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سرهف

ةـّيميظنتميسارم

.................وفع تاءارجإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١ يف خّرؤم٠٤ –٠2مقر يسائرموسرم

ةيرئازجلا ةلاكولا ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس رياربف١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧١يف خّرؤم2٤–٠2 مقر يسائرموسرم
..............................................................................................................................ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل

ةينازيم تاقفن عيزوت لّدعي ،٩١٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خرؤم٣٠٤–٩١ مـقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................عاطق لك بسح٩١٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

ةينازيم تاقفن عيزوت لّدعي ،٠2٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١ يف خرؤم١٤-٠2 مـقر يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................عاطق لك بسح٠2٠2 ةنسل زيهجتلل ةلودلا

ةـّيدرفميسارم

ةسائرب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج03 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج5 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

تاناصحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج03 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج5 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ةيسامولبدلا تازايتمالاو

ةرازوب راشتسم ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا

ةداعلا قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................)ةيكيسكملا ةدحتملا تايالولا( وكيسكمب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضوفمو

ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................ةديلبلا ةيالو

ةينازيملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب

حلاصملل ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيئابجلا

ةيئابجلا تايلمعلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب ليصحتلاو

بابشلل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج03 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

ضوفمو ةداعلا قوف ريفس نييعت نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................)ةيكيسكملا ةدحتملا تايالولا( وكيسكمب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
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7٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٨١
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)عباـت(سرهف

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ةلادعلا ةنرصعل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج03 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج5 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب

حلاصملل ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيئابجلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

........................نيماحملل نيتمظنم ثادحإ نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد3 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر6 يف ناخّرؤم نارارق

ةيلاملا ةرازو

ةماعلا ةيشتفملا سيئر ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق
......................................................................................................................................................................................ةيلاملل

..........كرامجلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق

كالمألل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق
.....................................................................................................................................................................................ةينطولا

........ةنيزخلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق

.....ةبساحملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق

تاقالعلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق
..................................................................................................................................................ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا

ريدقتلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق
.............................................................................................................................................................................تاسايسلاو

...فارشتسالل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق

ةيئاضقلا ةلاكولا ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق
....................................................................................................................................................................................ةنيزخلل

.........ةيرشبلا دراوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق

ةينازيملا تايلمع ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق
...................................................................................................................................................................ةيدعاقلا تآشنملاو

....لئاسولاو ةنايصلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق

صاخلا قودنصلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق
........................................................................................................................................ةمألل ايلعلا تاراطإلا دعاقت تاشاعمب
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ةيرشبلا دراوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق
........................................................................................................................................................كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب

لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق
..............................................................................................................................ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو

لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق
.........................................................................................................................................بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو

لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق
.......................................................................................................................................ةبساحملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو

لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم رارـق
........................................................................................................................................ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ناجللاوةصصختملا ناجللاوةزهجألاولكايهلا ةليكشتددحي ،9102 ةنس ربمسيد81 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر12 يف خّرؤم رارق
اذكو،اهتايحالصواهريسو اهميظنتو،نارهول رشع ةعساتلاطسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجلل معدلل ةيلحملا
.......................................................................................................................................................اهئاضعأل ةيمسالاةمئاقلا

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةيبرت يف ينقت نوع ةداهش رادصإ طورشو تايفيك ددحي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٤2 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................................................................................تايئاملا

)عباـت(سرهف
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7٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٨١
5م٠٢٠٢ ةنس  رياربف٢١

ةـّيميظنتميسارم
ةيناثلا ىدامج٢١ يفخّرؤم٠٤–٠٢مقر يسائرموسرم

نــمــضــتـي ،٠٢٠٢ ةــنـس رــيارــبـف٦قــفاوملا١٤٤١ ماــع
.وفعتاءارجإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٥٧١و )٧و٦(١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ىلعألا سلجملا هادبأ يذلا يراشتسالا يأرلا ىلع ءانبو –
،روتسدلا نم٥٧١ ةداملا ماكحأل اقبط ءاضقلل

: يتأي ام مسري

موكحـملا نوسوبحـملا صاخشألا ديفتسي: ىلوألا ةّداملا
تاءارجإ نم ،موسرملا اذه ءاضمإ خيرات دنع ايئاهن مهيلع
 .موسرملا اذه ماكحأل اقبط وفع

نوسوبحـملا صاخشألا ،ةبوقعلل ايلك اوفع ديفتسي :٢ ةّداملا
ةيئاضق قباوس مهيدل سيل نيذلا ،ايئاهن مهيلع موكحـملا

،ةذفان ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ايئاهن مهيلع مكحلا ببسب
لقي وأ ارهش )8١( رشع ةينامث مهتبوقع يقاب يواسي نيذلا

.هاندأ٦و٥ نيتداملا ماكحأ ةاعارم نود اهنع

ةينامث ةدمل ةبوقعلل ايئزج اضيفخت ديفتسي :3 ةّداملا
مهيلع موكحـملا نوسوبحـملا صاخشألا ،ارهش )8١( رشع
مـكحلا ببسب ةـيــئاضق قــباوس مــهــيدــل سيــل نــيذــلا ،اــيــئاــهــن
يقاب  ديزي نيذلا ،ةذفان ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ايئاهن مهيلع
)٠2( نيرشع يواسيو ارهش )8١( رشع ةينامث نع مهتبوقع

.اهنع لقي وأ ةنس

: موسرملا اذه ماكحأ نم ةدافتسالا نم ىنثتسي :٤ ةّداملا

مقر رمألا ماكحأب نوينعملا نوسوبحـملا صاخشألا–
رياربف٧2 قفاوملا٧2٤١ ماع مّرحم82 يف خّرؤملا١٠–٦٠

ةحلاصملاو ملسلا قاثيم ذيفنت نمضتملاو٦٠٠2 ةنس
،ةينطولا

مـهـباـكـترا ببسب اـيـئاـهــن مــهــيــلــع موــكحـملا صاــــخشألا–
يعيرشتلا موسرملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا

قلعتملاو2٩٩١ ةنس ربمتبس٠٣ يف خّرؤملا٣٠–2٩ مقر
اذــــكو ،مــــّمــــتملاو لّدــــعملا ،باــــهرإلاو بيرــــخــــتـــــلا ةـــــحـــــفاـــــكمب

مـــئارجلا مــــهــــباــــكــــترا ببسب مــــهــــيــــلــــع موــــكحـملا صاـــــــــخشألا
2١ رركم٧8 ىلإ رركم٧8 داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا

باهرإلا لامعأب ةقلعتملاو ،تابوقعلا نوناق نم١8١و
،بيرختلاو

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا–
لــيــتــقــتــلاو سسجــتــلاو ةــناــيخلا مــئارــج مــهــباــكــترا ةــلواــحــم
صوصنملا لاـــعـــفألا ،مـــيـــمستـــلاو لوصألا لــــتــــقو بورــــهــــلاو
88١و٧8و٤8و٤٦و٣٦و2٦و١٦و٠٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو
،تابوقعلا نوناق نم )ىلوألا ةرقفلا(١٦2و٠٦2و8٥2و

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا–
سالـتـخاو ادـمـع دـيدـبـتـلا تاـياـنـجو حـنـج مــهــباــكــترا ةــلواــحـم
ريغ وحن ىلع لامعتساو قح هجو نود زاجتحاو فالتإو

ادمع حنمو ةوشرلاو ةصاخلا وأ ةيمومعلا لاومألا ،يعرش
ردغلاو ةيمومعلا تاقفصلا لاجم يف ةرربم ريغ تازايتما

دـئاوــف ذــخأو ةــفــيــظوــلا لالــغــتسا ةءاسإو ذوــفــنــلا لالــغــتساو
لاومألا ضييبتو عورشملا ريغ ءارثإلاو ةينوناق ريغ ةفصب
بقاـعملاو صوصنملا لاـعــفألا ،بيرــهــتــلاو دوــقــنــلا رــيوزــتو
٧2١و رركم٦2١و٦2١و رركم٩١١و٩١١و٠٣ داوملاب اهيلع
١ رركم٩8٣و8٩١و٧٩١و٩2١و١ رركم82١و رركم82١و82١و
٧2و٦2و٥2 داوملابو ،تابوقعلا نوناق نم2 رركم٩8٣و
١٠–٦٠ مقر نوناقلا نم١٤و٧٣و٥٣و٣٣و2٣و٠٣و٩2و82و
٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤١ ماع مّرحم١2 يف خّرؤملا

٤2٣ داوملاـبو ،هـتـحـفاـكــمو داسفــلا نــم ةــياــقوــلاــب قــلــعــتملاو
،كرامجلا نوناق نم82٣و٧2٣و٦2٣و رركم٥2٣و٥2٣و
مقر رمألا نم8١و٧١و٥١و٤١و٣١و2١و١١و٠١ داوملابو
ةنس تشغ٣2 قفاوملا٦2٤١ ماع بجر8١ يف خّرؤملا٦٠–٥٠
،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو٥٠٠2

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا–
ميظنتلاو عيرشتلاب ةقلعتملا تافلاخملا مهباكترا ةلواحم
لاـــــــــعـــــــــفألا ،لاوـــــــــمألا سوؤر ةـــــــــكرـــــــــحو فرصلاــــــــــب نيصاخلا
رركم ىلوألاو ىلوألا نيتداملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا

قفاوملا٧١٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا22–٦٩ مقر رمألا نم
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ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو٦٩٩١ ةنس ويلوي٩
،جراخلا ىلإو نم لاومألا سؤور ةكرحو فرصلاب نيصاخلا
،مّمتملاو لّدعملا

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا–
وأ عم ءايحلاب لخملا لعفلا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
صوــصـنملا لاـــعـفألا ،باــصـتغالاو رـصاــق ىلــع فنـع رـيـغب
نم٦٣٣و )2 ةرـقـفــلا(٥٣٣و٤٣٣ داوملاــب اــهــيــلــع بقاــعملاو
.تابوقعلا نوناق

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا–
لاــعــفألا ،تاردــخملاــب ةرــجاــتملا مــئارــج مــهــباــكــترا ةـــلواـــحـــم
مقر نوناقلا نم٣٤2 ةداملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا

ةيامحب قلعتملاو٥8٩١ ةنس رياربف٦١ يف خّرؤملا٥٠–٥8
٦١و٥١و٤١ داوملابو ،مّمتملاو لّدعملا ،اهتيقرتو ةحصلا

8١–٤٠ مقر نوناقلا نم٧2و٣2و22و١2و٠2و٩١و8١و٧١و
ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ٣١ يف خّرؤملا

ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2
.اهب نيعورشملا ريغ راجتالاو لامعتسالا عمقو

ةيئزجلا تاضيفختلا عومجم زواجتي نأ نكمي ال:5 ةّداملا
مهيلع موكحـملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )١/٣( ثلث ةيلاتتملا

نـيذـلا نيسوــبحـملا ءاـنــثــتساــب ،تاــياــنجلا ةداــم يف اــيــئاــهــن
.ثادحألاو ءاسنلاو ةنس )٥٦( نيتسو اسمخ مهنس زواجتي

ةيئزجلا تاضيفختلا عومجم زواجتي نأ نكمي ال :٦ ةّداملا
مهيلع موكحـملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )١/2( فصن ةيلاتتملا

نييئادتبالا نيسوبحـملا ءانثتساب ،حنجلا ةدام يف ايئاهن
ةنس )٥٦( نيتسو اسمخ مهنس زواجتي نيذلا نيسوبحـملاو
.ثادحألاو ءاسنلاو

صاخشألا ىلع موسرملا اذه ماـكحأ قبـطت:7 ةّداملا
تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن نم نيديفتسملا
.ةبوقعلا قيبطتل

صاخشألا موسرملا اذه ماكحأ نم ديفتسي ال:٨ ةّداملا
نوسوبحـملاو ماـعـلا عـفـنـلـل لـمـعـلا ةـبوـقـعـب مــهــيــلــع موــكحـملا

هذــه ذــيــفــنــت ىلع ةــبـــترـــتملا تاـــمازـــتـــلالاـــب مـــهـــلالـــخإ ببسب
ةــــــبــــــقارملا تحت عضوــــــلا نــــــم نودــــــيــــــفــــــتسملاو ةــــــبوــــــقــــــعــــــلا
.ةينورتكلإلا

نيذلا صاخشألا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت ال :٩ ةّداملا
.ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا مهيلع تمكح

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٠١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس رياربف

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج7١يفخّرؤم٢٤–٠٢ مقر يسائرموسرم
نمضـتـي ،٠٢٠٢ ةــنـس رــيارــبـف١١ قــفاوـملا١٤٤١ ماــع
لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولا ءاشنإ
.ةيمنتلاو نماضتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣٤١و2–2٩و٦–١٩ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٤٩٣١  ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٥2-٤٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
تائيهلا تايلثممب قلعتملاو٤٧٩١ ةنس رياربف٠2 قفاوملا

٣ ةداملا اميس ال ،ةيبنجألا دالبلا يف ةيمومعلا تاسسؤملاو
،هنم

يف خّرؤملا٦٠٤-2٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر١2
ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا ءارفس تايحالص ددحي
،هنم١١ ةداملا اميس ال ،ةيبعشلا

٩2 يف خّرؤملا٧٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس يفناج٥2  قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،اهميظنتو ةيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددحي

8 يف خّرؤملا٩٣–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس رــيارــبــف2  قـــــــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

نم يلودلا نواعتلل ةيرئازج ةلاكو أشنت : ىلوألا ةّداملا
.”ةلاكولا“ صنلا بلص يف ىعدتو ،ةيمنتلاو نماضتلا لجأ

 لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

،صاــخ عباط تاذ ةـيـموـمـع ةـسـسؤـم ةــلاــكولا:٢ ةّداملا
عضوـتو ،يلاملا لالـقـتسالاو ةـيوـنــعملا ةــيصخشلاــب عــتــمــتــت

.ةيروهمجلا ةسائر ةياصو تحت
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ىلع رفوتت نأ ةلاكولا نكمي ،اهماهم ةسرامم راطإ يف
مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلــل اــقــبــط ةــماــقــم ،جراخلا يف تاـــيـــلـــثمم

.امهب لومعملا

.رئازجلا ةنيدمب ةلاكولا رقم ددحي:3 ةّداملا

يناثلا لصفلا

تايحالصلاو ماهملا

:يتأي اميف ةلاكولا ماهم لثمتت:٤ ةّداملا

نواعتلل ةينطولا ةسايسلا ذيفنتو دادعإ يف ةكراشملا–
يناسنإلاو يعاــــــمــــــتــــــجالاو يداصتـــــــقالا لاـــــــجملا يف يلودـــــــلا

،ينقتلاو يملعلاو يوبرتلاو ينيدلاو يفاقثلاو

يلودلا نواعتلا ةينازيم عورشم ريضحت يف ةمهاسملا–
،اهذيفنت نامضو

تارازولاو يسامولبدلا زاهجلا لمعل ةدعاسملا ميدقت–
ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملل ىلثملا ةئبعتلا لجأ نم ةينعملا
،ةينطولا ةيمنتلا ةمدخ يف ةيجراخلا

ةدعاسملا عيراشمل يلاملاو ينقتلا رييستلا ةعباتم نامض–
،ىرخأ نادلب حلاصل يلودلا نواعتلاو

رـئازجلا يف بناــجألا نــيوــكــت ةساــيس ذــيــفــنــت قــيسنــت–
رئاودلا عم لاصتالاب كلذو ،جراخلا يف نييرئازجلا نيوكتو
 ،ةينعملا ةيرازولا

راطإ يف جراخلا يف ةينطولا تاءافكلا فيظوت ةيقرت–
،كلذ ةعباتم نامضو يلودلا نواعتلا

رـيــيست لاــجــم يف اــمــيسال ،نــيوــكــتــلا تارود مــيــظــنــت–
،يلودلا نواعتلا عيراشم

ةدئافل نماضتلاو يناسنإلا لمعلا ةيقرت يف ةمهاسملا–
،ىرخأ نادلب

لاـجرو ةـيـمـلـعـلا ةـعوـمــجملا عــم تاــقالــع ةــماــقإو دادــعإ–
،جراخلاب نيميقملا نييرئازجلا لامعألا

ةيبـنـجألا تاـئـيـهـلا عــم نواــعــتلا تاـقالــع رــيوـطتو دادــعإ–
،ةلثامملا

،فاشكتسالاو ةيجيتارتسالا ةظقيلا تاسارد زاجنإ–
يف ةساــيسلا ةــيــلاــعــف ىلع دــعاست يتــلا لــيــلاــحــتــلا لــك اذــكو
،يلودلا نواعتلا لاجم

لــمــعــلاو يلودــلا نواــعـــتـــلا لوـــح تاـــيـــطـــعـــم كنـــب عضو –
.يناسنإلا

 ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

ريدم اهريديو هيجوت سلجمب ةلاكولا دوزت:5 ةّداملا
.ماع

لوألا مسقلا

هيجوتلا سلجم

ناويد ريدم هسأري يذلا هيجوتلا سلجم لكشتي :٦ ةّداملا
”سلجملا“ صنلا بلص يف ىعدي يذلاو ةيروهمجلا ةسائر
:مهركذ يتآلا نيمئادلا ءاضعألا نم

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا–

،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا–

.ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا–

يف وضع لك يلوادت توصب سلجملا لاغشأ كلذك رضحي
.لامعألا لودج يف ةلجسملا لئاسملاب ينعم ةموكحلا

وأ تاسسؤملا نع لثمم لكب سلجملا نيعتسي نأ نكمي
.هلاغشأ يف هديفت نأ اهناكمإب يتلا تائيهلا

توصب سلجملا تاعامتجا ةلاكولل ماعلا ريدملا رضحي
.يراشتسا

:يتأي اميف اميسال ،هيجوتلا سلجم لوادتي:7 ةّداملا

لـبـق ةـلاـكوـلــل يلودــلا نواــعــتــلا ةــيــجــيــتارــتسا رصاــنــع–
،ةيروهمجلا سيئر ةقفاومل اهضرع

يذـلا ةــلاــكوــلــل تاوــنسلا ددــعــتملاو يوــنسلا جماــنرــبــلا–
،ةيروهمجلا سيئر ةقفاومل هضرعيو هيلع قداصي

ةينازيم نمضتت يتلا ةلاكولل ةماعلا ةينازيملا عورشم–
،يلودلا نواعتلا ةينازيمو رييستلا

اذكو يلخادلا ماظنلا عورشمو ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا–
،جراخلا يف ةلاكولا تايلثمم عيزوت

يساسألا نوناقلا اذكو ،يضيوعتلا ماظنلاوروجألا ماظن–
،ةلاكولا يمدختسمل

تائيهلا وأ تاسسؤملا عم ةيلودلا ةكارشلا عيراشم–
،ةلثامملا
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ةلاكولا ريسو ميظنت نيسحت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا لك–
،اهماهم زاجنإ عيجشتو

،ةلاكولا تاطاشنل ةيونسلا ةليصحلا–

ىلع هضرع لبق ةلاكولا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا–
.ةيروهمجلا سيئر

نأ هنكميو .ةنسلا يف )2( نيترود سلجملا دقعي :٨ ةّداملا
بلط ىلع ءانب ،ةجاحلا دنع ،ةيداع ريغ تارود يف عمتجي
.هسيئر نم

ىلوتتو .ىلوألا هترود يف يلخادلا هماظن ىلع قداصيو
.سلجملا ةنامأ ةلاكولا حلاصم

يناثلا مسقلا

ماعلا ريدملا

،يسائر موسرمب نّيعي ماع ريدم ةلاكولا ريدي:٩ ةّداملا
هماهم ىهنتو .ةيروهمجلا ةسائرب راشتسم ةبتر هل نوكتو
.اهسفن لاكشألا بسح

وهو . ةلاكولا ماهم ذيفنتب ماعلا ريدملا فلكي:٠١ ةّداملا
اــــقــــبــــط اــــهرــــيــــيست نــــمضيو ماــــعــــلا اــــهرــــيس نـــــع لوؤسملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو  عيرشتلل

: يتأي امب اميسال فلكي ،ةفصلا هذهبو

ىلع رهسلاو ةلاكولل يلخادلا ماظنلا عورشم ريضحت–
،هيلع ةقداصملا دعب هقيبطت

ةــلاــكوــلــل يلخادــلا مــيــظــنــتــلا طــطـــخـــم عورشم حارـــتـــقا–
ماــــــظــــــنــــــلاو روــــــجألا ماــــــظــــــنو يساسألا نوــــــناــــــقــــــلا عورشمو
،ةلاكولا يمدختسمل يضيوعتلا

اهذيفنت نامضوةلاكولل ةماعلا ةينازيملا عورشم ريضحت–
،هيلع ةقداصملا دعب

عـــيـــمـــج ىلع رـــيـــيستـــلاو ةـــيـــمــــّلسلا ةــــطــــلسلا ةسرامم–
 ،ةلاكولا يمدختسم

بصاــنملا يلغاش نيمدــخــتسملا ماــهـــم ءاـــهـــنإو نييـــعـــت–
،اهيف نييعتلل ىرخأ ةقيرط ررقتت مل نيذلا

،هتالوادم ذيفنت نامضو سلجملا تاعامتجا ريضحت–

ىلإ هلسري يذلا ةلاكولا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا دادعإ–
.سلجملا فرط نم هيلع ةقداصملا دعب ةيروهمجلا سيئر

،جراخلا يف تايلثمملا ةمئاق ماعلا ريدملا حرتقي:١١ ةّداملا

.اهيلع ةقداصملل سلجملا ىلع اهضرعيو

وأ نيراشتسم تامدخب ،ةجاحلا دنع ،نيعتسي نأ نكمي

عــيراشمو ةــلاــكوــلا ماــهـــم زاـــجـــنإل نييرورض مـــهارـــي ءارـــبـــخ

.ةلاكولل نواعتلا

هئاضمإ ضيوفت ،هتايحالص ةسراممل ،ماعلا ريدملا نكمي

.هيدعاسمل

: ةيزكرم تايريدم )٤( عبرأ يف ةلاكولا مظنت :٢١ ةّداملا

،ينيدلاو يملعلاو يفاقثلا نواعتلاب ةفلكملا ةيريدملا –

يـــعاــمـتـجالاو يداــصـتـقالا نواـــعـتلاب ةـفـلــكـملا ةــيرــيدــملا –

،يناسنإلاو

ةيـــجـيـتارــتـسالا ةـــظـــقــيـلا تاــساردــب ةفــلـــكـملا ةــيرــيدـملا–

،صيخلتلاو ليلحتلاوفاشكتسالاو

.ةماعلا لئاسولاو ةرادإلاب ةفلكملا ةيريدملا –

حلاصم لكش يف ةيتايلمع لكايهب ةلاكولا دوزت نأ نكمي

.عيراشمو بتاكمو

ةيزكرملا تايريدملا تايحالصو يلخادلا ميظنتلا ددحي

يساسألا نوـــناـــقـــلا اذـــكو ،عـــيراشملاو بتاــــكملاو حــــلاصملاو

نينيعملا نيمدختسملل يضيوعتلا ماظنلاو روجألا ماظنو

.صاخ صنب ،اهيدل

عبارلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

لمتشت ،ةيونس ةماع ةينازيمب ةلاكولا دوزت:3١ ةّداملا

ناونعب لجست ،يلود نواعت ةينازيمو رييست ةينازيم ىلع

.ةلصفنم ةبساحم عوضوم نوكتو ،ةيروهمجلا ةسائر

.ةلاكولا ةينازيمل يسيئرلا فرصلاب رمآلا وه ماعلا ريدملا

: يتأي ام رييستلا ةينازيم مضت:٤١ ةّداملا

: تاداريإلا باب يف

،زيهجتلاو رييستلا ناونعب ةلودلا تامهاسم –

،ةلاكولا طاشنب ةلصتملا تامدخلا جتان –

.اياصولاو تابهلا –
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:تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن–

،زيهجتلا تاقفن–

.اهطاشنب ةلصلا تاذ ىرخألا تاقفنلا لك–

:يتأي ام يلودلا نواعتلا ةينازيم مضت:5١ ةّداملا

:تاداريإلا باب يف

،يلودلا نواعتلا ناونعب ةلودلا تامهاسم –

عـيرشتـلـل اـقـبــط يلودــلا نواــعــتــلا نــم ةــيــتأتملا دراوملا –
،امهب لومعملا ميظنتلاو

.ةلودلا اهررقت يتلا ىرخألا ةيلاملا دراوملا لك –

:تاقفنلا باب يف

،يلودلا نواعتلا تاقفن–

.يلودلا نواعتلا طاشنب ةلصلا تاذ ىرخألا تاقفنلا لك–

تاــقـفـن ىلـع يلودــلا نواــعـتـلا تاــقـفـن لـمتشت :٦١ ةّداملا
.ةيئانثتسالا تالخدتلا تاقفنو ةجمربملا تالــخدـتلا

ةقفاوـمـلـل ةـيـئاـنـثـتسالا تالـخدـتـلا تاـقـفـن ذـيـفـنـت عضخـي
.ةيروهمجلا سيئرل ةقبسملا

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةلاكولا ةبساحم كسمت :7١ ةّداملا
.امهب لومعملا

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةصاخ ماكحأ

لــئاـسوــلاـب ،ةـلودــلا فرط نـم ،ةــلاــكوـلا دوزـــت :٨١ ةّداملا
زاجنإل ،ةيرورضلا ةيساسألا تآشنملاو ةيداملاو ةيرشبلا

اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط  ،اهماهم
.لاجملا اذه يف

،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك حضوت:٩١ ةداملا
.صاخ صنب ،ءاضتقالا دنع

ةّيـــمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذــــه رـشـنـي :٠٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس رياربف

نوبت ديجملا دبع

ىلوألا ىدامج٤ يفخرؤم3٠٤–٩١ مـقر يذيفنت موسرم
لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد١3 قفاوملا١٤٤١ ماع
٩١٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩١ ةــنس وــيــلوــي٣١ قــــفاوملا٩١٤١ ماــــع لوألا عــــيــــبر٩١
،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

عفد دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيم نم  ىغلي: ىلوألا ةداملا
جمانرب ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥( رانيد نويلم نوسمخ هردق
رانيد نييالم ةرشعو ةئامتسو ارايلم رشع ةعبرأ  اهردق
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ناّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠١٦.٤١(
عيبر٩١ يف خرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا(
نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
.موسرملا

هردق عفد دامتعا٩١٠2 ةنس ةيـنازيـمـل صصــخي:٢ ةداملا
جمانرب ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٥( رانيد نويلم نوسمخ
رانيد نييالم ةرشعو ةئامتسو ارايلم رشع ةعبرأ  اهردق
عـــباـــطـــلا تاذ تاـــقـــفـــنـــلا يف نادـــيـــقــــي  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠١٦.٤١(
خّرؤملا8١–8١ مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا
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8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف
”ب“ لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

١٣ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمــــج٤ رــئازجلاــب رّرـــح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٩١٠2  ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعتنمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩١ ةــنس وــيــلوــي٣١ قــــفاوملا٩١٤١ ماــــع لوألا عــــيــــبر٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم  ىغلي: ىلوألا ةداملا
ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٦١( رانيد نويلم نوتسو ةئام هردق
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٦١( رانيد نويلم نوتسو ةئام  اهردق جمانرب
اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقم

١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا يف
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2  ةنس ربمسيد١١ قفاوملا
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط )٠2٠2 ةنسل

هردق عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةيـنازيـمـل صصــخي:٢ ةداملا
جمانرب ةصخرو )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٦١( رانيد نويلم نوتسو ةئام
نادّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٦١( رانيد نويلم نوتسو ةئام  اهردق

يف اــهــيــلــع صوصنملا( يئاــهــنــلا عــباــطـــلا تاذ تاـــقـــفـــنـــلا يف
قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خرؤملا٤١–٩١ مـقر نوناقلا

)٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١ رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس رياربف

دارج زيزعلا دبع

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

ريغ تاقفنل يطايتحا–
ةعّقوتم

................عومجملا

جمانربلاةصخرعفدلا دامتعا

–

50.000

50.000

14.560.000

50.000

14.610.000

50.000

50.000

14.610.000

14.610.000

عاطقلا
ةصصخملا غلابملا

يرلاو ةحالفلا–

ىلــــع لوــــصحلا مـــــعد–
نكس

..................عومجملا

جمانربلاةصخرعفدلا دامتعا

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم "أ" لودجلا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم "ب" لودجلا

)ريناندلا فالآب(

ةيناثلا ىدامج٢١ يفخرؤم١٤-٠٢ مـقر يذيفنت موسرم
عيزوت لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس رياربف٦ قفاوملا١٤٤١ ماع
بسح٠٢٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلاةينازيم تاقفن
.عاطق لك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(
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1441 ماع ةيناثلا ىدامج5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج03 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد سيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يماس دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج03 قفاوملا1441
،ةــّيروــهــمجلا ةساـــئرـــب تاساردـــلـــل اسيـــئر هـــتـــفصب ،نوـــماز
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج03 قفاوملا

ةـــيساـــموـــلـــبدـــلا تازاـــيـــتـــمالاو تاـــناصحلا رــــيدــــم
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمـحـم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج03 قفاوملا1441
ةيسامولبدلا تازايتمالاو تاناصحلل اريدم هتفصب ،ملاع
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـــنس رـــيارـــبـــف لّوأ قــــفاوملا

.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب راشتسم ريفس ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441
نوؤشلا ةرازوب اراشتسم اريفس هتفصب ،نيرق نيدلا لامج
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيجراخلا

ةـّيدرفميسارم
1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يفخّرؤم يسائر موسرم

ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـــنس رـــيارـــبـــف لّوأ قــــفاوملا
ةــّيروــهــمــجــلــل ضوــفــمو ةداــعــلا قوــف رــيـــفس ماـــهـــم
وـــكـــيسكمب ةـــّيـــبـــعّشلا ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرــــئازجلا
.)ةيكيسكملا ةدحتملا تايالولا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربمسيد12 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا

ةداعلا قوف اريفس هتفصب ،ديدح حبار ّديسلا ماهم ،9102 ةنس
ةـّيـبـعّشلا ةـّيـطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمــجــلــل اضوــفــمو
.ةافولا ببسب ،)ةيكيسكملا ةدحتملا تايالولا( وكيسكمب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـــنس رـــيارـــبـــف لّوأ قــــفاوملا

تاـعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا رــيزو ناوــيد سيــئر ماــهــم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديمحلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ناويدل اسيئر هتفصب ،يدايع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـــنس رـــيارـــبـــف لّوأ قــــفاوملا

.ةديلبلا ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441
،ةديلبلا ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل اريدم هتفصب ،يراوه شايع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

عاطقلا
ةاغلملا غلابملا

ريغ تاقفنل يطايتحا -
ةعّقوتم

..................عومجملا

جمانربلاةصخرعفدلا دامتعا

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

عاطقلا
ةصصخملا غلابملا

ةيدعاقلا تآشنملا-
ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

..................عومجملا

جمانربلاةصخرعفدلا دامتعا

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم "أ" لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم "ب" لودجلا
)ريناندلا فالآب(
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1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـــنس رـــيارـــبـــف لّوأ قــــفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ماعلا ريدملا ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديرف دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل اماع اريدم هتفصب ،هقاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب ةيئابجلا حلاصملل ماعلا شتفملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441
ةـيـئاـبجلا حــلاصمــلــل اــماــع اشتــفــم هــتــفصب ،شودــيــق دــمـحـم
.ةيلاملا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـــنس رـــيارـــبـــف لّوأ قــــفاوملا

لـــيصحـــتـــلاو ةـــيـــئاـــبجلا تاـــيـــلـــمـــعـــلا رـــيدـــم ماـــهـــم
.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441
ليصحتلاو ةيئابجلا تايلمعلل اريدم هتفصب ،يمناغ يقزرأ
ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج5 يفخّرؤم يساـــئر موسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس يفناج03 قفاوملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب بابشلل ةماعلا ةريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يدئاف ةبونم ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس يفناج03 قفاوملا

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب بابشلل ةماع ةريدم اهتفصب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441
تازاـجـنإلا ةـعـباـتمل رـيدــم ةــبــئاــن اــهــتــفصب ،ناملوأ ةــمــيرــك

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب يوقرتلا نكسلا ةيريدمب
.اهبلط ىلع ءانب

1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــعـت نـمـضـتـي ،0202 ةـنـس رــيارـبف لّوأ قــفاوــملا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضوفمو ةداعلا قوف ريفس
ةدحتملا تايالولا( وكيسكمب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا
.)ةيكيسكملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لامج دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441
ةــّيروــهــمــجــلــل اضوــفــمو ةداــعــلا قوــف ارـــيـــفس ،نـــيرـــق نـــيدـــلا
تاــيالوــلا( وــكـــيسكمب ةـــّيـــبـــعّشلا ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا
.)ةيكيسكملا ةدحتملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا
ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازوــب
.ةينارمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441
ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا ةرازوــب ،اــمــهاــمسا
: ةينارمعلا

،ناويدلل اسيئر ،يراوه شايع–

.اشتفم ،يدايع ديمحلا دبع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج03 قفاوملا
.لدعلا ةرازوب ةلادعلا ةنرصعل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج5 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قازرلا دبع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس يفناج03 قفاوملا1441
.لدعلا ةرازوب ةلادعلا ةنرصعل اماع اريدم ،ينح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع ةيناثلا ىدامج7 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب ةيئابجلا حلاصملل ماعلا شتفملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يقزرأ دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا1441
.ةيلاملا ةرازوب ةيئابجلا حلاصملل اماع اشتفم ،يمناغ



7٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٨١
13م٠٢٠٢ ةنس  رياربف٢١

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
لدعلا ةرازو

3 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر6 يف ناخّرؤم نارارق
نيتمظنم ثادحإ نانمضتي ،9102 ةنس ربمسيد
.نيماحملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ةجحلا يذ42 يف خّرؤملا70–31 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنت نمضتملاو3102 ةنس ربوتكأ92 قفاوملا4341 ماع
،هنم58 ةداملا اميس ال ،ةاماحملا ةنهم

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا233–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

ماع لوألا عيبر7 يف خّرؤملا رارقلا ىلع عالطالا دعبو–
ةقفاوملا نمضتملاو5102 ةنس ربمسيد91 قفاوملا7341
،ةاماحملا ةنهمل يلخادلا ماظنلا ىلع

ينـــطوــــلا داحتالا سلــــجــــم ةــــلوادــــم ىلع عالــــطالا دــــعــــبو–
9102 ةنس ربمتبس41 يف ةخّرؤملا نيماحملا تامظنمل
،ترايتل نيماحملا ةمظنم ثادحإ حارتقا ةنمضتملاو

،ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلا ريدم حارتقا ىلع ءانبو–

: يتأي ام ررقي

.ترايتب نيماحملل ةمظنم ثدحُت : ىلوألا ةداملا

سلجمب ترايتل نيماحملا ةمظنم رقم دّدحي:2 ةداملا
.ترايت ءاضق

ترايتل نيماحملا ةمظنم صاصتخا ةرئاد دّدحت :3 ةداملا
ءاضق سلـــجـــمو تراـــيـــت ءاضق سلـــجـــم صاصتـــخا ةرــــئادــــب
.تليسمسيت

تامظنمل ينطولا داحتالا سيئر نم لك فلكي:4 ةداملا
لكايه عضوب ،مناغتسمل نيماحملا ةمظنم بيقنو نيماحملا
.اهبيصنتو ةديدجلا ةمظنملا

ذيفنتب ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلا ريدم فلكي :5 ةداملا
.رارقلا اذه

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

3 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ربمسيد

يتامغز مساقلب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ةجحلا يذ42 يف خّرؤملا70–31 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنت نمضتملاو3102 ةنس ربوتكأ92 قفاوملا4341 ماع
،هنم58 ةداملا اميس ال ،ةاماحملا ةنهم

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا233–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

ماع لوألا عيبر7 يف خّرؤملا رارقلا ىلع عالطالا دعبو–
ةقفاوملا نمضتملاو5102 ةنس ربمسيد91 قفاوملا7341
،ةاماحملا ةنهمل يلخادلا ماظنلا ىلع

ينـــطوــــلا داحتالا سلــــجــــم ةــــلوادــــم ىلع عالــــطالا دــــعــــبو–
9102 ةنس ربمتبس41 يف ةخّرؤملا نيماحملا تامظنمل
،نازيلغل نيماحملا ةمظنم ثادحإ حارتقا ةنمضتملاو

،ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلا ريدم حارتقا ىلع ءانبو–

: يتأي ام ررقي

.نازيلغب نيماحملل ةمظنم ثدحُت: ىلوألا ةداملا

سلجمب نازيلغل نيماحملا ةمظنم رقم دّدحي:2 ةداملا
.نازيلغ ءاضق

نازيلغل نيماحملا ةمظنم صاصتخا ةرئاد دّدحت :3 ةداملا
.نازيلغ ءاضق سلجم صاصتخا ةرئادب

تامظنمل ينطولا داحتالا سيئر نم لك فلكي:4 ةداملا
لكايه عضوب ،مناغتسمل نيماحملا ةمظنم بيقنو نيماحملا
.اهبيصنتو ةديدجلا ةمظنملا

ذيفنتب ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلا ريدم فلكي:5 ةداملا
.رارقلا اذه

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

3 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ربمسيد

يتامغز مساقلب
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ةيلاملا ةرازو

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا سيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

6 يف خّرؤملا372–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس ربمتبس6 قفاوملا9241 ماع ناضمر
،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا لكايهلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر
،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل اسيئر ،كارت يلع دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

ةيشتفملا سيئر ،كارت يلع ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مسابهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيلاملل ةماعلا
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.كرامجلل ماعلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

32 يف خّرؤملا09–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةــنس رــيارــبـــف02 قــــفاوملا8341 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــــج
ةــماـــعـــلا ةـــيرـــيدـــمـــلـــل ةـــيزـــكرملا ةرادإلا مـــيـــظـــنـــت نـــمضتملاو
،اهتايحالصو كرامجلل

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

مّرحم9 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييعت نمضتملاو9102 ةنس ربمتبس9 قفاوملا1441 ماع
،كرامجلل اماع اريدم ،ثراو دمحم دّيسلا

: يتأي ام ررقي

ماعلا ريدملا ،ثراو دمـحـم ّديسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
،ةيلاملا ريزو مساب هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،كرامجلل
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.ةينطولا كالمألل ماعلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري
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12 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو6102 ةنس ويلوي62 قفاوملا7341 ماع لاّوش
ةينطولا كالمألل اماع اريدم ،يجانزخ لامج دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

ريدملا ،يجانزخ لامج دّيسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينطولا كالمألل ماعلا

كلذ يف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو
.تارارقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.ةنيزخلل ماعلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يذ22 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو5102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا6341 ماع ةجحلا

ةرازوب ةنيزخلل اماع اريدم ،تينيدات لصيف دّيسلا نييعت
،ةيلاملا

: يتأي ام ررقي

ريدملا ،تينيدات لصيف دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةنيزخلل ماعلا
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.ةبساحملل ماعلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٦ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنسيفناج٣ قفاوملا٠٣٤١ ماع مّرحم
،ةبساحملل اماع اريدم ،مناغ يبرعلا دمـحـم دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب

: يتأي ام ررقي

ريدملا ،مناغ يبرعلا دـمحـم ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةبساحملل ماعلا
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
ةـــيـــلاملاو ةـــيداصتـــقالا تاــــقالــــعــــلــــل ماــــعــــلا رــــيدملا
.ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ
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6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

مّرحم6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييعت نمضتملاو9002 ةنس يفناج3 قفاوملا0341 ماع
ةيداصتقالا تاقالعلل اماع اريدم ،يواجب قحلا دبع دّيسلا

،ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو

: يتأي ام ررقي

ريدملا ،يواجب قحلا دبع ّديسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ماعلا

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب هتايحالص دودح
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.تاسايسلاو ريدقتلل ماعلا ريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يذ52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو1102 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا2341 ماع ةدعقلا

رـيدـقـتـلـل اـماـع ارــيدــم ،ناــحرــف دــمــحــم يدــيس دــّيسلا نييــعــت
،ةيلاملا ةرازوب تاسايسلاو

: يتأي ام ررقي

،ناحرف دمــحم يديس دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،تاسايسلاو ريدقتلل ماعلا ريدملا

يف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب
.تارارقلا كلذ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.فارشتسالل ماعلاريدملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يذ72 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس تشغ9 قفاوملا9341 ماع ةدعقلا

ةرازوب فارشتسالل اماع اريدم ،يرومز دمــحم ّديسلا نييعت
،ةيلاملا
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: يتأي ام ررقي

ريدملا ،يرومز دمــحم دّيسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،فارشتسالل ماعلا
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

61 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
0102 ةـــــنس لـــــيرـــــبأ لّوأ قـــــفاوملا1341 ماـــع يناـــثـــلا عـــيـــبر
ةلاكولل ةريدم ،افص نب ةبيسح ةدّيسلا نييعت نمضتملاو
،ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل ةيئاضقلا

: يتأي ام ررقي

ةريدم ،افص نب ةبيسح ةّديسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا

يف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب
.تارارقلا كلذ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.ةيرشبلا دراوملا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

ىدامج4 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو6102 ةنس سرام31 قفاوملا7341 ماع ةيناثلا

ةرازوب ةيرشبلا دراوملل اريدم ،شالب ميلس دّيسلا نييعت
،ةيلاملا

: يتأي ام ررقي

دراوملا ريدم ،شالب ميلس ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
،ةيلاملا ريزو مساب هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا

.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.ةيدعاقلا تآشنملاو ةينازيملا تايلمع ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي
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يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

62 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر
ةــيــنازــيملا تاــيــلــمــعــل ارــيدـــم ،ةـــيازوـــم دـــلاـــخ دـــّيسلا نييـــعـــت
،ةيلاملا ةرازوب ةيدعاقلا تآشنملاو

: يتأي ام ررقي

تايلمع ريدم ،ةيازوم دلاخ ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيدعاقلا تآشنملاو ةينازيملا

يف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب
.تارارقلا كلذ

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.لئاسولاو ةنايصلا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

عيبر02 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا

ةرازوب لئاسولاو ةنايصلل اريدم ،راطخ دمــحم ّديسلا نييعت
،ةيلاملا

: يتأي ام ررقي

ريدم ،راطخ دمــحم دّيسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لئاسولاوةنايصلا
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاـضمإلا ضيوــفـت نـمـضـتـي ،0202 ةـنـس يـفـناــج
تاراطإلا دعاقت تاشاعمب صاخلا قودنصلا ريدم
.ةمألل ايلعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر
تاشاعمب صاخلا قودنصلل اريدم ،ردقل رمع دّيسلا نييعت
،ةمألل ايلعلا تاراطإلا دعاقت

: يتأي ام ررقي

قودنصلا ريدم ،ردقل رمع ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،ةمألل ايلعلا تاراطإلا دعاقت تاشاعمب صاخلا

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب هتايحالص دودح
.تارارقلا ادع ام تاررقملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
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12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب ةيرشبلا دراوملا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

32 يف خّرؤملا09–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةــنس رــيارــبـــف02 قــــفاوملا8341 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــــج
ةــماـــعـــلا ةـــيرـــيدـــمـــلـــل ةـــيزـــكرملا ةرادإلا مـــيـــظـــنـــت نـــمضتملاو
،اهتايحالصو كرامجلل

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

عيبر02 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا

ةـيرشبــلا دراوــمــلــل ارــيدــم ،يمــهارــب بلاــطوــب دــّيسلا نييــعــت
،كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب

: يتأي ام ررقي

ريدم ،يمهارب بلاطوب دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب ةيرشبلا دراوملا

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب هتايحالص دودح
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم
.ةينطولا كالمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

ناضمر52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
ّديسلا نييعت نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع
ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإل اريدم ،يروصنم رمعأ
،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا

: يتأي ام ررقي

ريدم ،يروصنم رمعأ دّيسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ
عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو قئاثولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم
.بئارضلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري
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51 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو2102 ةنس ربمتبس2 قفاوملا3341 ماع لاوش
لــئاسوــلا ةرادإل ارــيدــم ،زاوــيــع لاــمــك دــمــحــم دـــّيسلا نييـــعـــت
،ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو

: يتأي ام ررقي

ريدم ،زاويع لامك دمــحم ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
ءاضمإلا ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ

قئاثولا عيمج ىلع ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم
.ةبساحملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماعناضمر
ةيلاملاو لئاسولا ةرادإل اريدم ،يرويسم دلاخ دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب ةبساحملل ةماعلا ةيريدملاب

: يتأي ام ررقي

ريدم ،يرويسم دلاخ دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
،ةــبساــحــمــلــل ةــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملاـــب ةـــيـــلاملاو لـــئاسوـــلا ةرادإ
عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو قئاثولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم رارـق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم
.ةينازيملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو––
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

41 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
9102 ةــنس رـــبـــمسيد11 قــــفاوملا1441 ماــع يناــثــلا عـــيـــبر
ةرادإل ارـــــــيدـــــــم ،شيورد دمحم دـــــــّيسلا نييـــــــعـــــــت نــــــــمضتملاو
ةرازوــب ةــيــنازــيــمــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملاــب ةــيــلاملاو لــئاسوـــلا
،ةيلاملا

: يتأي ام ررقي

ةرادإ ريدم ،شيورد دمــحم ّديسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب هتايحالص دودح
.تارارقلا كلذ يف امب تاررقملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

12 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس يفناج

ةيوار نامحرلا دبع
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ةضايرلاو بابشلا ةرازو

81 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر12 يفخّرؤم رارق
ةزهجألاولكايهلا ةليكشتددحي ،9102 ةنس ربمسيد
ةنجلل معدلل ةيلحملا ناجللاوةصصختملا ناجللاو
ةعساتلاطسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت
اهتايحالصواهريسو اهميظنتو،نارهول رشع
.اهئاضعأل ةيمسالاةمئاقلا اذكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ّنإ

42 يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا113–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو1991 ةنس ربمتبس7 قفاوملا2141 ماع رفص82
،مهدامتعاو نييمومعلا نيبساحملا نييعتب

12 يف خّرؤملا48–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

12 يف خّرؤملا58–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6102 ةـــــنس سراــــــم لّوأ قــــــفاوملا7341 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــــج
باــــبشلا ةرازو يف ةــــيزــــكرملا ةرادإلا مــــيــــظـــــنـــــت نـــــمضتملاو
،ةضايرلاو

21 يف خّرؤملا57–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةــنس رــيارـــبـــف9 قـــــفاوملا8341 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمــــــج
ضيــبألا رـــحـــبـــلا باـــعـــلأ مـــيـــظـــنـــت ةـــنجل ثادـــحإ نـــمضتملاو
،هنم81 ةداملا اميس ال ،نارهول رشع ةعساتلاطسوتملا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم81 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
8341 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا57–71 مقريذيفنتلا
اذه فدـهي ،هالعأ روكذملاو7102 ةنس رياربف9 قفاوملا
ةصصختملا ناجللاوةزهجألاولكايهلا ةليكشت ديدحت ىلإرارقلا

ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجلل معدلل ةيلحملا ناجللاو
اــهرـــيـسو اـهــمـيـظـنـتو،نارــهوــل رــشع ةـعـساـتـلاطــسوـتـملا

.اهئاضعأل ةيمسالاةمئاقلا اذكواهتايحالصو

لوألا لصفلا
تايحالصلاوريسلاو ميظنتلاو ةليكشتلا

طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنتةنجل مضت:2 ةداملا
”ةنجللا’’صنلا بلص يف ىعدت يتلا نارهول رشع ةعساتلا

 : سيئرلا ةطلس تحت

،يذيفنتلا سلجملا–

،باعلألل ةماعلا ةيريدملا–

،ةماعلا ةنامألا–

.ةصصختملا ناجللا–

.معدلل ةيلحم ناجل ،كلذ ىلع ةدايز ،ةنجللا دعاستو

لوألا عرفلا

ةنجلل يذيفنتلا سلجملا

،ةضايرلاوبابشلا ريزويذيفنتلا سلجملا سأري:3 ةداملا
: يتأي امب ،يلاوتلا ىلع ،نافلكينابئان هدعاسيو ،ةنجللا سيئر

،ةنجللا ةطشنأ ةعباتم–

.ةنجللا ةطشنأل يتايلمعلا قيسنتلا–

.يذيفنتلا سلجملا ةنامأ باعلألل ةماعلا ةيريدملا ىلوتتو

،)1( ةدحاو ةرم ةنجلل يذيفنتلا سلجملا عمتجي:4 ةداملا
ةرود يف عمتجي نأ نكميو،ةيداع ةرود يف رهش لك لقألا ىلع
.هسيئر نمءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ

ةعسوم ةرود يف عمتجي نأ يذيفنتلا سلجملا نكميو
ىلع ءانب ،كلذ ةرورضلا تضتقا امّلك ،ةنجللا ءاضعأ لكل
.هسيئر نم ءاعدتسا

.هئاضعأ ةيبلغأب هتارارق يذيفنتلا سلجملا ذختي :5 ةداملا

سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع ىواست ةلاح يفو
.احّجرم

رضاحم يف يذيفنتلا سلجملا تارارق نّودت:6 ةداملا
صاخ لجس يف رّرحتو،اهنيمأو ةسلجلا سيئر اهعّقوي
.سلجملا سيئر هيلع رّشؤيو همّقري

يناثلا عرفلا

ةنجللا باعلأل ةماعلا ةيريدملا

ريدملا ةطلس تحت ،باعلألل ةماعلا ةيريدملا مضت:7 ةداملا
: يتأي ام ،باعلألل ماعلا

،ةماعلا ةنامألا–

ةطشنألا جمارب قيبطتب ةفلكملا ةيرادإلاوةينقتلا لكايهلا–
.ةصصختملاناجللا معدوةحرتقملا

: يتأي امب ،كلذ ىلع ةدايز ،باعلألل ةماعلا ةيريدملا دوزتو

،ةيروفلا ةمجرتلاوةمجرتلل ةيلخ–

ماعلا ريدملا ىدل نوعضوي ةعباتملاوتاساردلاب نوفلكم–
.باعلألل
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7 ةداملا يف ةروكذملا ةيرادإلاوةينقتلا لكايهلا:8 ةداملا
 : يه ،هالعأ

،تافيرشتلا مسق–

،تادامتعالا مسق–

،ءاويإلامسق–

،ماعطإلا مسق–

،لقنلا مسق–

،تازيهجتلاو ةيساسألا تآشنملامسق–

،نمألا مسق –

،تابيردتلاوتاسفانملا ةجمربوطيطختلا مسق–

تايداحتالاوةيبملوألا ةينطولا ناجللا عم تاقالعلا مسق–
،ةيلودلا ةيضايرلا

،ةيبطلا ةيطغتلاوةياقولا مسق–

،تاطشنملا يطاعت ةحفاكمو يئاذغلا نمألاوةفاظنلا مسق–

،ةبساحملاوةيلاملا مسق–

،ةيتسيجوللاوتاقفصلا مسق–

،ليومتلاو ةياعرلا مسق–

،باعلألا ةيقرتوراهشإلا مسق–

،لاصتالاو مالعإلا مسق–

،ةفاحصلا مسق–

،عوطتلاونيوكتلا مسق–

ةيفاقثلا تاطاشنلا طيشنتوماتتخاو حاتتفا مسارم مسق–
.ةيديلقتلا تاعانصلاوةيحايسلاو

ةيتايلمعلاجماربلاذيفنتب تافيرشتلا مسق فلكي:9 ةداملا
جماربلا لاجم يف ةينعملا ةصصختملا ناجللا عمقيسنتلاب
.ةيفيرشتلا

: نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،اهتقفارمواهتدعاسمو دوفولا لابقتسا ةحلصم–

.تاقاقحتسالاوتايلاديملا ميلستومسارملا ةحلصم–

ةيتايلمعلاجماربلاذيفنتب تادامتعالا مسق فلكي:01 ةداملا
جمارب لاجم يف ةينعملا ةصصختملا ناجللا عمقيسنتلاب
.تادامتعالا

: نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،مالعإلاونيوعدملاوةيطسوتملا ةرسألا دامتعا ةحلصم–

.معدلا يمدختسموةنجللا يمدختسم دامتعا ةحلصم–

يتايلمعلا جمانربلا ذيفنتب ءاويإلا مسق فلكي :11 ةداملا
جمانرب لاجم يف ةينعملا ةصصختملا ناجللا عم قيسنتلاب
.ءاويإلا

: ةيتآلا حلاصملا مضيو

نويمسرلاو نويضايرلا( ةيطسوتملا ةيرقلا ةحلصم–
،)نوقفارملاو

،معدلا يمدختسمونيعوطتملا ةحلصم–

.نيينقتلا نييمسرلاو ةيطسوتملا ةرسألا ةحلصم–

يتايلمعلا جمانربلا ذيفنتب ماعطإلا مسق فلكي:21 ةداملا
جمارب لاجم يف ةينعملا ةصصختملا ناجللا عم قيسنتلاب
.ماعطإلا

: ةيتآلا حلاصملا مضيو

،ةيطسوتملا ةيرقلاماعطإ ةحلصم–

يمدختسمو ناجملاب نيدعاسملاو نيعوطتملا ةحلصم–
،معدلا

عقاوملا يف ماعطإلاوةفيفخلا تابجولاومئالولاةحلصم–
.)ةزهاجلا تابجولا(

دوـــفوــلا لــقــنـتو ريــيســتـب لــقنلا مــسـق فــلـكي:31 ةداملا
.نيينقتلا نييمسرلاوةيطسوتملا ةرسألا لقنوةيضايرلا

: ةيتآلا حلاصملا مضيو

،ةيضايرلا دوفولا لقن ةحلصم–

ماقملا باحصأ ( يوجلا لقنلا ةعباتموةجمرب ةحلصم–
باعلألل ةيلودلا ةنجللا ءاضعأونيينقتلا نييمسرلاو يلاعلا
،)ةيطسوتملا

 .تاقافترالاو يتسيجوللا لقنلا ةحلصم–

تازيهجتلاوةيساسألا تآشنملا مسق فلكي :41 ةداملا
ةـيدـعاـقـلا لـكاـيـهـلا نادـيـم يف يتاـيـلـمـعـلا جماـنرــبــلا ذــيــفــنــتــب
.باعلألا ميظنتل يرورضلا داتعلاوتازيهجتلاو

: ةيتآلا حلاصملا مضيو

لكايهلاوتاسفانملاوتابيردتلل ةيدعاقلا لكايهلا ةحلصم –
،ةتقؤملا

،ةينقتلا تازيهجتلاوةقداصملا ةحلصم –

.نيعجشملا قطانمو عقاوملاوتاحاسملا نييزت ةحلصم –
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دراوملا رييستبةبساحملاوةيلاملا مسق فلكي :02 ةداملا
ةطبترملا تاقفنلا فلتخم ذيفنتو،ةنجلل ةيداملاوةيلاملا

.ةنجللا ريسوباعلألا ميظنتب

 : نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،ةبساحملا ةحلصم–

تالاكولا رييستوةيلاملا تايلمعلا ةعباتم ةحلصم–
.ةيبنجألاوةينطولا ةلمعلاب

ذيفنتبةيتسيجوللاوتاقفصلا مسق فلكي :12 ةداملا
ريسوباعلألا ميظنتب ةطبترملا تاقفصلاوتاقفنلا فلتخم
.ةنجللا

 : نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،دوقعلاوتاقفصلا ةحلصم–

.دورجلاو ةماعلا لئاسولا ةحلصم–

جماربلا ذيفنتب ليومتلاوةياعرلا مسق فلكي:22 ةداملا
ناجللاعم لاصتالاب ليومتلاوةياعرلا لاجم يف ةيتايلمعلا
.ةينعملا ةصصختملا

: نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،باعلألاب ةطبترملا قوقحلا قيوستةحلصم–

.ركاذتلا زجحوةراجتلا ةحلصم–

قيوستلاوباعلألا ةيقرتوراهشإلا مسق فلكي :32 ةداملا
باعلألا ةيقرتوراهشإلا لاجم يف ةيتايلمعلا جماربلا ذيفنتب
                         .ةينعملا ةصصختملا ناجللاعم لاصتالاب قيوستلاو

:نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،راهشإلا ةحلصم–

.قيوستلاوباعلألا ةيقرت ةحلصم –

جمارب ذيفنتبلاصتالاومالعإلا مسق فلكي :42 ةداملا
عـم قــيسنــتــلاــب لاصتالا طــئاسو زاــجــنإولاصتالاو مالـــعإلا
.ةينعملا ةصصختملا ناجللا

: نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،مالعإلا ةحلصم–

.بيولا عقوم رييستوزاجنإولاصتالا ةحلصم–

مالعإلا جمانرب ذيفنتبةفاحصلا مسق فلكي :52 ةداملا
ناجللا عم قيسنتلاب مالعإلا طئاسو زاجنإةعباتمو
.ةينعملاةصصختملا

: نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،مالعإلا لئاسو عم تاقالعلاومالعإلا ةحلصم–

.ةفاحصلا زكارم رييست ةحلصم–

ةيتايلمعلا جماربلا ذيفنتب نمألا مسق فلكي:51 ةداملا
.ينمألا ناديملا يف ةينعملا ةصصختملا ناجللا عم قيسنتلاب

 : ةيتآلا حلاصملا مضيو

،ةدمتعملا عقاوملا نمأ ةحلصم–

،تايصخشلاودوفولا ةيامحوةقفارم ةحلصم–

.ينمألا طاشنلا قيسنت ةحلصم–

تاسفانملا ةجمربوطيطختلا مسق فلكي:61 ةداملا
ةيضايرلا تاسفانمللماعلا جمانربلا ذيفنتبتابيردتلاو
ةــيــنــطوــلا ةــيضاــيرــلا تاــيداحتالا فــلــتــخــم عــم قــيسنــتــلاـــب
.ةصتخملا ةيلودلا ةيضايرلا تائيهلاو

 : نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،ةجمربلاوطيطختلا ةحلصم–

.تابيردتلاوتاسفانملا ةحلصم–

ةينطولا ناجللاعم تاقالعلا مسق فلكي:71 ةداملا
ماعلا جمانربلا ذيفنتب ةيلودلا ةيضايرلا تايداحتالاو ةيبملوألا
تايداحتالا فلتخم عم قيسنتلاب ةيضايرلا تاسفانملل
.ةصتخملا ةيلودلا ةيضايرلا تائيهلاو ةينطولا ةيضايرلا

 : نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

تايداحتالاوةيبملوألا ةينطولا ناجللا عم تاقالعلا ةحلصم–
،ةيطسوتملا تايلاردفنكلاوةيلودلا ةيضايرلا

.جئاتنلا ىلع ةقداصملاوعيمجتلاةحلصم–

ذيفنتب ةيبطلا ةيطغتلاوةياقولا مسق فلكي:81 ةداملا
ةيطغتلاوةيحصلاةـياـقوـلا لاـجـم يف ةـيـتاـيـلـمـعـلا جمارـبــلا
.ةينعملا ةصصختملا ناجللا عم قيسنتلاب ةيبطلا

: نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،ةيبطلا ةياقولا ةحلصم–

تادحووةلقنتملا تالخدتلاوةيبطلا ةيطغتلا ةحلصم–
.يبطلا معدلا

ةحفاكمويئاذغلا نمألاوةفاظنلا مسق فلكي:91 ةداملا
لاـجـم يف ةـيـتاـيـلـمـعـلا جمارـبـلا ذـيـفـنـتـب تاــطشنملا يطاــعــت
ناجللا عم قيسنتلاب تاطشنملا يطاعت ةحفاكموةفاظنلا
.ةينعملا ةصصختملا

: نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،يئاذغلا نمألاوةفاظنلا ةحلصم–

.تاطشنملا يطاعت ةحفاكم ةحلصم–
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،تادامتعالاوتافيرشتلا ةنجل–

،ماعطإلاوءاويإلا ةنجل–

،لقنلا ةنجل–

،تازيهجتلاوةيساسألا تآشنملاةنجل–

،نمألا ةنجل–

،يضايرلا ميظنتلا ةنجل–

،تاطشنملا يطاعت ةحفاكموةفاظنلاوةحصلا ةنجل–

،ةيلاملاوةرادإلا ةنجل–

،راهشإلاوقيوستلاوليومتلاوةياعرلا ةنجل–

،لاصتالاومالعإلاوةفاحصلا ةنجل–

،عوطتلاونيوكتلا ةنجل–

ةـطشنألا طـيشنـتو ماـتــتــخالاوحاـتـتــفالا مسارــم ةــنجل–
.ةيفاقثلا

ىلع ،تادامتعالاوتافيرشتلا ةنجل فلكت:33 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

،ةوعدملا تايصخشلاودوفولا باهذولابقتسا ميظنت–

نيذلا ةفايضلا ناوعأونيدشرملاونيقفارملا نييعت–
ةصصختملا ناجللا عم لاصتالاب دوفولاوفويضلا نورطؤي
،ةينعملا

ميمصتوةيفيرشتـلا مـئاوـقـلاوفوــيضلا مــئاوــق دادــعإ–
تاسفانملاوةيمسرلا تالفحلا لالخ فويضلا ةماقإ ماظن
،ىرخألا ةيفيرشتلا تايلمعلا لكوتالقنتلاو

تاداهشلاو تايلاديملا ميلستل ةيفيرشتلا تالفحلا ميظنت–
،ىرخألا تاقاقحتسالاو

فويضلل ةيلودلا تالقنتلاوندملا نيب ام تالقنتلا ميظنت–
،دوفولاو

تاقاقحتسالاوتاداهشلاوتايلاديملا زاجنإ ةعباتم–
،اهرييستو

باعلألا ماتتخاوحاتتفا مسارم ميظنت يف ةمهاسملا–
،ةينعملا ةنجللا عملاصتالاب

ريبادتلابلفكتلاومعاطملاب قاحتلالا تايفيك ديدحت–
.اهب ةقلعتملا ةقفارملا

،صوصخلا ىلعماعطإلاوءاويإلا ةنجل فلكت:43 ةداملا
 : يتأي امب

،نيوعدملاونيكراشملا ماعطإوءاويإ طمن ديدحت –

ةكراشملا اذكو ماعطإلاوءاويإلا لكايهوعقاوم ديدحت –
،اهب ةقلعتملا زجحلا تاءارجإب مايقلاو

جماربلا ذيفنتبعوطتلاونيوكتلا مسق فلكي:62 ةداملا
ناجللاو لكايهلا عملاصتالاب عوطتلاونيوكتلا لاجم يف

.ةينعملا ةصصختملا

: نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،ناجملاب نيدعاسملاو نيعوطتملا رييستونيوكت ةحلصم–

.ةنطاوملا لمع ةيقرتوسيسحتلا ةحلصم–

طيشنتوماتتخاوحاتتفا مسارم مسق فلكي :72 ةداملا
ذيفنتب ةيديلقتلا تاعانصلاوةيحايسلاوةيفاقثلا تاطاشنلا
ماتتخاوحاتتفا مسارم ميظنت لاجم يف ةيتايلمعلا جماربلا
.ةيديلقتلاتاعانصلاو يحايسلاويفاقثلاطيشنتلاوباعلألا

: نيتيتآلا نيتحلصملا مضيو

،باعلألا ماتتخاوحاتتفا مسارم ةحلصم–

تاعانصلاوةيحايسلاوةيفاقثلا تاطاشنلا ةحلصم–
.ةيديلقتلا

طورشو تاصصخت ةنجللا سيئر ددحي :82 ةداملا
نيفلكملاوحلاصملا ءاسؤروماسقألا ءاسؤر فيظوت
ءانب نيرخآلا معدلا يمدختسم لكوةعباتملاوتاساردلاب
.باعلألل ماعلا ريدملا حارتقا ىلع

3 عرفلا

ةماعلا ةنامألا

،ماعلا نيمألا ةطلس تحت ،ةماعلا ةنامألا مضت :92 ةداملا
: يتأي ام

،ماعلا ميظنتلا بتكم–

 ،نيمدختسملا رييستوةيرادإلا تامهملا بتكم–

يداملا ريضحتلاوميظنتلاويتسيجوللا رييستلا بتكم–
.ةنجللا تاعامتجال ينقتلاو

”رداصلا”و”دراولا“ ديربلا لك لجسي نأ بجي:03 ةداملا
.ةماعلا ةنامألا ىوتسم ىلع،ةنجللا تائيهولكايه فلتخمل

ةيجراخلا تائيهلل ةهجوملا تالسارملا رشؤت :13 ةداملا
ماعلا ريدملا وأ ةنجللا سيئر فرط نم ،ةلاحلا بسح ،ابوجو
اهب لومعملا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا ماكحألل اقبط ،باعلألل

.لاجملا اذه يف

يناثلا لصفلا

 ةصصختملاناجللا

ناـــجــلـلا ،سـيـئرـلا ةــطــلس تــحت ،ةـنـجـلـلا مــضــت:23 ةداملا
: ةيتآلا ةصصختملا
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 ،هدامتعا مت عقوم لك ىوتسم ىلع نمأ ةيلخ عضو–

دوــفوــلا داــمــتــعا تاــيــفــيـــكو سيـــياـــقـــم ىلع قـــيدصتـــلا–
ءاكرشلانـم مـهرــيــغو نيمــظــنملاو نييــفاــحصلاونيوعدملاو
اهتبقارمواهلامعتسا ةعباتموةيمسرلا تاراشلا زاجنإ دصق
،ةينعملا ةصصختملا ناجللا عم لاصتالاب

تايصخشلاونييوعدملاوماّكحلاودوفولا نمأو ةيامح–
،ادج ةقومرملا

نيسحتونيوكتلا جمانرب دادعإوميمصت يف ةمهاسملا –
نواعتلاب نيقفارملاوةفايضلا ناوعأو،نيدشرملا ىوتسم
.عوطتلاونيوكتلا ةنجل عم

،صوصخلا ىلع ،يضايرلا ميظنتلا ةنجل فلكت :83 ةداملا
: يتأي امب

تازيهجتلا اذكو ةيضايرلا ةيدعاقلا لكايهلا ىلع ةقداصملا –
نسحلا رـــــيسلا لـــــجأ نـــــم نييرورضلا يضاـــــيرـــــلا داـــــتــــــعــــــلاو
سيـياـقـمـلـل اـقـبـط باـعـلألا راـطإ يف ةـجـمرـبملا تاسفاــنــمــلــل
،لوعفملا ةيراسلا ةيلودلاةمظنألاو

تاقباسملاوتابيردتلاوتاسفانملل ماعلا جمانربلا دادعإ –
،اهئارجإ تيقاومونكامألا نييعتو

تاقباسملاوتاسفانملاب صاخلا بحسلا تالفح ميظنت–
،يضاير صاصتخا لك تايصوصخوةمظنأ ىلإ دانتسالاب
ةـــكراشملا لودــــلا يلثمم ةــــكراشموةوـــــعد ىلع صرحلا عــــــم
ةيلودلا ةيضايرلا تايداحتالاوةيطسوتملاتاداحتالا يبودنمو
.ةينعملا ةيضايرلا تايلاردفنكلاو

يطاعت ةحفاكموةفاظنلاوةحصلا ةنجل فلكت:93 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،تاطشنملا

ةبقارمو ةعباتمو ةياقولا جماربو تاططخم ديدحت –
تآشنملا ىوتسم ىلع ةفاظنلا طورشو تاطشنملا يطاعت
،اهقيبطتوباعلألا ءانثأ ماعطإلاوءاويإلا عقاوموةيضايرلا

ةيئاذغ سيياقمل اقفو تابجولا ريضحت ةعباتموديدحت –
،ةينعملا ةصصختملا ناجللا عم لاصتالاب ةلوبقم

تاـقـحـلـم عضوونيكراشمـلـل ةـيـحصلا ةـيـطـغـتـلا مـيـظـنـت –
ةطشنألا لك يفوتاسفانملاوبيردتلاوءاويإلا عقاوم يف ةيبط

،ةجمربملا ىرخألا

عضول ةيرورضلا ةيحصلا تايفيكلاوطورشلا ديدحت –
ىلإ لويخلا لوخدل ةيسورفلازكارم ةبقارمل صاخ ماظن
 ،ةصتخملا ةيرطيبلا حلاصملا عم لاصتالاب ينطولا بارتلا

،هرشنونيكراشملا ةدئافل يحصلا دشرملا دادعإ –

تاطشنملا يطاعت ةبقارم تايلمع ةعباتمو ميظنت معد –
،ةصتخملاةيلودلا تائيهلا فرط نم

ةصاخلا تايقافتالاوطورشلا رتافد دادعإيف ةمهاسملا–
،باعلألا راطإ يف ماعطإلاو ءاويإلابةقلعتملا تامدخلاب

نيكراشملا نييعتولغش تاططخموعيراشم دادعإ–
عـم نواـعـتـلاـب ءاوـيإلا عــقوــمبسح نيمـظــنملاونيوعدملاو
،ةينعملا ناجللا

ةيقدنفلا تادحولل يلخادلا ماظنلا مارتحا ىلع رهسلا –
.ءاويإلاو

: يتأي امب ،صوصخلا ىلعلقنلا ةنجل فلكت :53 ةداملا

،ندملا نيبويرضحلا لقنلل ةيهيجوتلا تاططخملا ديدحت –

يعامجلا لقنلا( لقنلا لئاسوب ةصاخلا تاجايتحالا ديدحت –
تازيهجتلاوداتعلا لقنل تانحاشلاوةفيفخلا تارايسلاو
،)لويخلا لقنو

نواعتلاب لقنلا لئاسوفلتخمل ريسلا تاططخم دادعإ –
 ،ةينعملا ناجللا عم

راطملا ىوتسم ىلعدوفولا داتعو ةعتمأ لقن ميظنت –
.ةيضايرلا عقاوملاوءاويإلا عقاومو

ىلــعتازــيـهـجـتلاوتآـــشـنـملاةــنـجل فـلـكـت:63 ةداملا
 :يتأي امب ،صوصخلا

يتلا تازيهجتلاو ةيساسألاتآشــنـملاةـــلاــح نييـعت –
لكايهلا عم لاصتالاب باعلألا تارهاظت لابقتسااهناكمإب
،ةينعملا

ةصاخلا تايقافتالاوطورشلا رتافد دادعإ يف ةمهاسملا–
،داتعلاوتازيهجتلا ءانتقاب ةقلعتملا تامدخلاب

ميظنتلاب قلعتملا داتعلاوتازيهجتلا رييست ةعباتم –
،لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلا تاءارجإلل اقبط باعلألل ينقتلا

 ،اهعاجرتساواهكيكفتب ةقلعتملا تايلمعلا لــك ةــعباــتم اذـــكو

جراخولخاد ءارضخلا تاحاسملا ةئيهت تالمح ميظنت–
لـــك ىوـــتسم ىلع ءاوــــيإلاوتاسفاـنملاو تاـبـيردـتـلا عـقاوـم
،باعلألاب ةينعملا ندملاوتايدلبلا

هؤانتقا مت يذلا داتعلاوتازيهجتلا درج كسمودادعإ–
لـكاـيـهـلا عـم قـيسنـتـلاـب باـعـلألل ينـقـتـلا مـيـظــنــتــلا ناوــنــعــب
.ةينعملا ةصصختملا ناجللاو

: يتأي امب ،صوصخلا ىلعنمألا ةنجل فلكت:73 ةداملا

لبق نمألاوةياقولا لاجم يف يتايلمعلا جمانربلا ديدحت –
،اهقيبطتو اهدعبواهءانثأو باعلألا

نيجرفتملاونيكراشملاو نيمظنملل نمألا طورش ريفوت–
طيشنتلاوماعطإلاوءاويإلا نكامأ يفوةيضايرلا تآشنملا لخاد
،تالقنتلا لالخو،هيفرتلاو
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نيرّيسملاونييضايرلا سيسحتوةياقو جمانرب دادعإ –
ةلقنتملا ضارمألاوةطشنملا داوملايطاعت دضنيعوطتملاو
.ايسنج

لكايهلا عم لاصتالاب ةيلاملاوةرادإلا ةنجل فلكت:04 ةداملا
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةينعملا ناجللاو

ةنجللامـيـظـنـتـب ةـطـبـترملا ةـيـنازـيملا تارـيدـقـت دادــعإ –
،اهرييستو

فرصلاب رمألاومازتلالا تايلمع ذيفنتو رييست ةعباتم–
نيناوقلا مارتحا لظ يفةنجللا تاقفنلليوحتلاب رمألاو
،لوعفملا ةيراسلا ةمظنألاو

ضوافتلاوتايقافتالاودوقعلاوطورشلا رتافد دادعإ–
،ةنجللا صاصتخال ةعضاخةيقافتاوةقفص لك لوح

،ةنجلل ةيلاملا تالاكولا رييست ةعباتم–

،ةنجلل ةيتسجوللا لئاسولاوداتعلا رييست ةعباتم–

نادلبلا تاكارتشا عفد تايفيكوتاءارجإ قيبطت ةعباتم–
،ةكراشملا

ةينطولا تائيهلا تاناعإ عفدب ةقلعتملا تايلمعلا ةعباتم–
،ةينعملا ةيلودلاو

ةجتانلا تاداريإلا عفد تايفيكوتاءارجإ ذيفنت ةعباتم–
،ىرخألا ةنجللا ةطشنأ لكوتابهلاوليومتلا نع

ركاذتلا عيب رييستوزاجنإ تايفيك قيبطت يف ةكراشملا–
،اهدامتعا مت يتلا تادحولاوعقاوملا ةفاك ىوتسم ىلع

،ةنجللا تاكلتمم درج دادعإ–

سلـجملا ماـمأ ةـنـجـلـل ةـيـلاملا ةـلاــحــلــل يرودــلا ميدــقــتــلا–
.ةنجلل يذيفنتلا

قيوستلاوليومتلاوةياعرلا ةنجل فلكت :14 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلعراهشإلاو

لاجم يف اميس ال ،هذيفنتو يتايلمعلا جمانربلاديدحت–
،باعلألا قيوست

لاصتالا ناديم يف ةصصختملا تاسسؤملا نع ثحبلا–
،علسلا لوادتو ليومتلاويضايرلا قيوستلاو

لوح ضواـفـتـلاوطورشلا رـــتاــــفد دادــــعإ يف ةــــكراشملا–
عانصلاوراهشإلا لكايهونيلومملا عم دوقعلاوتايقافتالا

ةـيرــيدملا عــم لاصتالاــب ةــقــتشملا تاــجوــتــنملا يدروــتسمو
،ةيلاملاوةرادإلا ةنجلوباعلألل ةماعلا

نع فرعتلا رصانعل يراهشإلا لالغتسالا ةبقارم ميظنت–
ةيامحو)ديشانألاوتاقصلملاوراعشلاوةذيوعتلا( باعلألا
،اهلامعتسا

/دوقع( تامازتلالل لثمألا ذيفنتلا ةبقارموةعباتم–
ناديم يف تائيهلاوءاكرشلا فلتخم عم ةذختملا )تايقافتا
،راهشإلاوقيوستلا

ةـفـلـكملا ةـيـلودـلا ةـئيـهـلا لـثمم عــم تاــيــلــمــعــلا قــيسنــت –
ةطبترملا تايلمعلا ةعباتمو،طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأب
ةقلعتملا تامدخلا ذيفنت ةليصح ريضحتوباعلألا قيوستب
.اهب

ىلع ،لاصتالاو مالعإلاوةفاحصلا ةـنـجـل فـلـكـت :24 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

ةعباتمولاصتالاومالعإلا جماربوططخم قيبطتودادعإ –
كلت اميس ال،ةينعملا ناجللا عملاصتالاب مئاعدلا زاجنإ
.يضايرلا ميظنتلاب ةفلكملا

ليومتلاوةياعرلاوةيملعلاو ةيفاقثلا ةطشنألاونيوكتلا –
،راهشإلاو

ةــبوــتــكملا( ةــفاــحصلا ةزــهــجأ عوــمــجــم عـــم قـــيسنـــتـــلا –
،باعلألا يف كيرشلا مالعإلاو )ةروصملاوةقطانلاو

ةفاحصلل يلودلا زكرملا يلوؤسم عم لامعألا قيسنت –
ىلع ةقحلم زكارم عضو يفاذكو،ةئيهتلا يف ةمهاسملاو
،ءاويإلاو تاسفانملا عقاوم فلتخمىوتسم

ةكارشلا تايقافتاوطورشلا رتافد دادعإ يف ةمهاسملا –
ناجللا عم نواعتلاب ةيلودلاوةينطولا ةفاحصلا ةزهجأ عم
،ةينعملا

لصاوتلا تاكبشوبيولا عقوم رييستوزاجنإ ةعباتم –
،ةينعملا ناجللا عم نواعتلاب باعلألاب ةصاخلا يعامتجالا

باـتـكو مـلـيـف زاـجـنإ ةـعـباـتـمومـيــمصت يف ةــمــهاسملا –
ةصصختملا تائيهلاوحلاصملا اذكو،ةينعملا ةنجللا عم باعلألا
،ةينعملا

ةقلعتملا قئاثولا لك لالغتساو ةجلاعمو عمج ةعباتم–
.باعلألاب

،صوصخلا ىلععوـطـتـلاونيوـكـتـلا ةـنـجـل فـلـكـت :34 ةداملا
 : يتأي امب

،هذيفنتوعوطتلاونيوكتلا لاجم يف جمانربلاديدحت –

نيمدختسملاونيعوطتملا تاصصختوتاجايتحا ديدحت –
،مهاوتسم نيسحت وأ/ومهتامولعم ديدجتومهنيوكت دارملا

: نيب نماميس ال

نيقفارملاوتافيضملاو نيدشرملا( نيعوطتملا*
عنم ةبقارموتانّيعلا ذخأب نيفلكملا ناوعألاونيقلعملاو
،)تاطشنملا يطاعت

نيفلكملا نيينقتلاونقرلا ناوعأوباّتكلا( نيمئادلا*
مالعإلا يف طخلا يصتخمونيطاطخلاو تنارتنألاو تنرتنإلاب
.)ناجللا يررقمويلآلا
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تانالــعإوطورـــشـلا رـتـفد تاــضواـفـم يــف ةـكراـشـملا –
ءاكرشلا عم تايقافتالا اذكوعيراشملل ةبسنلابةصقانملا
ةيراسلا ةيميـظـنـتـلاوةـيـعـيرشتـلا ماـكـحألل اـقـبـط نييـنــعملا
،لوعفملا

ةطـشـنألا ءارــجإوريـضـحتوميـظـنـت ةـبـقارـموةــعـباـتـم –
،ةروكذملا

حورلاوتايقالخألاو،ةـيـبرـتـلا ةـيـقرـت جماـنرـب دـيدحت –
ةبلطلاونييوناثلا ةبلطلاونيكراشملا لكل ةهجوملا ةيضايرلا
،نييعماجلا

ةيزيفحتلا ريبادتلاونيرصانملا ةئبعت تايلآ ديدحت –
ةفاقثوةيضايرلا تايقالخألاوةيضايرلا حورلا ةيقرت ىلع
.ةعونتم تاقباسموتالمح ميظنت لالخ نم فنعاللاومالسلا

طيشنتو ماتتخالاو حاتتفالا مسارم ةنجل فلكت:44 ةداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلعةيفاقثلا ةطشنألا

،باعلألا ماتتخاوحاتتفا مسارم ميظنتوريضحت ةعباتم –

،باعلألا ماتتخاوحاتتفا مسارم ميظنت –

صخـي اـمــيــف يتاــيــلــمــعــلا جماــنرــبــلا قــيــبــطــتو دــيدحت –
،ةيديلقتلا تاعانصلاوةيحايسلاو ةيفاقثلا ةطشنألا

،باعلألا ءانثأ طيشنتلا تايلمع عيضاومورواحم ديدحت –

عقاوم ىوتسم ىلع يفاقثلا طيشنتلاو ميظنتلاو قيسنتلا –
ناجللا عملاصتالاب،ةيمومعلا نكامألاوتاسفانملاوءاويإلا
،ةينعملا لكايهلاومعدللةيلحملا

تاقفصلاو تايقافتالاوطورشلا رتافد دادعإ يف ةكراشملا–
،اهعوضومب ةلصتملا

نم يتلا تاسسؤملاولكايهلاو تائيهلا ديدحتوثحب–
.هالعأ ةروكذملا مسارملا ميظنت يف ةمهاسملا اهنأش

اميف لك ،ةصصختملا ناجللا ءاسؤر فلكي :54 ةداملا
.ناجللاوماسقألا نيب ةعباتملاوقيسنتلاب ،هصخي

ىلع ،ةدحاو ةرم ةصصختملا ناجللا عمتجت :64 ةداملا
ىلع ءانب ةيداع ةرود يف ،اموي )12( نيرشعودحاو لك ،لقألا
ةجاحلا تضتقا املك عمتجت نأ نكميو،اهئاسؤر نم ءاعدتسا
وأ اهئاسؤر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يف كلذل
باعلألل ماعلا ريدملا نم وأةنجلل يذيفنتلا سلجملا سيئر نم
.ريضحتلا ةلحرم تايضتقمل اقفو

.نيرضاحلا اهئاضعأ ةيبلغأب اهتارارق ناجللا ذختت:74 ةداملا

سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
.احّجرم

ناجللا تارارق ةسلجلا نيمأو سيئرلا عّقوي:84 ةداملا
ررحتورضاحم يف نّودتو .ةنجللا سيئر نم اهيلع قفاوملا

.ةنجل لك سيئر فرط نم هيلع رّشؤمو مّقرم صاخ لجس يف

ةيقيسنت ةيداع ريغ تاعامتجا ميظنت نكمي:94 ةداملا
نم بلط ىلع ءانب ةصصختم ناجل ةدع وأ نيتنجل عمجت
ماعلا ريدملا يأر ذخأ دعب كلذو،ناجل ءاسؤر ةدع وأ سيئر
.باعلألل

سيئر ىلإ لسرتو ةصصختملا ناجللا دعت :05 ةداملا
ريراقتلاورضاحملا لك ،باعلألل ماعلا ريدملا ىلإوةنجللا
.اهتطشنأب ةصاخلا ةيرودلا

ماعلا ريدملاوةنجللا سيئر ىلإ يئاهنلا اهريرقت لسرتو
.باعلألا ماتتخا دعب رهشأ )4( ةعبرأ هاصقأ لجأ يف باعلألل

: اهصخي اميف لك ،ةصصختملا ناجللا ىلع بجي:15 ةداملا

رييستل ةيرورضلا لئاسولا ىلإ اهتاجايتحا نع ريبعتلا–
،باعلألل ةماعلا ةيريدملا ىلإ اهغيلبتواهلمع جمانرب قيبطتو

مسقلا لوؤسم عم ةكرتشم ةفصب فارتعالاوقيدصتلا –
تبثت يتلا قئاثولاوريتاوفلا ىلع ،”ةادؤملا ةمدخلا“ ينعملا
رـيـيستـلـل اـهـتاـجاـيـتـحاـب لـفـكـتـلا دصق اـهـب مزـتـلملا تاـقـفـنـلا

،اهلمع جمانرب زاجنإو

.اهلح ةياغ ىلإ ةنجللا فرصت تحت ءاقبلا–

حلاصملا ءاسؤر وأ/و ماسقألا ءاسؤر كراشي:25 ةداملا
يراشتسا توصب ةصصختملا ناجللا لاغشأ يف ةينعملا

.مهصخت يتلا لئاسملل ةبسنلاب

ناجل يف ةصصختملا ناجللا مظنت نأ نكمي:35 ةداملا
ناجل )5( سمخ ىلإ نيتيعرف )2( نيتنجل دودح يف ةيعرف
.ةيعرف

ةصصختم ةنجل لكل ةينقتلا ةنامألا نمضت :45 ةداملا
.ةينعملا ماسقألا حلاصم فرط نم

قداصتويلخادلا اهماظن ةصصختملا ناجللا دعت:55 ةداملا
.هيلع

ناجللا ءاضعأوءاسؤر ةمئاقوةليكشت ددحت:65 ةداملا
.رارقلا اذهلصأب قفرملا قحلملا يف ةصصختملا

ثلاثلا لصفلا

معدلل ةيلحملا ناجللا

باعلألا ميظنت معدل ةيلحملا ناجللا فلكت:75 ةداملا
فرصت تحت عضت نأب ،نارهو ةيالو ىوتسم ىلع ةثدحملا
ةيرورضلا ةيرشبلاوةيتسيجوللا لئاسولاعومجمةنجللا
،صوصخلا ىلع اهل ةلكوملا تارهاظتلارييستوريضحتل

: لاجم يف
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،تازيهجتلاوةيدعاقلا لكايهلا ليهأت –

ةراشإلاو طيحملاوةيضرألا نييزتوليمجتو ةئيهت–
،اهدامتعا مت يتلا عقاوملل

،ةيبطلا ةيطغتلاوةفاظنلاو ةحصلا–

،كالمألاوعقاوملاونيكراشملا نمأوةيامح–

،يضايرلا ميظنتلا معد–

تاعانصلاوةيحايسلا ةطشنألاوهيفرتلاويفاقثلا طيشنتلا–
،ةيديلقتلا

،تافيرشتلاولابقتسالا–

.ةيميلعتلا مئاعدلاو لاصتالاومالعإلا–

تايالولا ةالو فرط نم معدلل ةيلحم ناجل ءاشنإ نكميو
.باعلألاب ةينعملا

تحت ةعوضوملا معدلل ةيلحملا ناجللا لكشتت:85 ةداملا
: يتأي امك نيينعملا ةالولا فرصت

،ةضايرلاوبابشلا ريدم –

 ،ةيلحملا تاعاطقلل ةينعملا حلاصملا ولثمم –

.باعلألا نطوم ،يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر –

صخش لــكــب نيعــتست نأ مــعدــلــل ةــيــلحملا ناــجــلــلا نــكــمــي
.هتاءافكل ارظن اهلاغشأ يف اهدعاسي نأ هنكمي

عبارلا لصفلا

ةكرتشم ماكحأ

ةصصختملا ناجللاوتائيهلاولكايهلا سرامت:95 ةداملا
57–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط اهماهم ةنجلل
ةنس رياربف9 قفاوملا8341 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا

ساسملا نود رارقلا اذه ماكحأ اذكو،هالعأ روكذملاو7102
حــلاـصـملل ةــلوـخـملا تاــصاـصتخالاوماــهـملاوتاـيحالـصلاـب
اقبط ةينعملا تاسسؤملاوتائيهلاوتاعاطقلاوةصصختملا
.هب لومعملا ميظنتلل

ءاضعألل ةيلعفلا ةكراشملاولصاوتملا روضحلا:06 ةداملا
يف باعلألا ةنجلل ةصصختملا ناجللاولكايهلاوةزهجألاو
.يرابجإ ،لاغشألا

ةفص نادقف ىلإ )2( نيعامتجال رربملا ريغ بايغلا يدؤي
.ايئاقلت وضعلا

لاكشألا قفو هفالختسا متي ،وضعلا ةفص نادقف ةلاح يفو
 .اهسفن

ةصصختملا ناجللاوةزهجألاولكايهلا دعت:16 ةداملا
،اهتطشنأ لوح ةيرود ريراقت ،معدلل ةيلحملا ناجللاو
 .باعلألل ماعلا ريدملاوةنجللا سيئر ىلإاهلسرتو

ناجللاوةزهجألاولكايهلا لامعأوقئاثو نوكت :26 ةداملا
.ةنجلل ةيمالعإلا ةرشنلا يف رشن لحم ةصصختملا

ةيميظنتلاوةيعيرشتلا ماكحألل اقبط اهتفشرأواهظفح متيو
.اهب لومعملا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:36 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

81 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر12 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ربمسيد

يوانرب فوؤر

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ربمتبس٤٢ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٤٢ يفخّرؤم رارق
ةداهش رادصإ طورشو تايفيك ددحي ،٩١٠٢ ةنس
.تايئاملا ةيبرت يف ينقتنوع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

ماعرفص22يفخّرؤملا٥٦٣–١8مقرموسرملاىضتقمب–
ةسردم ءاشنإ نمضتملاو١8٩١ةنسربمسيد٩١قفاوملا2٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةبانع يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا

رفص22يفخّرؤملا٦٦٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو١8٩١ةنسربمسيد٩١قفاوملا2٠٤١ماع
لّدعملا ،لاشرش يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم
،مّمتملاو

رفص22يفخّرؤملا٧٦٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو١8٩١ةنسربمسيد٩١قفاوملا2٠٤١ماع
،فاص ينــب يف رــحــبــلا يداــيصل ينــقــتــلا نــيوــكــتــلا ةسردــم
،مّمتملاو لّدعملا

رفص22يفخّرؤملا٩٦٣–١8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو١8٩١ةنسربمسيد٩١قفاوملا2٠٤١ماع
لّدعملا ،ةلاقلا يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم
،مّمتملاو

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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خيرات دنع ،لقألا ىلع ،ةنس )٦١( ةرشع تس نس غولب–
،ةقباسملا حتف

وأ طسوتملا ميلعتلا نم ةيناثلا ةنسلا ىوتسم تابثإ–
،هل لداعم ىوتسم

.لوخدلا ةقباسم يف حاجنلا تابثإ–

نوع نيوكتب  قاحتلالل نيحشرتملا ىلع بجي:٤ ةداملا
نيوكتلا ةسسؤم ىدل اوعدوي نأ تايئاملا ةيبرت يف ينقت

ابوحصم ايطخ ابلط  ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف
: ةيتآلا قئاثولا نمضتي فلمب

  ،داليملا ةداهش نم جرختسم–

وأ طسوتملا ميلعتلا نم ةيناثلا ةنسلل ةيسردم ةداهش–
،اهل ةلداعم  ةداهش

ضارـــمألا بطو ماـــعـــلا بطـــلا( ناـــتـــيـــبــــط )2( ناــتداـــهش–
،)ةيردصلا

،ناتيسمش )2( ناتروص–

.حشرتملا ناونع نالمحي نايديرب )2( نافرظ–

يف ةكراشملل نيلوبقملا نيحشرتملا مالعإ متي :5 ةداملا
نيوكتلا ةسسؤم ىوتسم ىلع رشنلا قيرط نع ،ةقباسملا

ىرخأ ةليسو ةيأب وأ ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف
.ةمئالم

ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف نيوكتلا ةسسؤم ملعت :٦ ةداملا
ةلاسر ةطساوب ،نيوكتلل نيلوبقملا نيحشرتملا تايئاملا

وأ ةسسؤملا هذه ىوتسم ىلع قاصلإلا قيرط نعو ةيدرف
.ةمئالم ىرخأ ةليسو ةيأب

ةسسؤمب قحتلي مل نيوكتلا يف لوبقم حشرتم لك:7 ةداملا
قالطنا خيرات نم مايأ )٧( ةعبس هاصقأ لجأ يف ،نيوكتلا
لجسملا حشرتملاب ضوعيو ،لوبقلا يف قحلا دقفي ،نيوكتلا

.بيترتلا مقر بسح راظتنالا ةمئاق يف

ةداهشىلع لوصحلا لجأ نم نيوكتلا ةدم ددحت :٨ ةداملا
،ةيجوغاديب ةدحاو )١( ةنسب تايئاملا ةيبرت يف ينقت نوع
)٥١( رشع ةسمخو يماقإلا نيوكتلا نم ةعاس٥٧٦ نمضتت
.يقيبطتلا نيوكتلا نم اموي

يلامجإلا يعاسلا مجحلاو نيوكتلا جمانرب ددحي:٩ ةداملا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف ةدام لكل

بسح ةيقيبطتلاو ةيرظنلا فراعملا مييقت متي:٠١ ةداملا
.ةرمتسملا ةبقارملا أدبم

يرحبلا ديصلا يف نيوكتلا ةسسؤم ريدم ّملسي:١١ ةداملا
نيلوبقملا ةبلطلل ،نيوكتلا ةياهن دنع ،تايئاملا ةيبرتو

مّقرم لجس يف نّودت ،تايئاملا ةيبرت يف ينقت نوع ةداهش
.نيوكتلا ةسسؤم فرط نم هيلع رّشؤمو

٤2 يف خّرؤملا٧8–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا٦2٤١ ماع مّرحم
ةـيـبرـتو يرـحـبـلا دـيصلـل ينـقـتـلا نـيوـكـتــلا سرادــم مــيــظــنــت
،مّمتملا ،اهريسو تايئاملا

٤١ يف خّرؤملا٤2١–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ٣2 قفاوملا٦2٤١ ماع لوألا عيبر

نارهو يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم ليوحت
تاـيـئاملا ةـيـبرــتو يرــحــبــلا دــيصلــل يجوــلوــنــكــت دــهــعــم ىلإ
،مّمتملا ،نارهوب

8 يف خّرؤملا٩٧١–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٠٠2 ةــــنس وــــياـــــم٧١ قــــــفاوملا٦2٤١ ماــــع يناــــثــــلا عــــيــــبر
رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم ليوحت نمضتملاو

ةــيــبرــتو يرــحــبــلا دــيصلــل يجوــلوــنــكـــت دـــهـــعـــم ىلإ لـــقـــلا يف
،مّمتملا ،لقلا يف تايئاملا

٤١ يف خّرؤملا٧١–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس يفناج١١ قفاوملا٠٣٤١ ماع مّرحم
ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف ينقتلا نيوكتلل ةسردم ءاشنإ
،تاوزغلا يف تايئاملا

يف خّرؤملا2٤2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص ددحي
،يرحبلا

82٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
قاحتلالا طورش ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ويلوي٠١ قفاوملا

ينقت نوع ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظنو جمانربو
 ،تايئاملا ةيبرت يف

٥٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٩١ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاصصختلا ةمئاق ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا

ةعباتلا نيوكتلا تاسسؤم اهمدقت يتلا نيوكتلا بعشو
،ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا ةرازول

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم )2 ةرقفلا(8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٦2٤١ ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا٧8–٥٠ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٥٠٠2 ةنس سرام٥
لوصحلل تاساردلا ماظنو جمانربو قاحتلالا طورش ديدحت
.تايئاملا ةيبرت يف ينقت نوع ةداهش ىلع

دــيصلا يف نــيوــكــتـــلا تاسسؤم ىدـــل حـــتـــفـــي:٢ ةداملا
،تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

.تايئاملا ةيبرت يف ينقت نوع ةداهش ىلع لوصحلا لجأ نم

ةيبرت يف ينقت نوع نيوكتب قاحتلالا حتفي:3 ةداملا
: ةيتآلا طورشلا نوفوتسي نيذلا نيحشرتملل تايئاملا



ـه١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج7٠٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس  رياربف٢١ 30

.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه  ماكحأ يرست:٤١ ةداملا

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:5١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ربمتبس٤2 قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٤2 يف رئازجلابرّرح
.٩١٠2 ةنس

يرامع فيرش

مارتحاب نيوكتلا ةرتف لماك لالخ ةبلطلا مزتلي:٢١ ةداملا
.ةسسؤملل يلخادلا ماظنلا

ةيناثلا ىدامج٥2 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:3١ ةداملا
طورش ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ويلوي٠١ قفاوملا82٤١ ماع
ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظنو جمانربو قاحتلالا

.تايئاملا ةيبرت يف ينقت نوع

قحلملا
تايئاملا ةيبرت يف ينقت نوع نيوكت جمانرب

 يماقإلا نيوكتلا.١

داوملا

ةيئاملا ءايحألا عاونأةيبرت

تايئاملا ةيبرتل جاتنالا طاسوأ ةيجولوكيإ

ةماعلا تايئاملا ةيبرت

تايئاملا ةيبرت تادعم

تايئاملا ةيبرت تاجتنم ظفحو بيضوت

تايئاملا ةيبرت ةسسؤم رييستو ةبساحملا

 ةنيزلا كامسأ ةيبرت

تايئاملا ةيبرت عاونأ ةحص

 تايئاملا ةيبرت يف ةقبطملا يرحبلا ديصلا تاينقت

يلآلا مالعإلا

لاصتالا

 صوغلا

يماقإلا نيوكتلل يلامجإلا يعاسلا مجحلا

يلامجإلا يعاسلا مجحلا

اس٥٤

 اس٥٤

اس٥٣١

اس٠٩

اس٥٤

اس٥٤

اس٠٩

٠٣ اس22

اس٥٤

٠٣ اس22

اس٥٤

اس٥٤

اس57٦

اموي )٥١( رشع ةسمخ ةدم: يقيبطتلا نيوكتلا .٢

 ةيجوغاديب )١( ةدحاو ةنس: ةيلامجإلا نيوكتلا ةدم
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