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ةـّيميظنتميسارم

ىـلإ داـمتعا لـيوـحتو باب ثادحإ نـمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٤2 يف خّرؤم٧٦–٠2 مقر يسائر موسرم
.............................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةــحصلا ةرازو رــيـيست ةــيــنازيم

ىـلإ داـمتعا لـيوـحـتو باب ثادحإ نـمضتي ،٠2٠2 ةنس سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف خّرؤم١٧–٠2 مقر يسائر موسرم
.............................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةــحصلا ةرازو رــيـيست ةــيــنازيم

............................وفع تاءارجإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٧ يف خّرؤم٠8–٠2مقر يسائرموسرم

مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٣ يف خّرؤم٣٧–٠2 مـــــقر يذيفــــــــنتموسرم
ةقطنملا يف عئاضبلا ضعب لقنتب قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤملا٠٠٣–8١
...........................................................................................................................................................يكرمجلا قاطنلا نم ةيربلا

مـقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٣ يف خّرؤـــــم٤٧–٠2 مــــقر يذــــيفنت موسرم
تايفيكو ةيوجلا ةحالملا ىواتأ غلابمو بسن ددحي يذلا١٠٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا22٤١ ماع رفص١١ يف خّرؤملا2١١–١٠
....................................................................................................................................................................................اهعيزوت

ةيئافشتسالا تاــســــسؤــمــلا ةــمــئاــق مّمتــي ،٠2٠2 ةنس سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٣ يف خّرؤم٥٧–٠2 مقر يذيفنت موسرم
٧٩٩١ ةنـس رـبـمسيد2 قــفاوملا8١٤١ ماــع ناــبـــعش2 يف خّرؤـمـلا٥٦٤–٧٩ مقر يذـيـفنتلا موـسرـمـلاب ةــقـحلـملا ةصصختملا
......................................................اهريسو اهميظنتو ةــصصــختملا ةـيــئاـــفــشتسالا تاــســسؤمــلا ءاــشــنإ دــعاوـــق ددــحي يذــلا

ةيـمومعلا تاــســسؤــمــلا ةمــئاــق مّمتي ،٠2٠2 ةنس سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٣ يف خّرؤم٦٧–٠2 مقر يذيفنت موسرم
ةنـس وــياـم٩١ قــفاوـملا82٤١ ماع ىلوألا ىداــمـج2 يف خّرؤمـلا٠٤١–٧٠ مقر يذــيفنتلا موــسرملاب ةــقـحلملا ةيئافـشتسالا

......اهريسو اهميظنتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسـسؤملا ءاشـنإ نمضــتملاو٧٠٠2

مـقر يذيـــــفنتلا موـــسرملا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٣ يف خّرؤم٧٧–٠2 مــــقر يذيفنت موسرم
رـئاـظحلا ةـيقرتل ةـينطولا ةـلاـكوـلا ءاـشـنإ نمضتملاو٤٠٠2 ةـنس سراـم٤2 قـفاومـلا٥2٤١ ماــع رـفص٣ يف خّرؤـملا١٩–٤٠
......................................................................................................................اهريسو اهميظنت ديدحتو اـهريوطتو ةيجوـلونكتلا

ةياقولا ريبادتب ةقلعتملا ماكحألا ديدمت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ليربأ2 قفاوملا١٤٤١ نابعش8 يف خّرؤم٦8–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.............................................................................................................هتحفاكمو )٩١–ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم

ةـّيدرفميسارم

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوـــــب ماهـــــم ءاهنإ نمـــــــضتي ،0202 ةنـــــس سراـــــم42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

................ةفلجلا ةيالو نمأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةلادعلا ةنرصعل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب

................لدعلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةمكحملا ىدل ةلودلا ظفاـــــحم ماـــــهم ءاهنإ نمــــضتي ،0202 ةنـــس سراـــــم42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةبانعب ةيرادإلا

...ةيلاملا ةرازوب مالعإلا ماظن ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يفخّرؤم يسائر موسرم

نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................“كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو تاقورحملا

ةحصلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ـه١٤٤١ ماع نابعش٩١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةحـــصلا حلاــــصمل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب تايفـــــشتسملا حالـــصإو

صاـــصـــــــتخالا تاذ ةفرغلا سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام32 قفاوملا1441 ماع بجر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................ةنيطنسقب ةبساحملا سلــــــجمل يمـــيلقإلا

نع ثحبلل ةينطولا ةكرــــشلاب نييـــعـــتلا نمـــضتي ،0202 ةنـــس سراــــم42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................“كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو تاقورحملا

ديربلا ةرازول ماعلا نيــــمألا نييــــعت نمـــضــــتي ،0202 ةنـــس سراـــــم22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

تاسسؤملا ةرازول ماــــعلا نيـــمألا نيـــيعت نمـــضـــتي ،0202 ةنــــس سراــــم22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................ةفرعملا داصتقاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا

................يروتسدلا سلجـــــملاب نييعــــتلا نمـــــضـــــتي ،0202 ةنــــس سراـــــــم42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم

سلجمب نيعرف يسيئر نييــــعت نانمـــــضتي ،0202 ةنــــس سرام32 قــــفاوــــملا1441 ماع بجر82 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.....................................................................................................................................................................................ةبساحملا

ةنامألاب ثحبلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام32 قفاوملا1441 ماع بجر82 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا

ةيرـــــيدملاب لئاـــــسولا ةرادإ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيــــظولل ةماــــعلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولاعافدلاةرازو

نييركسع نيدعاسم نييـعت نــمضتي ،٩١٠2 ةــنس رـــبمسيد٦١ قـــفاوملا١٤٤١ ماع يــناثلا عــيبر٩١ يف خّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارـــق
................................................................................................٠2٠2-٩١٠2 ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ىدل

ةقاطلا ةرازو

يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي ،٠2٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.."ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا2٠٣–١٣١ مقر صاخلا صيصختلا باسح

صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي ،٠2٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر لّوأ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
............................"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–١٣١ مقر صاخلا

ةراجتلا ةرازو

يف ةمسدلا ريغ ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحت جهنم لعجي ،٩١٠2 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٦2 يف خّرؤـــم رارـــق
..........................................................................................................................................................................ايرابجإ ،ةدبزلا
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ـه١٤٤١ ماع نابعش٩١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ليربأ٢ 4

ةـّيميظنتميسارم
١٤٤١ ماع بجر٤٢ يف خّرؤم٧٦–٠٢ مقر يسائر موسرم

باب ثادحإ نـمضتي ،٠٢٠٢ ةنس سرام٩١ قفاوملا
ةرازو رــيـيست ةــيــنازــــــيــــــم ىـلإ داـمـــــــتـــــــعا لـيوـحتو
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةــحصلا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٦–١٩ ناتداــــــــــملا امّيــــــس ال ،روتــــسدلا ىلع ءاـــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

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

عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوــناــقـــلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

خّرؤملا2٣–٠2 مقر يذـــــيفنتلا موـــــسرــــملا ىــــضتقمبو–
٠2٠2 ةنــس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2 يـف
ةـحصلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 : يتأي ام  مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي: ىلوألا ةّداـملا
باب ،٠2٠2 ةنسل تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

ءابوب لفـكـتـلاـب ةـقـلـعـتملا تاـقـفـنـلا" هـناوـنــعو2٠–٧٣ هــمــقر
.")٩١–  ديفوك( انوروك سوريف

هردــق دامتعا٠2٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي :٢ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٧.٣( رانيد نويلم ةئامعبسو رييالم ةثالث
مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم
."عّمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن"١٩–٧٣

هردــق دامتعا٠2٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :٣ ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٧.٣( رانيد نويلم ةئامعبسو رييالم ةثالث

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو  رــييست  ةـينازيـم يــف دـّيــقـي
ةقلعتملا تاقفنلا"2٠–٧٣ مقر بابلا يـفو تايفشتسملا

.")٩١–  ديفوك( انوروك سوريف ءابوب لفكتلاب

ناكسلاو ةحصلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فّـلــكي:٤ ةّداـملا
اذــه ذيــــفـــنــــتب ،هــصــــخي اـمــــيف لك ،تايفشتـــــسملا حالــــصإو
ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

سرام٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٤2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

١٤٤١ ماع بجر٠٣ يفخّرؤم١٧–٠٢ مقر يسائر موسرم
باب ثادحإ نـمضتي ،٠٢٠٢ ةنس سرام٥٢ قفاوملا

ةرازو رــيـيست ةــيــنازـــــيــــــم ىـلإ داـمــــــتــــــعا لـيوـحـتو
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةــحصلا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦–١٩ ناــــــتداـــملا امّيـــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

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

عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ مـقر نوــناــقـــلا ىضتـــقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خّرؤـــــملا2٣–٠2 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2
ةـحصلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
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ريـــــيـــســـــت ةيــــــنازـــيـــم لودــــــــج يف ثدـــــــــحي : ىلوألا ةّداـملا
،٠2٠2 ةنسل تايفشتسملا حالـــصإو ناكـــسلاو ةــحـــصلا ةرازو
داوملل ةينطولا ةلاكولل ةمهاسم" هناونعو٤٠–٤٤ همقر باب
."ةينالديصلا

هردــق دامتعا٠2٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي :٢ ةّداـملا
دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠8٣( رانـيد نويــــــلم نوناـــــمثو ةئاــــمثالث
١٩–٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف
."عّمجم يطايتحا– ةلمتحم تاقفن"

هردــق دامتعا٠2٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :٣ ةّداـملا
دـّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠8٣( رانيد نويلم نوناــــــــمثو ةئاـــــمثالث
حالــــــصإو ناكــــسلاو ةحـــصلا ةرازو رــييـــست ةـينازـــــــيـم يــف
ةلاكولل ةمهاســــــم"٤٠–٤٤ مقر بابلا يـفو تايفـــــشتسملا
."ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ناكسلاو ةحصلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فّـلــكي:٤ ةّداـملا
اذــه ذـــيـــفـــنــــتــــب ،هصخــــي اـمــــيــــف لــــك ،تاــــيــــفشتسملا حالصإو
ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

سرام٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٠٣ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

١٤٤١ ماع نابعش٧ يفخّرؤم٠٨–٠٢مقر يسائرموسرم
تاءارجإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا

. وفع
–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئرّ نإ

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

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا

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

: يتأي ام مسري

ريــــــــــغو نوـــسوبـــحـملا صاخـــشألا ديفـــــــتــــسي: ىلوألا ةّداملا
اذه ءاضمإ خيرات دنع ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا
 .موسرملا اذه ماكحأل اقبط وفع تاءارجإ نم ،موسرملا

ريغ صاـــــخشألا ،ةبوـــقعلل اــــيلك اوـــــفع ديفتــــــسي :٢ ةّداملا
قباوس مهل سيل نيذلا ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا

ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ايئاهن مهيلع مكحلا ببسب ةيئاضق
رـــــــــــشع ينثا مهتبوقع يقاب وأ مهتبوقع يواــست نيذلا ،ةذفان
.اهنع لقي وأ ارهش )2١ (

صاــــخــــــشألا ةبوـــــقعلل اــــيلك اوــــفع ديــــفـــــتسي:٣ ةّداملا
قباوس مهل سيل نيذلا ،ايئاهن مهيلع موكحـملا نوسوبحـملا

ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ايئاهن مهيلع مكحلا ببسب ةيئاضق
ارهش )8١( رشع ةينامث مهتبوقع يقاب يواسي نيذلا ،ةذفان
.هاندأ8و٧ نيتداملا ماكحأ ةاعارم نود،اهنع لقي وأ

ةينامث ةدمل ةبوقعلل ايئزج اضيفخت ديفتسي :٤ ةّداملا
مهيـلـع موـكحـملا نوسوـــبـــحـملا صاـــخشألا ،ارــــهش )8١(رشع
مهيلع مكحلا ببسب ةيئاضق قباوس مهل سيل نيذلا ،ايئاهن
مهتبوقع يقاب ديزي نيذلا ،ةذفان ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ايئاهن
وأ ةنس )٠2( نيرشع يواسي وأ ارهش )8١( رشع ةينامث نع
.اهنع لقي

،ةبوقعلل يئزـــجلاو يلكلا ضيفـــختلا ةدم عــــــفرت:٥ ةّداملا
نيرشعو ةعبرأ ىلإ ،هالعأ٤و٣ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا
نيذلا ،ايئاهن مهيلع موكحـملا نيسوبحـملا ةدئافل ارهش )٤2(
ءاضمإ خيرات دنع ةنس )٠٦( نيتس نع مهنس ديزي وأ يواسي
.موسرملا اذه

: موسرملا اذه ماكحأ نم ةدافتسالا نم ىنثتسي :٦ ةّداملا

مـــــقر رــــمألا ماكحأب نويــــنعملا نوــــــــسوبحـملا صاـــــــخشألا –
رياربف٧2 قفاوملا٧2٤١ ماع مّرــــــــــحم82 يف خّرؤملا١٠–٦٠

ةحلاصملاو ملـــــــسلا قاثــــيم ذيفــــنـــــت نمـــــــضتـــــــملاو٦٠٠2 ةنــس
،ةينطولا

مــــهباــــكترا ببــــسب ايئاـــهن مهــــيلع موـــــكحـملا صاخـــــشألا –
يعيرشتلا موسرملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا مئارجلا

قلعتملاو2٩٩١ ةنس ربمتبس٠٣ يف خّرؤملا٣٠–2٩ مقر
صاخشألا اذكو ،مّمتملاو لّدعملا ،باهرإلاو بيرختلا ةحفاكمب

بقاعملاو صوصنملا مئارجلا مهباكترا ببسب مهيلع موكحـملا
نوناق نم١8١و2١ رركم٧8 ىلإ رّركم٧8 داوملاب اهيلع
،بيرختلاو باهرإلا لامعأب ةقلعتملاو ،تابوقعلا

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
بورهلاو ليتقتلاو سسجتلاو ةنايخلا مئارج مهباكترا ةلواحم
اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،ميمستلاو لوصألا لتقو
٠٦2و8٥2و88١و٧8و٤8و٤٦و٣٦و2٦و١٦و٠٣ داوملاب
،تابوقعلا نوناق نم )ىلوألا ةرقفلا(١٦2و

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
فالتإو سالتخاو ادمع ديدبت تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
،يعرش ريغ وحن ىلع لامعتساو قح هجو نود زاجتحاو
تازايتما ادمع حنمو ،ةوشرلاو ةصاخلا وأ ةيمومعلا لاومألا
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لالغتساو ردغلاو ةيمومعلا تاقفصلا لاجم يف ةرربم ريغ
ريغ ةفصب دئاوف ذخأو ةفيظولا لالغتسا ةءاسإو ذوفنلا

ريوزتو لاومألا ضييبتو عورشملا ريغ ءارثإلاو ةينوناق
داوملاب اهيلع بقاعملاو صوصنملا لاعفألا ،بيرهتلاو دوقنلا

82١و82١و٧2١و رركم٦2١و٦2١و رركم٩١١و٩١١و٠٣
٩8٣و١رركم٩8٣و8٩١و٧٩١و٩2١و١ رركم82١و رركم
٩2و82و٧2و٦2و٥2 داوملابو ،تابوقعلا نوناق نم2 رركم
خّرؤملا١٠–٦٠ مقر نوناقلا نم١٤و٧٣و٥٣و٣٣و2٣و٠٣و

داسفلا نم ةياقولاب قلعتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 يف
82٣و٧2٣و٦2٣و رركم٥2٣و٥2٣و٤2٣ داوملابو ،هتحفاكمو
٧١و٥١و٤١و٣١و2١و١١و٠١ داوملابو ،كرامجلا نوناق نم
٦2٤١ ماع بجر8١ يف خّرؤملا٦٠–٥٠ مقر رمألا نم8١و
،بيرهتلا ةحفاكمب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا–
ميظنتلاو عيرشتلاب ةقلعتملا تافلاخملا مهباكترا ةلواحم
صوصنملا لاعفألا ،لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا

مقر رـمألا نم رّركم ىلوألاو ىلوألا نيتداملاب اهيلع بقاعملاو
ةنس ويلوي٩ قفاوملا٧١٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا22–٦٩
نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو٦٩٩١
لّدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب
،مّمتملاو

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
وأ عم ءايحلاب لخملا لعفلا تايانجو حنج مهباكترا ةلواحم
صوـــصــــنملا لاــــعـــفألا ،باـــصـــتـــغالاو رــــــصاـــــــق ىلع فــــــــنع ريــــــــــغــــب
نوناق نم٦٣٣و )2 ةرقفلا(٥٣٣و٤٣٣ داوملاب اهيلع بقاعملاو
،تابوقعلا

وأ مهباكترا ببسب ايئاهن مهيلع موكحـملا صاخشألا –
صوصنملا لاعفألا ،تاردخملاب ةرجاتملا مئارج مهباكترا ةلواحم
خّرؤملا٥٠–٥8 مقر نوناقلا نم٣٤2 ةداملاب اهيلع بقاعملاو

،اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملاو٥8٩١ ةنس رياربف٦١ يف
١2و٠2و٩١و8١و٧١و٦١و٥١و٤١ داوملابو ،مّمتملاو لّدعملا

يذ٣١ يف خّرؤملا8١–٤٠ مقر نوناقلا نم٧2و٣2و22و
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا

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

تاـــضيــــفـــختلا عوـــمــــجم زواـــجــتي نأ نـــكـــمــــي ال :٧ ةّداملا
موكحـملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )١/٣( ثلث ةيلاــتتملا ةيئزجلا

نيــسوبـــحـملا ءانثـــتساب ،تاياـــنجلا ةداـــم يف ايئاــــــهن مهيــــلع
.ثادحألاو ءاسنلاو ةنس )٠٦( نيتس مهنس زواجتي نيذلا

ةيئزجلا تاضيفختلا عومجم زواجتي نأ نكمي ال :٨ ةّداملا
مهيلع موكحـملا دض ةرداصلا ةبوقعلا )١/2( فصن ةيلاتتملا

نيئدتـــبملا نيـــسوبـــحـملا ءانـــثتـــساب ،حـــنـــجلا ةداـــم يف ايئاــــهن
ءاسنلاو ةنس )٠٦( نيتس مهنس زواجتي نيذلا نيسوبحـملاو
.ثادحألاو

صاــخشألا ىلع موسرملا اذــه ماــكــحأ قـــبـــطـــت :٩ ةّداملا
تقؤملا فيقوتلاو طورشملا جارفإلا ماظن نم نيديفتسملا
.ةبوقعلا قيبطتل

صاخشألا موسرملا اذه ماكحأ نم ديفتسي ال :٠١ ةّداملا
نوسوبحـملاو ،ماعلا عفنلل لمعلا ةبوقعب مهيلع موكحـملا

،ةبوقعلا هذه ذيفنت ىلع ةبترتملا تامازتلالاب مهلالخإ ببسب
.ةينورتكلإلا ةبقارملا تحت عضولا نم نوديفتسملاو

صاخشألا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت ال :١١ ةّداملا
.ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا مهيلع تمكح نيذلا

ّةيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رشـــــني :٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ لّوأ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٧ يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

١٤٤١ ماع نابعش٣ يفخّرؤم٣٧–٠٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا مّمتيو لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس سرام٨٢ قفاوملا
لوألا عيبر٨١ يفخّرؤملا٠٠٣–٨١ مقر يذيفنتلا

قلعتملاو٨١٠٢ ةنس ربمفون٦٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع
نم ةيرـــــبلا ةقــــــطنملا يف عئاــــضبلا ضــــعب لقــــــنـــــــــتب
.يكرمجلا قاطنلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةراجتلا ريزوو ةيلاملا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا

٣٤١و٤–٩٩ ناـــــتداــــــملا اميــــس ال ،روــــتــــــــــسدلا ىلع ءاــــــنـبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر١١ يف خّرؤملا٤٠–٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا٥١٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا٦٣٤١ ماع
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خّرؤــــــملا١٠–٠2 مــــــــقر يسائرلا موـــــسرــملا ىضــــتقمبو–
٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٠٠٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8١٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١
نــــم ةـــيرـــبلا ةقطــــنملا يف عئاــــضبلا ضعب لقــــنتب قلعـــــــتملاو
،يكرمجلا قاطنلا
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يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضــــعب مّمتيو موـــــسرملا اذه لّدــــــعي : ىلوألا ةداملا
لوألا عيبر8١ يف خّرؤملا٠٠٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع

يذيفــــنتلا موــــسرملا نم2 ةداـــــملا ماكحأ مّمــــــتت :٢ ةداملا
٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤملا٠٠٣–8١ مقر
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ربمفون

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :2 ةداملا“

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

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

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

حبصت نأ نكمي ةيئاذغ ةدام لك : فلتلا ةعيرس داوملا –
رارقتسا مدعل ارظن يرشبلا كالهتسالل ةحلاص ريغ ةعرسب

يف مكحتلا مدع ةلاح يف ةصاخ ،ةيجولويبوركملا اهتعيبط
.”اهظفحل ةصصخملا ةرارحلا ةجرد

موــــسرــــملا نم٣ ةداـــملا ماـــــكحأ مّمتـــتو لّدـــــعت :٣ ةداملا
٠٤٤١ ماـــــع لوألا عيــــبر8١ يف خّرؤملا٠٠٣–8١ مقر يذيفنـــــتلا
رّرـــــحتو ،هالـــعأ روـــــكذــــــملاو8١٠2 ةنـــس ربـــمـــفون٦2 قــــفاوـــملا

: يتأي امك

ةيربلا ةقطنملا يف عئاضبلا ضعب لقنت عضخي :٣ ةداملا“
حلاصم نع ةرداص لقنت ةصخر ىلإ يكرمجلا قاطنلا نم
وأ رجاتلا ىلإ برقألا ةيئابجلا ةرادإلا حلاصم وأ كرامجلا

.عئاضبلا لقان

لقانلا وأ رجاتلا نم بلط ىلع ءانب لقنتلا ةصخر ردصت
.عئاضبلل لقن ةيلمع لكل وأ ةنس اهردق ةيحالص ةدمل

رجاتلل اصوصخ عئاضبلل ةيونسلا لقنتلا ةصخر مّلستو
هدض لجست ملو امظتنم اطاشن سرامي يذلا لقانلا وأ

.عئاضبلا لقنت صخر صوصخب ةيتاعزانم قباوس

: هاصقأ لجأ يف لقنتلا ةصخر ردصتو

عاديإ خيرات نم ءادتبا ،لمعلا مايأ نم مايأ )٥( ةسمخ –
،ةنس ةدمل ةحلاصلا عئاضبلا لقنت ةصخرل ةبسنلاب ،بلطلا

،بلطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،ةعاس )٤2( نورشعو عبرأ –
لقن ةيلمع لكل ردصت يتلا عئاضبلا لقنت ةصخرل ةبسنلاب
.عئاضبلل

اهلامعتساو اهرادصإ طورشو لقنتلا صخر لكش ددحي
ةداملا ماكحأل اقبط ،كرامجلل ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب
 .”كرامجلا نوناق نم٣22

مقر يذـــــيفنـــتلا موــــسرملا ماكحأ نــــمــــض جردــــــــت :٤ ةداملا
ربمفون٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا٠٠٣–8١

،١ رّركم٣و رّرـــــكــم٣ ناـــتداـــم ،هالـــعأ روـــكذـــملاو8١٠2 ةــــنــــس
 : يتأي امك نارّرحتو

زئاــــح مزـــــــــلي ،عئاــــضبلا قــــفدت راــــــطإ يف : رّركـــــم٣ ةداملا“
كرامجلا حلاصم غّلبي نأب عئاضبلا لقنتل ةيونسلا ةصخرلا
نوناقلا قفو اءولمم احيرصت ةيئابجلا ةرادإلا حلاصم وأ
لقنتلل يكرمجلا قاطنلا لخاد اهعفر دارملا عئاضبلا لقنب
لـكـب كلذو ،يكرـمجلا مـيـلــقإلا لــخادــب هــجراــخ اــهــلــقــن وأ اــهــب
لالخ نم طخلا ىلع حيرصتلا( ةبسانملا لاصتالا لئاسو
.)سكافلا ،ديربلا ،ينورتكلإلا ديربلا ،كرامجلل يتامولعملا ماظنلا

ةيديربلا نيوانعلاو ةينورتكلإلا نيوانعلاو عقاوملا نّودت
.لقنلاب حيرصتلاو لقنتلا ةصخر رهظ ىلع سكافلا ماقرأو

نم ررقم بجومب ،هاوتحـمو لقنلاب حيرصتلا لكش ددحي
.”كرامجلل ماعلا ريدملا

”ةنـــــجللا“ ىــــعدــت ةــــصاخ ةنـــجل ثدـــــحت :١رّركــــم٣ ةداملا“
عاــــــــفدلا ةرازو حلاـــــصم يلثـــمم نم نوكتــــتو يلاولا اهـــــــسأري
ةحفاكمل ةيلحـملا ةنجللا ءاضعأو ةينمألا حلاصملاو ينطولا
ةيئابجلا ةرادإلا حلاصمو كرامجلا حلاصم يلثممو بيرهتلا

ىلع ّفلكتو ،ةحالفلا ةرازو حلاصمو ةراجتلا ةرازو حلاصمو
صخر نم تاءافعإلاب ةطبترملا بناوجلا ةساردب صوصخلا

.عئاضبلا لقنت

ةقطنم ،ةيلاملا ريزو نم رارق بجومب ،ددحت نأ نكمي
،لقنتلا ةصخرل عضخت ال ،ةيالولل يكرمجلا قاطنلا لخاد ةيرب
.هالعأ ةروكذملا ةنجللا حارتقا ىلع ءانب كلذو

،ةنجللا هذه يأر دعب ،ةددحـم ةدمل يفعي نأ يلاولا نكمي
عئاضبلا لقنت ةصخر نم نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا
: صخي اميف ،ةيالولل يكرمجلا قاطنلل ةيربلا ةقطنملا لخاد

،يمومعلا زيهجتلا عيراشم زاجنإل ةهجوملا داوملا–

.ناكسلل لجاعلا نيومتلا–

داوملا ةــعــيــبــط ،صوصخلا ىلع ءاــفــعإلا نـــّيـــبـــي نأ بجـــي
كلاــــــسملا وأ/و ةــــيســـــيئرلا قرــــــطلا اذك و اهـــتـــيمكو ةـــيـــنعملا
كرامجلا حلاصمو نمألا حلاصم ىلإ اهغيلبت بجيو .ةعبتملا

.ايميلقإ ةـصتخملا ةراجتلا حلاصمو

.ةحونمملا تاءافعإلاب ةيلاملا ريزو مالعإ يلاولا ىلع بجي

حيرصتلا نم ،يلاولا نم رارق بجومب ،ىفعي نأ نكمي
: ةنجللا حارتقا ىلع ءانب ،عئاضبلا لقنب

،ةريغصلا تادلبلا لخاد وأ ةدودحـم تافاسمل عئاضبلا لقنت–

وأ ةيساسألا ةرورضلا تاذ فلتلا ةعيرس داوملا ضعب–
،اهتمئاق ددحت يتلا ،ةيالولا ىوتسم ىلع عساولا كالهتسالا تاذ
نيفلكملا ءارزولا نيب كرتشم يرازو رارق بجومب ،ةجاحلا دنع
.ةيلاملاو ةراجتلاو ةيلخادلاو ةحصلاب
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مرتحي مل يذلا لقانلل ةعيبطلا سفن نم ءافعإ ّيأ مّلسي ال
.”حونمملا ءافعإلا ماكحأ وأ هتابجاو

موـــــسرـــملا نــــم٤ ةداــــملا ماكحأ مّمــــتـــتو لّدـــــعت :٥ ةداملا
٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا٠٠٣–8١ مقر يذيفنتلا
رّرــــــحتو ،هالعأ روكذــــــــملاو8١٠2 ةنــــــس ربــــمفون٦2 قــــفاوــــملا

: يتأي امك

ناـــــــــيــــــبو لقـــنـــتلا ةـــصـــــــخر قــــــفرــت نأ بـــــــجي :٤ ةداملا“
ةقيثولاو ةلهؤملا حلاصملا ىلإ عئاضبلا لقنب حيرصتلا لاسرإ
ةينعملا عئاضبلاب ،ءاضتقالا دنع ،حونمملا ءافعإلا ةنمضتملا

.”اهّلك لقنلا ةدم لاوط

موـــــــسرـــملا نـــم٩ ةداــــملا ماــــكحأ مّمتتو لّدــــــــعت :٦ ةداملا
٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا٠٠٣–8١ مقر يذيفنتلا
رّرحتو ،هالعأ روــــكذــــملاو8١٠2 ةنــــس ربـــمـــــفون٦2 قـــــفاوـــــملا

: يتأي امك

يباتك درب لقنتلا ةصخر ميلست ضفر نوكي :٩ ةداملا“
سفن بسح لقنتلا ةصخر بلط عاديإ خيرات دعب ،رربم
.هالعأ٣ ةداملا يف ةددحـملا لاجآلا

نعط لحـم لقنتلا ةصخر حنم ضفر ررقم نوكي نأ نكمي
ررقم تردصأ يتلا حلاصملل ةرشابملا ةيّملسلا ةطلسلا ىدل
ةعاس )8٤( نيعبرأو ًانامث زواجتي ال لجأ يف كلذو ،ضفرلا

.ررقملا اذهب ينعملا غيلبت نم

صوصنملا لاجآلا سفن يف نعطلا ةجلاعم متت نأ بجي
  .”هالعأ٣ ةداملا يف اهيلع

موــــسرـــملا نـــم٠١ ةداــــملا ماــــكحأ مّمـــــتتو لّدـــــعت :٧ ةداملا
٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا٠٠٣–8١ مقر يذيفنتلا
رّرحتو ،هالــــعأ روـــكذـــملاو8١٠2 ةنـــــس ربـــــمفون٦2 قــــفاوــــــملا

: يتأي امك

: ةيلاملا ريزو نم رارق بجومب ددحت :٠١ ةداملا“

لقنتلا ةصخرل عـــــضــــخت يتلا عئاـــــضبلل راـــــطإ– ةمئاــــــق–
،اهنم ءافعإ عوضوم نوكت نأ نكمي ال يتلا كلتو

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

لك صئاصخل اعبت عئاضبلل راطإ– ةمئاق دعت نأ نكميو
.يكرمجلا قاطنلاب ةينعم ةيالو

،رارق بجومب ،ايميلقإ صتخملا يلاولا ددحي نأ نكمي
ةروكذملا ةنجللا حارتقا ىلع ءانبو راطإلا– ةمئاـــقلا ساسأ ىلع

لقنتلا ةصخرل ةعضاخلا عئاضبلا ةمئاق ،١ رّركم٣ ةداملا يف
.”ةيالولا يف

مـــقر يذيـــفـــنتلا موــــسرملا ماـــــــكحأ نمض جردت :٨ ةداملا
٦2 قـــــــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــــع لوألا عـــــيـــــبر8١ يفخّرؤـــــملا٠٠٣–8١
رّرــــــحت رّرــــــكم٠١ ةداــــم ،هالـــــعأ روكذــــملاو8١٠2 ةنـــس ربــمفون
: يتأي امك

حارتقا ،ةنجللا يأر دعب ،يلاولا نكمي : رركم٠١ ةداملا“
.”هالعأ ةروكذملا راطإلا– ةمئاقلا ةعجارم

موــــــسرـــملا نـــم١١ ةداـــــملا ماــــكـــحأ مّمــــتتو لّدعـــــت :٩ ةداملا
٠٤٤١ ماع لوألا عـــــيبر8١ يفخّرؤــــملا٠٠٣–8١ مقر يذــــيفــــنتلا
رّرــــــحتو ،هالــــعأ روكذـــــملاو8١٠2 ةنــــس ربــــمفون٦2 قــــفاوــــملا

: يتأي امك

نم ىفعي ،١ رركم٣ ةداملا ماكحأب لالخإلا نود :١١ ةداملا“
: عئاضبلا لقنت ،لقنتلا ةصخر

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

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

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

ايلحـم ةجتــنملا ةجزاـــطلا هكاوـــفلاو رضـــخلاب ةقلعـــــــتملا–
ماكحأب لالخإلا نود ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا داومو
.”هالعأ٠١ ةداملا

موـــسرــــملا نم٥١ ةداـــملا ماـــكحأ مّمــــتتو لّدعــــت :٠١ ةداملا
٠٤٤١ ماع لوألا عـيبر8١ يفخّرؤـــملا٠٠٣–8١ مـــــقر يذيــــفــــنتلا
رّرــــحتو ،هالــــعأ روكذـــــملاو8١٠2 ةنــــس ربـــمــــــفون٦2 قــــفاوــــملا

: يتأي امك

لوصولا روف وأ لقنتلا ةرتف لالخ ،لقانلا مزلي:٥١ ةداملا“
ىدحإ وأ كراـــــمـــــجلا حلاــــصم مالعإب ،ةدوصـــــقملا ةهــــجولا ىلإ
نم١٤2 ةداملا يف نوروكذملا ناوعألا اهعبتي يتلا حلاصملا

طخلا ىلع حيرصت( لاصتالا لئاسو لكب ،كرامجلا نوناق
،ينورتكلإلا ديربلا ،كرامجلل يتامولعملا ماظنلا لالخ نم
.عئاضبلا لوصوب ،)سكافلا ،ديربلا

تابقارم ءارجإب ،اهمالعإ روف ،ةينعملا حلاصملا موقت
عوضوم عئاــــــضبلل ةاطــــعملا ةهــــجولا نم ققــــحتلل ةينادــــــيم
.”رّركم٣ ةداملا يف ةروكذملا عئاضبلا لقنب حيراصتلا

يذيفنتلا موسرملا نم٦١ ةداملا ماكحأ لّدعت :١١ ةداملا
٦2 قفاوملا٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا٠٠٣–8١ مقر
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ربمفون

تاــــعاــــمـــجلاو ةيـــموــــمعلا تاســـسؤملا ىفـــــعت :٦١ ةداملا“
،كرامجلا ىدل نودمتعملا نويداصتقالا نولماعتملاو ةيميلقإلا

مالعإو عئاضبلا لقن قالطنا دنع لقنلاب حيرصتلا ةيمازلإ نم
.”اهلوصو دنع ةينعملا حلاصملا

موسرملا نم٩١و٤١و8و٦ داوملا ماكحأ ىغلت :٢١ ةداملا
٠٤٤١ ماع لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا٠٠٣–8١ مقر يذيفنتلا
عئاضبلا ضعب لقنتب قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمفون٦2 قفاوملا

.يكرمجلا قاطنلا نم ةيربلا ةقطنملا يف



٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع نابعش٨
9م٠٢٠٢ ةنس ليربأ٢

يلودلا يوجلا لقنلا ةكرح

ينطولا يوجلا لقنلا ةكرح

ةلمعتسملا ةدحولل جد٦٣٦٤

،............)رييغت نودب(..........

"

موـــسرـــملا نم١١ ةداـــــملا ماــــكحأ مّمـــــتتو لّدــــــعت :٣ ةّداملا
قفاوملا22٤١ ماع رفص١١ يف خّرؤملا2١١–١٠ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو١٠٠2 ةنس ويام٥

اذه يف اهيلع صوصنملا ىواتألا ليصحت متي :١١ ةداملا"
: يتأي امك ،اهعيزوت تايفيكو هاندأ ةروكذملاو موسرملا

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

ىواــتألا ةــيوجلا ةــحالــمــلــل ةــيـــنـــطوـــلا ةسسؤملا لّصحت–
: يتأي امك عزوتو ،قيلحتلاب ةصاخلا

ناريطلل ةينطولا ةلاكولا حلاصل  ةواتإلا غلبم نم% ٧ •
،يندملا

ةيـــــــنطولا ةســـسؤـــملا حلاـــصل ةواتإلا غلــــــبم نم%٥٧•
،ةيوجلا ةحالملل

داصرألل ينطولا ناويدلا حلاصل ةواتإلا غلبم نم% 8١•
،ةيوجلا

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

ةّيمـــــسّرلا ةديرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رــــشــــني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٣ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

  دارج زيزعلا دبع
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١٤٤١ ماع نابعش٣ يفخّرؤم٥٧–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
ةــمــئاـــــــــق مّمـــــــتــي ،٠٢٠٢ ةنـــــــس سراـــــــم٨٢ قـــفاوــــملا
ةــقـحلـملا ةصصختملا ةيئافشتسالا تاــســــسؤــمــلا
٢ يفخّرؤــــــمـلا٥٦٤–٧٩ مقر يذـيـفــــنتلا موــسرـمـلاب

٧٩٩١ ةنـس رـبـمسيد٢ قــفاوملا٨١٤١ ماــع ناــبـــعش
ةـيــئاـــفــشتسالا تاــســسؤمــلا ءاــشــنإ دــعاوـــق ددــحي يذــلا
.اهريسو اهميظنتو ةــصصــختملا

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

حالصإو ناــــكسلاو ةــــحصلا رــــيزو رــــيرـــــقـــــت ىلع ءاـــــنـــــب–
،تايفشتسملا

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

تارئاطلا قيــــلــــــحـــتب ةـــــــصاـــــــخلا ىواـــــــتألا ددـــــحت :٣ ةداملا"
: يتأي امك

ّةيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رـــشــــني :٣١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٣ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ماع نابعش٣ يفخّرؤم٤٧–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
مّمتيو لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس سرام٨٢ قفاوملا١٤٤١
١١ يفخّرؤـــــــملا٢١١–١٠ مــــــقر يذيــــفــــنـــتلا موـــسرملا

يذلا١٠٠٢ ةنــس وـــياـــم٥ قـــفاوـــملا٢٢٤١ ماــــع رفـــــص
تايفيكو ةيوجلا ةحالملا ىواتأ غلابمو بسن ددحي
.اهعيزوت

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

لوألا عيبر٣ يفخّرؤملا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع
اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا
،هنم2١ رّركم٦١ ةداملا

يفخّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس يفــناــج2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا2١١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١٠٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا22٤١ ماع رفص١١
،اـهـعـيزوـت تاـيـفــيــكو ةــيوجلا ةــحالملا ىواــتأ غــلاــبــمو بسن
،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام  مسري

ماكحأ ضعب مّمــتيو  موـــسرـــملا اذـــــه لّدعـــــي : ىلوألا ةّداملا
22٤١ ماع رفص١١ يفخّرؤملا2١١–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
.هالعأ روكذملاو١٠٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا

يذيفنتلا موــــسرملا نـــــم٣ ةداملا ماكحأ لّدعت :٢ ةّداملا
ويام٥ قفاوـــــملا22٤١ ماـــــع رفـــص١١ يفخّرؤـــملا2١١–١٠ مقر

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو١٠٠2 ةنس
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ةّيمسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رــــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام82 قفاوـملا١٤٤١ ماـــع نابـــعش٣ يف رئازــــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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١٤٤١ ماع نابعش٣ يفخّرؤم٦٧–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
تاــســسؤــمــلا ةمــئاــق مّمتي ،٠٢٠٢ ةنس سرام٨٢ قفاوملا
موـــــسرـــملاب ةــقـــــــحلملا ةيئافـــــــــشتسالا ةيــــــموـــــــمـــعلا
ىلوألا ىداــمـج٢ يفخّرؤمـلا٠٤١–٧٠ مقر يذــيفنتلا

نمضــتملاو٧٠٠٢ ةنـس وــياـم٩١ قـــــفاوــــملا٨٢٤١ ماع
ةـــــيــئاــفـــشتـــسالا ةــيـــموـــــمــعــلا تاســــسؤـــملا ءاـــــشـــــنإ

اهميظنتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو
.اهريسو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

حالصإو ناــــكسلاو ةــــحصلا رــــيزو رــــيرـــــقـــــت ىلع ءاـــــنـــــب–
،تايفشتسملا

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اـــمـــّيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8١ يف خّرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١

يفخّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

يف خّرؤملا٠٤١–٧٠ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضـتملاو٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيئافشـتسالا ةيـمومعلا تاسسؤملا ءاشنإ
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو ةيراوجلا ةحصلل

: يتأي ام  مسري

ةيــــــــموـــمعلا تاســــسؤملا ةــــمئاق مّمـــــتت : ىلوألا ةّداملا
٠٤١–٧٠ مقر يذيفــــنتلا موـــسرملاب ةقحلملا ةيئافشـــــتسالا
ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2

لوألا قحلملا"

ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا  ةمئاق

راردأ ةيالو –١٠

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

وزو يزيت ةيالو –٥١

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

ماع لاّوش8١ يف خّرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–

،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١

يفخّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

2 يف خّرؤملا٥٦٤–٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٩٩١ ةنس ربمسيد2 قفاوملا8١٤١ ماع نابعش
اهميظنتو ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملا ءاشنإ دعاوق
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

: يتأي ام  مسري

ةمئاـــق ميــــمــــتت ىلإ موـــسرــــملا اذــــه فدـــــهــــي : ىلوألا ةّداملا
موسرملاب ةقحلملا ،ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملا
قفاوملا8١٤١ ماع نابعش2 يف خّرؤملا٥٦٤–٧٩ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٧٩٩١ ةنس ربمسيد2

ةيمستلاصاصتخالا

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

ةـيـبـطــلا تالاــجــعــتسالا
ةيحارجلا

........)رييغت نودب(.........

تالاجعتسالا ىفشتسم
جربل ةيحارجلا ةيبطلا

جيريرعوب

........)رييغت نودب(.........

جيريرعوب جرب

........)رييغت نودب(.........

جيريرعوب جرب

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

ةيالولاعقوملا
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ةيضاو–

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

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رشـــــني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام82 قفاوــملا١٤٤١ ماــــع نابـــــعش٣ يف رئازــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

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

١٤٤١ ماع نابعش٣ يفخّرؤم٧٧–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
موسرملا مّمتيو لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس سرام٨٢ قفاوملا
٥٢٤١ ماــع رـفص٣ يفخّرؤـملا١٩–٤٠ مـقر يذيفنتلا
ءاـشـنإ نمضتملاو٤٠٠٢ ةـنس سراـم٤٢ قـفاومـلا
ةيجوـلونكتلا رـئاـــــــظحلا ةــــيقرتل ةـينــــطولا ةـلاــــــكوـلا

.اهريسو اهميظنت ديدحـتو اـهريوطتو

––––––––––– 

  ،لوألا ريزولا ّنإ

٣٤١و٤–٩٩ ناـــــتداــــملا امّيـــــس ال ،روتــــسدلا ىلع ءاــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

يفخّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــــملا١٠–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يفخّرؤملا١٩–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع رفص

ةيــــجولوــــنكتلا رئاــــظحلا ةيقرــــتل ةينـــــطولا ةلاــــكولا ءاــــشــــنإ
،مّمتملا ،اهريسو اهميظنت ديدحتو اهريوطتو

يفخّرؤملا٤٥–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر لوأ

ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريزو تايحالص
،ةفرعملا داصتقاو

: يتأي ام  مسري

ميـــمـــتتو ليدـــــعت ىلإ موـــسرـــملا اذــــه فدـــــهــــي : ىلوألا ةّداملا
يفخّرؤــــــملا١٩–٤٠ مــــقر يذـــيفــــنتلا موـــسرملا ماـــــكحأ ضـــــعب
روكذملاو٤٠٠2 ةنس سراــــم٤2 قـــــفاوــــملا٥2٤١ ماـــع رـــــفــــص٣
.هالعأ

مــــقر يذيـــفـــنتلا موــــسرملا نم2 ةداــــــملا لّدـــــــعت :٢ ةّداملا
ةنس سرام٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع رفص٣ يفخّرؤملا١٩–٤٠
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٤٠٠2

تاسسؤملا ريزو ةياصو تحت ةلاكولا عضوت :2 ةّداملا"

نوكيو ،ةفرعملا داصتقاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا

.")رئازجلا ةيالو( هـللا دبع يديس ةنيدم يف اهرقم

موــــــسرـــــملا نم٩ ةداــــملا ماـــــكحأ مّمتــــتو لّدــــــعت :٣ ةّداملا

٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع رفص٣ يفخّرؤملا١٩–٤٠ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس سرام

ةريغصلا تاسسؤملا ريزو ةرادإلا سلجم سأري :٩ ةّداملا"

.هلثمم وأ ةفرعملا داصتقاو ةئشانلا تاسسؤملاو

: نم نوكتيو

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادــلا رــيزو لــثمم–

،ةينارمعلا

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

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

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

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

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم–

،مجانملاو ةعانصلا ريزو لثمم–

.ةلاكولا لامع نع لثمم–

توصب سلجملا تاعامتجا ةلاكولل ماعلا ريدملا رضحي

.يراشتسا

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

تايجولونكتب فلكملا ريزولا" ةيمست ضّوعت :٤ ةّداملا

ةريـــغــصلا تاســـسؤملا رـــيزو" ةيمـــستب "لاــــصتالاو مالـــــعإلا

٣ داوملا ماكحأ يف "ةفرعملا داصتقاو ةئشانلا تاسسؤملاو

يذيفنتلا موسرملا نم٤2و٠2و8١و٦١و٤١و٣١و٠١و٤و

سرام٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع رفص٣ يفخّرؤملا١٩–٤٠ مقر

.هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :٥ ةّداملا

ّةيمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رـــــــشــــني :٦ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٣ يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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١٤٤١ نابعش٨ يفخّرؤم٦٨–٠٢ مقر يذيفنتموسرم
ماكحألا ديدمت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ليربأ٢ قفاوملا
سوريف ءابو راشتنا نمةياقولا ريبادتب ةقلعتملا

.هتحفاكمو )٩١–ديفوك( انوروك
–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرقفلا(٣٤١و٤–٩٩ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )2

ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتمـلاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىدامج٧ يف خّرؤمـلا٧٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو88٩١ ةنس يفناج٦2 قفاومـلا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىدامج٧١ يف خّرؤمـلا٣١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاومـلا22٤١ ماع ىلوألا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىدامج٧2 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىدامـــــج٩١ يف خّرؤــــمـلا٣٠–٦٠ مـــقر رمألا ىضتــــقمبو –
نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا٧2٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤملا٣٩2–٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

٦ يف خّرؤمـلا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس يفــناــج2 قـفاوــمـلا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2
،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا

يف خّرؤمـلا٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا ريبادتلا
،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

٣ يف خّرؤمـلا2٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام82 قفاومـلا١٤٤١ ماع نابعش
،تايالولا ضعب ىلإ يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ ديدمت

: يتأي ام مسري
قيـــبطت ديدـــمت ىلإ موـــسرـــمـلا اذه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا

سوريف ءابو راشتنا نمةياقولا ريبادتب ةقلعتمـلا ماكحألا
يف اـهـيـلـع صوصنـمـلا ،هـتـحــفاــكــمو )٩١– دـيـفوـك( اـنوروــك
،ةخّرؤمـلا2٧ ــ٠2و٠٧ ــ٠2و٩٦ ــ٠2 مقر ةيذيفنتلا ميسارمـلا

.هالعأةروكذمـلاو٠2٠2 ةنس سرام82و٤2و١2 يف ،يلاوتلا ىلع

: ةيتآلا ريبادتلا ددمت:٢ ةّداملا

)٩١ ـ ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نمةياقولا ريبادت –
٠١ ىلإ٣ نـــم داومـلا ماكحأ يف اهيـــــلع صوصـــنمـلا ،هتحفاكمو
ماع بجر٦2 يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم
،هالعأروكذمـلاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١

سورــــيف ءابو راشـــــتنا نم ةياـــــقولل ةيليمـــــــكتلا ريبادتلا –
ماكحأ يف اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )٩١ ـ ديفوك( انوروك
موـــــــــسرـــملا نم٩١ ىلإ٧١ نم داوـــــــملاو٥١ ىلإ٤ نم داوــــــــملا
قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٩2 يف خّرؤمـلا٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا

،هالعأروكذمـلاو٠2٠2 ةنس سرام٤2

ضـــــــعب ىلع قبـــــطمـلا يلزنــــمـلا يئزـــجلا رـــجـــحلا ءارــــــــــجإ –
موسرمـلا نم2 ةدامـلا ماكحأ يف هيلع صوصنمـلا ،تايالولا
قفاومـلا١٤٤١ ماع نابعش٣ يف خّرؤمـلا2٧–٠2 مقر يذيفنتلا

.هالعأروكذمـلاو٠2٠2 ةنس سرام82

ىلع اضيأ يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطي:٣ ةّداملا
ىلفدلا نيـــعو جيريرعوب جربو مناغتـــــــــسمو ةياـــــجب تاـــــيالو
ةعباسلا ةعاسلا نم كلذو ،٠2٠2 ةنس ليربأ2 نم ءادتبا

.دغلا حابص نم ةعباسلا ةياغ ىلإ ءاسم

اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ريبادتلا ىقبت:٤ ةّداملا
٩١ ةياغ ىلإ ةقبطم ،هالعأ٣و2 ناتداملا اميس ال ،موسرملا
.٠2٠2 ةنس ليربأ

ريبادتلا ديدمت وأ/و ديدجت ،ةجاحلا دنع ،نكمي:٥ ةّداملا
وأ اهليدعت نكمي امك .لوألا ريزولا نم رارقب ،هالعأ ةروكذملا

 .اهسفن لاكشألا بسح ،ءاضتقالا دنع ،اهميمتت

ةّيمـــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رــــشــــني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ2 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش8 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



٩١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع نابعش٨
13م٠٢٠٢ ةنس ليربأ٢

42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوـــــب ماهـــــم ءاهنإ نمـــــــضتي ،0202 ةنـــــس سراـــــم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

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

1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيـــسلا ماــــهم ىهـــنت ،0202 ةنـــــس سرام42 قفاوــــملا
ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا ةرازوـب ،اـمـهاــمسا
: ةيلصألا امهتبتر يف امهجامدإ ةداعإل ،ةينارمعلا

،لئاسولاو ةيلاملل اماع اريدم هتفصب ،بيبغز ديزي–

ةيساـــــسألا لكايــــهلل اريدم هتفــــصب ،يـــــسيرغ دومــــــحم–
.زيهجتلاو

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

52 قفاوملا1441 ماع بجر03 يفخّرؤم يسائر موسرم
نمأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ةفلجلا ةيالو

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

1441 ماــــع بــجر03 يف خّرؤــــم يــسائر موـــسرـــم بــــجومب
يفــــناج7 نم ءادــــتبا ،ىهـــنت ،0202 ةنـــس سراـــم52 قــــفاوــــملا

اسيئر هتفصب ،ةسبابع هـللا دبع دّيــسلا ماهم ،0202 ةنـــــس
.ةافولا ببسب ،ةفلجلا ةيالو نمأل

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

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.لدعلا ةرازوب ةلادعلا ةنرصعل

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

1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قازرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا

،لدـعـلا ةرازوـب ةـلادـعـلا ةــنرصعــل اــماــع ارــيدــم هــتــفصب ،ينــح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.لدعلا ةرازوب

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

1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يماس دــّيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،0202 ةـــنس سراـــم42 قـــفاوملا
ةاضقلل ينهملا راسملا رييستل ريدم بئان هتفصب ،موهيل
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،لدعلا ةرازوب

42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ظفاـــــحم ماـــــهم ءاهنإ نمــــضتي ،0202 ةنـــس سراـــــم
.ةبانعب ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلا

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

1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةفلاخوب دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام42 قفاوملا

.ةبانعب ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلل اظفاحم هتفصب ،رمتوب
`````````````````````````H`````````````````````````

42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماظن ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.ةيلاملا ةرازوب مالعإلا

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

1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىفطصم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام42 قفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب مالعإلا ماظنل اريدم هتفصب ،فرش
`````````````````````````H`````````````````````````

42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةـكرشلاـب ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـــنس سراـــم
اهلقنو اهجاتنإو تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا

.“كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو
`````````````````````````

1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةـــنس سراـــم42 قـــفاوملا
اهجاتنإو تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلاب ،مهؤامسأ

: “كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو

افّلكم سيئر بئان هتفصب ،يلع سيار ديمحلا دبع–
،ءايميكورتبلاو ريركتلا طاشنب

طاشنب اّفلكم سيئر بئان هتفصب ،يالوم نب نيدلا رون–
،لصفلا ةطشنأو يعيبطلا زاغلا عييمت

افّلكم سيئر بئان هتفصب ،يغيزام يمشاهلا دمحأ–
،تاقورحملا قيوست طاشنب

نـــــع الوؤـــــسم ســــيـــــئر بئاـــن هـــــتـــــفـــصب ،يلازـــــغ دــــيرــــف–
،داصتقالاو طيطختلاو ةيجيتارتسالا

،ةيلاملا نع الوؤسم سيئر بئان هتفصب ،يبورك دـمحمأ–

طاشنب افّلكم سيئر بئان هتفصب ،ياب يبرع ناميلس–
 .بيبانألا ربع تاقورحملا لقن

ةـّيدرفميسارم



ـه١٤٤١ ماع نابعش٩١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ليربأ٢ 14

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازول

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

1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،راهد ىيحي دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا

حالـــصإو ناكــــسلاو ةحـــصلا ةرازول اــــماــــع انــــــيمأ هتـــفــــــــصب
.تايفشتسملا

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

42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام

ةرازوب تايفـــــشتسملا حالـــصإو ةحـــصلا حلاــــصمل
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

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

1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،جاحلا دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام42 قفاوملا

تايفشتسملا حالصإو ةحصلا حلاصمل اماع اريدم هتفصب
ىلع ءانب ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

.هبلط
`````````````````````````H`````````````````````````

32 قفاوملا1441 ماع بجر82 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةفرغلا سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
ةبساحملا سلــــــجمل يمـــيلقإلا صاـــصـــــــتخالا تاذ
.ةنيطنسقب

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

1441 ماع بجر82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىفطصم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام32 قفاوملا
يمـيـلـقإلا صاصتـخالا تاذ ةـفرـغـلـل اسيــئر هــتــفصب ،رــيوــعــل

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةنيطنسقب ةبساحملا سلجمل
`````````````````````````H`````````````````````````

42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةكرــــشلاب نييـــعـــتلا نمـــضتي ،0202 ةنـــس سراــــم
اهلقنو اهجاتنإو تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا

.“كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو
`````````````````````````

1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس سرام42 قفاوملا
اهجاتنإو تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلاب ،مهؤامسأ

: “كارطانوس” اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو

طاشـــــنـب اـفـّلــــكــم ســـيــئر بئاــن ،يناــمـــــــيــلس دـمــحــم–
،جاتنإلاو فاشكتسالا

لقن طاشــــنب افّلــــكم ســـيئر بئان ،ةكـــيالـــــم نيـــــمأ–
،بيبانألا ربع تاقورحملا

طاــــشنب افّلكم ســـــيئر بئان ،يحوــــتف نـــــيدلا رصن–
،لصفلا ةطشنأو يعيبطلا زاغلا عييمت

ريركتلا طاشنب اّفلكم سيئر بئان ،ةبوطوب  شوطعب–
،ءايميكورتبلاو

قيوست طاشنب ةفّلكم سيئر ةبئان ،حافن ةحيتف–
،تاقورحملا

ةيجيتارتسالا نع الوؤسم سيئر بئان ،ينادرز ديشر–
،داصتقالاو طيطختلاو

رــيوــطــت نــع الوؤسم سيــئر بئاــن ،يبارــع يحـــتـــف–
،قيوستلاو لامعألا

نع الوؤسم سيئر بئان ،ةدوبع يلاليجلا جاحلا–
.ةيلاملا

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

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيــــمألا نييــــعت نمـــضــــتي ،0202 ةنـــس سراـــــم
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

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

1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينح قازرلا دبع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول اماع انيمأ

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

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــــعلا نيـــمألا نيـــيعت نمـــضـــتي ،0202 ةنــــس سراــــم
ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةرازول

.ةفرعملا داصتقاو
`````````````````````````

1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
انيمأ ،ميك دـمحم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا

ةــئشاــنــلا تاسسؤملاو ةرــيــغصلا تاسسؤملا ةرازوــل اــماـــع
.ةفرعملا داصتقاو

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

42 قفاوملا1441 ماع بجر92 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجـــــملاب نييعــــتلا نمـــــضـــــتي ،0202 ةنــــس سراـــــــم
.يروتسدلا

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

1441 ماع بجر92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس سرام42 قفاوملا

: يروتسدلا سلجملاب
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،ثحبلاو تاساردلل اريدم ،ينايزوب ضاير–

 ،ثحبلاو تاساردلل اريدم ،يناسح دلاخ–

نيفظوملل ريدم بئان ،ديزوب نب ليلخلا ميهاربإ–
،نيوكتلاو

،ةماعلا لئاسولاو ةيلاملل ريدم بئان ،ينابيش لامك–

،قئاثولل ريدم بئان ،ةيز رماث–

.تاساردلل اسيئر ،ةريرهوب نيدلا جات نيساي–
`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع بجر82 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نييــــعت نانمـــــضتي ،0202 ةنــــس سرام32 قــــفاوــــملا

.ةبساحملا سلجمب نيعرف يسيئر
`````````````````````````

1441 ماع بجر82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يقيرش دمحأ دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس سرام32 قفاوملا

.ةبساحملا سلجمب عرف سيئر
````````````````````````````````````````````````

1441 ماع بجر82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رــــــيـــبك دـمـــحم ّديــــــــسلا ّنيعي ،0202 ةنــــــس سراـــم32 قـــــفاوـــــملا

.ةبساحملا سلجمب عرف سيئر ،لوأ تباث

32 قفاوملا1441 ماع بجر82 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام
قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا ةنامألاب ثحبلاو
.ناسنإلا

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

1441 ماع بجر82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رداقلا دبــــــع دّيسلا نّيــــــعي ،0202 ةنس سراـــــم32 قــــفاوــــــملا

سلجملل ةماعلا ةنامألاب ثحبلاو تاساردلاب اّفلكم ،يدوعسم
.ناسنإلا قوقحل ينطولا

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

22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرادإ ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس سرام
ةيمومعلا ةفيــــظولل ةماــــعلا ةيرـــــيدملاب لئاـــــسولا

 .يرادإلا حالصإلاو
`````````````````````````

1441 ماع بجر72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ميك دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس سرام22 قفاوملا

ةفيــــظولل ةماــــعلا ةيرـــــيدملاب لئاـــسولا ةرادإل ارــــــيدم هتفـــــــصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

ينطولاعافدلاةرازو

نييـعت نــمضتي ،٩١٠٢ ةــنس رـــبمسيد٦١ قـــفاوملا١٤٤١ ماع يــناثلا عــيبر٩١ يفخّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارـــق
.٠٢٠٢-٩١٠٢ ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ىدل نييركسع نيدعاسم

–––––––––––

نوـيركسعلا نّيعُي ،٩١٠2 ةـــنس رــــبمسيد٦١ قــــفاوملا١٤٤١ ماـــع يناثلا عــــيبر٩١ يف خّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق بــــجومب
ةيئاضقلا ةنسلل ةيركسعلا ةيئاضقلا تاهجلا ىدل نييركسع نيدعاسم ،مهؤامسأ ةيتآلا )٦٧٥( نوعبسلاو ةتسلاو ةئامسمخلا

٩١٠2-٠2٠2:

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

فيرش ناندع.٥١

ينغلا دبع نموم.٦١

دمـحم نيوزوب.٧١

رصانلا دبع ةريمع.8١

دعس يراهط.٩١

ميركلا دبع يواسيع.٠2

تاحرف روفصع.١2

لصيف يدوعسم.8

يداهلا روطسقوب.٩

دمـحم يرزعلا.٠١

ةيفينحوب دادح نب.١١

ينايلم وبيق.2١

ديرف يمساق.٣١

ىفطصم شيورد  طبيرش .٤١

رمع يناسملت .١

نامحرلا دبع ريغص نب .2

ديمح ناكف .٣

ظوفحم حادم نب.٤

قازرلا دبع بولسوب.٥

ديرف طيغجب.٦

نالسرأ يسترو.٧
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رمع سارعل.٦٩

نايفس عنام.٧٩

رمع ةحلم.8٩

ميلس دولوم تيان.٩٩

كلاملا دبع نابيبر .٠٠١

نموملا دبع ناوضر.١٠١

هلـلاب زتعم روطاس.2٠١

نيمألا دمحأ بوبع.٣٠١

نيدلا نيز يباجع.٤٠١

نيمأ دمـحم ديدحوب.٥٠١

ظوفحم دمـحم بياش.٦٠١

نيدلا دعس ةينماحد.٧٠١

نيمأ دمـحم ةيبدانج.8٠١

يركش يداق.٩٠١

نيمأ دمـحم ليلق.٠١١

ءايركز رودق.١١١

نيسح تيشك.2١١

ركبوبأ يسورتك.٣١١

يلع دمـحم يفيلخ.٤١١

قحلا دبع يرمعلا.٥١١

فيطللا دبع طولطل.٦١١

بيبخ يسادم.٧١١

نارمع يسادرم.8١١

ماسب دويسم.٩١١

يرون ليمر.٠2١

نيدلا رون يدودعس.١2١

حلاص يوارهط.22١

ديلو شاعوب.٣2١

بيطلا لالجوب.٤2١

دمحأ سالحوب.٥2١

ةزمح يشاوك.٦2١

نيدلا ريخ ناسمل.٧2١

ءايركز يرون.82١

نيدلا ءايض  مركأ يغونو.٩2١

نيدلا  حالص ةبايوآ.٠٣١

نيمل دمـحم تالدوبت.١٣١

ديرف يديعلب.2٣١

رداقلا دبع ينامحر.٩٥

حبار يقيقر.٠٦

ليبن رودم حياس.١٦

قيفوت يبلاط.2٦

ديمحلا دبع راشب.٣٦

رداقلا دبع ةموطف نب.٤٦

ريمس يناكرب.٥٦

دمـحم هلـلا دبعوب.٦٦

رينم يسيرقوب.٧٦

ضاير ةياغزوب.8٦

نيمألا دمـحم ةيباوش.٩٦

رهاط يلولج.٠٧

لامك نيرق.١٧

دمـحم يبيبح.2٧

رونلا دبع يدومح.٣٧

نايفس نانسلا لحك.٤٧

ديزي  دمـحمأ شاشرخ.٥٧

دمـحم يبارق.٦٧

دوعسم يرمعم.٧٧

نايفس يريون.8٧

ماشه ةبهو.٩٧

كلاملا دبع ةيقر.٠8

ضاير بلاط.١8

نيمأ ةرومت.28

دمـحم ميركلا دبع.٣8

قراط يدبع.٤8

ميحرلا دبع دمحأ يواسيع.٥8

دمـحم ةمجن نب.٦8

ماشه هلـلا دبع نب.٧8

ميهارب رمعم نب.88

يلع ويلدوب.٩8

باهولا دبع ساروب.٠٩

ماشه دمـحم ةعقروب.١٩

نيمألا شامعد.2٩

سنوي يلولج.٣٩

نيمألا قداصلا ميتيلح.٤٩

لالب يرايخ.٥٩

نيساي تاكرب.22

ديرف ديدح نب.٣2

يلع اطاط نب.٤2

ليعامسإ ساروب.٥2

لامك بيطوب.٦2

جاح ةجوخ فراش.٧2

ديزياب ينيوغ.82

ميهاربإ لماه.٩2

قحلا دبع فالخ.٠٣

ميهارب روبشل.١٣

بيطلا شرطل.2٣

حاتفلا دبع يرزول.٣٣

يدعس يحادقم.٤٣

ىفطصم حبرم.٥٣

دمـحم يالوم.٦٣

ديشر يناجوأ.٧٣

دمحأ ةسنو.8٣

ىسوم دافر.٩٣

نيمأ ودبع.٠٤

دمـحمأ نوقع.١٤

نيمألا دمـحم قالع.2٤

نيسح ءاوح نب.٣٤

دمـحم رونب.٤٤

رضخل نيعامس نب.٥٤

ناضمر بارعوب.٦٤

طسابلا دبع نابعش.٧٤

ميهارب يفيرش.8٤

ميركلا دبع لاسمريش .٩٤

يتبسلا شيقد.٠٥

دمـحم نابضغ.١٥

ةدع يراجح.2٥

يلع رابك.٣٥

رداقلا دبع لحكل.٤٥

باهولا دبع ةرامعل.٥٥

قراط ةيلحاكم.٦٥

قراط رودزم.٧٥

يسيمخل دموم.8٥
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دمـحمةرامع.٧٠2

عيدوروشاع نب.8٠2

دارمىسيع نب.٩٠2

ديمحلا دبعياكب نب.٠١2

رهزلهلـلا فيض نب.١١2

دومحميوارعش.2١2

يحيىسيع  فراش.٣١2

ليبنيفرج.٤١2

دمـحمينولاغ.٥١2

نيمأشرق.٦١2

دمحأنافيك.٧١2

رديوقةفيعلا.8١2

دمـحميالس.٩١2

دمـحمبيط.٠22

يفطليحي.١22

رضخليفسوي.222

ظيفحلا دبعبوبع.٣22

ةماساينوقع.٤22

نيمألا دمـحمةلوغلب.٥22

بيجنريكب نب.٦22

نيمألاركبوب.٧22

فصنمةناوش.822

رداقلا دبعيوامشح.٩22

يدادغبةرديح.٠٣2

دمحانيدلا ريخ.١٣2

ديلولاةفاعم.2٣2

ريمسزوزعم.٣٣2

سايلايدمـحم.٤٣2

نيسحمدقم.٥٣2

مالسلا دبعةرومز.٦٣2

ماشه نموملا دبعقورز.٧٣2

ةماسا دمـحمونرب.8٣2

نيدلا  فارشيريخلب.٩٣2

فوؤرلا دبعةطز نب.٠٤2

 ماسح ةسادنفوب.١٤2

 ميكحلا دبع بيذ.2٤2

 ىسيع رباج.٣٤2

دومحمرح.٠٧١

ماسبلوحك.١٧١

رمعمةيسياسق.2٧١

رداقلا دبعيلاصق.٣٧١

دمـحميوارمعل.٤٧١

فراشلاشورطل.٥٧١

نيدلا ردبيليسم.٦٧١

بيطلاةيفلاخم.٧٧١

ريمسةيرصانم.8٧١

دمـحمنايزم.٩٧١

دمـحميلسرم.٠8١

رداقلا دبعراشن.١8١

يفطليرون.28١

دمـحميلومز.٣8١

دمـحميوادحب.٤8١

ةدوع نبنيدموب.٥8١

يزوفةبطوب.٦8١

رمعشيبد.٧8١

ميكحيدومح.88١

نايزم  ميركنونك.٩8١

رمعيوادخ.٠٩١

ىسومباطخ.١٩١

حلاصلا دمـحميمرم.2٩١

فسويقوتعم.٣٩١

نامحرلا دبعلاقجم.٤٩١

ديجمناميلس.٥٩١

دمـحميقورز.٦٩١

رومعمساقلب.٧٩١

بيطلايزمحلب.8٩١

دمحا ديسحبار نب.٩٩١

يداهلا دبعيواشرح.٠٠2

دمحايبرعلا.١٠2

رونمفطاعل.2٠2

دمـحميرون.٣٠2

لامكرهيوس.٤٠2

دوليمةيلاتلا ىسيع.٥٠2

ناميلسيملع.٦٠2

دمـحم يمساقلب.٣٣١

لامج ميالس نب.٤٣١

ديجم وطي نب.٥٣١

يداهلا ةفارز نب.٦٣١

هلـلا دبع رهاطب.٧٣١

نايفس ةكياربوب.8٣١

حيلاص ةكرشوب.٩٣١

نيمل يدوادوب.٠٤١

رضخل ةمرفوب.١٤١

يراوه ةريخوب.2٤١

نيميلا ريثكوب.٣٤١

دارم نانروب.٤٤١

نابعش ةياغزوب.٥٤١

فيرش لالعش.٦٤١

ضاير ةداوج.٧٤١

رمعم دنه.8٤١

ناميلسراصق.٩٤١

ديعلا دمـحمةيك.٠٥١

بيرغيبوعلا.١٥١

لامكعنام.2٥١

دمـحمفولركم.٣٥١

ىسيعيحالم.٤٥١

ىفطصميروتسم.٥٥١

اضرمدقم.٦٥١

دوليميون.٧٥١

ضايرةيقيازر.8٥١

دامعرتيز.٩٥١

رامعيرونلا دبع.٠٦١

نيسايفراش نب.١٦١

ناوضرنابضغ نب.2٦١

ديمحلا دبعيزيزعوب.٣٦١

حاتفلا دبعنادحشوب.٤٦١

رامعةخوشخشوب.٥٦١

ديعلانينشوب.٦٦١

داؤفةجيوجلوب.٧٦١

يراوهيضف.8٦١

يشايعسالح.٩٦١
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ديلو ةيلاسوب .8١٣

نيمألا دمـحم قلعل .٩١٣

رمع يناورم .٠2٣

يلع ديس طايغ .١2٣

اضر قيفوت دمـحم ةريسك .22٣

قيفوتلا دمـحم يراذخل .٣2٣

لداع تبان .٤2٣

قيفوت شايع .٥2٣

مساقلب رامعنب.٦2٣

ميلحلا دبع ةيسرت نب.٧2٣

باهولا دبع ةدازوب.82٣

ةدع ينايزوب .٩2٣

يتبسلا يداوج .٠٣٣

يحتف يرازف .١٣٣

رهاطلا يزودنق.2٣٣

دواد يضاق .٣٣٣

نيدلا رون ةيفيالخ .٤٣٣

دمـحم برقل .٥٣٣

دمحا يطساب .٦٣٣

نيدلا رصن لوغلب .٧٣٣

نسحا نانبلوب .8٣٣

لداع فيلوب .٩٣٣

ىسوم لداج .٠٤٣

ىسيع لحكل .١٤٣

خيشلا ناجرم .2٤٣

مالسلا دبع دعس .٣٤٣

رصان رهاط .٤٤٣

هـللا دبع يديبع .٥٤٣

قيفوت لساب .٦٤٣

قداصلا سوسملب .٧٤٣

ةعقروب نيز نب .8٤٣

لامج طوبشوب .٩٤٣

بيطلا دمـحم ساروب .٠٥٣

قازرلا دبع حابش .١٥٣

ميلس يسيخد .2٥٣

دوليم ريبكلا .٣٥٣

ديرف يدوعسم .٤٥٣

دمـحم سابعلب .١82

فيسوب جرعلب .282

دمحا يلاليجلب .٣82

ديرف شومح نب .٤82

يلع لالب .٥82

ميرك حاطش .٦82

دمـحم حارف .٧82

ةفيلخ يديموق .882

رضخل ليلق .٩82

دمـحم يداه .٠٩2

دمـحم يضاق .١٩2

ليهس لاجعل .2٩2

ةعمجوب يرومعل .٣٩2

ميكحلا دبع روصنم .٤٩2

ميرك يعاوم .٥٩2

رينم ةبيهذ نب وحلا نامصع .٦٩2

ديعس حلاص.٧٩2

نيمل دمـحم يناميلس .8٩2

رداقلا دبع بيان.٩٩2

حيلص يديعس .٠٠٣

ديمح مومعز .١٠٣

رديوق يقانز .2٠٣

لامج يسابع .٣٠٣

لصيف ةشوص نب .٤٠٣

ميهاربإ ةزهوب .٥٠٣

نيدلا رصن لامك يلاش .٦٠٣

يشايعلا دلاخ .٧٠٣

دمحا بوبعز .8٠٣

نايفس يوطع .٩٠٣

ديمح ينادملب .٠١٣

فيرشلا دمـحم راطولب .١١٣

يقرش نب طوش.2١٣

دمحأ يماس .٣١٣

نيسح يدياز .٤١٣

دمـحم يحلا دبع .٥١٣

نيدلا فيس توحلب .٦١٣

نيدلا ردب ةرقوب .٧١٣

نيساي ينادمح.٤٤2

نيدلا ريخ حيرلا به.٥٤2

دمحا لحكل.٦٤2

دمـحم ولال .٧٤2

نيمألا  ةماسأ ينادم .8٤2

ديعس ميحر .٩٤2

دارم ينامحر .٠٥2

قحلا دبع ريغص .١٥2

دلاخ ينسحأ.2٥2

رداقلا دبع تاخب .٣٥2

دمـحم دباع نب .٤٥2

دمحأ ىسيع نب.٥٥2

دمحأ نوفلخ نب.٦٥2

داوع يبرعلا نب .٧٥2

ةدوع نب ةلحروب.8٥2

دلاخ ةحاسوب .٩٥2

رداقلا دبع رازوب .٠٦2

لصيف سراف.١٦2

نيعامسإ جارف.2٦2

يناهوب شياق .٣٦2

داوجلا دبع دمـحم باصق.٤٦2

دمـحم شودح .٥٦2

راتخم رودق جاح .٦٦2

يدايز نياوه .٧٦2

ةمح ةيسيامخ .8٦2

لامج شوبرخ .٩٦2

ريمس يوافيعلا .٠٧2

ديعلا خوبل .١٧2

جاحلا يتيازم .2٧2

 دمحا قيقر .٣٧2

يلع نامور .٤٧2

ديشر يجاس .٥٧2

فسوي نيعامس .٦٧2

يقابلا دبع يسيوس .٧٧2

دمحأ ةراسوت .8٧2

نيدلا رصن نونز .٩٧2

دمـحم نوقرز.٠82
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دمحأ يبلاط .٩2٤

ظيفحلا دبع يشيغز .٠٣٤

رينم تاديبع .١٣٤

قيفوت يناسيع .2٣٤

دمـحم يسورع .٣٣٤

لامك ليطع .٤٣٤

نيدلا رون نوزع .٥٣٤

قراط شادعب .٦٣٤

يلع نب دباعلب .٧٣٤

يديبعلا ثيغلب .8٣٤

ريهز طالب نب .٩٣٤

ريبزلا يلعوب .٠٤٤

ديجم شراقوب.١٤٤

كلام يريرعج .2٤٤

دمـحم دياف .٣٤٤

يدهم كيرف .٤٤٤

نيمأ دمـحم دادح .٥٤٤

لامك لوحك .٦٤٤

بيبح نامثع يفيلخ .٧٤٤

قداص يفورعم .8٤٤

دـمحم يسونس .٩٤٤

رودق ةنيبت .٠٥٤

لامج نتاموالت .١٥٤

ليعامسا يوابرع.2٥٤

دومحم سابع نب .٣٥٤

ديعسلا بوي نب .٤٥٤

ديعسلا ةحولوب .٥٥٤

ضاير دـمحم يلبج .٦٥٤

حبار لضاف .٧٥٤

ميلس شيعرق .8٥٤

واوزأ شامح .٩٥٤

دايز رامخ .٠٦٤

نيدلا رون روعل .١٦٤

يعمج طبارم .2٦٤

يلع نيرم .٣٦٤

يديعلا يرخص .٤٦٤

نامحرلا دبع ميهاربا نب .٥٦٤

قداص قيتع.2٩٣

فوؤرلا دبع تاكرب .٣٩٣

فسوي طبارملب .٤٩٣

ليلجلا دبع ىلع نب .٥٩٣

قراط يداقرب .٦٩٣

نيدلا فيس ةدحوب .٧٩٣

قراط ةلهسوب .8٩٣

اضر يريعش .٩٩٣

شوريمع ردوج .٠٠٤

ديلو ةيمساوق .١٠٤

حلاص زيزك .2٠٤

نيدلا  فيس ةجوخ .٣٠٤

يدشر يفولخم .٤٠٤

دمـحم كودرس .٥٠٤

نايفس تروكيت .٦٠٤

ضاير جاحلب .٧٠٤

سايلإ ةزع نب .8٠٤

يداهلا دبع ويردوب نب .٩٠٤

جاحلا ةفورخز نب .٠١٤

ميهاربا يلسعوب .١١٤

قحلا دبع هريعش .2١٤

نايفس شيرغ .٣١٤

ليلخ ةريبه .٤١٤

دامع علصل .٥١٤

يلع يدهم.٦١٤

ميكح سادنم .٧١٤

هط ىسيوم .8١٤

لئاو ةطالط .٩١٤

رينم بيزع .٠2٤

يلاليجلا دراب .١2٤

لامج شوخبلب .22٤

يناغلا دبع نسحلب .٣2٤

زاوف فسوي  نب .٤2٤

حبار ةجرب .٥2٤

رهاطلا زامغ .٦2٤

دامع يرمعلا .٧2٤

رينم يجان .82٤

نيدلا زع يركاس .٥٥٣

ليعامسا هـللا ديبع .٦٥٣

رامع ةعيبر نب .٧٥٣

مالسلا دبع دوليم نب .8٥٣

يسيمخل ةفرش.٩٥٣

ريمس يرشم .٠٦٣

راطخم حادم .١٦٣

دارم ىعسم .2٦٣

كلاملا دبع يدوليم .٣٦٣

دمحأ نيماملوقيت .٤٦٣

قيفوت شودبع .٥٦٣

يرمع ةشعوب .٦٦٣

رضخل يلاهوب .٧٦٣

يمالس ةلافقوب .8٦٣

قيفوت راونلوب.٩٦٣

حتاف كيرب .٠٧٣

رمعم دادش .١٧٣

لالب هـللا باج .2٧٣

لامك يسوردكلا.٣٧٣

يراوه رافنخ .٤٧٣

ىسيع ينارمعل .٥٧٣

قيدصلا ةينطالس.٦٧٣

فصنم يجاهنص .٧٧٣

يركش ريهز .8٧٣

دمحا ةيرشاوع .٩٧٣

نيدلا حلاص يلاوع .٠8٣

يلاليج يرحب .١8٣

رونلا دبع يدوجلب .28٣

كرابم شوملب .٣8٣

نامحرلا دبع يحي نب .٤8٣

نيدلا رون رانيش .٥8٣

لامج ةدمح .٦8٣

نيدلاريخ ىشومل .٧8٣

باهولا دبع ةيكرابم .88٣

قراط يراون .٩8٣

رضخل نموملا دبع يدقر .٠٩٣

دمحأ يتبس .١٩٣
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روشاع نونكش .٠٤٥

فوؤرلا دبع ةصفح .١٤٥

حابر يسيمخ .2٤٥

لالب هـللا ىطعم .٣٤٥

يفطل ركاس .٤٤٥

ناورم دباع .٥٤٥

نيدلا دامع عارذوب .٦٤٥

ماشه ةعفلوب .٧٤٥

نيدلا سمش دمـحم نراتوب .8٤٥

نيساي خيش دلو .٩٤٥

ةماسأ يديعس .٠٥٥

ريمس ةرامس .١٥٥

قراط يلومز.2٥٥

نيدلا حالص نايز .٣٥٥

نيساي ةربرب .٤٥٥

قداص يبرعلب .٥٥٥

جاحلاشادق نب.٦٥٥

نامحرلا دبع بضبض.٧٥٥

عناملا يروح .8٥٥

قيزر ينيدم .٩٥٥

لامج ةيدعاسم .٠٦٥

ليعامسإ قاور .١٦٥

رمع يدامص.2٦٥

دعس يقب .٣٦٥

لاجعلا ةشئاع نب .٤٦٥

ريمس ةحيبرب .٥٦٥

نيمل دمـحم وجموب .٦٦٥

لداع كروب.٧٦٥

ميهاربإ يناج .8٦٥

يحتف ةدومح .٩٦٥

نيدلا رون نيسح .٠٧٥

يسيمخ يوافيعلا .١٧٥

دـمحم يوازغم .2٧٥

نيساي ةينضامر .٣٧٥

زياف ويكس .٤٧٥

رضخألا يسيوس .٥٧٥

رداقلا دبع ةديبز .٦٧٥

ليبن ةيليالت .٣٠٥

قيفوت ةيتياوت .٤٠٥

نامحرلا دبع يسيجي .٥٠٥

قراط يتيمز .٦٠٥

رهزل جاويع .٧٠٥

ةزمح ينانع .8٠٥

نامحرلا دبع يتاع .٩٠٥

يماهوت يديعلب .٠١٥

لصيف نومي نب.١١٥

ماصع مالعوب.2١٥

ريكب ريعشلاوب .٣١٥

رونلا دبع ةوارهوب.٤١٥

لالج لاكوش .٥١٥

يناغلا دبع يرضح.٦١٥

حبار شوطق .٧١٥

ريبز ةيكرابم .8١٥

يلع يناورم.٩١٥

نيمأ ةيعياوس .٠2٥

ديرف بيبط.١2٥

سابع يقورز .22٥

يلاليج نكيكش .٣2٥

دـمحم لالم.٤2٥

باهولا دبع ةيرصانم .٥2٥

بيبح ريدن .٦2٥

داؤف لسكوأ.٧2٥

دمحأ نونحس .82٥

عيبر دوعسم نب .٩2٥

ريذن ةقزر نب.٠٣٥

لامك شانحوب .١٣٥

ةزمح رجاهم .2٣٥

ميلحلا دبع يريخلب.٣٣٥

كلاملا دبع يليلب .٤٣٥

سينول فانش.٥٣٥

لصيف ةشبغ .٦٣٥

باهولا دبع لحيك .٧٣٥

ىسيع كشاو .8٣٥

يلسرم طوبشوب.٩٣٥

نالدع ةليبطوب .٦٦٤

باهو ةنازوب .٧٦٤

رامع ماجح .8٦٤

رضخل رصنم .٩٦٤

نيدلا ماسح ينامثع .٠٧٤

داؤف نوقع .١٧٤

نيدلا زع ةيمهارب .2٧٤

ماشه فيض .٣٧٤

ميلح تاكرح .٤٧٤

ميلس فورعم .٥٧٤

نيدلا رون رزنم .٦٧٤

رامع يتوفت .٧٧٤

يزوف ساعد نب .8٧٤

ميسو بوطشوب .٩٧٤

لالب يرودق .٠8٤

يماس يفاك .١8٤

ضاير راجن .28٤

يماس روميمع .٣8٤

قيفر غاروا .٤8٤

رداقلا دبع يزيزع .٥8٤

نيدلا رون شوخب.٦8٤

نيساي ريخلب .٧8٤

دوعسم هـللا دبعوب .88٤

رهزل براشوب .٩8٤

نيساي مولغوب .٠٩٤

يلع دـمحم صفحوب .١٩٤

يحتف ةجحوب.2٩٤

ميرك ةبوروب .٣٩٤

دمـحم شواش.٤٩٤

لصيف ةيطيارش.٥٩٤

لامج موغرد .٦٩٤

ديزوب رقلا.٧٩٤

فوؤرلا دبع ةفرق.8٩٤

لداع حاتفم .٩٩٤

لداع طبارم .٠٠٥

يحتف يناطمر .١٠٥

يشايعلا يواسيس .2٠٥
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ةقاطلا ةرازو

١٤٤١ ماع بجر لّوأ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تاداريإلا ةمئاق ددحي ،٠٢٠٢ ةنس رياربف٥٢ قفاوملا

صاخلا صيصختلا باسح يف ةلجسملا تاقفنلاو
ينـــــطولا قودنـــــصلا " هــــناوـــــنع يذلا٢٠٣–١٣١ مــــقر
."ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل

––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةقاطلا ريزوو

٦ يف خّرؤملا١٠–٠2 مـــقر يساـــئرـــلا موسرملا ىضتــــقمب
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا2٠٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٧٣٤١ ماع رفص٠2

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٩١٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لوأ
مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا

ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–١٣١
اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو
،هنم٣ ةداملا

عيبر22 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا

صيصختلا باسح يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق
مكحتلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–١٣١ مقر صاخلا

،"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف

:يتأي ام نارّرقي

موـــسرــــملا نم٣ ةداــــملا ماــــكحأل اقيــــــــبطت : ىلوألا ةداملا
٧٣٤١ ماع لوألا عيبر لّوأ يف خّرؤملا٩١٣–٥١ مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا
يف ةـلـجسملا تاــقــفــنــلاو تادارــيإلا ةــمــئاــق دــيدحت ىلإ رارــقــلا

هــــناوـــــنــــع يذلا2٠٣–١٣١ مــــــقر صاــــخلا صــيــــصــــخــتلا باـــســـــح
ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا"
."ةكرتشملاو

صاـــــــخلا صــــيـــــصــــــخـــتــلا باــــــســـــــــح يف دّيــــــــــــقـــــي:٢ ةداملا
:2٠٣–١٣١ مقر

: تاداريإلا باب يف

:"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا " :١ رطسلا

نع ةددحملا موسرلا نم اهريغو ةيطفنلا ةواتإلا نم%١–
،عيرشتلا قيرط

،ىرخألا تامهاسملا وأ  دراوملا عيمج–

يذلا2٠٣–١٣١ مقر صاخلا صيصختلا باسح ديصر–
تاـقاـطـلاو ةـقاـطـلا يف مـكـحـتـلـل ينـطوـلا قودـنصلا" هــناوــنــع
ربمسيد١٣ خــيراــت يف طوــبضملا ،"ةــكرـــتشملاو ةددـــجـــتملا

.٥١٠2 ةنس

:"ةقاطلا يف مكحتلا" :٢رطسلا

،ةلودلا تاناعإ–

،ةقاطلل ينطولا كالهتسالا ىلع مسرلا دئاع–

،ةقاطلل ةكلهتسملا ةزهجألا ىلع موسرلا دئاع–

مكحتلاب قلعتملا نوناقلا راطإ يف ةررقملا تامارغلا دئاع–
،ةقاطلا يف

راطإ يف ةحونمملا ةددسملا ريغ ضورقلا ديدست دئاع–
،ةقاطلا يف مكحتلا

،ىرخألا تامهاسملا وأ دراوملا عيمج–

يذلا2٠٣–١٠١ مقر صاخلا صيصختلا باسح ديصر–
طوبضملا ،"ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا" هناونع

،٥١٠2 ةنس ربمسيد١٣ خيرات يف

ءانتقال قبسملا ليومتلل ةهجوملا تاصصخملا عفد جتان–
،ةيوقاطلا ةيلاعفلاب ةطبترملا تازيهجتلاو ةزهجألا

.ةيوقاطلا ةيلاعفلا مسر جتان نم% ٠١–

: تاقفنلا باب يف

:"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا " :١ رطسلا

عيراشملاو تاطاشنلا ليومتل ةهجوملا تاصصخملا١.١
: ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا ةيقرت راطإ يف ةجردملا

تاـقاـطـلا رداصم نـم ءاـبرــهــكــلا جاــتــنإ عــيراشم١.١.١
،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ وأ/و ةددجتملا

رداصم نم ءابرهكلا جاتنإل ةهجوم تازيهجت ءارش2.١.١
تاقيبطتللو ،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ وأ/و ةددجتملا تاقاطلا
،ءابرهكلا جاتنإ ريغ ىرخألا

ةيبيرـــــجتلا تايلمــــــعلاو ةيــــجذوــــمنلا عيراـــــشملا١.١.٣
،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ وأ/و ةددجتملا تاقاطلاب ةقلعتملا

تاــــقاــطلاب ةقلعـــــتملا تاءافــــــكلا ةيمــــنت لاغـــــشأ١.١.٤
،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ وأ/و ةددجتملا



ـه١٤٤١ ماع نابعش٩١٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ليربأ٢ 22

تايجيتارتسالا ذيفنتو ريوطتب ةقلعتملا تاساردلا١.١.٥
وأ/و ةددجتملا تاقاطلا رداصم نم ءابرهكلا جاتنإل ةينطولا
،كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ

ةددجتملا ةقاطلا رداصم تاناكمإ نع بيقنتلا١.١.٦
ةلهؤملا عقاوملا ديدحتل اهمييقتو كرتشملا جاتنإلا مظن وأ/و
،ةددجتملا تاقاطلا رداصم نم ءابرهكلا جاتنإ تاطحم بيكرتل

فيلاــــــكتلا نع ضيوعـــــتلل ةهـــجوـــملا تاصــــصخملا١.١.٧
تاقاــــطلا رداـــصم نم ءابرهكلا جاــــتنإ نع ةــــجتانلا ةيفاـــــضإلا
.كرتشملا جاتنإلا ةمظنأ وأ/و ةددجتملا

:"ةقاطلا يف مكحتلا " :٢ رطسلا

جماــنرــب يف ةــجردملا عــيراشملاو تاـــطاشنـــلا لـــيومت١.2
: ةقاطلا يف مكحتلا

 : ةيوقاطلا ةيلاعفلا جمانرب يف ةلجسملا تاطاشنلا١.١.2

،ةيوقاطلا ةيلاعفلا تامالعو ريياعمو تايضتقم لاخدإ–

ةـيـقرـتـلاو مـيـلـعـتـلاو مالـعإلاو لاصتالاو سيسحـتــلا–
،ةقاطلا يف مكحتلا لاجم يف نيوكتلاو قيسنتلاو

،ةقاطلا يف مكحتلا لاجم يف ريوطتلاو ثحبلا–

ةيوقاطلا ةيلاعفلا نيسحت ةيغب نييعانصلا ةقفارم–
،يلحملا عينصتلا ةزهجأو تادعمل

ةيوقاطلا ةيلاعفلا تاناكمإ مييقت لاغشأو تاطاشن–
،تاطاشنلا تاعاطق فلتخم يف

،ةقاطلا يف مكحتلا قيسنتو طيشنت–

،ةقاطلا يف مكحتلا جمانرب ةعباتمو دادعإ–

،نييوقاطلا نيققدملا ةعباتمو رييست–

نم ةديفتسملا عيراشملا ةبقارمو ةعباتمو ةسارد–
ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا دراوم
،ةكرتشملاو

،ةقاطلا كالهتسا ىلع عيراشملا رثأ مييقت–

.اهرشنو اهرادصإو ةيوقاطلا ةيلاعفلا تارشؤم دادعإ–

: ةقاطلا يف مكحتلا جمانرب يف ةلجسملا عيراشملا2.١.2

،تايانبلا يف يرارحلا لزعلا–

،اهعيزوتو ءادألا ةيلاع حيباصملا لاخدإ–

،ءادألا ةيلاع ةيمومعلا ةرانإلا–

،يعامجلاو يدرفلا هايملل يسمشلا ناخسلا عيزوت–

لورتبلا زاغ دوقو ىلع لاغتشالل تارايسلا ليوحت–
،)c/NG( يعيبطلا زاغلا دوقوو )c/LPG( عيمملا

زاغلا دوقو ىلع لاغتشالل اهليوحتو تالفاحلا ءانتقا–
،)c/NG( يعيبطلا

تاـــــعاــــــطق عيــــــمــــج يف ءادألا ةـــــيلاــــع تادــــــعملا لاـــــــخدإ–
،تاطاشنلا

نيققدملا صخي اميف تارارقلا ذاختا ىلع ةدعاسملا–
،عيراشملا ىودجو نييوقاطلا

،ةيبيرجتلاو ةيجذومنلا تايلمعلا–

جمانرب يف ةلجسملا عيراشملل لاصتالا تالمح زاجنإ–
.ةقاطلا يف مكحتلا

تارامثتسالل ةحونمملا ةددسملا ريغ ضورقلا حنم2.2
جمانرب راطإ يف ةلجسملا ريغو ةيوقاطلا ةيلاعفلل ةلماحلا
.نيلماعتملل ةقاطلا يف مكحتلا

تايفيك ىلع ضورقلا هذه حنم رارق لمتشي نأ بجي امك
.اهليصحت

وأ كونبلا ىدل ةزجنملا ضورقلا ىلع تانامضلا حنم٣.2
،ةيلاملا تاسسؤملا ىدل

ةزهجألا ءانتقال قبسملا ليومتلل ةهجوملا تاصصخملا٤.2
.ةيوقاطلا ةيلاعفلاب ةطبترملا تادعملاو

خّرؤملا كرتـــــــــشملا يرازولا رارـــقلا ماـــــــكحأ ىغـــلت:٣ ةداملا
٦١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا عيبر22 يف

باسح يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا
قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–١٣١ مقر صاخلا صيصختلا
."ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

 ةقاطلا ريزو

باقرع دـمحم

ةيلاملا ريزو
ةيوار نامحرلا دبع

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

١٤٤١ ماع بجر لّوأ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةعباتم تايفيك ددحي ،٠٢٠٢ ةنس رياربف٥٢ قفاوملا

٢٠٣–١٣١ مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو
ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا

."ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو

–––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةقاطلا ريزوو

٦ يف خّرؤملا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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ةجحلا يذ٩ يف خّرؤملا٥٣2–٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو٥8٩١ ةنس تشغ٥2 قفاوملا٥٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،اهديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطتل ةلاكو

٥١ يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٩٤١–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا٥2٤١ ماع لّوألا عيبر٩2
،ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا جمانربلا دادعإ تايفيك ددحي

٩ يف خّرؤملا8١2–٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس وينوي8١ قفاوملا٤٣٤١ ماع نابعش
،ءابرهكلا جاتنإ عيونت فيلاكت ناونعب تاوالعلا حنم طورش

،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا2٠٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٧٣٤١ ماع رفص٠2

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٩١٣–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2 ةنس ربمسيد٣١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لّوألا عيبر لّوأ
مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا

ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–١٣١
اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو
،هنم٤ ةداملا

٩2 يف خّرؤملا8٩–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧١٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ةقثبنملا وأ ةددجتملا تاقاطلا جاتنإل ضورع بلط ءارجإ ددحي
ديوزتلل ةينطولا ةموظنملا يف اهجامدإو كرتشملا جاتنإلا نع
،مّمتملا ،ةيئابرهكلا ةقاطلاب

عيبر22 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا8٣٤١ ماع لوألا

مـقر صاخلا صيصخـتـلا باسح مـيـيـقـتو ةـعـباـتــم تاــيــفــيــك
ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–١٣١
،"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو

لّوأ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر
صيصختلا باسح يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق
مكحتلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–١٣١ مقر صاخلا

،"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف

: يتأي ام نارّرقي

موــــسرــــملا نم٤ ةداـــــملا ماـــــكــــحأل اقيـــــبــــطت : ىلوألا ةداملا
٧٣٤١ ماع لّوألا عيبر لّوأ يف خّرؤملا٩١٣–٥١ مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنـــس ربـــمـــــسيد٣١ قفاوملا

صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا
مكحتلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–١٣١ مقر صاخلا

بلص يف ىعديو ،"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف
."قودنصلا" صنلا

لوألا لصفلا

كرتشملا جاتنإلاو ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف

جاـــتــــنإلاو ةددــــجــــــتملا تاــــقاــــطلا صـــخي امـــــــيف :٢ ةداملا
١رطسلا تاقفنلا يف ةددحملا تاصصخملا هجوت ،كرتشملا

كرتشملا يرازولا رارقلا نم2 ةداملا يف "ةددجتملا تاقاطلا"
تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا٠2٠2 ةنس رياربف٥2 يف خّرؤملا

مــقر صاـــخلا صيــــصخـــتلا باـــســــح يف ةلـــجـــسملا تاقـــــــفـــــنلاو
ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–١٣١
: ليومتل ،"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو

نـم ءاـبرـهـكـلا جاـتـنإ نـع ةجتاـنـلا ةـيـفاضإلا فـيـلاــكــتــلا–
،كرتشملا جاتنإلا وأ/و ةددجتملا تاقاطلا رداصم

ةيفاضإلا فيلاكتلا ريغ ىرخألا عيراشملاو تاطاشنلا–
ةددجتملا تاقاطلا رداصم نم ءابرهكلا جاتنإ نع ةجتانلا

.كرتشملا جاتنإلاو

ليومتل ةهجوملا تاصصخملا نم ديفتسملا:٣ ةداملا
رداصم نم ءابرهكلا جاتنإ نع ةجتانلا ةيفاضإلا فيلاكتلا
مربأ يذلا لماعتملا وه ،ةكرتشملا وأ/و ةددجتملا تاقاطلا

اقبط نيجتنم ةدـع وأ دــــحاو جـــتـــنــــم عم ءاـــبرهـــكلا ءارـــش دـــــقع
8٩–٧١ مقر يذيفـــــنتلا موــــسرملا نم2٤و22 نيـــتداـــملا ماكحأل
رياربف٦2 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا

.هالعأ روكذملاو٧١٠2 ةنس

نأ ،هالعأ٣ ةداملا يف روكذملا لماعتملا نكمي:٤ ةداملا
ةجتانلا ةيفاضإلا فيلاكتلا ناونعب اضيوعت هحنمل ابلط مدقي
.ةكرتشملا وأ/و ةددجتملا ةقاطلا رداصم نم ءابرهكلا جاتنإ نع

نأ بجيو .ةقاطلاب فلكملا ريزولا ىلإ بلطلا اذه لسري
جتنم عم ءارشلا دقعل لصألا قبط ةخسنب بلطلا اذه قفري
خّرؤملا8٩–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط ،ءابرهكلا

٧١٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2  يف
.هالعأ روكذملاو

ادحاو ارهش زواجتي ال لجأ يف لماعتملا بلط مييقت متي
.هعاديإ خيرات نم )١(

مــــهلوـــبـــــق مت نــــيذلا نيلماعــــتملا ةمئاــق ددـــــحت :٥ ةداملا
ةجتانلا ةيفاضإلا فيلاكتلا ناونعب ضيوعتلا نم ةدافتسالل
،ةكرتشملا وأ/و ةددجتملا ةقاطلا رداصم نم ءابرهكلا جاتنإ نع
.ةقاطلاب فلكملا ريزولا فرط نم

ءارشلا دوقع عوضومو عيراشملا ىلإ ةمئاقلا ريشت امك
.نيينعملا نيجتنملاو
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يف روكذملا ضيوعتلا غلبم عفدو باسح متي:٦ ةداملا
نم٠١ ةداــملا يف ةددـــحملا تايفـــيكلا بـــسح ،هالــــعأ٤ ةداـــــملا
ماع نابعش٩ يف خّرؤملا8١2–٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس وينوي8١ قفاوملا٤٣٤١

كلت ريغ عيراـــــشملاو تاطاــــشنلا صـــخي امـــــيف:٧ ةداملا
نم ءابرهكلا جاتنإ نع ةجتانلا ةيفاضإلا فيلاكتلاب ةينعملا

فلكملا ريزولا ددحي ،ةكرتشملا وأ/و ةددجتملا ةقاطلا رداصم
: ررقم بجومب ةقاطلاب

يف ةـلـجسملا عـيراشملاو تاـطاشنـلا ذــيــفــنــت تاــيوــلوأ–
،ةكرتشملا وأ/و ةددجتملا تاقاطلا جمانرب راطإ

ةئف صخي اميف قودنصلا ايازم حنم ريياعمو طورش–
ةددجتملا تاقاطلا جمانرب يف ةلجسملا عيراشملاو تاطاشنلا

،ةكرتشملا وأ/و

،اهفقسو ةيوئاملا اهتبسن ىوتسم اذكو ايازملا عاونأ–
.ةيلاملا ةرازو يأر ىلع لوصحلا دعب

ةرازول ينورــــتكلإلا عـــــــقوـــملا يف ايوـــــنس رشــــــني:٨ ةداملا
ةلجسملا عيراشملاو تاطاشنلا عاونأو يداملا ىوتحملا ةقاطلا

تاصصخم عوضوم ،ةددجتملا تاقاطلا جمانرب راطإ يف
.ليومتلا يف ةمهاسملا ةلودلا

هاـــجت ةقاــــطلا ةرازو فرــــــط نم تاوــــعد قلــــطت :٩ ةداملا
تاحرـــــتقم لابقـــــتسا لجأ نم ماـــمتــــهالا ءادبإل نيـــــلماـــعـــتملا
روكذملا جمانربلا راطإ يف ةلجسملا عيراشملا وأ/و تاطاشنلا

.هالعأ8 ةداملا يف

فيلاكتلاو عاونألا مامتهالا ءادبإ تاوعد ددحت نأ بجي
تايوتحم وأ/و عيراشملاو تاطاشنلا تاردقو ةيعجرملا
،ةقفاوملا ةمهاسملل ىوصقلا تايوتسملا اذكو تاساردلا
.قودنصلل

تاـطاشنـلا قودـنص تاــناــعإل ةــيــلــهألا ددحت:٠١ ةداملا
يتلا مامـــــتهالا ءادـــــبإ ةوـــــعدل ةجيتن ،ةـــحرتـــقملا عيراــــشملاو
يف ةريخألا هذه ةمهاسم ىلع ادامتعا ،ةقاطلا ةرازو اهتقلطأ
،اهذيفنت ةدمو ،ةكرتشملا وأ/و ةددجتملا تاقاطلا ةيقرت
.ةبولطملا ةناعإلا غلبمو اهعقومو

ةفلكملا ةرازولا حلاصم ىدل تافلملا عدوت :١١ ةداملا
: ةيتآلا رصانعلا ىلع نمضتتو ،ةقاطلاب

،ةناعإلل ديفتسملا بلط–

،ةيصخشلا تامولعملا لك عم ديفتسملا ميدقت–

جئاتنلاو ةرطسملا فادهألاو عورشملا وأ طاشنلا ميدقت–
،ةعّقوتملا

،عورشملا وأ طاشنلا ذيفنت تايفيكو ةمانزرو لجأو ناكم–

ةعيبط اذكو عورشملا وأ طاشنلا ةفلكتل لصفم ريدقت–
.ةبولطملا ةدعاسملا غلبمو

ميـــيقت مـــــــتي ،مامــــتهالا ءادـــــبإ تاوـــعدل ةجـــــيتن:٢١ ةداملا
ةيلهألا ريياعم ساسأ ىلع عيراشملا وأ تاطاشنلا تاحرتقم
.اقبسم ةددحملا

عيراشملاو تاطاشنلا ةمئاق عضو ىلإ مييقتلا اذه يدؤي
١ رطسلا ،تاقفنلا يف ةددحملا قودنصلا تادعاسمل ةلهؤملا

كرتشملا يرازولا رارقلا نم2 ةداملا،"ةددجتملا تاقاطلا"
ةنس رياربف٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر لّوأ يف خّرؤملا

يف ةـلـجسملا تاـقـفـنـلاو تادارــيإلا ةــمــئاــق ددــحــي يذــلا٠2٠2
" هـــناوــــــنع يذلا2٠٣–١٣١ مــــــقر صاــــخلا صيصختلا باسح
ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل يـــنـــطوـــلا قودــــنــــصلا

."ةكرتشملاو

لاــــمـــعألا ةـــــمئاق ىلع ةقاـــــــــطلاب فّلـــــكملا رــــيزولا قداـــــصي
.ةيلاملا ةرازو يأر ىلع لوصحلا دعب ،ةلوبقملا عيراشملاو

عيراشملاو تاطاشنلا نم نوديفتسملا غّلبي:٣١ ةداملا
ةرازو نيب ةيلاملا ةدعاسملا ةيقافتا ءاضمإ ضرغب ةلوبقملا
وأ/و مهتاـطاـــشن ليومت ذيـــــــفنت لجأ نم ،ديفتســــملاو ةـــــقاـــطلا

.قودنصلا نم مهعيراشم

ذيـــفنت تايـــــفــــــيك ،صوــــصــــخلا ىلع تايــــقاــــفتالا هذه ددـــــــحت
.ايازملا نم ةديفتسملا عيراشملا وأ/و تاطاشنلا زاجنإو

نامضب ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم موقت:٤١ ةداملا
يتلاو ،ةحونمملا تاناعإلا لامعتسا تايفيك ةبقارمو ةعباتم
تادنتسملاو قئاثولا لك نيديفتسملا نم بلطت نأ اهنكمي
.ةيرورضلا ةيبساحملا

يتلا تاـــــياغــــلل ّالإ ةحونـــــمملا ايازـــملا لمــــعتـــــستّ الأ بجي
.اهساسأ ىلع تحنم

يناثلا لصفلا

ةقاطلا يف مكحتلا لاجم يف

،ررقم بجومب ،ةقاطلاب فلكملا ريزولا ددحي:٥١ ةداملا
،اهديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطت ةلاكو حارتقا ىلع ءانب
: يتأي ام

نم ةديفتسملا عيراشملاو تاطاشنلا ذيفنت تايولوأ–
،قودنصلا ايازم

،قودنصلا ايازم حنم ريياعمو طورش–

ةبسنلا ثيح نم لخدتلا ىوتسم اذكو ايازملا عاونأ–
.ةيلاملا ةرازو يأر دعب ،ىصقألا دحلاو

ةعباتم ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ّىلوتت:٦١ ةداملا
،ةفصلا هذهبو .اهتبقارمو ةحونمملا ايازملا لامعتسا تايفيك
لك قودنصلا ايازم نم نيديفتسملا نم بلطي نأ نكمي
.ةيرورضلا ةيبساحملا تادنتسملاو قئاثولا
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تاطاشنلا زاجنإو ذيفنتو قيـبطت تايفيك ددحت:٧١ ةداملا
يف ةــــجردــــملا قودنــــصلا اـــيازـــم نم ةديــــفتـــــسملا عيراـــــشملاو
رارقلا نم2 ةداملا ،"ةقاطلا يف مكحتلا"2رطسلا ،تاقفنلا
قفاوملا١٤٤١ ماع بجر لّوأ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا

تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا٠2٠2 ةنس رياربف٥2
يذلا2٠٣–١٣١ مقر صاخلا صيصختلا باسح يف ةلجسملا

تاـقاـطـلاو ةـقاـطـلا يف مـكـحـتـلـل ينــطوــلا قودــنصلا" هـناوـنـع
نمض ،نيديفتسملا تايلوؤسم اذكو ،"ةكرتشملاو ةددجتملا
ةرازولاو قودنصلا ايازم نم ديفتسملا نيب ةمربم ةيقافتا
وأ اهباسحل فرصتلل ةلوخملا ةئيهلا وأ ةقاطلاب ةفلكملا
.ةقاطلاب فلكملا ريزولا نم ةلكوملا

ميدقت ىلع ءانب نيديفتسملل ةيلاملا تاناعإلا عفد متي
.قودنصلا فرصب رمآلا فرط نم ةاضمم حنملا تاررقم

قودنصلا ايازم ىلع لوصحلا تابلط لسرت:٨١ ةداملا
ةفلكملا ةرازولا ىلإ ،تامولعملا لك يفوتسي فلمب ةقفرم
.ةقاطلاب

تحت ،اهديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطت ةلاكو عضت
تاــــيوـــتحم حــــضوت ةرامتــــــــسا ،تابـــــــــــــلطلا باــــحــــصأ فرــــــصت
.اهميدقت بجاولا قئاثولا صئاصخو

ةروكذـــــملا عيراـــشملل قـــيســـنتلا لاــــمـــــعأ دهـــــعت :٩١ ةداملا
رارقلا نم2 ةداملا يف ةجردملا ،2.٤و2.٣و2.2و2.١.2 طاقنلاب
٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر لّوأ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا

تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا٠2٠2 ةنس رياربف
يذلا2٠٣–١٣١ مقر صاخلا صيصختلا باسح يف ةلجسملا

تاـــــقاــطلاو ةقاــــطلا يف مكــــحتلل ينـــطولا قودـــنصلا" هـــــــــناوــنع
ةقاطلا مادخـــتسا ريوـــطت ةلاكو ىلإ ،"ةكرتــــشملاو ةددـــجـــتملا

ةفلكملا ةرازولا نيب ةيقافتا عوضوم نوكتو ،اهديشرتو
.اهديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطت ةلاكوو ةقاطلاب

،اهيلع عّقوم فرط لك تامازتلاو ءابعأ ةيقافتالا هذه ددحت
ريوطت ةلاكو تامدخ ةأفاكم ىوتسم ،صوصخلا ىلع حضوتو
.اهديشرتو ةقاطلا مادختسا

،اهديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطت ةلاكو تامدخ ضيوعت متي
.ةفلكتلا رعس ساسأ ىلع

ةروــــــكذـــملا عيراــــشملل قيســـنتلا لامعأ دهــــــــعت:٠٢ ةداملا
كرتـــشملا يرازولا رارقلا نم2 ةداملا يف ةجردملا2.١.١ طاـقــنلاب
٠2٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر لّوأ يف خّرؤملا
باــــسح يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا
قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–١٣١ مقر صاــــخلا صيـــصـــــــختلا
،"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا

عوضوم نوكتو ،اهديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطت ةلاكو ىلإ
مادختسا ريوطت ةلاكوو ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولا نيب ةيقافتا
.ايونس ،اهديشرتو ةقاطلا

اقفو ةلودلا ةباقرل ةحونمملا ايازملا عضخت:١٢ ةداملا
نكمي الو ،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا تاءارجإلل
.اهلجأل تحنم يتلا تاياغلل ّالإ لمعتست نأ

نم ةلّومـــــــملا عيراــــشملاو تاــــطاـــشـــــنلا ددـــــحت:٢٢ ةداملا
هيف ددحتو ،ةقاطلا ةرازو هدعت لمع جماـــــــنرب يف ،قودنــــصلا
.زاجنإلا لاجآ اذكو ةرطسملا فادهألا

،قودنصلا اذه ةعباتم راطإ يف ،ةيلاملا ةرازو ىلإ لسري
: يتأي ام

ضورقلا ىلع تاديدستلاو تامازتلالل ةيلصف ةيعضو –١
كلذو ةيمقرو ةيقرو مئاعد ىلع ،ةيلام ةنس لك نع ةحونمملا

كرتشملا يرازولا رارقلا يف ةددحملا قودنصلا ةمئاق بسح
٠2٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر لّوأ يف خّرؤملا
باسح يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا
قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–١٣١ مقر صاخلا صيصختلا
"ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا

،ةقاطلا ريزو تاررقم قفو ةلصفملا ةمئاقلا بسح ةفنصملاو
: حيضوت عم

،نيديفتسملا ددعو طاشنلا ةعيبط–

،طاشنلا ةئف بسح دمتعملا غلبملا–

،طاشنلا ةئف بسح ددسملا غلبملا–

.طاشنلا نم يقبتملا ديصرلا–

ناونعب ةررقملا ةزجنملا تاداريإلل ةيونس ةليصح –2
.قودنصلا اذه

ميدـــقتل ،ضرــــقلا نــــم طــــســــقل عـــفد لك عــــضــــــخي:٣٢ ةداملا
.هالعأ22 ةداملا يف ةروكذملا تاريربتلا

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:٤٢ ةداملا
٦١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا8٣٤١ ماع لّوألا عيبر22 يف

باسح يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا
قودنصلا" هناونع يذلا2٠٣–١٣١ مقر صاخلا صيصختلا
."ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا

ّةيمـــــــــسّرلا ةدــــيرــــــجلا يف رارــــــــقلا اذــــــــه رشـــــــــــني:٥٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر لوأ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

 ةقاطلا ريزو

باقرع دـمحم

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع
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ةراجتلا ةرازو

٣٢ قفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٦٢ يفخّرؤـــم رارـــق
ةــبسن دـــيدحت جهـــنـــم لـــعـــجـــي ،٩١٠٢ ةــنس رــبــمــفوــن
.ايرابجإ ،ةدبزلا يف ةمسدلا ريغ ةفاجلا ةداملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

٤2 يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نـــمضتملاو٩١٠2 ةـــنس سراــــم١٣ قـــــفاوملا٠٤٤١ ماـــع بـــجر
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيــفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
قــــلعتملاو٠٩٩١ ةـــــنس يفناج٠٣ قـــــفاوملا٠١٤١ ماـــــع بــــــجر
اــمـــيس ال ،مـــّمـــتملاو لّدـــعملا  ،شغـــلا عـــمـــقو ةدوـــجلا ةـــباــقرـــب
 ،هنم٩١ ةداملا

يف خّرؤملا٣٥٤-2٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
يذــــــلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قــفاوملا٣2٤١ ماــع لاّوــش٧١
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا82٣-٣١ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
٣١٠2 ةــنس رــبمتبس٦2 قــفاوــملا٤٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2
ةيامح دصق رباخملا دامتعا تاـيفيكو طورــش ددــحي يذـــلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

٠١ يف خّرؤملا2٦–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٧١٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

١2 يف خّرؤملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقــــــلا ىضتــــــقمبو –
قلعتملاو8٩٩١ ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٩١٤١ ماع نابعش
،كالهتسالل اهعضو تايفيكو ةدبزلل ةينقتلا تافصاوملاب

: يتأي ام ررقي

موــسرملا نـــم٩١ ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قـفاوملا٠١٤١ ماـــع بـــجر٣ يف خّرؤــــملا٩٣-٠٩ مـــقر يذيـــفنتلا

فدـــــهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠٩٩١ ةنس يفناج٠٣
ريغ ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحت جـــهنم لــــعج ىلإ رارـــقلا اذـــه
.ايرابجإ ،ةدبزلا يف ةمسدلا

ريــــغ ةـــفاـــجلا ةداـــملا ةبــــسن ديدـــحت لـــــــجأ نـــــــم :٢ ةداملا
شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارم رباخم نإف ،ةدبزلا يف ةمسدلا

جهنملا لامعتساب ةمزلم ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا

رمألا دنع ربخملا فرط نم جهنملا اذه لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع لوألا عيبر٦2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.٩١٠2 ةنس ربمفون

بالج ديعس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

 ريغ ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحـت جهنم
 ةدبزلا يف ةمسدلا

: قيبطتلا لاجم .١

ةداملا ةبسن باسحل ةيعجرملا ةينقتلا جهنملا اذه ددحي
 .ةدبزلا يف ةمسدلا ريغ ةفاجلا

: فيرعتلا .٢

ريغ ةفاجلا ةداملا ةبسنب ،جهنملا اذه موهفم يف ،دصقي
: ةمسدلا

لمعلا ةقيرط بسح ددحت يتلا داوملا نم يلتكلا ءزجلا
.جهنملا اذه يف ةنّيبملا

: أدبملا .٣

،ةدبزلا نم ةفّرعم ةلتك ءام رخبي –

رــــثــــيإ ةــــطساوــــب ةدــــبزــــلــــل ةـــــمسدـــــلا ةداملا صلـــــخـــــتست –
و ،لورتبلا

 .ةيقبتملا داوملا ةلتك ددحت –

ةرياطتم تابيذم مادختسا جهنملا اذه بلطتي: ةظحالم
ةــمزالــلا تاــطاـــيـــتـــحالا ذـــخأ بجـــي كلذـــل ،باـــهـــتـــلالـــل ةـــلـــباـــق
.تابيذملا هذه لامعتسا ءانثأ ةرطاخملاب ةقلعتملا

: فشاوكلا .٤

.طقف اهب فرتعم ةيليلحت ةيعون تاذ فشاوك لمعتست
ءارجإ دنع غلم١ قوفت اياقب فشاوكلا هذه كرتت ال نأ بجي
  .جهنملا اذه لحارم فلتخم بسح ةبرجتلا

م°٠٣ نيب ةروصحم نايلغ ةطقن وذ لورتبلا رثيإ٤.١
]٣HC)2HC(٣HC٣[  )enatneP( ناـــتــــــنـــبلا هـــــــــنع الــــيدـــــــب وأم°٠٦و

.م°٦٣ نايلغ ةطقنوذ

 :تازيهجت .٥

: يتأي ام اميس ال ،ربخملا يف ةلوادتملاتاودألا

ةقدبو غلم١ بيرقتب نزولا حمسييليلحت نازيم٥.١
.غلم١,٠  ـب ةراشإلا
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ةرارحلا تبثمب ةدوزم ،ةيوهت وذفيفجتلازاهج٥.٢
مــــــــجــــحلا يف م°2± م°2٠١ يف ةرارــــــحلا طــــبــــــض ىلـــــع رداــــق
.فيفجتلا زاهجل لمعتسملا

لثم مئالم ففجم لماعب دوزمةبوطرلا عزان زاهج٥.٣
رــــشؤــــمب فــــيفــــجتلا ثيدـــــح)ecilis ed leg(سيــــليـــــسلا مالــــــه
.ةبوطرلا

لكآتلل مواقم ندعمب وأ ججزملافزخلاب تالوسبك٥.٤
ملم٠٤و ملم٠2 نيب روصحم اهلوط ،ةبرجتلا طورش يف

.مم٠٧و مم٠٥ نيب روصحم اهرطقو

اـهـتاـماسم رـطـق ،سلـكـتـم جاـجزـبحيشرتلا ةـقـتوـب٥.٥
.صاصتمالا ةلجوح اذكو رتم وركيم٠٤و٦١ نيب روصحم

.ىّلـغم يئام ماّمح٥.٦

.يجاجزو ميقتسم جرلا زاهج٥.٧

: ةنّيعلا عاطتقا٦

تريغت وأ ةفلتم ريغ اقح ةلثمم ةنّيعلا نوكت نأ بجي
.نيزختلا وأ لقنلا ءانثأ

ءاطغب دوزم ماكحإب قلغم ءاعو يف ةنّيعلا ملتست نأ بجي
باـعـيـتسا ةردــق نوــكــت نأ بجــي ،ءاــمــلــل نادــقــف يأ يداــفــتــل
ةيلامجإلا ةعسلا يثلثو فصن نيب ةّنيعلا ألمت ثيحب ،ءاعولا
.ءاعولل

يف ماكحإب قلغم ءاعو يف ةبرجتلا ةنّيع ظفحت نأ بجي
.م°٤١وم°2 نيب ةروصحم ةرارح ةجرد

:ةبرجتلاةنّيعريضـحـت .٧

ماكحإبقلغمءاعويفةاوتحملاةبرجتلاةنّيعنخست٧.١
.م°٥٣ زواجتت ال ةرارح ةجرد ىلإ

ءاعو يف ةاوتحملا ةبرجتلا ةنّيع نخست ،نوهدلا لصفل
نيب روصـــحملا سناـــــجتلا ةرارح ةــــجرد ىتح ماــــــكحإب قلــــــغم
.م°٠٣و م٤2°

ىتـح قـلـغملاءاعولايفةاوتحملاةبرجتلاةنّيعجزمت
جرلا زاهج ةطساوب ءاوس( ةسناجتم ةلتك ىلع لوصحلا
بجـي .بلـحــتسمــلــل فــلــت يأ نود )يودــيــلا وأ يكــيــناــكــيملا
.ءاملا نادقف بنجتل تاطايتحالا لك ذاختا

ةادأ ةـطساوـب هــيــلــع جرــتو نزوــلا لــبــق ءاــعوــلا حــتــفــي٧.٢
تقولا نم ةرتــــــفل ةحطـــــسم ةقــــــعلم وأ ةقعلم : الثم .ةمئالم
.ناوث٠١ زواجتت ال

: لمعلا ةقيرط .٨

 : حيشرتلا ةقتوبو جرلا زاهجو ةلوسبكلا ريضحت٨.١

فيفجتلا زاهج يف ةعاس ةدمل )٥.٤( ةلوسبكلا ففجت٨.١.١
ةقتوبو )٥.٧(جرلازاهجعضويو .م°2٠١ ةـــطوـــبضم )2.٥(
.ةلوسبكلالخاد )٥.٥(حيشرتلا

يف حيشرتلا ةقتوبو جرلا زاهجو ةلوسبكلا دربت٨.١.٢
.نزولا ةفرغ ةرارح ةجرد يف )٥.٣( ةبوطرلل عزانلا زاهجلا

جرلا زاهجو ةلوسبكلا نزوت ،)٥.١( يليلحت نازيم ةطساوب
.)٠m( غلم١ بيرقتب حيشرتلا ةقتوبو

ةرارــــح ةـــجرد لــــصتل ةيــــفاك ةقـــيقد٥٤ اموـــــمع : ةظحالم
.نزولا ةفرغ ةرارح ةجرد ةلوسبكلا

زاهجو ةلوسبكلا نزوتو ،حيشرتلا ةقتوب بحست٨.١.٣
.)١m( غلم١ بيرقتب

عابتا نّيعتيف ،ةبرجتلا ةنّيع نم رثكأ مادختسا مت اذإ
.)حيشرتلا ةقتوبو جرلا زاهجو ةلوسبك( ءارجإلا سفن

: ةبرجتلا ةنّيع ريضحت٨.٢

ةلوسبكلا يف )٧.2( ةبرجتلا ةّنيع نم غ٥ يلاوح عضوت٨.٢.١
.)2m( غلم١ بيرقتب نزوتو

جرلا زاهجو ةبرجتلا ةنّيع عم ةلوسبكلا نخست٨.٢.٢
)٥.2( فيــــــــفـــــــجتلا زاهـــــــج يف ،لـــــقألا ىلع ،ةعاـــــس٥١ ةدـــــمل
.م°2٠١ يف ةـــطوبــــضم

ةـــنـــّيـــع عـــم ةــــلوسبــــكــــلا نيخست نــــكــــمــــي ،كلذ نــــع اًضوــــع
عم ،ابـــيرقت ةقــــيقد٠٣ ةدــــمل )٥.٦( يئاــــــم ماّمح يف ةـــبرـــجــــتلا
راخبل ةلوسبكلا عاق نم ربكألا ءزجلا ضيرعت ىلع صرحلا
ةدمل رارمتساب ةبرجتلا ةنّيع جرت .ىّلغملا يئاملا مامحلا
عضوــت كلذ دــعــب ،يجاــجزــلا جرــلا زاــهــج ةـــطساوـــب نيخستـــلا
فيفجتلا زاهج يف ةقيقد٠٣ ةدمل ةبرجتلا ةنّيعو ةلوسبكلا
.م°2٠١  يف ةطوبضم )2.٥(

ةرارح ةجرد يف ةبرجتلا ةنّيعو ،ةلوسبكلا دّربت٨.٢.٣
.طسولا

: ديدحتلا٨.٣

ةبرجتلا ةّنيعل )٤.١( لورتبلا رثيإ نم للم٥١ فاضي٨.٣.١
ربكأ لصفي .بيرـــــــقتلاب م°٥2 ةرارح ةجرد يف ةلوسبكلا يف

ةلوسبكلا عاق وأ ناردج يف ةدوجوملا اباقبلا نم نكمم ردق ددع
ةـقـتوـب يف بيذملا لـقـنـي .يجاــجزــلا جرــلا زاــهــج لاــمــعــتساــب
.صاصتمالا ةلجوح لخاد بكسيو حيشرتلا
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عـــــبرأل )8.٣.١( يف ةنّيبـــــملا لمعلا ةقيرـــــط ىرـــــجت٨.٣.٢
ةلوسبكلا ىلع ةمسدلا ةداملل رثأ يأ رهظي مل اذإ .تارم
كلذو حيشرتلا ةقتوب يف اياقبلا نم نكمم ردق ربكأ لقني
داعت ،ةمسدلا ةداملا نم راثآ تيقب اذإ .ةعبارلا ةيلمعلا ءانثأ

ةداملا رثأ ةلازإ ةياغ ىلإ  )8.٣.١( يف ةنّيبملا لمعلا ةقيرط
.ايلك ةمسدلا

رثيإ نم للم٥2 ـب حيشرتلا ةقتوب يف اياقبلا لسغت٨.٣.٣
.ابيرقتم°٥2 يف دربملا لورتبلا

يـــــــجاـــجزلاجرلازاهـــــــجوةـــغراـــفةلوــــسبكلافــــفجت٨.٣.٤
)٥.2( فيفجتلا زاهج يف ةقيقد٠٣ةدملحيشرتلاةقتوبو
.م°2٠١ يف ةطوبضم

ةقــــتوـــبو يـــجاـــجزلا جرلا زاهـــــجو ةلوـــســـبكلا دّرـــــبت٨.٣.٥
،طسولا ةرارح ةجرد ىتح ةبوطرلا عزان زاهج يف حيشرتلا

يجاجزلا جرلا زاهجو ةلوسبكلا غلم١ بيرقتب نزوت مث
.)٣m( حيشرتلا ةقتوبو

تاـيـلـمــعو )8.٣.٤( يف ةــنــّيــبملا فــيــفــجــتــلا ةــيــلــمــع داــعـــت
يف قرفلا ىدعــــــتي ال ىتـــــح ،هالـــــعأ روـــــكذــــــملا نزولاو ديربـــتلا
ةقتوبو جرلا زاهج عم ةلوسبكلل نييلاتتم نينزو نيب ةلتكلا
،ةريخألا ةلاحلا يفو .ةلتكلا دادزت ىتح وأ غم١ حيشرتلا

.ةلجسم ةلتك ىندأب ،تاباسحلل ،ظفتحي

: جئاتنلا نع ريبعتلاو باسحلا .٩

ىلع ةدبزلا يف ةمسدلا ريغ ةفاجلا ةداملا ةبسن نع ربعي
.ةيلتك ةيوئام ةبسن لكش

ةطساوبfnW ةمسدلا ريغ ةفاجلا ةداملا ةبسن بسحت
: ةيتآلا ةلداعملا

: ثيح

fnw:ةــنــّيــعــلــل ةــمسدــلا رــيـــغ ةـــفاجلا ةداملا ةـــبسن يه،
،ةيلتكلا ةيوئاملا ةبسنلاب اهنع ربعملا

٠m: ةقتوبو جرلا زاهج عم ةغراف ةلوسبكلا ةلتك يه
،حيشرتلا

١m: جرلا زاهج عم ةغراف ةلوسبكلا ةلتك يه،

2m: ةـلوسبـكـلاو ةـبرـجـتـلـل ةـعـطـقـتملا ةـنــّيــعــلا ةــلــتــك يه
،فيفجتلا لبق جرلا زاهجو

٣m: زاهجو اياقب ىلع يوتحت يتلا ةلوسبكلا ةلتك يه
.فيفجتلا دعب حيشرتلا ةقتوبو جرلا

.مارغلاب٣mو2mو١mو٠m نع رّبعي

.ةلصافلا دعب نيمقرب ةبرجتلا جئاتن ىلع رّبعي

: ةقدلا .٠١

 : ةيراركتلا٠١.١

نيتبرجت يتجيتن نيب قلطملا قرفلا زواجتي ّالأ بجي
ةداملا سفن ىلع جهنملا سفنب امهيلع لصحتم نيتلقتسم
للحملا سفن فرط نمو ربخملا سفن يف ةبرجتلل ةعضاخلا

 ،نمزلا نم ريصق لاجم يف تازيهجتلا سفن لامعتساب
.رثكألا ىلع ،تالاحلا نم%٥ يفو )ةلتكلا يف(%٥١,٠

: ةبرجتلا ةداعإ٠١.٢

نيتبرجت يتجيتن نيب قلطملا قرفلا زواجتي ّالأ بجي
ةداملا سفن ىلع جهنملا سفنب امهيلع لصحتم نيتلقتسم
نيللحم فرط نمو ةفلتخم رباخم يف ةبرجتلل ةعضاخلا

)ةلتكلا يف(%٥2,٠ ةفلتخم تازيهجت لامعتساب نيفلتخم
.رثكألا ىلع ،تالاحلا نم% ٥ يفو

= fnW
m3 - m0
m2 - m1

× 100 %
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