرئادب ،هـــنش مـــيلس دـــــمحأ –
.)اقباس

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةــــيتآلا ةداـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،32٠2 ةــــنس رــــــياربف 72 قــــــفاوملا
 تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع ابّاتك مهتفصب ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

 ءادتبا ،ةياجب ةيالو يف شوعم ينب ةرئادب ،دــيرعل دارــم –
،ةافولا ببسب ،22٠2 ةنس ربمتبس 12 نم

،ةسبت ةيالو يف يلع مأ ةرئادب ،يمسوق مالسلا دبع  –

،وزو يزيت ةيالو يف مامحلا نيع ةرئادب ،يسامح ميرك  –

،ةفلجلا ةيالو يف حبحب يساح ةرئادب ،سطيف وطي نب  –

.ضيبلا ةيالو يف ةصاقر ةرئادب ،ينامحر ريخلب  –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيبتاك ماــهم ءاـــهنإ نــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس رياربف ٧٢
.نيتيدلبل نيماع

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع ناــبعش 6 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ديسلاو ةدـــيسلا ماــــــهم ىــــهنت ،32٠2 ةـنس رــياربف 72 قــفاوملا
 نيتيالولا يف نيتيدلبل نيماع نيبتاك امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: نيتيتآلا

 ،رــــئازجلا ةــــيالو يف ،مـــــيهاربا يلاد ةـــــيدلب ،يــــتانز ةروــــن –
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

.ةديعس ةيالو يف ،ةديعس ةيدلب ،داج نيمألا دـمـحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يـــــبئان ماــــــهم ءاــــــهنإ نــــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــــنس سراــــــم لوأ

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نيديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا
 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل

،فيشرألاو قيثوتلا ريدم بئان ،يداك ميرك  –

.ةيئاصحإلا تاساردلل ريدم بئان ،يقزر رماع  –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةعماجب ماــهم ءاـــهنإ نــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس سرام لوأ

.١ نارهو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ديسلاو ةديسلا ماـــهم ىـــــهنت ،32٠2 ةنس سراــــم لوأ قـــــفاوملا
: 1 نارهو ةعماجب ،امهامسا يتآلا



٤١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٢١
17م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٥

 تاــــــــقالعلاب ةــــــــفلكم ،رـــــيدـــم ةـــــبئان اـــــــــهتفصب ،ســـــــــــلإ ةــــــيدان–
 ،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا

،اهبلط ىلع ءانب
 تاينقتلاو مولعلا دهعمل اريدم هتفصب ،ةينماغ ىفطصم –

.ةيقيبطتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ءادمع ماهم ءاـــهنإ نــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس سرام لوأ
.تاعماجب تايلك

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا
: ةيتآلا تاعماجلاب تايلك ءادمع مهتفصب ،مهؤامسأ

 ىلع هتلاحإل ،طاوغألا ةعماجب بطلا ةيلك ،ناير رهاطلا  –
،دعاقتلا

 ةايحلاو ةــــعيبطلا موــــلع ةـــيلك ،رـــيشب يـــس ميرـــكلا دــــبع –
،هبلط ىلع ءانب ،2 ةنتاب ةعماجب

 ةعماجب اـــيجولونكتلاو موـــــلعلا ةـــيلك ،يوالـــمح فــــسوي –
،هبلط ىلع ءانب ،سارهأ قوس

 ةئيهتلاو ايفارغجلاو ضرألا موــلع ةـــيلك ،يلع نب يــــفنح –
،ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماجب ةينارمعلا

 ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،ميهاربا تيان دعسوب –
 .تنشومت نيع ةعماجب رييستلا مولعو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــــــيدم ماهم ءاــــــهنإ نــــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس ريارــــبف ٧٢
 ةــــــيرادإلا ةــــــــعطاــــقملاب ةــــــضايرـــــــلاو باـــــــــبشلل بدـــــــــتنم
. رئازجلا ةيالو يف هـللا دبع يديسل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يفلش ميكح ديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 72 قفاوملا

 ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو بابشلل ابدتنم اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا ةيالو يف هـللا دبع يديسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ســـــــيئر نييـــــــعت نــــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــــــنس رــــــيارـــــبف ٧٢
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 رداــقلا دــــبع دـــــــيسلا نّيــــعي ،32٠2 ةــــــنس رــــــياربف 72 قــــــفاوملا

 نــــــمألل يرازوــــــلا بــــــتكملاب تاـــــساردـــــلل اســــــيئر ،ةيـــــنصاعم
.مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يــــبئان نييــــــــعت نـــــــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــــــنس سراــــــم لوأ

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناديسلا نيعي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا

: ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم يبئان

،ةيئاصحإلا تاساردلل ريدم بئان ،يداك ميرك  –

.فيشرألاو قيثوتلل ريدم بئان ،يقزر رماع  –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 باـــــبشلا رـــــيدم نييــــــعت نــــــمضتي ،٣٢٠٢ ةــــــــنس رـــــياربف
.ةملاق ةيالو يف ةضايرلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يفلش ميكح ديسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 72 قفاوملا

.ةملاق ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــــــيدــــم نييـــــــعت نــــــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــــــنس سراـــــــم لوأ
 ةـيالو يف ءاـــــنبلاو ةـــــيرامعملا ةـــــسدنهلاو رـــــيمعتلا
.ةعينملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يمشاه زيزع ديسلا نيعي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا

.ةعينملا ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع نابعش ٦ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييعتلا نانــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس رياربف ٧٢ قفاوملا
.لقنلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع ناــبعش 6 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
 ،اــمهامسا يــتآلا نادــيسلا نيـــعي ،32٠2 ةـــنس رــــياربف 72 قــــفاوملا

: لقنلا ةرازوب



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٤١٢١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٥ 18

 ةــــينوناقلا نوؤــــشلاو مــــيظنتلل ارــــيدم ،لـــــيعو دـــــمـحم –
،ةيمومعلا تاقفصلاو

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،ليلمح زيزع –
––––––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
 ناــمحرلا دــبع دــيسلا نّيـــعي ،32٠2 ةـــنس رـــياربف 72 قــــفاوملا

 يرازولا بتكملا لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،يساف
.لقنلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نــيريدم نييـــــعت نــــــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــــــنس سراــــــم لوأ
.تايالولا ضعب يف لقنلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نيعي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف لقنلل نيريدم

،ةياجب ةيالو يف ،جوهنم باهولا دبع  –

،ةديلبلا ةيالو يف ،هراق نب ساوح دمـحم  –

،ةماعنلا ةيالو يف ،ديبع هـللا دبع  –

.تنشومت نيع ةيالو يف ،ساروب ديشر  –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع نابعش ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يف ليغشتلا ريدم نييعت نــمضتي ،٣٢٠٢ ةـــنس سرام
.يزيليإ ةيالو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يشيرك لضفلب ديسلا نّيعي ،32٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا

.يزيليإ ةيالو يف ليغشتلل اريدم

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو


 قــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع ةـــيـناـــثـلا ىداـــمـج ٨٢ يـف خرؤـــم رارــق
 يــف خرؤـــمــلا رارـــقـلا لدـــعــي ،٣٢٠٢ ةـنـس يـفــناــج ١٢
 يفناج ٠١ قفاوملا ٣٤٤١ ماـــع ةــيـناــثــلا ىداـــمــج ٧

 ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٢٢٠٢ ةنس
.ةيمستلا ةداعإ وأ ةيمستلل

–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 82 يف خرؤم رارق بجومب
 ةـيناثلا ىداـمج 7 يف خرؤــملا رارــقلا لدـــعي ،32٠2 ةنس يفناج 12
 نــــمــضــتــملاو 22٠2 ةــنــــس يــــفــــناـــج ٠1 قـــــــفاوـــملا 3٤٤1 ماــــــــــع
 ،ةــــيمستلا ةداـــــعإ وأ ةـيمستلل ةـينطولا ةـنجللا ءاـضعأ نييعت
: يتأي امك

 )ىتح رييغت نودب(......................................................... "
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

 ةينطولا ةـمـظـنمـلل ماـــعلا نيمألا ةـــلثمم ،ةيرف ةيمرق –
،نيدهاجملل

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةنس يفناج ٠٣ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٨ يف خّرؤم رارق
 ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤــــــــملا رارـــــــقلا لّدــــــعي ،٣٢٠٢
 نييعت نمضتملاو ٠٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا ١٤٤١
 دـــــــــهاجملل يوــــــهجلا فــــــحتملا ةرادإ ســــــلجم ءاـــــــــضعأ

.ةلشنخل

––––––––––––

 ٠3 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 8 يف خّرؤم رارق بجومب
 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 1٤٤1
: يتأي امك ،ةلشنخل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم

،ةيلاملا )ىتح رييغت نودب( .......................................... “

 ةـــــــينيدـــــلا نوؤـــــــشلا رـــــــيزو لــــــــثمم ،قـــــــيفوت فــــــيصول –
،فاقوألاو

 )ىتح رييغت نودب( ........................................................ –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

،ةضايرلاو بابشلا ريزو لثمم ،ديزيلا يواوز –

.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................
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19م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٥

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤٢
.ةيدملا ةعماج ىدل ثحبلل

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

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضــتـقــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45-59 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىــضــتـقمبو –
 يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 972-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 3002 ةنس تشغ 32 قفاوملا 4241 ماع ةيناثلا ىدامج 42
 ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 11-9٠ مقر يذـيـفـنـتلا موـــسرــملا ىـــضتـقـمبو –
 نمضتملاو 9٠٠2 ةنس رياني ٤ قفاوملا ٠3٤1 ماع مرحم 7
،ممتملاو لدعملا ،ةيدملا ةعماج ءاشنإ

 يف خّرؤملا 392-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقــمبو –
 دّدحي يذلا 2102 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3341 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيس ال ،اهريسو

 يف خّرؤملا 77-31 مقر يذيـفـنتـلا موــسرـملا ىــضـتـقــمبو –
 يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيــبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

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

: يتأي ام نارّرقي

 موسرملا نم 21 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 3341 ماع ناضمر 2 يف خّرؤملا 392-21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشملا حلاصملا ماهم ددحي يذلا 2102 ةنس ويلوي 12
 أشنت ،اهريسو اـهـمـيـظـنـتو يجوـلوـنـكـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل
 ةـــيجوـــلوـــنكت ةـــــيضرأ لــــــكش يف ثـــــحبلل ةـــــكرتشم ةــــحلصم
.ةيدملا ةعماج ىدل ةعيرسلا ةجذمنلل

 ةبــــســنلاب اـــفرـــط ربـــــتعت يتلا تاســـسؤملا دّدـــحت : 2 ةداملا
 ةداملا يف ةروكذملا ةعيرسلا ةجذمنلل ةيجولونكتلا ةيضرألل
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا

،ةفلجلا ةعماج –

.ةنايلم سيمخ ةعماج –

 ةعيرسلا ةجذمنلل ةيجولونكتلا ةيضرألا نوكتت : 3 ةداملا
: عورف )٤( ةعبرأ نم

: يتأي امب فلكيو ،ريوطتلاو تاساردلا عرف –

،ةديدج ةيكيناكيم تاجتنم ريوطت –

،مهعيراشم ميمصت لجأ نم نيثحابلا ةقفارم –

 عاطقلا ةدئافل تاصصختلا فلتخم يف تامدخ زاجنإ –
.يعامتجالاو يداصتقالا

: يتأي امب فلكيو ،جذامنلاو جاتنإلا عرف –

،عينصتلا ةيلمع ىلع فارشإلاو دادعإلا  – 

.داعبألا ةيثالث جذامن زاجنإ  –

: يتأي امب فلكيو ،ةدوجلاو ةبقارمـلا عرف  –

،ةعنصملا ءازجألا ةدوجو ةبقارم نامض  –

.ةيسكعلا ةسدنهلا نامض –

 فـــلـــكــيو ،يـعانـصـلا نـمألاو ةــناــيـصلاو نــيوــكـتلا عرــف  –
: يتأي امب

،نيمدختسملا نيوكت نامض  –

،ةيئاقولا ةنايصلا نامض  –

 .نيمدختسملاو عقوملا ةمالس نامض –

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

 يفناج ٤2قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق

 ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤٢
.راردأ ةعماج ىدل ثحبلل

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

،ةيلاملا ريزو ّنإ
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو
 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضــتـقــمب –

 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

يرادب لامك
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 يف خّرؤملا 45-59 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىــضــتـقمبو –
 يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 962-1٠ مقر يذـيـفـنـتلا موـــسرــملا ىـــضتـقـمبو –
 1٠٠2 ةنس ربمتبس 81 قفاوملا 22٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠3
،ممتملاو لدعملا ،راردأ ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

 يف خّرؤملا 972-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 3002 ةنس تشغ 32 قفاوملا 4241 ماع ةيناثلا ىدامج 42
 ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خرؤملا 992-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا  ٥٠٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا 62٤1 ماع بجر 11
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا ماهم

 يف خرؤـملا 693-11 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ 82
 تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

 يف خّرؤملا 392-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقــمبو –
 دّدحي يذلا 2102 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3341 ماع ناضمر 2
 اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،هنم 21 ةداملا امّيس ال ،اهريسو

 يف خّرؤملا 77-31 مقر يذيـفـنتـلا موــسرـملا ىــضـتـقــمبو –
 يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيــبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

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

: يتأي ام نارّرقي

 موسرملا نم 21 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 3341 ماع ناضمر 2 يف خّرؤملا 392-21 مقر يذيفنتلا

 ةـــكرتشملا حـــلاصملا ماـــهم ددـــحي يذـــــلا 2102 ةنس وــــيلوي 12
 أــــشنت ،اـــهريسو اــــهميظنتو يــــجولونكتلاو يـــــملعلا ثـــــحبلل
 يف ةيجولونكت ةيضرأ لكش يف ثحبلل ةكرتشم ةحلصم
.راردأ ةعماج ىدل ةحالفلاو ةيذغتلا

 ةبــــســنلاب اـــفرـــط ربـــــتعت يتلا تاســـسؤملا دّدـــحت : 2 ةداملا
 يف ةروـكذملا ةـحالـفـلاو ةـيذـغـتـلا يف ةـيـجوـلوـنــكــتــلا ةــيضرألل
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا

،تسغنمات ةعماج –

،راشب  ةعماج –

،فودنت يعماجلا زكرملا –

.ةددجتملا تاقاطلا ةيمنت زكرم –

 ةحالفلاو ةيذغتلا يف ةيجولونكتلا ةيضرألا نوكتت : 3 ةداملا
: عورف )3( ةثالث نم

 فلكيو ،ةيئايميكلاو ةيئايزـيـفـلا لـيــلاــحـتـلا عرــف –
: يتأي امب

،هايملل ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ليلاحتلا –

،ةبرتلل ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ليلاحتلا –

،تاثولملا ليلحت –

.ةيرطعلا تويزلا ةدوج –

: يتأي امب فلكيو ،يجولويبلا صيخشتلا عرــف –

،ليصاحملا تافآ صيخشت –

،صيخشتلا ضرغل تاناويحلا حيرشت –

،ةيريتكبلا تالالسلا ديدحتو لزع –

،ةبرتلل ةيجولويبلا ليلاحتلا –

،هايملل ةيجولويبلا ليلاحتلا –

 تاــــــئيزجلاو تاـــــبلقتسملا يف يـــــصخشلا فــــلملا مييــــقت –
.ايجولويب ةطشنلا

 فــلـكــيو ،ةـيــئاذــغــلا ةيجوـــلوــنـكـتلا لــيــلاحتلا عرــف –
: يتأي امب

،ةيئاذغلا داوملا ليلحت –

،اهعاونأ عيمجب ةيئاذغلا داوملل يجولويبوركيملا ليلحتلا –

،ءاـمـلا ةـصاـخو تاـبورـشـملل ةيسحلا ةدوجلا ةبقارم –

،حمقلا قيقد صئاصخو ةدوج ةبقارم –

.بوبحلا ليلحت –

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

 يفناج ٤2قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

يرادب لامك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــــع بـــــــــجر ٢يف خّرؤـــــــــم كرـــــــتشم يرازو رارـــــق
 ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤٢قفاوملا

 موـلـعــلا يف اــيــلــعــلا ةسردملا ىدــل ثحــبــلــل ةكرتشم
.نارهوب ةيجولويبلا

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

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو
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 يف خّرؤملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضــتـقــمب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45-59 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىــضــتـقمبو –
 يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 972-3٠ مقر يذـيـفـنـتلا موـــسرــملا ىـــضتـقـمبو –
 3٠٠2 ةنس تشغ 32 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤2
 ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،ممتملاو لدعملا

 يف خّرؤملا 392-21 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 21٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 33٤1 ماع ناضمر 2
 يــــــــجوــــــلوـــــنكتلاو يــــــملعلا ثــــــحبلل ةــــــكرـــــــتشملا حــــــلاصملا ماــــــــهم
،هنم 21 ةداملا اميسال ،اهريسو اهميظنتو

 يف خّرؤملا 77-31 مقر يذيـفـنتـلا موــسرـملا ىــضـتـقــمبو –
 يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لّوألا عيــبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 671-61 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىضــتـقــمبو –
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 يف خرؤملا ٤٠3-71 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 71٠2 ةنس ربوتكأ 22 قفاوملا 93٤1 ماع رفص 2

 ةاــــيحلاو ةــــعيبطلا موـــــلع يف ةــــيريضحتلا ةــــسردملا لــــيوحت
،ةيجولويبلا مولعلا يف ايلع ةسردم ىلإ نارهوب

 خرؤــــملا 232-91 مقر يذــيــــفنـتلا موـــسرـــملا ىـــضـتـقــمبو –
 يذلا 91٠2 ةنس تشغ 31 قفاوملا ٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يـف
 ،اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ماهم ددحي
،ممتملا

 ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنّجللا يأر ىلــــع عالــــطالا دـــــعبو –
 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يتأي ام نارّرقي

 موسرملا نم 21 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 3341 ماع ناضمر 2 يف خّرؤملا 392-21 مقر يذيفنتلا

 ةكرتشملا حلاصملا ماهم ددحي يذلا 2102 ةنس ويلوي 12
 أــــشنت ،اـــهريسو اــــهميظنتو يــــجولونكتلاو يــــملعلا ثــــحبلل
 يف ةيجولونكت ةيضرأ لكش يف ثحبلل ةكرتشم ةحلصم
.نارهوب ةيجولويبلا مولعلا يف ايلعلا ةسردملا ىدل كيمونيجلا

 ةبــــســنلاب اـــفرـــط ربـــــتعت يتلا تاســـسؤملا دّدـــحت : 2 ةداملا
 ةداملا يف ةروكذملا كيمونيجلا يف ةيجولونكتلا ةيضرألل
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا

،ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماج –

،مناغتسم ةعماج –

،تنشومت نيع ةعماج –

،مناغتسم ةحالفلل ايلعلا ةسردملا –

 - ةايحلاو ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا –
 .نارهو

 نم كيمونيجلا يف ةيجولونكتلا ةيضرألا نوكتت : 3 ةداملا
: عورف )٤( ةعبرأ

 فــلـكـيو ،ةــيوـلـخلاو ةـيـئـيزــجلا اـيــجوـــلوـيـبـلا عرف –
: يـتأـي اـمب

،اهبيكرتو ةيوونلا تاسجملاو تاديتويلكونلا ليلق ميمصت –

 ةيجولونكتلا ةيمهألا تاذ ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا ديدحت –
،ضارمألل ةببسملا وأ /و

،ةينيجلا ةمصبلا ديدحت –

 ةيلحملا ةيعيبطلا دراوملا ةدوجل ةيئيزجلا ةبقارملا –
 .اهعبتتو ايثارو ةلدعملا تانئاكلا نع فشكلاو

: يـتأـي اـمب فــلـكـيو ،كيمونيجلا عرف –

 لماكلا مونيجلا لسلست ربع فانصألا فيصوتو ديدحت –
،كيمونيجاتيملا قيرط نع ةيبوركيملا تاعمجتلا تاساردو

،ينيجلا طيمنتلا –

.مونيجاتيملاو مونيجلا ليلحتو تاعيمجت –

: يـتأـي اـمب فــلـكـيو ،كيموتبيركسنارت عرف –

 وأ ةلماك ةخسن( ريبعتلا تايوتسمل يّمكلا ديدحتلا –
NRAددحم(،

،لاكشألا ددعت ليلحت –

 ريغ قطانملا فيصوتو تانيجلا قوف ام ملع تاسارد –
.ةرفشملا

: يـتأـي اـمب فــلـكـيو ،كيمويتوربلا عرف –

،ةيميزنألا ةعانملا ليلحتو تانيتوربلا ةيقنت –

 فيطلا سايق ىلع ةمئاقلاو كيمويتوربوليفلا تاسارد –
،يلتكلا

 ةيئيزجلا ةجذمنلا ربع تائيزجلا نيب تالعافتلا ةسارد –
.”يئيزجلا ماحتلالا“

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

 يــــفناج ٤2قــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع بــــجر 2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.32٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

يرادب لامك
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تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

 ٥١ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج ١٢ يف خّرؤــــم رارـــق
 ٣٢ يف خّرؤـــملا رارــــقلا لّدـــعي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــبمسيد
 ةــنس رــبمفون ٨٢ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع يـــناثلا عــــيبر
 ســـلجملا بـــــتكم ءاـــــضعأ نييــــــعت نــــــمضتملاو ١٢٠٢
.ءاصحإلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 12 يف خّرؤم رارق بـجومب
 عيبر 32 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد ٥1
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا

: يتأي امك ،ءاصحإلل ينطولا سلجملا بتكم ءاضعأ نييعت

 ،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو لـــثمم ،نيــــسح ناـــــنروب – “
،اسيئر

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٥١ يف خّرؤم رارق
 سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل هيجوتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٥1 يف خّرؤم رارـــق بـــــجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،32٠2 ةنس يفناج 8
 9٥1–٥9 مـــــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا نــــــم 21و 9 نيـتداملا ماـــــكحأل
 ٥991 ةـــــــنس وــــــينوي 3 قـــــفاوملا 61٤1 ماــــــع مّرــــحم ٤ يف خّرؤـــــملا
 يف ،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا لّدعي يذلا

 )3( ثالث ةدمل ،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل هيجوتلا سلجم
: تاونس

 ،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو لثمم ،نيسح نانروب ّديسلا –
،اسيئر

 ،يـنطولا عاـــفدلا ةرازو لــــثمم ،يراوــــهلا لاـــحرب دّيــــسلا –
،اوضع

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ةلثمم ،ناميإ يحلب ةدّيسلا –
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،اوضع ،ةيلاملا ريزو ةلثمم ،ةيماس ةلمشوب ةدّيسلا –

،اوضع ،ةعانصلا ريزو لثمم ،ريشب دورشك دّيسلا –

 يلاــــــعلا مـــيلعتلا رــــيزو لــــثمم ،نيــساي يــــبرـــــعلب دّيــــسلا –
،اوضع ،يملعلا ثحبلاو

 ،ةــينطولا ةـــيبرتلا رــــيزو لـــثمم ،ةــــبع يدوــــمحم دّيـــــسلا –
،اوضع

 ةـــــيمنتلاو ةــــحالفلا رـــــيزو لـــــثمم ،دـــــمحأ يـــــنادب دّيــــــسلا –
،اوضع ،ةيفيرلا

 لـــــــمعلا رــــــيزو لـــــثمم ،نـــــيدلا ماـــــسح يــــنيع نــــب دّيــــــسلا –
،اوضع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

 ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،رودق يساس نب دّيسلا –
.اوضع ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

 تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ٤١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد
.تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج ٠2 يف خّرؤـــــم رارــــق بـــــــجومب
 ةــــــيمسالا ةــــــمئاقلا دّدــــــحت ،22٠2 ةــــــنس رــــــبمسيد ٤1 قـــــفاوـملا

 هسأري يذلا تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأل
 اقيبطت ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب فّلكملا ريزولا

 79-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٠1و 9 نيتداملا ماكحأل
 ةنس سرام 2 قفاوملا 22٤1 ماع ةجحلا يذ 81 يف خّرؤملا

 لّدعملا ،تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو 2٠٠2
: يتأي امك ،مّمتملاو

 ،ينطولا عافدلا ةرازو ةلثمم ،لاله ىليل –

 ،ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،مودح ةيضار –

 ،لاصتالاب فّلكملا ريزولا لثمم ،كاوشم ديعسلا –

 ،لقنلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،سيوروب ةشئاع –

 نوؤشلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يقابلا دبع ديحولا –
 ،ةيجراخلا

 ،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يدادوب ليعامسإ –

 ،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،فيرع دارم –

 يلاــعلا مــــيلعتلاب فّلـــــكملا رـــــيزولا لـــــثمم ،رازـــــك دــــــــلاخ –
 ،يملعلا ثحبلاو

 دـــــــيصلاب فّلــــــكملا رــــــيزولا لــــــثمم ،ىــــــفطصم ساــــــيلا –
 ،يرحبلا
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 ،ةقاطلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،نلوقنا رمع –

 تالاصتالاو ديربلل طبضلا ةطلس لثمم ،ثارحلب سينول –
.ةينورتكلإلا

 73٤1 ماع يناثلا عيبر ٠1 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
 ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا 61٠2 ةنس رياني ٠2 قفاوملا

.لّدعملا ،تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأل

ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو 

 قـفاوـمـلا ٤٤٤١ ماـــع ةيناثلا ىداــمـــــج ٢ يـف خّرؤــــم رارـــق
 يـف خرؤــمـلا رارـــقــلا لدـــعــي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٦٢
 ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١
 ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.ةنيطنسق ةيالو ،ةنيطنسقل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 2 يف خرؤم رارق بجومب
 ةجحلا يذ ٤1 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 62
 نييــــعت نـــمضتملاو 22٠2 ةنس وــــيلوي 31 قــــفاوملا 3٤٤1 ماــــع
 ،ةنيطنسق ةيالو ،ةنيطنسقل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ
: يتأي امك

 يــنطولا نـماضتلا ةرـــيزو لــــثمم ،يـــميهد رداــــقلا دـــــبع – “
  ،اسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

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

ةعانصلا ةرازو

 يـــــفناج ٥٢ قــــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع بــــــــجر ٣ يف خّرؤــــم رارــق
 ناـــبــعـش 91 يـف خرؤـمـلا رارـــــقـلا لدــــــعـي ،٣٢٠٢ ةــــنـس
 دّدــحي يذــلا 2202 ةـــنس سراـــم 22 قــــفاوملا 3441 ماــــع
 ةــــــــئيهلا ةرادإ ســــــلجم ءاــــــــضعأل ةـــــيمسالا ةــــــمئاــــقلا
.دامتعالل ةيرئازجلا

––––––––––––

 يفناج ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 3 يف خّرؤم رارق بجومب
 3441 ماــــــع ناـــبعش 91 يف خرؤـــــملا رارـــــقلا لدـــــعي ،32٠2 ةــــنس

 ةـــيمسالا ةـــمئاقلا دّدــحي يذلا 2202 ةـــنس سراـــم 22 قــــفاوملا
: يتأي امك ،دامتعالل ةيرئازجلا ةئيهلا ةرادإ ســـلجم ءاـــضعأل

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

 ،كــــتكرتنا ةـــسسؤم لــــثمم ،نــــسحل يداــــمح نــــب دّيــــسلا –
،اوضع

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

 ثـــــــحبلل يــــنطولا ناوـــــيدلا لـــــثمم ،يــــحي يرزـــــع دّيــــــسلا –
،اوضع ،يمجنملاو يجولويجلا

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

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

 نيلماعتملل ينطولا داحتالا لثمم ،دحاولا دبع رارك ّديسلا –
،اوضع ،ةلديصلا يف

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

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٢ يف خّرؤـــم رارــــق
 لاّوش ٩١ يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد
 نــــــمضتملاو ١٢٠٢ ةـــــــنس وــــيام ١٣ قــــفاوملا ٢٤٤١ ماــــع
 يـــــنطوــــــلا ناوـــــــيدـــــــلا ةرادإ ســـــــــــــلجم ءاـــــــــــــضعأ نييـــــــــــــعت
.ةيحالفلا يضارألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32يف خّرؤـــم رارــــق بجومب
 ماـــع لاّوــش 91 يف خّرؤــــملا رارـــــقلا لدــــعي ،22٠2 ةــــنس رــــبمسيد 71
 ءاــــــضعأ نييــــــــــعت نـــمضتملاو 12٠2 ةــــنس وــــيام 13 قــــفاوملا 2٤٤1
 ،لّدـــــــــــعملا  ،ةــــــيحالفلا يــــــــضارألل يــــنطوـــــلا ناوـــــــيدـــــــلا ةرادإ ســــــــــلجم
: يتأي امك

 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،ينايفت ديحو – "
،اسيئر

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩١قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٥٢ يف خّرؤـــم رارــــق
 ٢١ يف خرؤـــــملا رارـــــقلا لّدـــــعي ،٢٢٠٢ ةــــنس رـــــبمسيد
 ٠٢٠٢ ةــنس تـــشغ ٢ قــفاوملا ١٤٤١ ماــع ةــــجحلا يذ
 زــكرملا ةرادإ ســلجم ءاــــــضعأ نييــــــعت نـــــمضتملاو
.تالالسلا نيسحـــتو يعانطصالا حيقلتلل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةجحلا يذ 21 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 91
 نييــــعت نــــمضتملاو ٠2٠2 ةـــنس تـــــشغ 2 قــــفاوملا 1٤٤1 ماـــــع
 يـــعانطصالا حــــيقلتلل ينطولا زـــــكرملا ةرادإ ســـــلجم ءاــــضعأ

: يتأي امك ،لدعملا ،تالالسلا نيسحتو



ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٤١٢١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس سرام ٥ 24

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

 ةــــيمنتلاو ةـــحالفلا رـــيزو لــــثمم ،يفوــــعلا ميرــــك دـــمـحم – “
،اسيئر ،ةيفيرلا

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٢٢ يف خرؤم رارق
 عيبر ٥ يف خرؤملا رارــقلا لدــــعي ،٣٢٠٢ ةـــنس يفناج
 ١٢٠٢ ةــنس رــــبمفون ٠١ قـــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع يـــناثلا

 ةــــسردملا ةرادإ ســــلجم ءاــــضعأ نييــــعت نــــمضتملاو
.تاباغلل ةينطولا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 22 يف خرؤم رارق بجومب
 ماع يناثلا عيبر ٥ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،32٠2 ةنس يفناج ٥1
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا 3٤٤1
: يتأي امك ،لدعملا ،تاباغلل ةينطولا ةسردملا ةرادإ سلجم

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

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،تاكرب قوزرم –

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماـــع ةيناثلا ىداـــمـج ٦٢ يف خّرؤــم رارــق
  يـف خرؤمـلا رارــقـلا لدــعـي ،٣٢٠٢ ةـنـس يفـناـج ٩١
 رـبمـسيد ١١ قـفاوملا ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمـــج ٧١

 ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 2202 ةنس
.كرتشملا ناهرلاو ليخلا قابس ةكرش

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــع ةـــيناثلا ىداــــمـج 62 يـف خّرؤــم رارــق بـــــجوـمـب
 يـف خرؤــملا رارـــقـلا لدـــعــي ،32٠2 ةــنـس يــــفـناـــج 91 قـــفاوــملا

 ،2202 ةـــنس ربمسيد 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 71
 ليخلا قابس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
: يتأي امك ،كرتشملا ناهرلاو

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

 ةــماـعـلا ةرـيدــملا ،يلـسرـم نــب ةــجوز ،نيـساــموــل ةزـــئاــف –
،لبإلاو لويخلا ةيبرت ةيمنتل ينطولا ناوــيدــلل

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

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو


 ٤٢ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع يــناثلا عـــيبر ٠٣ يف خّرؤـــم رارــــق
 ةنجللا ءاضعأ نييـــعت نـمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس رــبمفون
 ةراـــــجتلا ةرازوــــل ةــــيمومعلا تاـــــقفصلل ةـــــيعاطقلا

.تارداصلا ةيقرتو
––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٠3 يف خّرؤم رارق بجومب
 ،مــــــهؤامسأ ةــــيتآلا ءاــــضعألا ّنيـــــعي ،22٠2 ةــــنس رـــــبمفون ٤2
 7٤2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم 781 ةداملا ماكحأل اقيبطت
 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ 2 يف خرؤملا

 تاـــضيوفتو ةــيمومعلا تاــــقفصلا ميــــظنت نــــمضتملاو ٥1٠2
 ةــــيموـمعلا تاــــــقفصلل ةــــيعاطقلا ةــــنجللا يف ،ماــــــعلا قـــــفرملا
: تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازول

 ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دعسم ىسوم ديسلا –
،اسيئر

 ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يتوب ماهس ةديسلا –
.سيئرلل ةبئان

: نومئادلا ءاضعألا

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يرومعل دمـحم ديسلا –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يبرعل رجاه ةديسلا –

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،لاعس نيدلا رون ديسلا –
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليمر نب ىليل ةديسلا –
 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا(
،)ةلودلل ةيلاملا

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يجرم ديشر ديسلا –

: نوفلختسملا ءاضعألا

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،شادخوب لامك ديسلا –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يريموق ديمح ديسلا –

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،حيارم نب ةبيتر ةديسلا –
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ينامور ةميكح ةديسلا –
 تاــيلمعل يــــبساحملا رــــييستلاو ةـنيزخلل ةــماعلا ةـيريدملا(
،)ةلودلل ةيلاملا

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ولك ماهلإ ةديسلا –


