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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

قفاوملا٢٤٤١ ماع مّرحم٧ يفّخرؤــم كرــتشم يرازو رارـــق
ةكرتشم حلاصم ءاشنإ نمضتي٠٢٠٢ ةنس تـشغ6٢
يف يـــــــــنقتلاو يـــــــملعلا ثــــــــحبلا زــــــــــكرـــــم ىدـــــــــل ثـــــــــحبلل
.ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ليلاحتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا  ثحبلاو  يلاعلا  ميلعتلا  ريزوو

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

٠2 يف خّرؤملا٤12-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نــمضتملاو2991 ةــنس ويام32 قـــفاوملا21٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ
ةيئايزيفلا ليلاحتلا يف ينقتلاو يــملعلا ثـــحبلا زــــكرم ثادحإ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئايميكلاو

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

6 يف خّرؤملا731-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاــشنإ نــمضتملاو8991 ةــنس وـــيام3 قــــفاوملا91٤1 ماـــع مرـــحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

٤2 يف خّرؤملا972-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــلا3٠٠2 ةـنـس تــشـغ32 قــفاوملا٤2٤1 ماـــع ةـيـناثــلا ىداـمــج
،اــــهريسو اــــهميظنتب ةــــصاخلا دـــــعاوقلاو ةـــــعماجلا ماــــهم دّدـــــحي
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا992-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥٠٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا62٤1 ماع بجر11
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا ماهم

يف خّرؤملا693-11 مـــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا دّدحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

2 يف خّرؤملا392-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر
يـــجولونكتلاو يـــملعلا ثــــحبلل ةـــــكرتشملا حـــــلاصملا ماــــــهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

81 يف خّرؤــملا77-31 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
دّدحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

تشغ٥ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥١ يفخّرؤم رارق
نــعطـلا ةــنجل ةـلـيـكـشـت دــيدــجت نــمضـتي ،٠٢٠٢ ةنس

ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظومب ةصتخملا
.اهل ةعباتلا تايريدملاو

–––––––––––
٥ قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ٥1 يف خّرؤم رارق بجومب

ةــصـتخملا نــعـطلا ةـنجل ةـلــيـكـشت ددـــجت ،٠2٠2 ةـنـس تــشــغ
ةيزكرملا ةرادإلا  حلاصم فرط نم مهنهم ةريسملا نيفظوملاب
،تاونس )3( ثالث ةدمل ،اهل ةعباتلا تايريدملاو ةيلاملا ةرازول
 : يتأي امك

نيفظوملا ولثمم

ضاير ةروكسه

نيمل دـمحم يميدخ

ميسن نامحرلا دبع

ريمس نوزع

ديعس ينكاوت

لامك يلاليج

دـمحم يديزوب

ةرادإلا ولثمم

ميلس شالب

ةيمس يسيوم

لامك نتايحي

قيفوت طيرجنل

ةزيول ريصبلوأ

نيمألا دـمحم يسكيرب

ىسوم ديلاوم

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

تشغ03 قفاوملا2441 ماع مّرحم11 يفخّرؤم رارق
9341 ماع لاوش21 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس

نييعت نمضتملاو8102 ةنس وينوي62 قفاوملا
.ةيمستلا ةداعإ وأ ةيمستلل ةينطولا ةنّجللا ءاضعأ

–––––––––––

03 قفاوملا2441 ماع مّرحم11 يف خّرؤم رارق بجومب
9341 ماع لاوش21 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس تشغ
ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس وينوي62 قفاوملا
: يتأي امك ،ةيمستلا ةداعإ وأ ةيمستلل ةينطولا

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو لثمم ،يحاي دمحـم–“
،اسيئر

،ةينارمعلا ةئيهتلا )ىتح رييغت نودب( .........................–

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،لافج نيدلا يحم–

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

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو لثمم ،يجان ناميلس–

 .”........................ )رييغت نودب يقابلا( .........................–
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يف خّرؤملا232-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا91٠2 ةــنس تـــشغ31 قـــفاوملا٠٤٤1 ماـــع ةـــجحلا يذ21
اــــــهميظنتو ثــــــحبلل ةــــــيتاعوــضوملا تالاــــــكولا ماــــــهم دّدــــــحي
،اهريسو

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

: يـتأــي ام ناررــقي

موـــــسرــــملا نــــــم21 ةداــــملا ماـــــــكحأل اـــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يف خّرؤملا392-21 مقر يذيفنتلا

ةــكرتشملا حـــلاصملا ماــــهم دّدـــحي يذــــلا21٠2 ةــــنس وــــــيلوي12
أــــــشنت ،اـــــهريسو اــــــهميظنتو يــــــجوـــــــلوـــنكتلاو يــــملعلا ثــــــحبلل
ليلاحتلل ةينقت تايضرأ لــكش يف ثـــحبلل ةـــكرتشم حــــلاصم
يف ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم ىدل ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا
: يتأي امك ةامسملاو ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ليلاحتلا

،ةـيـئاـيـمـيـكـلاو ةـيـئاـيزـيـفـلا لـيــلاــحــتــلــل ةــيــنــقــتــلا ةــيضرألا •
،ةركسب ةعماجب ةّنطوملا

،ةـــيئايميكلاو ةــــيئايزيفلا لــــيلاحتلل ةــــينقتلا ةــــيضرألا •
،ةلقرو ةعماجب ةنّطوملا

،ةـــيئايميكلاو ةـــيئايزيفلا لــــيلاحتلل ةـــينقتلا ةــــيضرألا •
،ةفلجلا ةعماجب ةنّطوملا

،ةـــيئايميكلاو ةـــيئايزيفلا لـــيلاحتلل ةــــينقتلا ةـــيضرألا •
،طاوغألا ةعماجب ةنّطوملا

،ةــيئايميكلاو ةـــيئايزيفلا لــــيلاحتلل ةـــينقتلا ةــــيضرألا •
،ةياجب ةعماجب ةنّطوملا

،ةــيئايميكلاو ةــيئايزيفلا لــــيلاحتلل ةـــينقتلا ةــــيضرألا •
،1 ةنتاب ةعماجب ةنّطوملا

،ةــيئايميكلاو ةـــيئايزيفلا لــيلاحتلل ةـــينقتلا ةــــيضرألا •
.مناغتسم ةعماجب ةنّطوملا

ةــبسنلاب ًافرط رـــبتعت يــتلا تاـــسسؤملا ددــــحت:٢ ةداملا
ةّنطوملا ةيئايميكلاو ةـيـئاــيزــيـفـلا لـيــلاحتلل ةـيـنــقـتلا ةـيـضرألل
: يتآلاك ،ةركسب ةعماجب

،ةركسب ةعماج–

 ،ةليسملا ةعماج–

،يداولا ةعماج–

 ،ةسبت ةعماج–

،ةلحاقلا قطانملا لوح ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم–

ةــــيجوـــلوـنكتويبلا يف ثــــــحبلل ةــــــيتاعوضوملا ةـــــلاكولا –
،ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو

،ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا–

ةــــــيمنتلاو ثــــحبلا جـــــئاتن نيـــــمثتل ةـــــينطولا ةـــــــلاكولا–
.ةيجولونكتلا

ةــــــبسنلاب ًاــــفرط رـــــــبتعت يـــتلا تاــــسسؤــملا ددــــــحت :٣ ةداملا
ةّنطوملا ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ليلاحتلل ةينقتلا ةيضرألل
: يتآلاك ،ةلقرو ةعماجب

،ةلقرو ةعماج–

،ةيادرغ ةعماج–

 ،ايجولونكتويبلا يف ثحبلا زكرم–

ةـــــيجولونكتويبلا يف ثــــحبلل ةـــيتاــــــعوضوملا ةـــــلاكولا–
،ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو

،ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا–

ةـــــيمنتلاو ثــــــحبلا جــــئاتن نيــــمثتل ةــــينطولا ةــــــلاــــكولا–
.ةيجولونكتلا

ةـــــبسنلاب ًافرط رــــبتعت يـــتلا تاـــسسؤملا ددــــحت :٤ ةداملا
ةـــنطوملا ةـــيئايميكلاو ةـــيئايزيفلا ليلاحتلل ةـــينقتلا ةــــيضرألل
: يتآلاك ،ةفلجلا ةعماجب

،ةفلجلا ةعماج–

 ،ةيدملا ةعماج–

 ،فلشلا ةعماج–

،ةنايلم سيمخ ةعماج–

،ةئيبلا يف ثحبلا زكرم–

،ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا–

،ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا–

ةــــــيمنتلاو ثــــــحبلا جــــئاتن نيــــــمثتل ةــــــينطولا ةـــــلاكولا–
.ةيجولونكتلا

ةـــبسنلاب ًافرط رـــبتعت يـــتلا تاـــسسؤملا ددـــــحت :٥ ةداملا
ةنّـطوملا ةيئايميكلاو ةـيـئاــيزـيــفلا لــيلاحتلل ةـيـنــقـتلا ةـيـضرألل
: يتآلاك ،طاوغألا ةعماجب

،طاوغألا ةعماج –

،ةفلجلا ةعماج –

،ترايت ةعماج –

،ضيبلل يعماجلا زكرملا –
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،تليسمسيتل يعماجلا زكرملا –

،ةلحاقلا قطانملا لوح ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم –

،ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا –

ةــــــيمنتلاو ثـــــحبلا جـــــئاتن نيـــــمثتل ةـــــينطولا ةــــــلاـــكولا –
.ةيجولونكتلا

ةـــــبسنلاب ًافرـــــط رــــبتعت يــــتلا تاـــسسؤملا ددــــحت :6 ةداملا
ةنطوملا ةــيئايميكلاو ةــــيئايزيفلا لـــيلاحتلل ةـــينقتلا ةـــيضرألل
: يتآلاك ،ةياجب ةعماجب

،ةياجب ةعماج –

،لجيج ةعماج –

،ةريوبلا ةعماج –

،جيريرعوب جرب ةعماج –

،ةدكيكس ةعماج –

،ةيعارزلا ةيذغتلا تايجولونكت يف ثحبلا زكرم –

ةــــيجوـــــلونكتويبلا يف ثـــــحبلل ةــــيتاعوضوملا ةـــــلاكولا –
،ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو

،ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا –

ةـــــيمنتلاو ثــــحبلا جــــئاتن نيـــــمثتل ةـــــينطولا ةــــــلاكولا –
.ةيجولونكتلا

ةـــــبسنلاب ًاـــــفرط رــــبتعت يــــتلا تاـــــسسؤملا ددـــــــحت :٧ ةداملا
ةنّطوملا ةـيئاـيـمـيكلاو ةـيـئاـــيزـيـفـلا لــيلاحتلل ةيــنـقـتلا ةــيـضرألل
: يتآلاك ،1 ةنتاب ةعماجب

،1 ةنتاب ةعماج –

،يقاوبلا مأ ةعماج –

،ةلشنخ ةعماج –

،سارهأ قوس ةعماج –

ةــــيجولوـــنكتويبلا يف ثـــــحبلل ةـــيتاعوــــضوملا ةـــــــلاكولا –
،ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو

،ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا –

ةـــــــيمنتلاو ثــــــحبلا جـــــئاتن نيـــــمثتل ةــــــينطولا ةــــــلاكولا –
.ةيجولونكتلا

ةــــــبسنلاب ًاـــفرط رـــبتعت يــــتلا تاـــــسسؤملا ددــــــحت:٨ ةداملا
ةّنطوملا ةيئايميكلاو ةـيئاــيزـيفلا لــيلاـحـتلل ةـيـنــقـتلا ةــيـضرألل
: يتآلاك ،مناغتسم ةعماجب

،مناغتسم ةعماج –

،ةديعس ةعماج –

،ركسعم ةعماج –

،نازيلغل يعماجلا زكرملا –

،ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا –

ةــــــيمنتلاو ثــــــحبلا جـــــئاتن نيـــــمثتل ةــــــينطولا ةــــــلاكولا –
.ةيجولونكتلا

ةيئايزيفلا ليلاحتلل ةينقتلا تايضرألا نّوكتت :٩ ةداملا
)3( ةثالث نم ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ،ةيئايميكلاو
: عورف

فـــّلكيو،ةـــيئايميكلاو ةـــيئايزيفلا لـــيلاحتلا عرــــف*
: يتأي امب

ميدقتو ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ليلاحتلا زاجنإ نامض –
،ةيليلحتلا بيلاسألا ريوطتو ،تامدخلا

ةيجولونكتلاو ةيملعلا تاجايتحالا نم تابلطلا زيكرت –
،ةينقتلا ةيضرألل

ةـــــــيضرألا لاـــــجم يف تاـــــمدخلا ميدــــــــقت روـــــطت ةــــــعباتم –
.ةينقتلا

،جذاــمنلا مـــيمصتو ةــــيملعلا ةزــــهجألا ةــــنايص عرـــف*
: يتأي امب فّلكيو

،اهيلع ةظفاحملاو ةيملعلا ةزهجألا ةنايص ةعباتم –

ةيئايزيفلا ليلاحتلا تاينقت نيب عيمجتلا قئارط ريوطت –
،ةيئايميكلاو

 .ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ليلاحتلل جذامن ميمصت –

فّلــكـيو ،ةــمالــسـلاو ةــفاــظنلاو ةدوـــجلا ناـمض عرــف*
: يتأي امب

،اهذيفنتو ةدوجلا ةرادإ ماظن تايلمع عضو –

،اهذيفنتو ةمالسلاو ةفاظنلا ةيجيتارتسإ عضو –

.اهتعباتمو تانيعلا ليلحت تايلمع عضو –

ةّيــــــــمسرلا ةدــــــيرـــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رــــــشني :٠١ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تـــشغ62 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع مّرــــحم7 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .٠2٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

يلاعلا ميلعتلا ريزو

يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع


