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،ةياقولل ةينطولا جماربلا يف ةدراولا ةينالديصلا داوملا–

ناطرسلا ةمواقمل ةينطولا جماربلا يف ةدراولا ةيودألا–
،اديسلاو

،لاصمألاو تاحاقللا : ةيعانملا ةيودألا–

،ةيعاعشإلا ةيودألا–

.تاقايرتلا–

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

قــــــفاوـــــملا٢٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــمـــــج١١ يفخرؤــــم رارق
سيــئر نييــعــت نــمضتــي ،0٢0٢ ةــنس رــبــمسيد6٢
ةكرتشملا  ةيـــعاــــطــــقلا ةيداـــصتـــقالا  ةـــنـــــجللا ءاضعأو
.ةيودألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم رارق بجومب
نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت نّيعي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد62
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا623-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

ماهم نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع
اهليكشتو ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجّللا

اهتدم ةدهعل ةنجّللا ءاضعأو سيئر ،اهريسو اهميظنتو
: يتأي امك ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

ةعانصلاب فلّكملا ريزولا نع لثمم ،لاسك اضر دّيسلا–
 ،اسيئر ،ةينالديصلا

فلّكملا رــــــيزولا نع ةلـــــثمم ،يروــــصنم ةيداهلا ةدّيـسلا–
 ،ةحصلاب

ةيلاملاب فلّكملا ريزولا نع ةلثمم ،يمليد ةحيتف ةّديسلا–
 ،)كرامجلل ةماعلا ةيريدملا(

لمعلاب فلّكملا ريزولا نع لثــــــــمم ،ماوـــــه يزوـــف دّيـــــسلا–
 ،يعامتجإلا نامضلاو

 ،ةراجتلاب فلّكملا ريزولا نع ةلثمم ،يواد ةمسب ةّديسلا–

داوملل ةينطولا ةلاكولا ةلثمم ،سوــــماد ةيمـــس ةدّيـــــــسلا–
،ةينالديصلا

ةيزكرملا ةيلديصلا نع ةلثمم  ،يفونش ةنيسح ةدّيسلا–
 ،تايفشتسملل

تانيمأتلل ينطولا قودنصلا لثمم  ،ينينرف قراط ّديسلا–
 ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

،ينالديصلا داصتقالا يف ةريبخ ،لبيده ميرم ةدّيسلا–

 .يحصلا داصتقالا يف ريبخ  ،ساط دمحا دّيسلا–

قــــــــــفاوملا٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١١ يف خرؤملارارق
ديدحـت تاءارجإ نمـــضتي ،0٢0٢ ةنــــس ربـــمــــسيد6٢
ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا فرط نم ةيودألا راعسأ
.ةيودألل ةكرتشملا

––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش81 يف خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمب–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2قفاوملا93٤1
 ،هنم٤32 ةداملا اميسال ،ممتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤــــــملا٠91–91 مقر يذيفــــنتلا موــــــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3 يف

،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

خرؤملا172–٠2 مـــــقر يذيـــــفـــنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11 يف
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

خرؤـــــــــــملا٥23–٠2 مقر يذـــــــيــــفنـــتلا موــــسرملا ىـــضــــــــتقمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف

 ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قلعتملاو

يف خرؤـــــملا623–٠2 مــــقر يذيـفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
ةـــــيودألل ةكرتــــــشملا ةيــــعاــــــطقلا ةيداــــصتقالا ةنــــــــجللا ماـــــــهـــــم
،هنم2 ةداملا اميس ال ،اهريسو اهــميـــظـــنتو اهليـــكـــشتو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم2 ةداـــملا ماـــكـــحأل اقــيـــبـــطت: ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا623–٠2 مقر يذيفنتلا
ةنجللا ماهم نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوـــملا
اهميظنت و اهليكشتو ةيودألل ةكرتشملا  ةيعاطقلا ةيداصتقالا

ةيودألا راعسأ تاءارجإ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهريسو
يتلا ،ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا فرط نم
."ةنجللا" صنلا بلص يف ىعدت

 لوألا لصفلا

 ةماع ماكحأ

،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا ءارجإلا قبطي:٢ ةّداملا
عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا راعسأ ىلع ةنجللا فرط نم
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ةنياعملا نحشلا راعسأو ايلحم ةعنصملا ةيودألل ةبسنلاب
ةداعإو ليجستلل ةعضاخلا ةدروتسملا ةيودألل ةرخابلا ىلع
وأ ةدايزلاب راعسألا يف ريغت لك دنعو ،يسامخلا ليجستلا

.ناصقنلاب

جورــــخلا دنـــع لزانــــتلا رعس ديدـــحت ءارجإ ذــــــخأي:٣ ةّداملا
ةبسن نابـــســـحلا يف ايلحم ةعنــــــــصملا ةيودألل عنصملا نم
.جامدإلا

نم يئاهن جتنم عينصت تايلمع ةلسلس جامدإلاـب دصقي
اذكو ،ايلحم ةعنصم ةزهجأ نم ءازجأو تانوكم لاخدإ لالخ
يجيردتلا عفرلاب حمست ،ةلصلا تاذ  ةسدنهلاو ،ةينقت تامدخ

تاجتنملا ريدصتو ةفاضملا ةميقلا ةدايزو ميقلا ةلسلس يف
.اهنع ةجتانلا ةينالديصلا

نيعب ذخألا عم ،ةيتآلا ةغيصلا قفو جامدإلا ةبسن بستحت
: ةيودحولا جاتنإلا ةفلكت رابتعالا

ةميق ،مسرلا باستحا نود ةدحولا جاتنإ ةفلكت: و إ ت–
،جاتنإلا ءابعأو ةدروتسملاو ةيلحملا تامدخلاو داوملاو تاجتنملا

ةدروتسملا داوملاو تاجتنملل ةدحولا ةفلكت: م م مو ت–
ةدروتسملا تاجتنملاو داوملا ةميق ،مسرلا باستحا نود ةكلهتسملا

ةكلهتسملا ةدروتسملا تامدخلل ةدحولا ةفلكت: م مخ و ت–
.ةدروتسملا تامدخلا ةميق ،مسرلا باستحا نود

داوملل ةينطولا ةلاكولل ءاودلا رعس حارتقا لسري :٤ ةّداملا
ةبيكرتل ةيليصفت ةقاطب نمضتي فلم لكش يف ةينالديصلا

 : اميس ال ،حارتقالا اذه رربت يتلا قئاثولا اذكو ،ءاودلا رعس

ّعنصملا جوتنملل جامدإلا ةبسن باسحل ةيليصفت ةقاطب–
،ايلحم

تاجوتنملل ةنراقملا لودلا يف جوتنملا سفنل ةقبطملا راعسألا–
،ةدروتسملا

يداصتقالا–ينالديصلا مييقتلا وأ ةيداصتقالا تاساردلا لك–
،بلطلا  عوضوم جوتنملاب طبترملا

)٥( سمـــــخلا لالخ تاعـــيبملا تايـــمكل ةيليــصفت ةقاطب–
.ليجستلا ررقم ديدجتل ةبسنلاب ةريخألا تاونس

ةقاطــبلا اذكو رعــــسلا ةبـــيكرـــتل ةيليـــصــــفتلا ةقاــــــطبلا ددحت
فلــــكملا ريزولا نــــم ررقــــمب جاـــمدإلا ةبسن باســــحل ةيليصفتلا

 .ةينالديصلا ةعانصلاب

رايعم ساسأ ىلع ،ءاودلا رعسل حارتقا سردي :5 ةّداملا
 : ةيتآلا ريياعملا نم رثكأ وأ

،جامدإلا ةبسن–

قوسملا يجالعلا  فنصلا سفن نم ةيودألا رعس ةنراقم–
،ينطولا ىوتسملا ىلع

قوسملا يجالعلا  فنصلا سفن نم ةيودألا رعس ةنراقم–
،يلودلاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع

،رئازجلا يف ةعّقوتملا تاعيبملا تايمك–

،ةيداصتقالا– ةينالديصلا وأ/و ةيداصتقالا تاساردلا–

ديدــــجت ةلاـــح يف رئازــــجلا يف ةققـــحملا تاعيــــبملا تايمك–
،ليجستلا ررقم

.ةنراقملا نادلبلا يف ةققحملا تاعيبملا تايمك–

ىلع ةنجللا لاغشأ لالخ دمتعملا فرصلا رعس ديدحت متي
رهشلا نم لمع موي لوأ يف دمتعملا رانيدلا عيب رعس ساسأ
عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس ديدحت موي رهشل قباسلا
فرط نم ددحم وه املثم ءاودلل ةرخابلا ىلع نحشلا رعس وأ
.يرئازجلا كنبلا

يلودلاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةنراقملا نادلبلا ةمئاق ددحت
 .ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقمب

ميـــيــــقت ءاودلا رعــــس ديدـــحت نابســــحلا يف ذـــــخأي:6 ةّداملا
يذلا ةينالديــصلا ةيداـــصتــــقالا وأ /و ةــــيداـــصتقالا تاــــساردلا

ةعانصلاب فلكملا ريزولل ةصتخملا حلاصملا قيرط نع متي
ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ مييقتلا اذه جئاتن لسرت .ةينالديصلا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

تامولعم بلطت ،تاظحالم تاساردلا هذه ريثت امدنعو
 .ةينعملا ةينالديصلا ةسسؤملا نم ةيفاضإ

فرط نم اهل مدقي فلم لك يف ةنجللا لصفت:٧ ةّداملا
نمضتملاو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا

ةداملا يف اهيلع صوصنملا ءاودلا رعس حارتقا تاسارد جئاتن
.راطخإلا خيرات نم اموي )٠3( نيثالث زواجتي ال لجأ يف ،هالعأ٥

ءاودللةرخابلا ىلع نحشلا رعس نوكي نأ بجي :٨ ةّداملا
ارعس لقأ ،دروتسملا لثامملا يجالعويبلا ءاودلل وأ سينـــجلا

يجالعويبلا وأ يعجرملا صاصتخالا نم ،لقألا ىلع %٠3 ةبسنب
.هليجست دنع ددحملا يعجرملا

نكمي ،ةيودألا رفوت نامضل وأ ةيداصتقا بابسألو هنأ ريغ
حارتقا ىلع ءانب اذهو %٠3 نم لقأ قراف ةبسن دامتعا ةنجلل
 .ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا

حرتقملا ءاودلا رعس ناك اذإ رعسلا دامتعا متي:٩ ةّداملا
اقباـــس دمــتـــعـــملا نراـــقــــملا ءاودـــــلل ىـــندألا رعـــسلا يواــــسي وأ لقـــي
لماحلاو رئازـــــجلاب قوـــسلا يف عوـــضوملاو ةنـــجللا فرــــط نم
.ميدقتلاو ةعرجلاو لكشلاو ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا سفنل

= جامدإلا ةبسن

))ر إ د(م مخ و ت +)ر إ د( م م م و ت( – )ر إ د(و أ ت
)ر إ د(ريدصتلا ةبسن +00١ ×

)ر إ د(و إ ت

00١ × ةنسلا يف ريدصتلل ةهجوملا تادحولا ددع

 ةنسلا يف جتنتس يتلا تادحولل يلامجإلا ددعلا
= ريدصتلا ةبسن
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ثلاثلا لصفلا

 دروتسملا ءاودلا رعس

جراخءاودلل ةرخابلا ىلع نحشلا رعس ددحي:5١ ةّداملا
 : ىندألا رعسلل اقفو ةيعجرملا ةنّودملا

يف ةقبــــــطملا موـــسرلا باســـتحا نودب عينــــصت راعــــسأل–
،يلودلاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع ةنراقملا لودلا

نادلبلا نع افلتخم ناك اذإ أشنملا دلب يف ءاودلا رعسل–
.ةنراقملا

ددحي ةنراقملا نادلبلا نم يأ يف اقوسم ءاودلا نكي مل اذإ
ىندألا رعسلل  اقفو ددحي ءاودلل  ةرخابلا ىلع نحشلا رعس
نادلبلا يف ةقبطملا موسرلا باستحا نودب عينصتلا راعسأل
ءاودلا اهيف نوكي يتلاو ليجستلا فلم يف اهب حرصملا

.ايلعف اقوسم

رعس ددحي ،هالعأ8 ةداملا ماكحأب لالخإلا نود:6١ ةّداملا
اقفو ،لثامم يجالع ويب وأ سينج ءاودل ةرخابلا ىلع نحشلا
ىلع ةقــــــــبــــطملاةرـــخاــــبلا ىلع نــــحـــــــشلا راعـــــسأل ىــندألا رـــــعسلل
.يلودلاو يميلقإلا ىوتسملا

عبارلا لصفلا

نوعطلاو ةلجسملا ةيودألا راعسأ ةعجارم

ةعنصملاو ةلجسملا ةيودألا راعسأ ةعجارم متت:٧١ ةّداملا
 : ةيتآلا تالاحلا يف ،ةدروتسملا وأ ايلحم

ليجستلا ررقمل يسامخلا ليجستلا ةداعإ بلط دنع–
،ةدروتسملا وأ ايلحم ةعّنصملا ةيودألل

ةبسنلاب ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و زئاح بلط ىلع ءانب–
،ةدروتسملا وأ ايلحم ةعّنصملا ةيودألل

وأ ةداـــــيزلاب ،ءاودلا رعــــس تايـــــــطـــعم يف رـــــــيـــيــــغت لـــك–
حلاصملا فرط نم نياعملا يلودلا ىوتسملا ىلع ناصقنلاب
ةيودألل ةبــــسنلاب ةينالديـــصلا ةعاـــنــــصلا ةرازول ةصـــتخملا
.ةدروتسملا

 : لالخ نم اميس ال ةعجارملا هذه رربت نأ بجي

،ةيسامخلا ةرتفلا لالخ تاعيبملا تايمك–

،ةسفانمللو قوسلل ةنراقملا ةساردلا –

رربي ةيسامخلا ةرتفلا لالخ هتظحالم تمت رييغت لك–
 .ناصقنلاب وأ ةدايزلاب ءاودلا رعس ةعجارم

ةداعإب  ةنجللا موقت ،فرصلا ةميق يف تاريغت ةلاح يف
اذهل اعبت ناصقن وأ ةدايز ةبسن قيبطتب راعسألا مييقت
ررقمب  ةددحملا تايفيكلل اقفو ةنسلا يف ةدحاو ةرم ريغتلا

.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم

حرتقملا دروتسملا وأ ايلحم جتنملا ءاودلا رعس دامتعا متي
هجوي ام دنع بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا فرط نم
.ريدصتلل ءاودلا اذه

رعس ةداهش ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا مّلست
 .بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملل ءاودلا

رـــــعـــــس دـــيدــــــحت ،ةجاـــحلا دنـــع ةنــــــــجلل نكــــمي :0١ ةّداملا
ةرخابلاىلع نحشلا رعس وأ عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا
يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفو ددحملا رعسلا نم لقأ

ةينالديصلا ةسسؤملا نيب ةمربم دوقعل اقيبطت ،رارقلا اذه
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو عفدلا تائيهو

يناثلا لصفلا

 ايلحم عّنصملا ءاودلا رعس

عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس ددحي :١١ ةّداملا
عينصتلا راعسأ لدعمل اقفو ةينطولا ةنّودملا جراخ ءاودلل
لود  )٤( عبرأ ىوتسم ىلع قبـــطملا موـــسرلا باســــتحا نودب
تاءارجإلا بسح ،تايطعملا رفوتل اقفو ،لقألا ىلع ةنراقم
: ةيتآلا

ىلع موــــسرلا باـــســتـــــحا نودـــب عينــــصتلا رعــــس ةنراقم–
،يلودلاو يميلقإلا نييوتسملا

،يعجرملا صاصتخالا عم يعجرملا صاصتخالا–

،سينجلا صاصتخالا عم سينجلا صاصتخالا–

يجالعويب صاصتخا عم لثامملا يجالعويبلا صاصتخالا–
.لثامم

عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس ددحي :٢١ ةّداملا
لدعمل اقفو داريــــتسالل ايـــلوأ لـــجسمو ايلــــحم عنــــصم ءاودل
ةلوحملاو رئازـــــجلا يف ةقبــــطملا ةرخاــــبلا ىلع نحـــشلاراعــسأ
.يرئازجلا رانيدلل

عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعــس ددـــحـــي :٣١ ةّداملا
فيــــكم لدعـــمل اقــــفو ،يلـــــحملا عـــينـــصتلل ايــلوأ لـــجــــسم ءاودل

رئازجلا يف ةقبطملا عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا راعسأل
ةبسن تبثي نأ بجي .ةينطولا قوسلل اهتيطغت بسن بسح
.جامدإ ةبسن نسحأ قوفت وأ يواست جامدإ

ىلع ايلـــحم ةعّنـــصملا ةــيودألا زوــــحت نأ بـــجي:٤١ ةّداملا
.لقألا ىلع %٠3 جامدإ ةبسن

نكمي ،ةيودألا رفوت نامضل وأ ةيداصتقا بابسألو هنأ ريغ
حارــــتقا ىلع ءاـــنب %٠3 نم لــــــــقأ قرـــف ةبــــسن ديدـــحت ةنـــجلل
 .ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا
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نـم ةـيـلـيـمـكـتـلا تاـموـلـعملا لـك بلـطـت نأ ةـنـجـلـلا نــكــمــي
.ةينالديصلا ةسسؤملا

يسامــــخلا ليـــــجستلا ررقم ديدـــــجت بلـــط دـــــنـــع :٨١ ةّداملا
نم جورخلا دنع لزانتلا رعس ددحي ،ايلحم عّنصم ءاودل
نم جورخلا دنع لزانتلا راعسأ لدعمل اقفو ءاودلل عنصملا
لدعم بسح رئازجلاب قوسلا يف ةعوضوملا ةيودألل عنصملا

 .ةينطولا قوسلا ةيطغت بسنل فيكم

يسامخلا لــــيـــجســــتلا ررـــقم دـــيدـــجت بلـــط دــــنــــع:٩١ ةّداملا
اقفو ،ءاودلل ةرخابلا ىلع نحشلا رعس ددحي ،دروتسم ءاودل
قوسلا يف عوضوملاءاودلل ىندألا ةرخابلا ىلع نحشلا رعسل
.رئازجلاب

نحشلا رعس ددحي ،رئازجلا يف نراقم رعس بايغ ةلاح يف
باستحا نودب ،ىندألا عيــــنصتلا رعــــسل اقـــفو ةرخاــــبلا ىلع
يميلقإلا نييوتسملا ىلع ةنراقملا نادلبلا يف قبطملا ،موسرلا

.يلودلاو

ءاودللةرخابلا ىلع نحشلا رعس لثمي امدنع:0٢ ةّداملا
ىندألارعسلل ةبسنلاب رثكأ وأ %٠3 ةبسنب افالتخا دروتسملا

لودلا يف ةقبطملا موسرلا باستحا نودب عينصتلا راعسأل
ىلع نحشلا رعــــس ةعجارـــمب ماـــيقلا ةنـــجللا نكــــمي ،ةنراقملا
،ةعرجلاو لكشلاو ،ةيلودلا ةكرتــشملا ةيـــمســـتلا سفـــنل ةرخابلا

تاءارــــــجإلل اقــــفو لدعــــملا ةرخاــــبلا ىلع نحــــشلا رعــــس ددـــحي
.رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

داريـــتـــسالا جـــماـــنرب قالـــطنا دـــنع لدـــعملا رعـــــسلا يرسي
.يلاتلا يريدقتلا

تاضــــيفـــــختلا ةنـــجللا فرـــط نم دامــــتعا مـــتي:١٢ ةّداملا
ةحرتقملا ةدروتسملاو ايلحم ةّعنصملا ةيودألا راعسأل ةيعوطلا

.ةينالديصلا ةسسؤملا فرط نم

لكشت نأ يعوط ضيفختل اعبت ةددحملا راعسألل نكمي ال
.ايلحم ةعّنصملا ةيودألا راعسأ ديدحتل ةبسنلاب  انراقم

عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس ديدحت متي:٢٢ ةّداملا
رعسلا ةعجارم بلط دنع ءاودلل ةرخابلا ىلع نحشلا رعس وأ
تاءارجإلل اقبط ةينالديــــصلا ةســـسؤملا فرــــط نـــم ةداـــــيزلاب
.رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي:٣٢ ةّداملا
لــــــجأ يف ةينالديــــــصلا داوـــملل ةينـــــطولا ةلاكولا ىدل نعط ميدقت
.ةنجللا رارق غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3(زواجتي ال

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمج11 يف رئازــــــجلاب رّرح
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دمحاب نب لامج يفطل نامحرلا دبع
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قـــــفاوملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىدامج٢١ يفخّرؤـــــم رارـــــق
سيئر نيــــــيعت نمضــــتــــــي ،0٢0٢ ةـــنــــس ربــــمسيد٧٢
ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل ءاضعأو
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

––––––––––

2٤٤1 ماــــــــــع ىلوألا ىداــــمــــج21 يف خرؤـــــم رارـــــق بــــجوـــمب
ماــــــكـــحأل اقيـــبـــطت نّيعي ،٠2٠2 ةـــنس ربمـــــسيد72 قــــــــفاوــــملا
يف خرؤـــــــملا٤23-٠2 مقر يذيــــفـــــنتلا موــــسرـــملا نم٤ ةداـــــملا

٠2٠2 ةنـــس ربـــــمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
،ةيــــبــــطلا تامزلتــــسملا ىلع ةقداـــــصملا تايفيـــكب قلعــــتملاو
ةيبطلا تامزلتــــسملا ىلع ةقداـــصملا ةنـــجل ءاضـــعأو ســـــيئر
،تاوـــــنـس )3( ثالــــث ةدــــمل ،يرـــشــــبلا بـــــــطلا يف ةلمــــعتــــــسملا

: يتأي امك

ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،شاولع ريشب ّديسلا –
،اسيئر ،ةينالديصلا

فلكــــملا ريزولا نع ةلــثـــــمم ،قيدـــصوأ ةديــــشر ةدّيسلا –
،ةحصلاب

نمألل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم ،يجاهنص لامك دّيسلا –
،يحصلا

،ءايزيفلا يف ريبخ ،مومعز ناوضر دّيسلا –

،ءايميكلا يف ريبخ ،موغلش نابعش دّيسلا –

،ةيويحلا ءايزيفلا يف ريبخ ،راوزم نيساي دّيسلا –

ينطولا زكرملا ةلثـــمم ةريـــبخ ،نيرـــقوأ ةيدهـــــم ةدّيسلا –
،مومسلل

،تاسايقلا ملع يف ريبخ ،يليسم حبار دّيسلا –

ةظقيلل ينطولا زكرملا ةلثمم ،يلاغوف ةديعس ةدّيسلا–
،يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب

،ةلديصلا ملع يف ريبخ ،يلاسروب نــيمأ دـمـحـم دّيسلا –

.يويحلا بطلا يف ريبخ ،حابصم نب رمع دّيسلا –

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


