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ةّيميظنت ميسارم

لوصحلا تايفيكو طورش ددحي ،12٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم٠٥–12 مقر يذيفنتموسرم
.........................................................................................................................................................................يعماجلا ليهأتلا ىلع

مجح ةبقارم تايفيك ددحي،12٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف خّرؤم1٥–12 مقر يذيفنتموسرم
..........................................................................................................................ةيروحملا اهتلومحو اهنزوو عئاضبلا لقن تابكرم

قوقحلا نم ءافعإلاب قلعتي،٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92يف خّرؤم113-٠2 مقر يذيفنتموسرم
فرط نم ايلحم اهؤانتقا مت يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ةـــفاــضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا
................................................................................................................................)كاردتسا(مهتاطاشن راطإ يف ،نيلوانملا

ةّيدرف ميسارم

تاساردلاب نيفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب صيخلتلاو

ينطولا دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................)ةليم ةيالو( ةمغالتب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا نيوكتلل

ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ايجوغاديبلل

...وزو يزيت ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............نيتعماجب نيتّيلك يديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..راردأ ةعماجب نيتّيلك يديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نيدموب يراوه ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل

ةعانصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا2441 ماـــع ةيناـــثلا ىدامــــج6 يف خّرؤـــم يذيفـــنـــت موسرم
.........................................................................................................................................................................نيتيالو يف مجانملاو

ريزولا حلاصمب نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةـــنس ربـــمسيد5قــــفاوملا2441 ماـــــع يـــناثلا عــــيبر91 يف خّرؤـــــم رارـــــق
.........................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول
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ةقاطلا ةرازو

ويلوي92 قفاوملا9341 ماع ةدعقلا يذ61 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم رارق
...يوونلا نمألا لاجم يف معدلاو نيوكتلا زكرمل يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا دّدحي يذلا8102 ةنس

01 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم رارق
.........يوونلا نمألا لاجم يف معدلاو نيوكتلا زكرمل ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا دّدحي يذلا8102 ةنس ربمفون

91 قـــــفاوملا0441 ماــــع مّرحم9 يف خّرؤــــملا رارـــقلا لّدــــعي،1202 ةـــنس يـــفناج5 قـــــفاوملا2441 ماـــــــع ىلوألا ىداـــمج12 يف خّرؤــــم رارـــق
.....................................ةرطخلا ةيئايميكلا تاـــجوتنملاو داوـــملل ةــــينقتلا ةــــنّجللا ءاــــضعأ نييـــــعت نمضتملاو8102 ةنس ربمتبس

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ماع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا رارقلا ممتيو لدعي،٠2٠2 ةنس ربمسيد72 قــــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج21 يــف خّرؤـــم رارــق
......................................................................اهريسو دامتعالا ةنجل ةليكشت ددحي يذلا81٠2 ةنس ربمسيد9 قفاوملا٠٤٤1

ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤــملا رارــقــلا لدــعــي،٠2٠2 ةـنـسرــبـــمــســيد72 قـــــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــمـــــج21 يــف خّرؤـــــــــم رارـــق
.................................................................اهريسو ةقداصملا ةنجل ةليكشت ددحي يذلا91٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا٠٤٤1 ماع

ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحـي،٠2٠2 ةـنـسرــبـــمــســيد72 قـــــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــمـــــج21 يــف خّرؤـــــــــم رارـــق
...................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا

سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحـي،٠2٠2 ةـنـسرــبـــمــســيد72 قـــــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــمـــــج21 يــف خّرؤـــــــــم رارـــق
...............................................................................................................................ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يملعلا

 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

ةبدتنملاةيريدملاميظنت دّدحي ،0202 ةنسربمسيد13 قفاوملا2441 ماعىلوألاىدامج61 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...............................................................................................................................بتاكمو حلاصم يف ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

يذلا لـــيجستلا قــــــح غـــــلبم دّدـــــحي ،0202 ةـــــــنس رـــــبمسيد71 قـــــفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...............................................................................................امنيسلا يينهمل امنيسلل ةينهملا ةقاطبلا ميلست ىلع بترتي

تاكلتمملل ةينطولا ةنجللا يف ءاضعأ فالختسا نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد22 قـفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤمرارق
...........................................................................................................................................................................................ةيفاقثلا

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ممتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج61يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
يف ةيئانثتسالا ريبادتلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي يذلا71٠2 ةنس ربمفون٠2 قفاوملا93٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يف

يفو ةيمومعلا ةرادإلا كالسأ ضعبب قاحتلالل تاناحتمالاو تاقباسملا يف يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ةكراشم لاجم
................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا عاطق يف نـيوكتلاوةساردلا لاجم
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ةئيبلا ةرازو

ةكرتشملا ةيرازولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد71 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................................................ءارضخلا تاحاسملل

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

لّوأ قفاوملا2441 ماع رفص31يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ربمسيد82 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج31يف خّرؤم رارــــق
ديصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا ريسو ةليكشت دّدحي يذلا0202 ةنس ربوتكأ
...........................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ةينهملا ةقاطبلل ةيداملاو ةينقتلا صئاصخلا دّدحي ،0202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج41يف خّرؤم رارق
...............................................................................................................................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يشتفمل

ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،0202 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج61يف خّرؤم رارق
..............................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

72 قفاوملا0441 ماع لوألا عيبر91يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس يفناج6 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج22يف خّرؤم رارق
....تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ربمفون

يروتسدلا سلجملا

سلجملل ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل ةليكشت دّدحي ،0202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر9 يف خّرؤم رّرقم
.......................................................................................................................................................................................يروتسدلا
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٨٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠٢
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يف خّرؤملا٥62-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا92٤1 ماع نابعش71
ةداهشو سناســـيللا ةداهش ىلعلوــــصـــحلل تاــــسارّدلا ماـــــظن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

: يتأي ام مسري

لوألا لـصفلا

ةماع ماكحأ

مقر نوـناقلا نم3٥ ةداملا ماـكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع ةّجـــحلا يذ81 يـف خّرؤــــملا٥٠-99

،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوـــناـــقلا نمـــضتــــــملاو9991 ةنس
لوصحلا تايفيكو طورش ديدـــحت ىلإ موــــسرملا اذـــه فدهــــي
 .لّدعملا ،يعماجلا ليهأتلا ىلع

ثحابلا ذاتسألا ةيقرتب يعماجلا ليهأتلا جوتي:٢ ةّداملا
ذاتسأ وأ ''أ'' مسق ،رضاحم ذاتسأ ةبتر ىلإ مئادلا ثحابلا وأ
ةرادجلاو ةءافكلا نم ايلاع ىوتسم سّركي امك ،''أ'' مسق ،ثحب
ةدايقو ،هاروتكّدلا تاحورطأ ريطأتب هلماحل حمسيو ،ةيملعلا

هاروـــــتكّدلا يف نيوــــــكتلا عـــيراـــشم حارـــتقاو ةيــــجوغادـــيب قرـــف
.اهريطأت وأ ثحب عيراشم حارتقاو

يناثلا لـصفلا

يعماجلا ليهأتلا ىلع لوصحلا طورش

مسق ،رضاحملا ذاتسألا يعماجلا ليهأتلا صخي:٣ ةّداملا
: ةيتآلا طورشلا يفوتسي يذلا ''ب'' مسق ،ثحبلا ذاتسأو ''ب''

،تاونس )3( ثالث ذنم يلعف طاشن ةيعضو يف نوكي نأ–
 ،لقألا ىلع

ةيبنجأ ةداهش وأ هاروتكد ةداهش ىلع الصحتم نوكي نأ–
 ،لقألا ىلع )1( ةنس ذنم اهتلداعمب فرتعم

لامعأ ،هاروتــــكدلا ةداهــــش ىلع لوــــصحلا دــــعب زــــجــــني نأ–
تاروشنمب هثاـــحبأ جئاــــتن ززعـــي نأوٍ لاع ىوــــتسم تاذ ثــــحب

تالخادمو اهب فرتعم ةعمس تاذ ةيلود وأ/و ةينطو تالجم يف
 ،عارتخا تاءارب عاديإ وأ ةيلود وأ /و ةينطو

جاــتـــنإ لالـــخ نم ســـيردتلا لاـــجـــــم يف ةرـــبـــخ تــــبـــثي نأ–
.رتساملا ةبلط ريطأتو ،سورد ءاقلإو ةيميلعت تاعوبطم

: نم يعماجلا ليهأتلل حشرتلا فلم نوكتي :٤ ةّداملا

،يطخ بلط–

ةيناثلا ىدامج٤١ يفخّرؤم٠٥–١٢ مقر يذيفنتموسرم
طورش ددحي ،١٢٠٢ ةنس يفناج٨٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع
.يعماجلا ليهأتلا ىلع لوصحلا تايفيكو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روتـــسدـــلا ىلــــع ءاــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤمـلا٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
،لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خرؤمـلا12-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يجولونـــــكتلا رــــيوطــــتلاو يمـــلعلا ثــــحـــبلا لوـــح يهـــيجوــــتلا
،لدعملا

يف خرؤـــملا٠73-91 مــــقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٥2-89 مـــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس تشغ71 قفاوملا91٤1 ماع يناثلا عيبر٤2
ليهأتلاو صصختملا جردتلا دعب امو هاروتكدلا يف نيوكتلاب
،مّمتملاو لّدعملا ،يعماجلا

يف خّرؤـــــملا8٠2-1٠ مــقر يذـــيفـــنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا1٠٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا22٤1 ماع ىلوألا ىدامج2
تاعماجلل ةينطولا ةودنلاو ةيوهجلا تائيهلا تايحالص دّدحي
،اهريسو اهليكشتو

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

يف خّرؤــــملا131-8٠ مـــقر يذيــــفنـــتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

ةـّيميظنتميسارم
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يعماجلا ليهأتلل ةيوهجلا ناجللا تارارق غلبت :٩ ةّداملا
رشع ةسمخ ىدعـتي ال لـــجأ يف ةينعملا ةســــسؤملا رـــيدـــــم ىلإ
.جئاتنلا نالعإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1(

حجانلا حشرتملا اهيلإ يمتني يتلا ةسسؤملا ريدم موقي
ذاتسأ ةبتر ىلإ ةيقرتلا رارـــق دادـــعإب يعـــماـــجلا ليــــهأتلا يف

ةنجللا ررقمل اقفو ،''أ'' مسق ،ثحب ذاتسأ وأ '،'أ'' مسق،رضاحم
 .يعماجلا ليهأتلل ةيوهجلا

ريدم غّلبي ،يعماجلا لـيـهأتـلا ضفر ةــلاــح يــف:٠١ ةّداملا
يعماجلا ليهأـــــتلل ةيوهــــجلاةنـــجللا رارق ةيـــنعملا ةســـسؤملا

  .اهرارق تللع يتلا بابسألاب اقفرم ،حشرتملا ىلإ ايباتك

ةنـــــجللا ماـــمأ نــــعـــط ميدـــقت ،حـــشرـــتملا نكــــمي:١١ ةّداملا
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةيــناــــمث لجأ يف ليــــهأـــتلل ةيوهــــجلا

.يعماجلا ليهأتلا ضفر رارقب هغيلبت

،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف نعطلا يف ةنجللا لصفت
.نعطلا ميدقت خيرات نم ءادتبا

ذاختال ةينعملا ةسسؤملا ريدم ىلإ نعطلا جئاتن غّلبت
٠1و9 نيتداملا ماكحأل اقفو ،ةلاحلا بسح ،ةمزاللا تاءارجإلا
.هالعأ نيتروكذملا

عبارلا لـصفلا

ةــيماتخو ةيلاقتنا ماـكحأ

٤٥2-89 مقر يذيفنتلا موسرـــملا ماكـــحأ ىقــــبت:٢١ ةّداملا
ةنس تشغ71 قفاوملا91٤1 ماع يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا

تابلط ىلع ةقبطم ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا،8991
نيثحابلا ةذتاسألا لبق نم ةعدوملا يعماجلا ليهأتلل حشرتلا

/٠2٠2 ةيعماجلا ةنسلا ءاهتنا ةياغ ىلإ نيمئادلا نيثحابلاو
12٠2.

ىغـلــت ،هالـــعأ21 ةداــــملا ماــــكـــحأب ساـــســـملا نود:٣١ ةّداملا
داوملا امـــــيــــس ال ،موـــــــسرملا اذهل ةفــــلاــــخملا ماـــــــكــــــحألا عيـــــــمج
خرؤملا٤٥2-89 مقر يذيفنتلا  موسرملا نم621 ىلإ9٠1و٤

8991 ةنــــس تشـــغ71 قـــفاوـــملا91٤1 ماعيناثلا عيبر٤2 يف
صصختملا جردتلا دعب امو هاروتكدلا يف نيوكتلاب قلعتملاو
 .يعماجلا ليهأتلاو

ّةيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رـــشــــــني :٤١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـــملا2٤٤1 ماــع ةيـــناـــثلا ىداـــمـــج٤1 يف رئازـــــجلاب ررح
.12٠2 ةنس يفناج82

دارج زيزعلا دبع

لامعألا عومجمب ةقلعتملا قئاثولاب ةقفرم ،ةيتاذ ةريس –
ةحورطأ نم ةخسن اهيف امب ،حشرتملل ةيجوغاديبلاو ةيملعلا
تافلؤملاو تالخادملاو ،ترشن يتلا ةيملعلا هلامعأو هاروتكّدلا

يتلا عارتخالا تاءاربو ،ةيميلعتلا تاعوبطملاو تابيتكلاو
 ،اهعدوأ

ةربخلاو ةيريطأتلاو ةيمــــــــيلعـــتلا ةطـــشـــنألا لوــــح رـــيرقت–
 .هاروتكدلا ةداهش ىلع لوــــصـــحلا دعب  اهزـــــجنأ يتلا مـــــييقتلاو

لامعألا عومجم نع اصخلم حشرتلا فلم مضي نأ بجيو
نيتغللا ىدحإبو ةينطولا ةغللاب ررحي ةيملعلاو ةيجوغاديبلا
 .ةيزيلجنإلا وأ ةيسنرفلا

تايفيكو يعماجلا ليهأتلل حشرتلا فلم تانّوكم ددحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب هعاديإ لاجآو

نيهيبشلا نييندملاو نييركسعلا دارفألا نكمي:٥ ةّداملا
ثحابلا ذاتسألا ةفص اوبستكا نيذلا ينطولا عافدلا ةرازول
طورشلل اقبط يعماجلا ليهأتلل حشرتلا ،مئادلا ثحابلا وأ

 .موسرملا اذه يف ةددحملا تايفيكلاو

كرتشم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولاو ينطولا عافدلا ريزو نيب

ثلاثلا لـصفلا

يعماجلا ليهأتلا ىلع لوصحلا تايفيك

ةنـــجل تاعـــماـــجلل ةيوـــهـــج ةودـــن لك ىدل أشــــــنت:6 ةّداملا
ليهأتلل ةيوهجلا ةنجللا'' ىعدــــت ،يعــــماــــجلا ليهأــــتلل ةيوــــهج
نم نيمئاد نيثحابو نيثحاب ةذتاسأ نم لكشتتو ،''يعـــماجلا

،تاونس )3( ثالث ةيمدقأب نوعتمتي ثحب ريدم وأ ذاتسأ ةبتر
.ةفصلا هذهب ،لقألا ىلع

ثالث ةدمل يعماجلا ليهأتلل ةيوهجلا ناّجللا ءاضعأ ّنيعي
رــــيزولا نــــم رارق بــــجومب ،ديدــــجتلل ةلــــباق رـــيغ تاوـــنس )3(
تاودنلا ءاسؤر نم حارتقا ىلع ءانب يلاعلا ميلعّتلاب فّلكملا
.تاعماجلل ةيوهجلا

اهميظنتو يعماجلا ليهأتلل ةيوهجلا ناّجللا ةليكشت ددحت
.يلاعلا ميلعّتلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهريسو

ةساردب يعماجلا ليهأتلل ةيوهجلا ناجللا موقت:7 ةّداملا
ذختتو ،موسرملا اذه ماكحأل اقبط نيحشرتملا تافلم مييقتو
ةــلاــح يفو .نــيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ ةــيــبــلــغأب اــهــتارارــق
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا لداعت

.ةللعم يعماجلا ليهأتلل ةيوهجلا ناجّللا تارارق نوكت

ىلع يعــماـــجلا ليـــهأـــتلل حـــشرـــتلا فـــلـــم لـــبــــقي:٨ ةّداملا
،حـــشرـــتملا اهيــــلع لـــصـــحت يتلا طاـــــقــــنلل ىندألا دــــحلا ساـــــسأ

فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب دّدحت مييقت ةكبش بسح
.يلاعلا ميلعتلاب
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7 يف خرؤـــملا2٥٤-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٤2٤1 ماع لاوش

،تاقرطلا ربع ةرطخلا داوملا لقنب ةقلعتملا ةصاخلا طورشلا

يف خرؤملا183-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنــس ربـــمــــفوــــن82 قــــفاوــــملا٥2٤1 ماـــــع لاوــــش٥1
،ممتملاو لدعملا ،قرطلا ربع رورملا ةكرح دعاوق ددحي

8 يف خرؤملا٥1٤-٤٠ مقر يذيفـــنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنــس ربمـــــسيد٠2 قــــفاوـــملا٥2٤1 ماـــــع ةدعـــــقلا يذ
صاخشألا لقن تاطاشن ةسرامم صخر ميلست طورش ددحي
،ممتملاو لدعملا ،تاقرطلا ربع عئاضبلاو

يف خرؤملا37٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا٥٠٠2 ةنس ربمسيد31 قفاوملا62٤1 ماــــع ةدعــــقلا يذ11
ربع عئاضبلا لقن يدعاسم تاطاشن ميظنت طورش ددحي
،اهتسرامم تايفيكو تاقرطلا

72 يف خرؤـــملا٥٠-81 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا81٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر
 ،اهتسرامم تايفيكو تابكرملا ةقباطم ةبقارم ميظنت ددحي

يف خرؤملا3٠3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص72

،ةيمومعلا لاغشالا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

نوـــناــقــلا نـــم61 ةداــملا ماـــكــحأل اــــقــيــبطت: ىلوألا ةّداـملا
قــــــفاوــــملا22٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمـــج92 يف خرؤــــــملا٤1-1٠ مقر
ربع رورـملا ةــكرــح ميظــنـتب قــلـعتملاو1٠٠2 ةـنــس تــشــغ91
دــيدــحت ىلإ موــسرـملا اذــه فدــهــي ،اــهـنمأو اهــتـمالـسو قرـطلا

اهتلومحو اهنزوو عئاضبلا لقن تابكرم مجح ةبقارم تاــيــفـيك
.ةيروحملا

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :٢ ةّداملا

،عافترالاو لوطلاو ضرعلا ،ةثالثلا داعبألا عومجم : مجحلا–
ةبكرــــملل ةمــــكحملاو ةطــــبترملا ةدــــحولا لـــكش زيــــمت يتلا

.اهتلومحو تابكرملا عومجم وأ اهتلومحو

نزولا تاطحم يف بكري نزو زاهج : روحملا نازيم–
ةسايقلاب ةفلكملا ةئيهلا فرط نم صوحفمو هيلع قداصم

ةيناثلا ىدامج٤١ يفخّرؤم١٥–١٢ مقر يذيفنتموسرم
تايفيك ددحي،١٢٠٢ ةنس يفناج٨٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع
اهتلومحو اهنزوو عئاضبلا لقن تابكرم مجح ةبقارم
.ةيروحملا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتداــــمـلا اميـــس ال ،روتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماــــع رفـــص81 يف خرؤــــملا٥٥1-66 مــــقر رـــــمألاىضتقمبو –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

ماع رــفـــص81 يف خرؤـــــملا6٥1-66 مــــقر رـــمألاىضتـــقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا22٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،هميظنتو يربلا

ىداـــمــــج92 يف خرؤــــملا٤1-1٠ مــــقر نوـــناـــــقلاىضــــتقمبو –
قلــــعــــتملاو1٠٠2 ةـــنــــس تشــــغ91 قـــفاوــــملا22٤1 ماــــع ىلوألا

لدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
،هنم61 ةداملا اميس ال،ممتملاو

ماع بــجر٠2 يف خرؤـــملا٠1-11 مـــــقر نوناقلاىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناــقلاىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنـــس رـــيارـــــبف12 قفاوملا33٤1 ماع

ىداــــــمـــج82 يف خرؤـــــملا9٠-71 مــــقر نوــــناقلاىضتقمبو –
قلـــعتـــملاو71٠2 ةــــنـــس سراــــم72 قــــفاوــــملا83٤1 ماع ةيـــــناثلا

،ةسايقلل ينطولا ماظنلاب

يف خرؤـملا٠73-91 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمــــسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نـييعت نـمضتملاو

خرؤـــــملا361-٠2 مــــــــــقر يــــــسائرلا موــــسرملاىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ويـــــــنوي32 قــــــفاوـــــملا1٤٤1 ماع ةدعــــقلا يذ لوأ يف

 ،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نـييعت نمضتملاو

يف خرؤملا83٥-19 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
1991 ةنس ربــــــمسيد٥2 قفاوـملا21٤1 ماع ةيناثلا ىدامج81
،سايقلا تالآل ةقباطملا صحفو ةبقارملاب قلعتملاو
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قـيرـطــلا يف نزوــلا تاــطــحــم ماــجــحأ ساــيــق دــعاوــق ددحت
لاغشألاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب اهريسو
.ةعانصلاب فلكملا ريزولاو ةيمومعلا

نم٥6 ةداملا يف ةروكذملا تابكرملا ىلإ ةفاضإ:٥ ةّداملا
22٤1 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خرؤملا31–1٠ مقر نوناقلا
،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا

،ةيروـــحملا ةلوــــمـــحلاو نزوـــلاو مـــجـــحلا ةبـــقارمل عـــضخت ال
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةرخسملا عئاضبلا لقن تابكرم

ثراوك عوقو ةلاح يف ،فاعسإلاو ةدعاسملا ماهم راطإ يف
.ىوصقلا ةرورضلل وأ ةيعيبط

عضوب ةيمومعلا لاغشألا ةرازو حلاصم فلكت :6 ةّداملا
يف ةــيروحملا ةــلوــمحلاو نزوــلاو مــجحلا ةــبــقارــم تازــيــهجت
.اهلالغتساو اهرييستو قرطلا ةكبش

نزولاو مجـــحلا ةـــبـــقارم تازيـــــهـــجت عـــضو ضيوــــفت نكمي
اهرييستو رايــــــسلا قــــيرطلا ةكــــبش يف ةــــيروحملا ةـــلوـــمحلاو
تايفيكلاو طورشلا قفو زايتمالا باحصأ ىلإ اهلالغتساو
.اهب قلعتملا طورشلا رتفدو زايتمالا ةيقافتا يف ةددحملا

يناثلا لصفلا

 تابكرم مجحل قيرطلا يف ةبقارملا

ةيروحملا اهتلومحو اهنزوو عئاضبلا لقن

تاـــــبـــكرــــملا مــجـــحل قــــيرــطلا يف ةــــبــــقارـــملا مـــتــــت:7 ةّداملا
نزولا تاطـــحم ىوتـــسم ىلع ةيروــــحملا اهتلوــــمحو اهنزوو
.ةتباثلا

ةكرحتم وأ ةنكاس ةفصب ةتباثلا تاطحملا يف نزولا متي
.ريسلا ةلاح يف وأ ةضفخنم ةعرسب

مــتـــي ،نـــكاــــسلا نزوـــــلل ةـــتــــباــــثلا تاـــطـــــحملا يف :٨ ةّداملا
ةلومحلل يلامجإلا نزولا ةبقارمل اهنزوو تابكرملا فيقوت
سايق داتع ةطساوب ،روحمب روحم ،ةلومحلاو هب صخرملا

.لقنتم وأ/و تباث

ىلع نــكاـــسلا نزوـــلل ةــــتباـــثلا تاطـــحملا ماــــقــــــت :٩ ةّداملا
رورم ةكرـح تاذ ةراَّيــــــسلا قرـــطلاو قرــــطلا رواــــحم ىوــــتسم
لقن ةكرح رداصم راوجبو عئاضبلا لقن تابكرمل ةفيثك
.تاسسؤملاو تاصنملا برق اميسال ،تابكرملاب عئاضبلا

ةرَايسلا قرطلا يف عفدلا تاطحم ىوتسم ىلع اضيأ ماقتو
.دودحلا زكارم نم برقلابو

داتعلا بيكرت بلطتي ال .القنتم وأ اتباث نوكيو .ةينوناقلا
نوكيو .ةيندملا ةسدنهلا يف ةربتعم الاغشأ جمدملا وأ تباثلا
ىلإ جاتحي ال هنأل عضولا لهس ادج فيفخلا لقنتملا داتعلا
.ةيندملا ةسدنهلا لاغشأ

قداصم نزو زاهج : ةتباث قيرطلا يف نزو ةطحم–
.ةينوناقلا ةسايقلاب ةفلكملا ةئيهلا فرط نم صوحفمو هيلع
اـــعونصم ،اهجراخ وأ ضرألا لــخاد اجـمدم اّمإ ،اـتـباــث نوـكيو
،)ديدح– تنمـسإ( امـــهـــطـــيــــلخ وأ دـــيدـــحلا وأ تنــــمـــسإلا نم
.فثكملا لامعتسالل أيهم وهو

قداصم نزو زاهج : ةلقنتم قيرطلا يف نزو ةطحم–
.ةينوناقلا ةسايقلاب ةفلكملا ةئيهلا فرط نم صوحفمو هيلع
هعضو متيو .ةيندم ةسدنه نودبو ضرألا جراخ لغتشيو
ةطساوب نزولا ةيلمع متت ،ماظنلا اذه يفو .ةعرسب هلقنو
ةقيقدلا ةبقارملل ةصاخ لمعتسيو لقنتملا روحملا نازيم
.ةيئاجفلاو

يمومع يداصتقا لماعتم لك : تاسسؤملاو تاصنملا–
تابكرم ةطساوب عئاضـــبلل لقن ةكرــــح هنم ردـــــصت صاخ وأ

تاـــصـــنــملاو ةـــيراـــطملاو ةيئانــــيملا روــــبعلا تاــــصـــنم لـــــثـــــم
قــــيرـــــط–ةــكـس لــئاسولا ةددـــعـتم تاـصـنملاو ةــيــكـيـتـسجولـلا

ةيعانصلا تاســسؤـــملاو نيزــــختلاو عادــــــــــيإلا تاســـــسؤمو
ةـعارزـلا نادــيــم يف ةــطشاــنــلا تاسسؤملاو ةــيــمــجــنملا وأ/و
.ةلمجلا قاوسأو

اهنزوو عئاضبلا لقن تابكرم مجح ةبقارم متت :٣ ةّداملا
ةتباثلا نزولا تاطحم ىوتسم ىلع ةيروحملا اهتلومحو
لبـــق نم اهـــيـــلع قداـــصم ساـــــيق تاودأ ةطــــساوب ةلقــــنتملاو
.ةينوناقلا ةسايقلاب ةفلكملا ةئيهلا

يتـلا داـعـبألا ساـيــق ةدــحو ةــطساوــب مــجحلا ةــبــقارــم مــتــت
اــهــب صخرملا مــجحلا دودــح مارــتــحا نـــم دـــكأتـــلا نـــم حـــمست

.عئاضبلا لقن تابكرمل

ةلومح عئاضبلا لقن ةبكرــــم روحم لمحتي نأ زوجي ال
نــــم6٠1 ةداــــملا ماـــكـــحأ يف ةددـــحم يه اــــمك ،ًاــّنُط31 قوـــــفــــت
ماع لاوش٥1 يف خرؤـــــملا183-٤٠ مقر يذيفنــــتلا موـــسرملا

روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا٥2٤1
.هالعأ

يتلا عئاــضبلا لــــقن تاـــبـــكرم عيـــمج عـــضـــخـــت:٤ ةّداملا
ةلومحلاو نزولاو مجحلا ةبقارمل ينطولا بارتلا ىلع ريست
ةعوضوملا ،قيرطلا يف ،نزولا تاطحم ىوتسم ىلع ةيروحملا

.ةينطولا ةرايسلا قرطلاو قرطلا ةكبش ىوتسم ىلع
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ثلاثلا لصفلا

ةلومحلاو نزولاو مجحلا نم نحشلا ناكم يف ققحتلا
عئاضبلا لقن تابكرمل ةيروحملا

ردـــصي ةســـسؤـــم وأ/و ةــــصـــنم لك ىلع بــــــجي :6١ ةّداملا
لك ذخأ ،قرطلا يف عئاضبلا لقن ةكرح ،جورخلا دنع ،اهنم
نزولاو مجحلا دودح تابلطتم مارتحا نامضل تاطايتحالا

سفن يف ةأبعملا عئاضبلا لقن تابكرمل ةيروحملا ةلومحلاو
.ناكملا

وأ اهنحش نكامأ يف يتاذلا ققحتلا ءارجإ مهيلع بجيو
ربتعي ناكم لك يف ةعوضوملا نزولا تاطحم ىوتسم ىلع
.عئاضبلا لقن تابكرم ةكرحل اردصم

قئاسل مَّلــسي ،يتاذلا ققـــــحـــتلا تايــــلـــمع دــــعب :7١ ةّداملا
ةلوـــمحلاو نزولاو مجـــــحلا ةـــقباــــطم تبـــثت ةقيثو ةـــبـــــكرملا
اهراهظتسال ةبكرملا نتم ىلع ابوجو اهب ظفتحي ةيروحملا

.قيرطلا يف ةبقارملا دنع

قئاس مسا ،صوصخلا ىلع ،ةقيثولا هذه نّيبت نأ بجي
نزولا فوشكو تيقوتو خيراتو ةبكرملا ميقرتو ةبكرملا

.مجحلاو

،قيرطلا يف نزولل ةتباث تاطحم عضو نكمي :٨١ ةّداملا
ةــكرحل اردصم رــبــتــعــي ناــكــم لــك يف ،يكــيــماــنــيد وأ نـــكاس
.عئاضبلا لقن تابكرم

ىلع رفوتي ال ،ةبكرم لغتسم لكل تاطحملا هذه حمست
،مجحلا نم ققحتلاو نزولل ةبولطملا ةمزاللا تازيهجتلا

ةأبــــعملا هتــــبكرم ةقــــباـــــطم ىدم نـــم هتـــــقــــفن ىلع ققــــحــــتلاب
ةلومحلاو نزولاو مجحلا دودحل اهب لومعملا تابلطتملل
.ةيروحملا

رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
ريزولاو ةيموـــمعلا لاغـــشألاب ّفلــــكملا رـــيزولا نيب كرـــــــتشم
.لقّنلاب فّلكملا

عبارلا لصفلا

تابوقعلاو تافلاخملا ةنياعم

يلاــــمـــــجإلا نزولا زواـــــجت ةفلاـــخم تاــــبثإ مــــتي :٩١ ةّداملا
نزولاو مجحلا دودح مارتحا مدع ةفلاخم اذكو هب صخرملا

ةزجنملا سايقلا تايلمع جئاتن ةطساوب ةيروحملا ةلومحلاو
.ةلقنتملا وأ ةتباثلا قيرطلا يف نزولا تاطحم ىوتسم ىلع

نزولاو مجحلا دودح زواجت ةفلاخم ةنياعم متت:٠٢ ةّداملا
نيروكذملا نيلهؤملا ناوعألا فرط نم ةيروحملا ةلومحلاو

ةطــساوب قرــــطلا يف نزوــــلا ةيــــلمع اـــضيأ مــــتت :٠١ ةّداملا
يفو .ةضفخنم ةعرسب يكيمانيدلا نزولل ةتباثلا تاطحملا

ةكرح قـــــفدت دــــنع تابــــكرملا ضارـــتعا مـــتي ،اذه نزولا ماظن
،قرـــــطلا يف ةنــــكاـــسلا نزولا تاطــــــحم وــحـــن هجوـــــتو رورــــملا

 .ةبقارملا ضرغب

ةضفخنم ةعرسب عئاضبلا لقن تابكرــــــم ريست نأ بجي
نازيم ىلع ،راظتنا روــباـــط لـــيـــكــــشت نود ،)اس / ملك8 ىلإ3(
نزوـــــلا تاءاــــضف ىلع عوـــــضوـــملا لقـــنــــتملا وأ تباثلا روـــــحملا
.ضرغلا اذهل ةأيهملا

تاطحم يف قرطلا يف ةبقارملا متت نأ نكمي :١١ ةّداملا
.ريسلا ةلاح يف ةتباثلا نزولا

اهريس راسم يف تابكرملا نزوب تاطحملا هذه حمست
.اهراسم رييغت وأ اهتعرس ءاطبإ نود

تابكرملل قيرطلا يف ةبقارملا نامض لجأ نم :٢١ ةّداملا
،ةتباثلا نزولا تاطحم ىوتسم ىلع اهضارتعا متي مل يتلا

يذلا لقنتملا روحملا نازيم ةطساوب نزولا ةيلمع سرامت
.ةيندم ةسدنه نودبو ضرألا جراخ لمعي

تانّيع ذخأب ،لقنتملا ةبقارملا زكرم يف ،ةبقارملا متت
ةكرح يف ةدئاز ةلومح لمحت اهنأب هبتشملا تابكرملا نم
.رورملا

تّمت يـــتلا ،ةبــــــــكرـــملا ةـــقباـــطم مدـــع ةـــلاـــــح يف:٣١ ةّداملا
صوصنملا ةيروحملا ةلومحلا وأ نزولا وأ مجحلل ،اهتبقارم
لقنب ةبكرملا قئاس مزلي ،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع
نحش بيترت ةداعإ وأ/و ىرخأ ةبكرم ىلع ةلومحلا ضئاف
صخرملا دودحلا ىلإ اهمجحو اهتلومح ةداعإ لجأ نم ةبكرملا

.اهب

ةطحم ىوتسم ىلع ةفقوتم ةقباطملا ريغ ةبكرملا ىقبت
ةليدبلا ةبكرملا لوصو ةياغ ىلإ قئاسلا ةيلوؤسم تحت نزولا
 .ةعاضبلا نحش ةداعإ اهنتم ىلع متي يتلا

بجي ،ةفلاخملا ةنياعم ناكم نع رظنلا ضغب :٤١ ةّداملا
نزولا ةطحم ىوتسم ىلع نحشلا ةداعإ تايلمع متت نأ
.ةتباثلا

ةداعإب صيخرتلا ةلهؤملا نمألا حلاصم نكمي ،هنأ ريغ
.امئالم هارت يذلا ناكملا يف نحشلا

تاــيلـــمع ،هتـــقـــفن ىلع ،ةـــبــــكرـــملا قئاـــس نمـــضي :٥١ ةّداملا
 .اهتسارح اذكو نحشلا ةداعإ
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2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا

كالسألل صصختملا نيوكتلل ينطولا دهعملا ريدم
ةمغالتب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا
.)ةليم ةيالو(

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

ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لّوأ نم ءادــــتبا ،ىهـــنـــت ،1202 ةنـــــس يفناــــج02 قفاوملا2441
اريدم هتفصب ،يعسم دـمحم دّيسلا ماهم ،0202 ةنس رياربف
ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا نيوكتلل ينطولا دهعملل
هتلاحإل ،)ةليم ةيالو( ةمغالتب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

.دعاقتلا ىلع

2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا

ريزولا ناوـــيدب صيـــخلـــتلاو تاــــساردلاب نيـــــفّلكم
داـــــصـــتـــقاب فّلــــكملا ،لوألا رــــيزولا ىدل بدـــتـــنملا
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

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

ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،1202 ةــنس يفــناــج02 قـــفاوملا2441
صيخلتلاو تاساردلاب نيّفلكم امهتفصب ،امهامسا يتآلا ّديسلاو
داصتقاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

،شيلح ةليمج–
.حضاو نيدلا رون–

ّةيمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشــــني :٥٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقمّيدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيـــناـــثلا ىداـــمـــج٤1 يف رئازـــــجلاب ررح
.12٠2 ةنس يفناج82

دارج زيزعلا دبع

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

ماع لوألا عيبر٩٢يفخّرؤم١١٣-٠٢ مقر يذيفنتموسرم
ءافعإلاب قلعتي،٠٢٠٢ ةنس ربمفون٥١ قفاوملا٢٤٤١
ةـــفاــضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم
يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع

راطإ يف ،نيلوانملا فرط نم ايلحم اهؤانتقا مت
.)كاردتسا(مهتاطاشن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خـــيراـــتــب رداــصـــــلا76 ددعـــلا–ةيــمسرــلا ةدـــيرـــجلا
.٠٢٠٢ ةنس ربمفون٥١ قفاوملا٢٤٤١ ماع لوألا عيبر٩٢

)ريخألا رطسلا(21 ةداملا : يلاوتلا ىلع ،6و٥ ناتحفصلا–
: )لوألا رطسلا(71 ةداملاو

.”..............ريزولا نم ررقم بجومب..............“: نم الدب –

.”...............ريزولا نم رارق بجومب................“ : أرــــقـــــــي –

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

يف خرؤـــــملا٤1-1٠ مــــقر نوــــــــناــــقلا نم٤31و٠31 نيتداملا يف
1٠٠2 ةنــــــس تـــشـــغ91 قـــفاوـــملا22٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج92
.هالعأ روكذملاو

يف ةبقارملا ءاــنـــثأ ةفـــلاـــخم ةنياــــعم ةـــلاــــح يف:١٢ ةّداملا
ناوعأ موقي ،قيرطلا يف نزولا ةطحم ىوتسم ىلع قيرطلا
،يميلقإلا صاصتخالا بسح ،ينطولا نمألا وأ ينطولا كردلا

    .ةفلاخملا بكترم ىلإ هميلستو ةفلاخملاب راعشإ ريرحتب

فوشك جئاتن ساسأ ىلع ةفلاخملاب راعشإلا دعي :٢٢ ةّداملا
ءانــــثأ تيرــــجأ يتلا ةيروــــحملا ةلومــــحلاو نزوــــلاو ماــــجــــحألا
.نزولا تاطحم يف قيرطلا يف ةبقارملا

لومعــملا ةيـــعيرـــشتلا ماـــــكـــــحألابلالــــــخإلا نود:٣٢ ةّداملا
ةبقارملا ءانثأ اهتنياعم تمت يتلا تافلاخملا ىلع بقاعي ،اهب

ةلوـــمـــحلاو نزولاو مــــجـــــحلا دودــــحب ةطــــبترـــملا قـــيرـــطلا يف
٤1-1٠ مقر نوـــناـــقلا نـــم66 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقـــبط ةـــيروــــحملا
ةنس تشغ91 قفاوملا22٤1 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا

 .هالعأ روكذملاو1٠٠2

سماخلا لصفلا

ةيئاهن ماكحأ

دنع ،موـسرـــملا اذـــه قيــــبــــطـــت طورـــش حـــضوــــت :٤٢ ةّداملا
.نيينعملا ءارزولا نيب ةكرتشم تارارق بجومب ،ةجاحلا

ةّيدرفميسارم
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،تاغللاو بادآلا ةيلك ،يرفعج دمحأ–
.ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،يرصملا كوربم–

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

2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا
.ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماجب

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

ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،1202 ةــنس يفــناــج02 قـــفاوملا2441
مولـــــعلل نيدــــموــــب يراوــــه ةعــــماجب ،امــهامسا يتآلا دّيسلاو
: ايجولونكتلاو

،ةماع ةنيمأ اهتفصب ،نيعابر ةكيلم–
.ءايميكلا ةيلكل اديمع هتفصب ،ةرامع دارم–

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

2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا

.نيتيالو يف مجانملاو ةعانصلل نيريدم

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

ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا2441
يف مجانملاو ةعانصلل نيرـيدم امهـــتفـــصب ،امــــهاــمــسا يـــتآلا
: نيتيتآلا نيتيالولا

ويلوي42 نم ءادتبا ،راشب ةيالو يف ،ودح قازرلا دبع–
،9102 ةنس

ربمتبس52 نم ءادتبا ،ةسبت ةيالو يف ،يشرخ ميلحلا دبع–
.9102 ةنس

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

2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس يفــــناـــج02 قــــفاوــــملا

رـــــيزوــــلا ىدل بدتـــــنـــملا ريزولا حلاـــــصمب نـــيرـــيدــم
تاسسؤملاو ةــفرــعملا داصتــقاــب فــّلـــكملا ،لوألا
.ةئشانلا

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

ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا2441
ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب نيريدم ،امهامسا يتآلا
: ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا

،ةفرعملا داصتقال ةريدم ،شيلح ةليمج–
لكايهو ةئشانلا تاسسؤملل اريدم ،حضاو نيدلا رون–

.معدلا

2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا

ةرازوــــب ايــــجوغادـــيـــبلل ةـــماعلا ةيشــــتفملاب شــتفم
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

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

ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،1202 ةــنس يفــناــج02 قـــفاوملا2441

ةماعلا ةيـــشتــــفملاب اشــــتفم هتــــفـــصب ،ديــــعلوب نبا فـــيراــــش
ءانب ،يملعلا ثحـــبلاو يلاــــعلا ميلعــــتلا ةرازوب ايـــــجوـــغادـــيـــبلل
.هبلط ىلع

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

2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا
.وزو يزيت ةعماجب ريدم بئان

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

ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
كلام دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا2441
ةيـــجراـــخلا تاقالــــعلاب اّفلـــــكم رـــيدم بئاـــــن هتـــفـــصب ،فولــــخم
ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
.وزو يزيت

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

2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا

.نيتعماجب نيتيّلك يديمع
`````````````````````````

ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهــــنت ،1202 ةنـــس يفــــناـــج02 قـــفاوـــملا2441
نيتعماــجلاب نيتـــــيّلكل نيديــــمع امهتــــفـــصب ،امهاــــمسا يتآلا
: نيتيتآلا

،1 ةدـيـلـبـلا ةـعـماـجـب موـلـعـلا ةـيـلـك ،ةـبـيــط نــب ىــفــطصم–
،ةافولا ببسب ،8102 ةنس ربمسيد3 نم ءادتبا

،جيريرعوب جرب ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلك ،ميحر نيسح–
.هبلط ىلع ءانب

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

2441 ماع ةيناثلا ىدامج6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس يفناج02 قفاوملا

.راردأ ةعماجب نيتيّلك يديمع

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

ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنـــس يفـــناــــج02 قـــفاوــــملا2441
،راردأ ةعماجب نيتيّلكل نيديمع امهتفصب ،امهامسا يتآلا

: امهيبلط ىلع ءانب
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ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

قــــــفاوـــــملا2441 ماـــــع يـــناثلا عــــيبر91 يفخّرؤـــــم رارـــــق
ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد5
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر91 يف خّرؤم رارق بجومب
،مــــهؤامسأ ةـــيتآلا ءاـــضعألا نّيــــعي ،0202 ةـــنس رــــبمسيد5
742-51 مقر يسائرلا موسرملا نم781 ةداملا ماكحأل اقيبطت
ةنس ربمــــتبــــس61قفاوـملا6341 ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا

تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو5102
نوؤشلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا يف ،ماعلا قفرملا
: ةيجراخلا

: نومئادلا ءاضعألا

،اسيئر ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،ةيطع حلاص –

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،يراتخم رهاط دنحم –
،سيئرلل ابئان

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،يواسونس نموملا دبع –

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،زوزعم ليلجلا دبع –

ةماعلا ةـــيريدملا( ةـــيلاملا رــــيزو ةــــلثمم ،يداـــــج ةرــــيخ –
،)ةينازيملل

ةــماــعــلا ةــيرــيدملا( ةــيــلاملا رــيزو لــثمم ،يتاــنز دــمـحـــم –
،)ةبساحملل

.ةراجتلا ريزو ةلثمم ،يواد ةمسب –

: نوفلختسملا ءاضعألا

اوضع ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،يدعس نيدلا رون –
،يواسونس نموملا دبع ّديسلل افلختسم

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،يدمـحم ليـــبن دـــمـحم –
،زوزعم ليلجلا دبع دّيسلل افلختسم اوضع

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةماعلا ةيريدملا( ةــــيلاملا رـــيزو ةــــلثمم ،ةـــفرش لاـــنم –

،يداج ةريخ ةدّيسلل افلختسم اوضع ،)ةينازيملل

ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملا( ةـــيـــلاملا رـــيزو ةـــلــــثمم ،نوــــع ميرــــم –
،يتانز دمـحم دّيسلل افلختسم اوضع ،)ةبساحملل

افلخـــــتسم اوـــضع ،ةراجــــتلا رـيزو لثمم ،شيرف نايفس –
.يواد ةمسب ةدّيسلل

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلا بتكم ىلوتي
.ةيعاطقلا ةنّجللا ةنامأ

ةقاطلا ةرازو

قـــــــفاوـــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمـــــج7 يفخّرؤــــم رارـــق
يفخّرؤملا رارقــــلا لّدـــــعي،0202 ةــــنـــس ربــــمــــسيد22
ةنس ويلوي92 قفاوملا9341 ماع ةدعقلا يذ61
سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا دّدحي يذلا8102
يف معدلاو نيوكتلا زكرمل يجوغاديبلاو يملعلا

.يوونلا نمألا لاجم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـملا2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم رارق بجومب
ةدعقلا يذ61 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،0202 ةنس ربمـسـيد22
ةليكشتلا دّدحي يذلا8102 ةنس ويلوي92 قفاوملا9341 ماع
زـــكرمل يجوـــغادـــيـــبـــلاو يمـــلـــعـــلا سلـــجملا ءاضعأل ةـــيـــمسالا
: يتأي امك ،يوونلا نمألا لاجم يف معدلاو نيوكتلا

“ ........................................................................................

.اسيئر ،لازغ رصانلا دبع–

ةرازو تاسسؤمل عباتلا يميلعتلا كلسلا ولثمم*
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

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

  ،اوضع ،نيربب يوونلا ثحبلا زكرم ...

،تسغنماتب يوونلا ثحبلا زكرم لثمم ،روشاع يناميلس–
،اوضع

............................... )رييغت نودب( ...............................–
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ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

قــــفاوــملا٢٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـمــج٢١ يــف خّرؤـــم رارــق
خرؤملا رارقلا ممتيو لدعي،٠٢٠٢ ةنــــس رــــبمسيد7٢

ربمسيد٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع يناـــثلا عــيبر لوأ يف
دامــــتـــعالا ةنـــجل ةلـــيـــكـــشت ددــــحـــي يذلا٨١٠٢ ةـــنـــــس
.اهريسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو نإ

ماــع مرحم٥1 يف خرؤمـلا٤٠-8٠ مقر نوناـقلا ىضتقمب–
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياـني32 قفاوملا92٤1
                        ،ةينطولا ةيبرتلل

ماع ناضمر82 يف خرؤملا31-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قوسو ةطشنأب قلعتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا63٤1
،باتكلا

يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنــــس وـــيـــنوـــي32 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعـــقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٥62-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس ربمتبس6 قفاوـــملا٥1٤1 ماــــع لوألا عيبر92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا1٥1-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو61٠2 ةنس ويام32 قفاوملا73٤1 ماع نابعش61

ةسسؤم ىـلإ ةــيــبرــتــلا يف ثحــبــلــل ينــطوــلا دــهـــعملا لـــيوحت
،يجولونكتو يـملع عباـط تاذ ةيمومع

يف خرؤملا٠33-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنـــس ربمفون٥1 قفاوملا93٤1 ماع رفص62
ىلع ةقداصملاو دامتــعالا ىلع لوـــصـــحلا طورـــــشو تاـــيــــفـــيك
،هنم9 ةداملا اميس ال ،ةيجوغاديبلا مئاعدلاو لئاسولا

بجر٠3 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا83٤1 ماع
،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يلخادلا

٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةنــجل ةليـــكـــشت ددـــحي يذلا81٠2 ةنــــس ربـــمـــــسيد9 قـــفاوــــملا
،اهريسو دامتعالا

:يتأي ام رّرقي

ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
قــــفاوــــــملا٠٤٤1 ماـع يناثلا عيبر لوأ يف خرؤملا رارقلا ماكحأ
دامـتـــعالا ةنـــجل ةليــــكشت ددـــحـــي يذلا81٠2 ةنــــس رـــبــــمسيد9
.اهريسو

: زكرملل يميلعتلا كلسلا ولثمم*

،اوضع ،يساق ىفطصم–

 .“ ........................ )رييغت نودب يقابلا( .........................
`````````````````````````H`````````````````````````

قــــــفاوـــــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــــج7 يفخّرؤـــــم رارق
يفخّرؤــملا رارــــقلا لّدـــعي،0202 ةنــــس رـــبـــمسيد22
ربــــمــــفون01 قـــفاوـــملا0441 ماــــع لوألا عـــــيــــبر2

ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا دّدحي يذلا8102 ةنس
لاجم يف مــعدلاو نيوـــكـــتلا زـــكرـــمل ةرادإلا سلـــــجم
.يوونلا نمألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـملا2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم رارق بجومب
لوألا عيبر2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،0202 ةنس ربمـسـيد22
ةليكشتلا دّدحي يذلا8102 ةنس ربمفون01 قفاوملا0441 ماع
يف معدلاو نيوكتلا زكرمل ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا

: يتأي امك ،يوونلا نمألا لاجم

)ىتح رييغت نودب( ......................................................–"

 ،اوضع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب ّفلكملا ريزولا ...

 ،اوضع ،لقنلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ليلق يلاليج–

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

يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا سيئر ،لازغ رصانلا دبع–
،اوضع ،يوونلا نمألا لاجم يف معدلاو نيوكتلا زكرمل

 .“ ........................ )رييغت نودب يقابلا( .........................
`````````````````````````H`````````````````````````

5 قـــــفاوملا2441 ماـــــــع ىلوألا ىداـــمج12 يفخّرؤــــم رارـــق
مّرحم9 يفخّرؤــــملا رارـــقلا لّدــــعي،1202 ةـــنس يـــفناج
نمضتملاو8102 ةنس ربمتبس91 قـــــفاوملا0441 ماــــع
تاـــجوتنملاو داوـــملل ةــــينقتلا ةــــنّجللا ءاــــضعأ نييـــــعت
.ةرطخلا ةيئايميكلا

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

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم رارق بجومب
ماـــع مّرـــحم9 يف خّرؤــــملا رارــــقلا لّدعــــي،1202 ةــــنس يــــفناج5
نييــعت نــــــمضتملاو8102 ةــــــنس رــــــبمتبس91 قــــــفاوملا0441
ةـــــيئايميكلا تاــــــجوتنملاو داوـــــــملل ةــــــينقتلا ةــــنجّللا ءاــــــضعأ
: يتأي امك ،ةرطخلا

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

،ةسيئر ،ةقاطلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ينارمعل لاون–

 .“ ........................ )رييغت نودب يقابلا( .........................–
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مولع ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،يرجعلب باهولا دبع–
،اوضع ،ايجولونكتو ةيئايزيف

– ءايزيفلا ،“ أ “ مسق ،ةرضاحم ةذاتسأ ،شاريمأ ةيزوف–
،اوضع ،ءايميكلا

،اوضع ،خيرات ،ذاتسأ ،يفوس داؤف–

،اوضع ،خيرات ،ذاتسأ ،رماع دنحم رامع–

،ةيعامتجا مولع ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،ينادمق رصان–
،اوضع

ةيبرتلا مولع ،”ب“ مسق ،ثحب ةذاتسأ ،يملاس ةزيول–
،اوضع ،ةيوبرتلا ايجولونكتلاو

،ةيعامتجا مولع ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،ةخب قراط–
،اوضع

،ةيمالسإ ةيبرت ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يدياز ديجم–
،اوضع

ةيـــبرـــت ،يئادـــتــبالا ميلعـــتلا شتـــفم ،يعامــــس رونلا دبــع–
،اوضع ،ةيمالسإ

ةيبرت ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،شوشارب ميركلا دبع–
،اوضع ،ةيليكشت

– ةيسنرفلا– ةيبرـعلا( تاغـــل ،ةريـــبـــخ ،يوازـــيـــم ةيـــهز–
،اوضع ، )ةينابسإلا – ةيزيلجنإلا

،اوضع ،ينقت ورتكلإلا ،ذاتسأ ،ركبوب دمحأ–

 ،اوضع ،تالاصتالا ،ةذاتسأ ،يرون ةموثلك–

،ةيمالسإ مولع ،”أ“ مسق رضاحم ذاتسأ ،لابيده يتبس–
 ،اوضع

ةسدنه ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يميهارب زيزعلا دبع–
،اوضع ،ةيندم

،ةيكيناكيم ةسدنه ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،ةقرب دـمحم–
،اوضع

،ةيناملأ ةغل ،ةينطولا ةيبرتلا شــتـفـم ،راــطرـكـملا رـــمـع–
،اوضع

،ةينابسا ةغل ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،سونه يراوهلا–
،اوضع

،ايفارغجو خيرات ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،بشعلوب يندم–
،اوضع

خرؤملا رارقلا نم3 ةداـملا ماكحأ ممتتو لدعت :٢ ةّداملا
ةنـــــس ربـــمـــسيد9 قــــفاوـــمـلا٠٤٤1 ماــــع يـناـــثلا عــيبر لوأ يـف
:يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو81٠2

:مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نم ةنجللا لكشتت:3 ةّداملا“

:ةداسلاو تادّيسلا

ثحبلل ينطولا دهعملا ةريدم ،ةذاتسأ ،يوانرب ةيضار–
،ةسيئر ،ةيبرتلا يف

،اوضع ،ةيبرع ةغل ،ذاتسأ ،يراص دمحـم–

،اوضع ،ةيزيلجنإ ةغل ،ةريبخ ،ةيافحلا ةجيدخ–

،”ب“ مسق ةرضاحم ةذاتسأ ،اشاب يلع ءارهزلا ةمطاف–
،اوضع ،قيثوتلاو تابتكملا ملع

،اوضع ،تامولعملا عامتجا ملع ،ريبخ ،يودب دمحـم–

،اوضع ،ةيبرع ةغل ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،ناكربأ حلاص–

،اوضع ،يسنرف بدأ ،ةذاتسأ ،نارقمأ ةحيلص–

،ةيسنرف ةغل ،طسوتملا ميلعتلا ةشتفم ،نويع نب ةكيلم–
، اوضع

،اوضع ،ايجولويب ،”أ“ مسق ،ةرضاحم ةذاتسأ ،دهاش ةنيمأ–

،اوضع ،ةيغيزامأ ةغل ،ذاتسأ ،يحلاص يلكآ دنحم–

،ةيغيزامأ ةغل ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،شارمعإ يقزرأ–
،اوضع

ةــغــل ،طــسوـتملا مـيـلــعـتلا شــتـفم ،مـــلاــس نــب قحلا دــبـع –
،اوضع ،ةيغيزامأ

،اوضع ،ةيزيلجنإ ةغل ذاتسأ ،ينايلم دمحـم–

،ةيزيلجنا ةغل ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،صامحد لامج–
،اوضع

،اوضع ،تايضاير ذاتسأ ،يربه دلاخلب–

،اوضع ،تايضاير ،طسوتملا ميلعتلا شتفم ،نيسح دـمحم–

،اوضع ،تايضاير ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،ةياطقوب دلاخ–

،اوضع ،لاصتالا و تامولعملا مولع ، ةريبخ ،رصنع ةيدرو–

ةعيبطلا مولع ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،لباو رهاطلا–
،اوضع ،ةايحلاو

ةعيبــــطلا موـــــلع ،ةينـــطولا ةيبرـتلا ةشتفم ،شوكع ةريصن–
،اوضع ،ةايحلا و
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٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةقداصملا ةنجل ةليكشت ددحي يذلا91٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا

،اهريسو

: يتأي ام رّرقي

ماكحأ ضعب ليدـعت ىلإ رارــــقلا اذـــــه فدــــهـــي : ىلوألا ةّداملا
قـــــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــــــع ةـــيــناـــثـلا ىدامج82 يــف خرؤملا رارــقلا

ةــقداـصملا ةـنجل ةــليــــكـشـت ددـــحي يذــلا91٠2 ةنــــس سراــــم٥
.اهريسو

يــف خرؤــملا رارـــــقــلا نــم3 ةداـــــــملا ماـــكــحأ لدـــعــت:٢ ةّداملا
91٠2 ةــنـس سراــم٥ قــفاوـملا٠٤٤1 ماــع ةـيـناـثـلا ىداــمـج82
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

: مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نم ةنجللا لكشتت :3 ةّداملا“

: ةداسلاو تادّيسلا

ثحبلل ينطولا دهعملا ةريدم ،ةذاتسأ ،يوانرب ةيضار–
 ،ةسيئر ،ةيبرتلا يف

ةعيبطلا مولع ،ةينطولا ةيبرتلا ةشتفم ،ليوط ةرهز–
،اوضع ،ةايحلاو

،ةيبرع ةغل ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،سابعلب رودق–
،اوضع

،اوضع ،ةيزيلجنإ ةغل ،ةريبخ ،ةيافحلا ةجيدخ–

ةـــسدنـــهلا ،ةــينـــطوـــلا ةيـــبرـــتلا شـــتـــفم ،نامـــلـــس بـــيــــط–
،اوضع ،ةيئابرهكلا

ةغل ،يئادتبالا ميلعتلا ةشتفم ،دارميد نب ةيكز تاياده–
،اوضع ،ةيسنرف

،”ب“ مسق ،ةرضاحم ةذاتسأ ،اشاب يلع ءارهزلا ةمطاف–
،اوضع ،قيثوتلاو تابتكملا ملع

،اوضع ،تامولعملا عامتجا ملع ،ريبخ ،يودب دـمحم–

،ةيغيزامأ ةغل ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،شورفوب يلع–
،اوضع

،تايضاير ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يعرد نيدلا رصن–
 ،اوضع

،ةيبرع ةغل ،ةينطولا ةيبرتـلا شـــتـــفـــم ،يــــحرــــف ديــــعــــس–
،اوضع

،اوضع ،ةيزيلجنإ ةغل ذاتسأ ،ةيداهلـــب راـــمـــع–

ةغل ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،زيزع نب فيرش دنحم–
،اوضع ،ةيزيلجنإ

،ةيسنرف ةغل ،ةيــــنـــطولا ةيـــبرـــــتلا شــــتــــفم ،جارزأ ولـحل–
،اوضع

." ًـاوضع ،ةيسنرف ةغل ذاتسأ ،سيخروب ىفطصم–

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةّداملا
. ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرّئازجلا

ربمسيد72 قفاوملا2٤٤1 ماع ىدامج21 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

طوــــعجاو دــمحــم
`````````````````````````H`````````````````````````

قـــــــــفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــمـــــج٢١ يــفخّرؤـــــــــم رارـــق
يف خرؤــملا رارــقــلا لدــعــي،٠٢٠٢ ةـنـسرــبـــمــســيد7٢
ةنس سرام٥ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٨٢
.اهريسو ةقداصملا ةنجل ةليكشت ددحي يذلا٩١٠٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو نإ

92٤1 ماـع مرحم٥1 يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياـني32 قفاوملا
 ،ةينطولا ةيبرتلل

ماع ناضمر82 يف خرؤملا31-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةطــشـــنأب قلعـــتــــملاو٥1٠2 ةنــــس ويـــلوي٥1 قــــفاوـــملا63٤1
،باتكلا قوسو

يف خرؤملا361-٠2 مقر يساـئرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنـــس وـــيـــنوـــي32 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةدعــــقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٥62-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥1٤1 ماع لوألا عيبر92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤـــــملا1٥1-61 مقر يذيــــفنـــــتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو61٠2 ةنس ويام32 قفاوملا73٤1 ماع نابعش61

ةسـسؤـــم ىلإ ةيــــبرـــتلا يف ثــــحــــبلل يـــنـــطولا دهـــــعملا ليوـــحت
،يجولونكتو يملع عباط تاذ ةيمومع

يف خرؤملا٠33-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا93٤1 ماع رفص62
ىـلع ةـقداــــصـــملاو داـمــــتعالا ىـلع لوــــصحلا طورـــشو تايفيك
،هنم32 ةداملا اميس ال ،ةيجوغاديبلا مئاعدلاو لئاسولا

بجر٠3 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا83٤1 ماع
 ،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يلخادلا
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،ايجولويب ،”أ“ مسق ،ةرضاـحم ةذاـــتـــسأ ،دـــهاـــش ةنـــيـــمأ–
،اوضع

،تايضاير ،”ب“ مسق ،رضاحم ذاتسأ ،ىسيع نب رضخل–
،اوضع

،تايضاير ،يئادتبالا ميلعتلا شتفم ،ينانعوب رمع نب–
،اوضع

،لاــصـــتالاو تاـــمولعــــملا مولع ةرــــيـــبخ ،رــــصـــنع ةــــيدرو–
،اوضع

،ةيسنرف ةغل ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،ةراب فالخ–
،اوضع

مولع ،ةيــنـــطولا ةيـــبرـــتلا شـــتـــفم ،دــــيـــعـــس نـــب نـــســـح–
،اوضع ،ءايزيفلا

– ءايزيفلا ،”أ“ مسق ،ةرضاحم ةذاتسأ ،شاريمأ ةيزوف–
،اوضع ،ءايميكلا

،اوضع ،ةيعامتجا مولع ،ذاتسأ ،ينامعن نب دمحأ ديس–

ةيبرتلا مولع ،”ب“ مسق ،ثحب ذاتـــــسأ ،يـــــملاس ةزيول–
،اوضع ،ةيوبرتلا ايجولونكتلاو

– ةيسنرفلا– ةيبرعلا( تاغل ،ةريــبـــخ ،يوازـــيــــم ةـــيــــهز–
،اوضع ،)ةينابسإلا– ةيزيلجنإلا

ةيندب ةيبرت ،ةينطولا ةيبرتلا ةشتفم ،ةسبع يناجيت–
،اوضع ،ةيضايرو

،ةــيـنـف ةـيــبرــت ،ةيـنـطوـلا ةـيــبرتلا شـتــفم ،ةراـمــع دــيزــي–
،اوضع

،اوضع ،ينقتورتكلإلا ،ذاتسأ ،ركبوب دمحأ–

،اوضع ،تالاصتالا ،ةذاتسأ ،يرون ةموثلك–

،اوضع ،ةينف مولع ،ذاتسأ ،حانجوب ناضمر–

،ةينابسإ ةغل ،ةينطولا ةيبرتلا ةشتفم ،ةدابع ةيفاش–
،اوضع

،اوضع ،ةيعامتجا مولع ،ثحب ريدم ،يدهاجم ىفطصم–

،ةيمالسإ مولع ،”أ“ مسق ،رضاحم ذاتسأ ،لابيده يتبس–
 ،اوضع

ةسدنه ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،يميهارب زيزعلا دبع–
،اوضع ،ةيندم

،ةيكيناكيم ةسدنه ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،ةقرب دـمـحــم–
،اوضع

،ةيناملأ ةغل ،ةينطولا ةيبرــتلا شتـــفم ،راـــطرــــكملا رمع–
،اوضع

،ةينابسإ ةغل ،ةينطولا ةيبرتلا شتفم ،سونه يراوهلا–
،اوضع

خـــــيراــت ،ةـــيــنــــطولا ةيبرــــتلا شتـــفم ،بشـــــعلوب يــــندــم–
،اوضع ،ايفارغجو

،ةيسنرف ةغل ،ةينـــطولا ةيـــبرتـــلا شـــتـــفـــم ،جارزأ وـــلـــحل–
،اوضع

ً.اوضع ،ةيسنرف ةغل ذاتسأ ،سيخروب ىفطصم–

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةّداملا
. ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمسيد72 قفاوملا2٤٤1 ماع ىدامج21 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

طوــــعجاو دــمحــم
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قـــــــــفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــمـــــج٢١ يــفخّرؤـــــــــم رارـــق
ةيمـــسالا ةمئاـــقلا ددـــحـي،٠٢٠٢ ةـنـــــسرــبـــــــمــســيد7٢
يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأل
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خرؤم رارق بجومب
ءاضعأل ةـــيـــمسالا ةـــمـــئاـــقــــلا ددحت ،٠2٠2 ةـــنس رـــبـــمسيد72
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا
موــسرـملا نــم٤ ةداملا ماــكحأل اــقـيـبـطت ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول
قفاوملا٠2٤1 ماع بجر12 يف خرؤملا3٤2-99 مقر يذيفنتلا

ةمئادلا ةيعاـــطـــقلا ناـــجللا ددـــحي يذلا9991 ةنــــس رــــبوتكأ13
 : يتأي امك ،اهريسو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

: ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب )١

 : ةداسلاو تادّيسلا

ماعلا نيمألا ،يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ ،ةزعوب قيدص ركبوب–
،اسيئر ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول

،اوضع ،يئادتبالا ميلعتلا ريدم ،نالهج مساق–

،اوضع ،طسوتملا ميلعتلا ريدم ،فايضوب دمحـم–

،يجولونكتلاو ماعلا يوناثلا ميلعتلا ةريدم ،يمهارب ةكيلم–
،اوضع
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قبطملا داصتقالا يف ثحبلا زكرم ريدم ،يساسعل رذنم–
  ،اوضع ،ةيمنتلا لجأ نم

  ،اوضع ،3 ةنيطنسق ةعماجب ذاتسأ ،ةيرداوق يلع–

،اوضع ،2 ةنيطنسق ةعماجب ذاتسأ ،شاعم فسوي–

،اوضع ،تيوكلا ةعماجب دعاقتم ذاتسأ ،يوشع ىفطصم–

ةسردملاب ”أ“ مسق ،رضاحم ذاتسأ ،ينارب دمحأ ديس–
،اوضع ،رئازجلاب تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا

ةددعتملا ةينطولا ةسردملاب ذاتسأ ،ينارشولب لداع –
،اوضع ،رئازجلاب تاينقتلا

تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملاب ذاتسأ ،ركبوب دمحأ –
،اوضع ،رئازجلاب

ايجولونكتلاو مولعلا ةعــماـــجب ذاــتـــسأ ،يرـــبـــه دـــلاـــخلـــب–
،اوضع ،رئازجلاب ”نيدموب يراوه“

،ةبقلاب ةذــتاسألل اـيـلــعـلا ةـسردــملاـب ذاتسأ ،راـــمت يــجاــن–
،اوضع

”رهاطلا يالوم روتكدلا“ ةعماجب ةذاتسأ ،يرون ةموثلك–
.اوضع ،ةديعسب

ةنامأ ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا حلاصم ىلوتت
.ةنجللا

ماكحأ اميس ال ،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت
ليربأ91 قفاوملا93٤1 ماع ةيناثلا ىدامج92 يف خرؤملا رارقلا

ةنـــجللا ءاـــضـــعأل ةيــمـــسالا ةمئاــــقلا ددــــحي يذلا٥1٠2 ةـــــــنـــس
يجولوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول

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

قـــــــــفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــمـــــج٢١ يــفخّرؤـــــــــم رارـــق
ةيمـــسالا ةمئاـــقلا ددـــحـي،٠٢٠٢ ةـــــنــــسرــبــــــمــــــســيد7٢
ثحبلل ينطولا دهعملل يملعلا سلجملا ءاضعأل

.ةيبرتلا يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خرؤم رارق بجومب
سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت ،٠2٠2 ةنس ربمسيد72
مهتدهع ةددحملا،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يملعلا

موــسرــملا نــم12 ةداــملا ماكحأل اقيبطت ،تاونس )٤( عبرأب

،اوضع ،ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلا ةريدم ،بيازم ةيماس–

مييقتلاو ةـيئاـــصـــحإلا تاـــساردلا رــــيدم ،يدوــــمــــحم ةبع–
،اوضع ،فارشتسالاو

  ،اوضع ،ةيتامولعملا ةمظنألا ريدم ،ةرامع ملاغ–

،اوضع ،نيوكتلا ةريدم ،شوخب ةينوص–

.اوضع ،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،اكع ةيدان–

ةعباتلا تائيهلاو ةيمومعلا تاسسؤملا ناونعب )٢
: عاطقلل

: ةداسلاو ةدّيسلا

يف ثحــبــلــل ينــطوــلا دــهــعملا ةرــيدــم ،يواــنرـــب ةـــيضار–
،اوضع ،ةيبرتلا

ةيبرــتلل ينـــطولا دــــصرــملا رـــيدم ،يدهاــــجم ىفطــــصم–
،اوضع ،نيوكتلاو

نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا ناويدلا ريدم ،زيزعوب دمحـم–
،اوضع ،دعب نع

،جماربلل ينطولا سلجملل ماعلا نيمألا ،ناملإ ليعامسإ–
.اوضع

اهتاءافك ساسأ ىلع ةراتخملا تايصخشلا ناونعب )٣
: ةيملعلا

 : ةداسلاو ةدّيسلا

ةسردملاب ”أ“ مسق رضاحم ذاتسأ ،يبلاط رهاطلا دمحـم–
،اوضع ،ةبقلاب ةذتاسألل ايلعلا

ةذتاسألل ايلعلا ةسردملاب ذاتسأ ،نراطوب يداهلا دمحـم–
،اوضع ،ةعيرزوبب

،ةبقلاب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملاب ذاتسأ ،ناير يلع ديس–
،اوضع

،اوضع ،نارهو ةعماجب ذاتسأ ،تايغ ةجلفوب–

، اوضع ،نارهو ةعماجب ذاتسأ ،يروصنم قحلا دبع–

،اوضع ،ةركسب ةعماجب ذاتسأ ،يرحب كرابم–

يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرم ريدم  ،ريشبلب ناسح–
،اوضع ،ينقتلاو

يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،لحكل نامحرلا دبع–
،اوضع ،يجولونكتلا ريوطتلاو
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نينطاـــقلاو نيلـــماــــعلا نييـــنـــطولا نييـــــــــملعلا ناونعب )٣
: ينطولا بارتلا جراخ

 : ةداسلا

1 ليلب ايجولونكتلاو مولعلا ةعماجب ذاتسأ ،رابج دمحأ–
،اوضع ،)اسنرف(

كبيكب كوربريش ةعماجب رضاحم ذاتسأ ،يمات  جاحلب–
،اوضع ،)ادنك(

لورـتـبـلـل دـهـف كلملا ةـعـماــجــب ذاــتسأ ،ةــيــناد نــب دــمــحأ–
.اوضع ،)ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا( نداعملاو

ماكحأ اميس ال ،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت
قــــفاوــملا٠٤٤1 ماــع ةـيــناـثــلا ىداــمــــج82 يــف خرؤــملا رارــقــلا

ءاــضــعأل ةـيـمـسالا ةــمئاـقــلا ددـحـي يذــلا91٠2 ةـنس سراــم٥
.ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يملعلا سلجملا

 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

ماـــعىلوألاىداـــمــــج61 يفخّرؤـــم كرـــــتشم يرازو رارق
ميظنت دّدحي ،0202 ةنسربمسيد13 قفاوملا2441
،نييـنـهـملا ميــلـعـتلاو نــيوــكـتـلل ةــبدــتـنملاةــيرــيدـملا

.بـتاــكمو حــلاـصـم يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو

يف خرؤـــــملا041-51 مــــــقر يسائرلا موــــسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو5102 ةنـــــس وياـــم72 قـــفاوـــملا6341 ماــع نابعش8
دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
،مّمتملاو لّدعملا ،اهب ةطبترملا ةصاخلا

يف خرؤملا073-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-02مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـــــملا45-59 مقر يذيــــــفـــنتلا موــــسرملا ىضـــتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

23٤1 ماع ةّجـحلا يذ82 يف خرؤـــــــملا693-11 مـــقر يذيـــفنتلا
يـساـسألا نوناقلا ددحي يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا
يـمـــلـــعـــلا عـــــباــــطلا تاذ ةـــيــــموــــمــــعلا ةـــســــسؤـــمـــلــــل يــــجذوـــمـــنلا

 : يتأي امك ،يجولونكتلاو

ينطولا دهعملا  ةريدم ،ةذاتسأ ،يوانرب ةيضار ةدّيسلا–
.ةيبرتلا يف ثحبلل

نيفــلكـــملاو دهعـــملل نيـــمئادلا نيثـــــحاـــبلا ناوــــنــــعب)١
:ثحبلاب

 :ةداسلا

ةسردملاب ”أ“ مسق رضاحم ذاتسأ ،يبلاط رهاطلا دمـحـم–
،اسيئر ،ةبقلاب ةذتاسألل ايلعلا

ةذتاسألل ايلعلا ةسردملاب ذاتسأ ،يلماك ميركلا دبع–
،اوضع ،ةبقلاب

،اوضع ،نارهو ةعماجب ذاتسأ ، تايغ ةجلفوب–

،اوضع ،3 ةنيطنسق ةعماجب ذاتسأ ،ةيرداوق يلع–

،اوضع ،ةركسب ةعماجب ذاتسأ ،يرحب كرابم–

داصتقالا يف ثحبلا زكرمب ثحب ريدم ،يبرعلب نيساي–
،اوضع ،ةيمنتلا لجأ نم قبطملا

،اوضع ،2 ةنيطنسق ةعماجب ذاتسأ ،شاعم فسوي–

 .اوضع ،تيوكلا ةعماجب دعاقتم ذاتسأ ،يوشع ىفطصم–

تاذ ثحبلا تائيه يف نيلماعلا نيثحابلا ناونعب )٢
: دهعملا تاطاشنب ةلصتملا نيدايملا

  : ةداسلاو ناتدّيسلا

يملعلا مالعإلا يف ثحبلا زكرمب ذاتسأ ،ريشبلب ناسح–
،اوضع ،ينقتلا و

ةسردملاب ”أ“ مسق رضاحم ذاتسأ ،ينارب دمحأ ديس–
،اوضع ،رئازجلاب تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا

ةعماجب ،”أ“ مسق ،ةرضاحم ةذاتسأ ،وعاس نب ةريصن–
،اوضع ،رئازجلاب ”نيدموب يراوه“ ايجولونكتلاو مولعلا

ةعماجب ،”أ“ مسـق ،رــــضاــــحـــم ذاــــتــــسأ ،لاــــبـــــيدــــه يـــــتــــبــــس–
،اوضع ،1 رئازجلا

ةددعتملا ةينطولا ةسردملاب ذاتسأ ،ينارشولب لداع–
،اوضع ،رئازجلاب تاينقتلا

”رهاطلا يالوم روتكدلا“ ةعماجب ةذاتسأ ،يرون ةموثلك–
.اوضع ،ةديعسب
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ةعـــباتــــمو ةكارـــشلاو لصاوـــــتملا نيوـــكــــتلا بـــتـــكم–2
.ةصاخلا تاسسؤملا

.رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :5 ةّداملا

ةّيروهّمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــفاوــــملا2441 ماـــــعىلوألاىداــــــمـــج61 يف رئازــــجلاب رّرـــح
.0202 ةنسربمسيد13

يف خرؤـــــملا78-30 مقر يذــــيفـــنـــتلا موسرملا يضتقمبو–
يذلا3002 ةــنــــس سراـــم3 قـــفاوــــملا3241 ماع ةـــــجـــحلا يذ03
،نيينهملا  ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤــملا391-41 مــــقر يذيـــفـــنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا141-51 مقر يذيفـنـــتلا موــــسرـــملا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو5102 ةنـــس وياــــم82 قفاوملا6341 ماع نابعش9
،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت

عيبر42 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا8102 ةنس رياني11 قفاوملا9341 ماع يناثلا

ةيديلقتلا ةعانــــصلاو ةحاـــيـــسلل ةبدتــــنملا ةيرـــيدملا ميـــظنت
،بتاكمو حلاصم يف ،ينهملا نيوكتلاو

: يتأي ام نورّرقي

موــسرــملا نــم21 رّرــكم7 ةداــملا ماــــكحأل اقــــبط : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا6341 ماع نابعش8 يف خرؤملا041-51 مقر يسائرلا

لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتملاو5102 ةنس ويام72
لّدعملا ،اهب ةطبترملا ةصاخلا دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب
يذيفنتلا موسرملا نم51 ةداملا ماكحأل اقيبطتو،مّمتملاو
ويام82 قفاوملا6341 ماع نابعش9 يف خرؤملا141–51 مقر

،اهرــــيـــسو ةـــيرادإلا ةعطاـــقملا ميـــظنت نمــــضتملاو5102 ةــنس
نيوكتلل ةبدتنملاةيريدملاميظنت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
.بتاكمو حلاصم يف نيينهملا ميلعتلاو

ميلعتلاو نيوــكتلل ةبدـــتنـــملا ةــيرـــيدـــملا مـــظـــنت:2 ةّداملا
: )2( نيتحلصم يف نيينهملا

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةعباتم ةحلصم–1

.ةكارشلاو لصاوتملا نيوكتلاو نيهمتلا ةحلصم–2

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةعباتم ةحلصم لمشت :3 ةّداملا
: )2( نيبتكم

ميلعتلاو نيوكتلل ةيجوغاديبلا تاطاشنلا ةعباتم بتكم–1
،نيينهملا

رييستو تاــقباـــسملاو تاناحــــتمالاو هيــــجوــتلا بـــتـــكم–2
.تاداهشلا

لصاوـــتملا نيوكـــتلاو نيهــــمتلا ةحلـــصم لمـــشـــت:4 ةّداملا
: )2( نيبتكم ةكارشلاو

ةمدختـــسملا تائيــــهلا عــم تاــــقالـــعلاو نيــــهمتلا بــــتكم–1
،نيهمتلا ءاكرشو

 نيوكتلا ةريزو
نيينهملا ميلعتلاو

ةحيرف نب مايه

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

2441 ماع ىلوألا ىدامج2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
قــــــح غـــــلــبم دّدـــــــحي ،0202 ةـــــــنس رـــــبمــــســـيد71 قـــــــــفاوــــملا
ةينهملا ةقاطبلا ميلست ىلع بترتي يذلا لـــيجستلا
.امنيسلا يينهمل امنيسلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزوو

لّوأ يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤـــــملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤـــــملا97-50 مـــــقر يذيفنـــــتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا5002 ةنس رياربف62 قفاوملا6241 ماع مّرحم71

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا872-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا3102 ةنس ويلوي92 قفاوملا4341 ماع ناضمر02
اميس ال ،اهبحسو امنيسلل ةينهملا ةقاطبلا ميلست تايفيك
،هنم5 ةداملا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربمسيد٢٢ قـــــفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يفخّرؤمرارق
ةنـــجـــللا يف ءاــــضـــعأ فالـــخـــتــسا نمــــضـــتي ،0202 ةـــــــنـــــس

.ةيفاقثلا تاكلتمملل ةينطولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوــــملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم رارق بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا فلختــــسي ،٠2٠2 ةنـــس ربمسيد22
مـــــقر يذيفــــنـــتلا موـــــسرــــــــملا نـــم٤ ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقـــــيـــــــبطت
ليربأ32 قــــــفاوـــملا22٤1 ماــــع مرــــحم92 يف خّرؤملا٤٠1-1٠

ةنجـــللاو ةيــــنطولا ةنــــجللا ليكشت نمــــــضتملاو1٠٠2 ةنس
لدعملا ،اهلمعو اهميظـنـتو ةـيـفاـقـثـلا تاـكـلـتـمـمـلـل ةـيـئالوـلا

ةرتـــفلل ،ةيفاقــــثلا تاكلتـــمملل ةينــــطولا ةنــــجللا يف،ممتملاو
: ةيوضعلا نم ةيقـــبتـــملا

،ةفاقثلاب ةفلكملا ةريزولا ةلثمم ،يلاشرش ةليبن ةديسلا –
،ةقيلفتوب دارم دّيسلل افلخ ،ةسيئر

،ةيلاـــملاب فلكـــملا ريزولا ةلثـــــمم ،يبيط ةرهز ةدّيسلا –
،يبرعلا ليلخ دّيسلل افلخ

،ةحالــــفلاب فــــــلكملا ريزولا لثـــــمم ،ةريــــبش سيردإ ّديسلا –
،يتاكم لامك دّيسلل افلخ

نكــــسلاب فلـــــكملا رـــيزولا لثــــمم ،نــــتارـــيإ ميرك دّيسلا –
،نابعش يلع دّيسلل افلخ ،نارمعلاو

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يساق تيان ايديل ةّديسلا –
،ةحول ةميسن ةدّيسلل افلخ

نيدهاجملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،تباث ةميلس ةّديسلا –
،نكي ءافو ةدّيسلل افلخ ،قوقحلا يوذو

يف ثوحبلل ينطولا زكرملا ريدم ،شوبرخ ديرف دّيسلا –
افلخ ،خيراــتلاو ناســـنإلا ملـــع يفو خــــيراـــتلا لــــبـــق ام روـــــصع
،يشاح ناميلس دّيسلل

ينطولا يمومعلا فحتملا ريدم ،يرتنع نيدلا زع ّديسلا –
فحتملا ةريدم ،يحلاص ىرشب ةّديسلل افلخ ،ةميدقلا راثآلل
."انابز" ينطولا يمومعلا

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج6١يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا ممــتي ،٠٢٠٢ ةنسربمــــسيد١٣ قـــــفاوـــملا٢٤٤١
ماع لوألا عيبر لوأ يفخرؤملا كرتشملا يرازولا
ددحي يذـــــلا7١٠٢ ةنـــــس ربمــــفون٠٢ قـــفاوـــملا٩٣٤١

ةيئانثتسالا ريبادتلا قيـــبـــطت تايـــــفيـــكو طورــــش
ىوتـــســـملاو ةبـــخـــنلا ييــــضاــــير ةكراــــشم لاــــجم يف

ضعبب قاحتلالل تاناحتمالاو تاقباسملا يف يلاعلا
نـيوكتلاو ةساردلا لاجم يفو ةيمومعلا ةرادإلا كالسأ

.ةضايرلاو بابشلا عاطق يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

لوأ يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا7٠-٠1 مقر يذيـــــفنتلا موـــــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠1٠2 ةنس رياني7 قفاوملا13٤1 ماع مرـــــحم12
كالسألل نيــمتـــنملا نيفـــظوـــملاب صاـــخلا يـــساـــسألا نوناقلا
،ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

يف خرؤملا312-٥1 مــــقر يذيـــفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس تشغ11 قفاوملا63٤1 ماع لاوش62
ةقلعتملا ةيـــساـــسألا ةـــيـــنوناـــقلا ماكـــحألا قيـــبطت تايـــفـــيك
،هنم٤ ةداملا اميسال ،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرب

:يتأي ام نارّرقي

موــــــــــسرــــــملا نـــــم5 ةداـــــملا ماــــــــــكحأل اـــــــقيـبــطــت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا4341 ماع ناضمر02 يفخّرؤملا872-31 مقر يذيفنتلا

ةينهملا ةقاطبلا ميلست تايفيك دّدحي يذلا3102 ةنس ويلوي92
قـــــــح غــــــلبم دــــــيدحت ىلإ رارـــــقلا اذـــــه فدـــــهي ،اـــــهبحسو اـــــمنيسلل
امنيسلل ةينهملا ةقاطبلا ميلست ىلع بــترتي يذـــلا لـــيجستلا

.امنيسلا يينهمل

ميلست ىلع بترتي يذلا ليجستلا قح غلبم دّدحي:2 ةّداملا
رانيد فالآ ةسمخب امنيسلا يينهمل امنيسلل ةينهملا ةقاطبلا
.)جد000.5(

سفن عفد ىلإ امنـيـــسلل ةينـــهملا ةقاــــطبلا ديدــــجت عـــضــــخي
.هالعأ روكذملا غلبملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا2441 ماــــــــع ىلوألا ىداـــــــمـــــــج2 يف رـــــئازــجلاب رّرـــــح
.0202 ةنس ربمسيد71

نونفلاو ةفاقثلا ةريزو
ةدود نب ةكيلم

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ
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ةئيبلا ةرازو

قــــفاوــــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج2 يفخّرؤـــم رارــــق
ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد71
.ءارضخلا تاحاسملل ةكرتشملا ةيرازولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤم رارق بجومب
،مهؤاـــمسأ ةـــيتآلا ءاـــضـــعألا نّيــــعي ،0202 ةنــــس ربــــمسيد71
مقر يذيفــنتلا موـــسرملا نم4و3 نيــــتداــــملا ماكحأل اقيبطت
قــــــفاوـــملا0341 ماـــــع يناـــــــثلا عـــيـــــــــبر11 يف خّرؤـــــــــملا90-511
ةنجّللا ميظنت تايـــفـــيـــك دّدــــحــــي يذـــــلا9002 ةــــنــــس لـــــيرـــــبأ7
ةنجّللا يف ،اهلمعو ءارضخلا تاحاسملل ةكرتشملا ةيرازولا
: ءارضخلا تاحاسملل ةكرتشملا ةيرازولا

،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،فونخ نب ةيهز ةّديسلا–
،ةسيئر

ةيلـــــخادلا رـــــيزو ةلـــثمم ،نامــــحرلا دبع ماهــــس ةدّيسلا–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملا ريزو ةلثمم ،ليعو نانح ةدّيسلا–

دراوــــملاب ّفلكملا رـــــيزولا ةلـــثمم ،مرــــكأ ةلـــــيمج ةدّيسلا–
،ةيئاملا

،ةحالفلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دمحاو ىيحي ميزن ّديسلا–

،تاباغلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،طولب لداع دّيسلا–

لاغشألاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ريتش قحلا دبع دّيسلا–
،ةيمومعلا

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يراخوب ةميرك ةّديسلا–

،ةفاقثلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،سيوروب زانش ةّديسلا–

ثحـبـلاـب فـّلـكملا رـيزوــلا لــثمم ،طــبارــم ةزــمــح دــّيسلا–
،يملعلا

،نارمعلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،وسيع ناسح دّيسلا–

،تابنلا ملع يف ريبخ ،ديعس نب يوارحص دّيسلا–

.رظانملا ةسدنه يف ريبخ ،ريرس دـمحم دّيسلا–

ةضايرلاو بابشلا ريزو

يدلاخ يلع ديس

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب

يف خرؤـــملا٤91-٠2 مقر يذــــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ٤
مهاوتسم نيسحتو نييمومـــــعلا ناوعألاو نيــــفـــظوملا نيوكتب

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يــــف خرؤـــملا كرـتــــــشـــــملا يرازوـــلا رارـــــــقــلا ىــــــضـــتـــقـمبو–
71٠2 ةنــــــس ربــــمفون٠2 قــــفاوــــملا93٤1 ماـــع لوألا عيبر لوأ
ةيئانثتسالا ريبادتلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي يذلا

يف يلاعلا ىوتـــــسملاو ةبـــخـــنلا ييــــضاير ةكراـــشم لاـــجم يف
ةرادإلا كالسأ ضعـبـب قاـحـتـلالـل تاـناــحــتــمالاو تاــقــباسملا
بابشلا عاطق يف نيوكتلاو ةساردلا لاجم يفو ةيمومعلا

،ةضايرلاو

: يتأي ام ناررقي

يرازوــــلا رارـــــقلا ماكـــحأ رارقلا اذــــه مـــمــــتي : ىلوألا ةّداملا
قـــفاوــملا93٤1 ماـــــع لوألا عــــيــــــبر لوأ  يف خرؤـــملا كرـــتشــــــملا

قيبطت تايفيكو طورش ددحي يذلا71٠2 ةنس ربمفون٠2
ةبخنلا ييضاير ةكراــــشم لاــــجم يف ةيئاــــنثتسالا رــــيـــبادـــتلا

قاحتلالل تاناــحـــتمالاو تاقـــباـــســــملا يف يلاعلا ىوتسملاو
نيوكتلاو ةساردلا لاجم يفو ةيمومعلا ةرادإلا كالسأ ضعبب

،1 ررــكـم3 و ررـكـم3 نيـتداــمب ،ةـضاــيرـلاو باــبـشــلا عاــطق يف
: يتأي امك نرارحتو

يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا يضاير ديفتسي : رركم3 ةّداملا “
نـــيوــــكـــتلاب تاقباسم نود قاحتلالا نم “ب”و ”أ“ نيتئفلا نم
،ةيضايرلاو ةيـــندـــبلا ةطـــشـــنألا يف يبرــــم ةداهــــــشل رضــــــــحملا
ام وأ طسوتملا ميلعتلا نم ةعبارلا ةنسلا ىوتسم اوتبثأ اذإ
.”اهلداعي

”ج“ ةئفلا نم ةبخنلا ويضاير ديفتسي :1 رركم3 ةّداملا “
ةداهــــشل رضـــحملا نيوــــكتلاب ،تاقـــباــــسم نود قاـــــحتلالا نــــــم
ىوتسم اوتبثأ اذإ ،ةيضايرلاو ةـــيندبلا ةطـــشـــنألا يف يـــبرم
اوعــباـــتو  اهلداـــــعي ام وأ طــــسوتملا مــــيلعتلا نـــم ةعـــبارلا ةــــنسلا

نـم هـميظنت تايـفــيكو هاوتحمو هـتدــم ددــحت انيوكت حاجنب
.”ةضايرلاب فّلكملا ريزولا فرط

ةّيـــمــــسّرـلا ةدــــيرـــــجلا يــف رارــــــقـلا اذـــــه رـــــشــــني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــمــــج61 يف رئازـــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنسربمسيد13
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لّوأ يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماعةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا181-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8002 ةنس وينوي32 قفاوملا92٤1 ماــع ةــــيــــناثـــــلا ىدامـــــج91
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،يرحبلا ديصلاب ةفّلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ

يف خّرؤملا743-71 مقر يذــــيفــــنتلا موـــــسرملا ىضتقمبو –
يذلا7102 ةنــس ربمــــسيد4 قــــفاوملا9341 ماع لوألا عيبر51
،اهلامعتسا طورشوفظوملل ةينهملا ةقاطبلا صئاصخ دّدحي

يف خّرؤـــــملا28-02 مـــقر يذــــيفــــنتلا موــسرـــملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا1441 ماع نابعش7

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

يف خّرؤـــــملا38-02 مــــقر يذيـــفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو0202 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا1441 ماع نابعش7
تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيديصلا

: يتأي ام رّرقي

موــسرـــملا نـــم7 ةداملا ماكـــــحأل اقيــــبـــــــطت: ىلوألا ةداملا
ماــــع ةـــيناـــثلا ىدامـــج91 يف خّرؤــــملا181-80 مـــــقر يذيـــفنتلا

موسرملا نم01 ةداملاو8002 ةنسوينوي32 قفاوملا92٤1
9341 ماع لوألا عيبر51 يف خّرؤــــملا743-71 مــــقر يذــــيفـــنــــتلا
اذه فدهي ،هالعأ نيروكذملاو7102 ةنس ربمسيد4 قفاوملا
ةينهملا ةقاطبلل ةيداملاوةينقتلا صئاصخلا ديدحت ىلإ رارقلا

.تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا يشتفمل

يرحبلا ديصلا يشتفمل ةينهملا ةقاطبلا حنمت:2 ةداملا
ديصلاب ةفلكملا ةيزكرملا ةرادإلا فرط نم تايئاملا ةيبرتو
.يرحبلا

ديصلاب ةفلكملا ةيزكرملا ةرادإلا ىوتسم ىلع لجس حتفي
ةينهملا تاقاطبلا ليجستل هيلع رّشؤمومّقرم ،يرحبلا

.تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا يشتفمل

،اهزيمي يفيرعت مقر ةينهم ةقاطب لكل حنمي:3 ةّداملا
ليجستلا مقرو ةيالولا زمرب عوبتمو ،نيميلا ءادأ مقر نم نّوكم

.هالعأ2 ةداملا يف روكذملا لجسلا يف

يرحبلا ديصلا يشتفمل ةينهملا ةقاطبلا مدقت:4 ةّداملا
كيتسالبلا ةدام نم ةعونصم ةماعد ىلعتايئاملا ةيبرتو
)CVP( elyniv ed erurolhcylop( ليـنـيـفـلا دـيروـلـك ددـعـتـم(

.ضيبأ نول تاذو ،مسx4,5 مس5,8 سايقمب

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

قــــــــفاوــــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج31يفخّرؤـــــم رارــــق
يفخّرؤـــــملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنـــــس ربـــمسيد82
0202 ةنس ربوتكأ لّوأ قفاوملا2441 ماع رفص31
نمألل يرازولا بتكملا ريسو ةليكشت دّدحي يذلا
ديصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا يف يلخادلا
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو ّنإ

لّوأ يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماعةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــــملا28-02 مقر يذيـــــفنتلا موــــسرـــملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا0202 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا1441 ماع نابعش7

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

قفاوملا2441 ماع رفص31يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
بتكملا ريـــــسو ةليـــكشت دّدــــحي يذلا0202 ةنــــس رـــبوـــتكأ لّوأ
ةرازو ىوتــــسم ىلع ةســــسؤملا يف يلـــخادلا نــــمألل يرازوـــلا
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

: يتأيام رّرقي

يف خّرؤـملا رارـــقلا نم2 ةداملا ماـــكحأ لّدعُت : ىلوألا ةّداملا
دّدحي يذلا0202 ةنس ربوتكأ لّوأ قفاوملا2441 ماع رفص31
ةســسؤـــملا يف يلــــخادلا نمألل يرازولا بتكملا ريسو ةليكشت
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو ىوتسم ىلع
: يتأي امك رّرحتو

فّلــــكـم هــسأرـــي يذــلا ،يرازوــلا بــتـــكـملا مــضـــي :2 ةّداملا“
تاساردلاب افلكمو )1( تاسارد سيئر ،صيخلتلاو تاــساردــلاب
)1(”.

ّةيــــــــمـــسرلا ةدـــــــيرــــــجلا يف رارــــــــــقلا اذـــــــــه رـــــــــشـــني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوـــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج31يف رئازـــجلاب رّرح
.0202 ةنس ربمسيد82

يخورف دمحأ ديس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوــــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــــج41يفخّرؤــــم رارق
ةيـــنـــقتلا صئاـــصـــخلا دّدـــحي ،0202 ةنــــس رـــبــــمسيد92
يرحبلا ديصلا يشتفمل ةينهملا ةقاطبلل ةيداملاو
.تايئاملا ةيبرتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو ّنإ
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،ةبترلا يف ةيقرتلا ررقم نم ةخسن–

فرط نم ررحم ةقرسلا وأ عايضلاب حيرصتلا نم ةخسن–
.ةلهؤملا حلاصملا

: ةقاطبلا فالتإ ةلاح– ج

،ينعملل ناتيسمش )2( ناتروص–

،ةبترلا يف ةيقرتلا ررقم نم ةخسن–

،ةفلتملا ةميدقلا ةينهملا ةقاطبلا–

 .فلتلل رّرـبم يفرش حيرصت–

وأ ةتــقؤـــم ةفـــصب ةيـــنهـــملا ةقاـــطـــبلا بـــحـــست:7 ةداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف ةيئاهن

:ةتقؤم ةفصب بحسلا –1

تافلاـــــخملا ةـــنياــــعموثحبلل ليهأــــتلا نع فـــيقوـــتلا–
،ناديملا يف شيتفتلاوةبقارملاو

،عاديتسالا ىلع ةلاحإلا–

،راطإلا جراخ وأ بادتنالا ةيعضو–

 ،ىدملا ةليوط ةيضرم ةلطع–

.ةينطولا ةمدخلا ةيعضو–

: ةيئاهن ةفصب بحسلا –2

،دعاقتلا ىلع ةلاحإلا–

،ةلاقتسالا–

،لزعلا وأ حيرستلا–

،رخآ صاخ كلس يف جامدإلا–

.ةافولا–

)01( رشعب ةينهملا ةقاطبلا ةيحالص ةدم ددحت:8 ةّداملا
.اهحنم خيرات نم ءادتبا ،تاونس

ديصلا يشتفمل ةينهملا ةقاطبلا جذومن قفري:9 ةّداملا
.رارقلا اذهب ،تايئاملا ةيبرتويرحبلا

ّةيــــــــمــسرلا ةدـــــــــيرـــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــــه رـــــــــشني:01 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

92 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج41يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس ربمسيد

يخورف دمحأ ديس

ةينهـــملا ةقاطـــبلل ةينــــقتلا صئاــــصخلا ددــــحت:5 ةّداملا
: يتأي امك

: ةقاطبلل يمامألا هجولل ةبسنلاب

يرحبلا ديصلا ةرازو“ ةرابع ،طسولا يفوةقاطبلا ىلعأ يف–
ةرابعب ةعوبتم يتيزلا رضخألا نّوللاب ”ةيديصلا تاجتنملاو
،دوسألا نوّللاب ”ةينهم ةقاطب“

رضخأ نوّللا يئانث ريطست ،ىنميلا ةيوازلا ىلعأ يف–
،ةلودلا متخ هطسوتي ،رمحأو

ةيــبرــعلا ةغـــللاب : ةـــيتآلا تاــــنايــــبلا نمـــيألا بناـــجلا يف–
،نيميلا ءادأ خيراتومقرو ،ةبترلاوبقللاومسالا ،ةيزيلجنإلاو

ةيــــسمـــشلا ةروـــصلل صـــصخم ّزيــــح : رســيألا بناـــجلا يف–
،ءاضيب ةيفلخ تاذ شتفملل

ةــيـــندـــملا تاـــطلـــسلا ىلع“ ةرابــــع ةقاـــطبلا لفــــــسأ يف–
.رمحألا نوللاب ”ةقاطبلا هذه لماح ماهم ليهست ةيركسعلاو

: ةقاطبلل يفلخلا هجولل ةبسنلاب

ىنميلا ةيوازلا نم رمحأو رضخأ نوللا يئانث ريطست–
،ةلودلا متخ هطسوتي ىلفسلا ىرسيلا ةيوازلا ىلإ ةيولعلا

،ةقاطب لكل فيرعتلا مقر–

: )يتيزلا رضخألا نوللابوةيبرعلا ةغللاب( ةيتآلا تانايبلا–
ةرازو“و”ةّيبـــعّشلا ةّيـــــــطارقـــــميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروـــــهــــمــــجلا“
.”ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا

يرحبلا ديصلا يشتفمل ةينهملا ةقاطبلا حنمت:6 ةّداملا
 : ةيتآلا قئاثولا ىلع ءانب ،تايئاملا ةيبرتو

،ينعملل ناتيسمش )2( ناتروص–

، ةبترلا يف ميسرتلا ررقم نم ةخسن–

 .نيميلا ءادأ رضحم نم ةخسن–

: ةقاطبلا ديدجتل ةبسنلاب

: فظوملا ةيقرت ةلاح– أ

،ينعملل ناتيسمش )2( ناتروص–

،ةبترلا يف ميسرتلا وأ ةيقرتلا ررقم نم ةخسن–

.ةميدقلا ةينهملا ةقاطبلا–

: ةقرسلا وأ عايضلا ةلاح– ب

،ينعملل ناتيسمش )2( ناتروص–
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ةــــينهـم ةقاـــــطـب

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

............................ : ةقاطبلل يفيرعتلا مقرلا

2424

قحلملا

تايئاملا ةيبرتويرحبلا ديصلا يشتفمل ةينهملا ةقاطبلا جذومن

ةقاطبلا هجو

ةقاطبلا ةيفلخ

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

ةينهم ةقاطب

..................................................................... : بقللاو مسالا
................................................................................ : ةبترلا

Name / First Name : .......................................................................

Rank : .............................................................................................

ةيركسعلاو ةيندملا تاطلسلا ىلع
ةقاطبلا هذه لماح ماهم ليهست

هنم ضيوفتبو ريزولا نع

لئاسولا ةرادإ ريدم

ةروصلا
ةيسمشلا

........................................................................................ : خيراتب ............................................................... : نيميلا ءادأ مقر
........................................................................................................................................................................ : رادصإلا خيرات
)تاونس )01( رشع ةدمل ةحلاص(
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ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا ريدم ،يركعلب ميعن دّيسلا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةمادتسملا

ةيرئازجلا ةفرغلل ماعلا ريدملا ،ميكحلا دبع رعزل دّيسلا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل

ينطولا زكرملاب دعاسملا ريدملا ،ةطوجقوب ديشر ّديسلا–
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ةيمنتلاو ثحبلل

يرحبلا ديصلا ريزو اهراتخي تايصخش ناونعب
: ةيملعلا اهتءافك ساسأ ىلع ةيديصلا تاجتنملاو

ةينطولا ةسردملاب ةثحاب ةذاتسأ ،حالف ادوه ةدّيسلا–
،رئازجلاب لحاسلا ةئيهتو رحبلا مولعل ايلعلا

يجاب ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،ةراق ماشه دـمحم دّيسلا–
،ةبانعب راتخم

ثحبلل ةماعلا ةيريدملا نع ةلثمم ،جويع ةميطف ةّديسلا–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

يرحبلا ديصلا لاجم يف ريبخ ،ساميرق ريمس دّيسلا–
.تايئاملا ةيبرتو

ينـطوـلا عـباـطـلا تاذ ةـيـمـلـعـلا تاـيـعـمجلا ناوـنـعــب
: ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو مهراتخي

ةيرئازجلا ةيلارديفلا سيئر ،شواش ميرك ريمس ّديسلا–
،ةيئاملا تحت تاطاشنلاو فاعسإلاو ذاقنإلل

صوغلل "نوبيه" يدان ةيعمج سيئر ،يريش ميرك ّديسلا–
،ةبانعب يرحبلا

يف وضع ،ثحاب ذاتسأ ،نيدموب سياق نيسح دّيسلا–
.نارهوب "سوربرب" ةيعمج

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

قــــفاوــــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمــــج22يفخّرؤـــم رارـــــق
عيبر91يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس يفناج6
8102 ةــنـــس رـــبـــمــفوـــن72 قـــفاوـــملا0441 ماــــع لوألا

ةــلاـــكولا ةرادإ سلـــــجم ءاـــضـــعأ نييـــعت نمـــضتملاو
ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا
.تايئاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج22يف خّرؤم رارق بجومب
لوألا عيبر91يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس يفناج6

قـــــفاوــــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمــــج61يفخّرؤم رارق
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،0202 ةنس ربمسيد13
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنّجللا
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول يجولونكتلا
.ةيديصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج61يف خّرؤم رارق بجومب
ةنّجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،0202 ةنس ربمسيد13
يــــجولونــــكــــتلا رـــيوـــطتلاو يمــــلعلا ثــــحبلل ةـــمئادلا ةيــعاطقلا
ةسائر تــــحت ،ةيديـــصلا تاـــجتنملاو يرــــحبلا ديــصلا ةرازول
اقيبطت ،هلثمم وأ ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو
خّرؤملا342-99 مقر يذيفنتلا موسرملا نم4 ةداملا ماكحأل

يذلا9991 ةنــس ربوـــتكأ13 قـــفاوـــملا0241 ماعبــــجر12 يف
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناّجللا ميظنت دّدحي
ديدجتلل ةلباق تاونس )5( سمخ ةدمل ،اهريسو يجولونكتلا

: يتأي امك ،ةدحاو ةرم

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب

،ةماع ةشتفم ،يشياص ةيدان ةدّيسلا–

ثحبلاو نيوكتلا ةريدم ،يبوقعي ةفيطل ةشئاع ةدّيسلا–
،داشرإلاو

،يرحبلا ديصلا ةيمنت ةريدم ،يتينش ةراص ةدّيسلا–

،تايئاملا ةيبرت ةيمنت ريدم ،نانع ديشر دّيسلا–

تارامثتسالاو ةجمربلا ريدم ،لالعش تيان ريهز ّديسلا–
،نواعتلاو

تاساردلاو تايئاصحإلل ريدم ةبئان ،يداوز زانش ةّديسلا–
،ةيفارشتسالا

ديصلا طاسوأ ةعباتمل ريدم ةبئان ،ناكيلو ايسآ ةّديسلا–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

.ثحبلل ريدم ةبئان ،يديبعل ةبيسن ةدّيسلا–

ديصلا ةرازول ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب
: ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ينطولا ربخملل ةماعلا ةريدملا ،روموأ ةديعس ةدّيسلا–
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم ليلحتو ةبقارمل
،طاسوألا ةفاظنو
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

سلــــجـــملا ســـيئرل الــــثمم ،شّبـــط ديــــجملا دبـــع دّيسلا–
،اسيئر ،يروتسدلا

ىليل ةكيلم ةدّيسلاو ةريرهوب نيدلا جات نيساي دّيسلا–
امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،ةدقاعتملا ةحلصملل نيلثمم ،كراب
،افلختسم اوضعو

ريزول نيـلثـــمم ،لــحــكـــل رامـــعو بـــياـــعــلا دــــمــحم ناّديـــســـلا–
امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا

،افلختسم اوضعو

مـــيــكــحلا دــبــع ّديسلاو بوـــقـــعـــيوــــب لاوـــن ةدـــيـــشر ةّديـــسلا–
،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزول نيلثمم ،يكرت
،افلختسم اوضعو امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع

ريزول نيلثمم ،يشرق دولومو نوقعلا دوعسم نادّيسلا–
.افلختسم اوضعو امئاد اوضع ،يلاوتلا ىلع ،ةراجتلا

ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل ةنامأ يدـمحم ديلو ّديسلا ىلوتي
.يروتسدلا سلجملل

.رّرقملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت

نييعت نمضتملاو8102 ةنــــس رـــبمفون72 قـــفاوـــملا0441 ماع
ةمادتـــسملا ةيمـــنتلل ةيـــنـــطولا ةلاــــكولا ةرادإ سلــــجم ءاضعأ
: يتأي امك ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل

،يرحبلا ديصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يرامع ميرك– “
،اسيئر

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

يروتسدلا سلجملا

قـــــفاوـــــملا2441 ماــــــع لوألا عــــيـــــبر9 يفخّرؤــــم رّرـــــقـــــم
تاقفصلا ةنجل ةليكشت دّدحي ،0202 ةنس ربوتكأ62
.يروتسدلا سلجملل ةيمومعلا

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

قفاوــــملا2441 ماع لوألا عيبر9 يف خّرؤم رّرقم بجومب
ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل ةليكشت دّدحت ،0202 ةنس ربوتكأ62
581و761و561 داوملا ماكحأل اقيبطت ،يروتسدلا سلجملل
ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا742-51 مقر يسائرلا موسرملا نم
ميظنت نمضتملاو5102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا6341 ماع
: يتأي امك ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا


