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٠٠ ٠٠3 8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

3٠٠ ٠٠ 2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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 ءاربخلا ةنجل يف ،ةيساسألا ةيودألا ةمئاق دادعإ تايفيك
 ةيودألا ةمئاق يف يأرلا ءادبإب ةفّلكملا تاصصختلا يددعتم
: ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالــث ةدــمل ،ةيــساــسألا

،ينطولا عافدلا ةرازو نع لثمم ،سلي نب بيجن –

 ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نع لثمم ،كيجيج اضر –
،يملعلا

،يعامتجالا نامضلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،ماوه يزوف –

 ةرازوب ةيجيتارتسالا ةظقيلاب ّفلكم ريدم ،لاسك اضر –
،ةينالديصلا ةعانصلا

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع ةلثمم ،يلاجح ةراص –

 داوــــملل ةيـــنــــطولا ةـــلاـــكولا نـــع لـــثــمم ،يروــصــنم لامـــك –
،ةينالديصلا

 صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملا نع ةلثمم ،يرفعج ةبيهو –
،يبطلا داتعلاو ةيودألا

،رئازجلاب روتساب دهعم نع لثمم ،فانخ ديعس –

 ةيزكرملا ةيلديصلا نع لثمم ،يجاود نيساي ناسح –
،تايفشتسملل

 تانيمأتلل ينطولا قودنصلا نع لثمم ،ةيدعس ميسن –
،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

 ينطولا قودنصلا نع لثمم ،ديعسوأ دنحم ديمحلا دبع –
،ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل

 ةيبطلا تايبدألل ينطولا سلجملا نع لثمم ،مزإ دـمحم –
،ءابطألل

 ةيبطلا تايبدألل ينطولا سلجملا نع لثمم ،بابش اضر –
،نانسألا ءابطأل

 تايبدألل ينطولا سلجملا نع لثمم ،ريداخ بيبح –
،ةلدايصلل ةيبطلا

،يبط سرامم ،شبيعد نيدلا رون –

،يبط سرامم ،زارف سايلا –

،ةيبط ةسرامم ،مورحوب ةراص –

،ةيبط ةسرامم ،ةشاب ةيضار مالحأ –

،ةيبط ةسرامم ،يماحش نيمساي –

،يئافشتسا يلديص ،يواكش نيمل دـمحم –

،يلديص ،رادغز دلاخ –

،ةيسنولاج ةينالديص ،هلـلا دبعوب ةيدان –

،ةلديصلا ملع يف ةصتخم ،لولهب ةيمس –

.ينالديصلا داصتقالا يف صتخم ،روازيم نيساي –

 ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،لاسك اضر دّيسلا نّيعي
.ةنجلل اسيئر ،ةينالديصلا

 دنع ينعملا عاطقلا يلثممب اقحال ةنجّللا ةليكشت مّمتت
.اهل نوعبتي يتلا ةطلسلا لبق نم مهنييعت

،قيثوتلاو ةيعبطملا تامدخلا زاجنإ –

 ،عامتجالا تاعاق اذكو اهجّردمو ةلاكولا تاحاسم راجيإ –
،تاسسؤملا تاعمجتو نييداصتقالا نيلماعتملا ةدئافل اميس ال

،ةسسؤملا لخاد ةينالعإ تاحاسم ريجأت –

 ةيقرولا لاصتالا لئاسو فلتخم يف تاكارتشا حنم –
،نييداصتقالا نيلماعتملا حلاصل ةيمقرلاو

 تاسسؤملا تاعمجت ءاشنإ راطإ يف تاردابملا ريطأت –
،ريدصتلل ةهجوملا بعُّشلا بسح

 نع ثحبلا يف نييداصتقالا نيلماعتملا ةقفارمو ريطأت –
.جراخلا يف قاوسألا

 ةروكذملا لاغشألاو تامدخلاو تاطاشنلا زجنت : ٣ ةداملا
 وأ تاقفص وأ تايبلط وأ دوقع ىلع ءانب ،هالعأ 2 ةداملا يف

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط تايقافتا

 وأ تاـــطاــشــنلا ةيدأـــتب قلعـــتي بلـــط لك مدـــقــــي : ٤ ةداملا
 ماعلا ريدملل ،هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا لاغشألاو تامدخلا
.”سكجلأ“ ةيجراخلا ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولل

 ،فرصلاب رمآلا لبق نم تاداريإلا ةنياعم متت : ٥ ةداملا
 نّيعملا بساحملا ليكو وأ بساحملا نوعلا لبق نم لّصحتو
.ضرغلا اذهل

 تامدخلاو تاطاشنلا ىلع ةجتانلا تادئاعلا عزوت : ٦ ةداملا
 ،اهزاجنإل اهفرص مت يتلا فيلاكتلا عاطتقا دعب لاغشألاو
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط

 ةقلعتـــملا تاقـــفــنلاو تادارـــيإلا لجـــست نأ بـــــجي : 7 ةداملا
 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاغشألاو تامدخلاو تاطاشنلاب
 قحلم لجس يف نّودتو ،ةينازيملا نع جراخ باب يف ،هالعأ 2
.ضرغلا اذهل حتفي

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ليرفأ9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 8 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

قيزر لامك

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو
 ليرفأ٥٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٤٢ يف خّرؤم رارق

 ءاربخلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس
 يف يأرــــــلا ءادــــبإب ةـــفّلكملا تاــصـــصــــخــتلا يددعــتم
.ةيساسألا ةيودألا ةمئاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر ٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،22٠2 ةنس ليرفأ

 خّرؤملا ٤22–12 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 31 ةداملا ماكحأل
 دّدحي يذلا 12٠2 ةنس ويام ٤2 قفاوملا 2٤٤1 ماع لاوش 21 يف
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