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ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 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.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث

ـه١٤٤١ ماع ناضمر3 دــحألا

م٠٢٠٢ ةنس ليربأ٦٢ قفاوملا نوسمخلاو ةعباسلا ةنسلا



ةـّيميظنتميسارم

ىـلإ داـمتعا ليوـحـتو باب ثادحإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ليربأ٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش١2 يف خّرؤم٩٩–٠2 مقر يسائر موسرم

..........................................................................................................................................ةّـيروهمجلا ةـسائر رييست ةينازيم

موسرملا ماكحأ ضـعـب مّمتيو لّدعــي ،٠2٠2 ةنس لـيرــبأ22 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش82 يف خّرؤم١٠١–٠2 مقر يسائر موسرم

عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٥٩–٠2 مقر يسائرلا

......................................................................................................................................................................هتايحالصو ينطولا

ٍضارأ عطق فينصت ءاغلإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٠2 يف خّرؤم8٩–٠2 مقر يذيفنت موسرم

....................................................................................تايالولا ضعب ىوتسم ىلع ةـيمومع تازـيهجتو تاـنكس زاـجنإل ةهجوم ةيحالف

يئزجلا رجحلا ءارجإ ديدمت نمضتي،٠2٠2 ةنس ليربأ٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٩2يف خّرؤم2٠١-٠2 مقر يذيفنتموسرم

........................ هتاقوأ ليدعتو ،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(  انوروك سوريف ءاـبو راشتــنا نم ةياقولا راطإ يف ذختملا  يلزنملا

ةـّيدرفميسارم

نيــضوــفمو ةداــعلا قوف ءارفس ماهم ءاهنإ نمضتت ،٠2٠2 ةنس ليربأ2١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش8١ يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

..........................................................................................................................ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةــيرئازجلا ةيروـــهمجلل

ةيروـهمجلل نيماع ةلصانق ماــــهم ءاــهنإ نـمضتت ،٠2٠2 ةـنس لــيربأ2١ قــفاوــملا١٤٤١ ماـع نابعش8١ يف ةـخّرؤم ةــــيـسائر ميسارم

.............................................................................................................................................ةــيبعشلا ةيطارقميدلا ةـيرـئازـــجلا

ةـيروـــهمجلل ةــــلصانق ماهم ءاهنإ نــــــــمضتت ،٠2٠2 ةنس لــيربأ2١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابــعش8١ يف ةـخّرؤــــم ةيــــسائر ميسارـم

...........................................................................................................................................ةــيبعشلا ةـــيطارــقميدلا ةيرــئازــــــجلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيروهمجلا ةسائر

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا١٤٤١ماع ةيناثلا ىدامج2١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق

صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ربمفون١١ قفاوملا٩2٤١ ماع ةدعقلا يذ٣١ يف

........ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب

ينطولا عافدلا ةرازو

عافدلا ةرازو ىدلٍضاق بادتناءاهنإنمضتي،0202ةنس ليربأ2 قفاوملا1441ماعنابعش8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق

....................................................................ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينـطولا

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتناديدجتنمضتي،0202ةنس ليربأ2 قفاوملا1441ماعنابعش8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق

.....................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا

ـه١٤٤١ ماع ناضمر٤٢3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ليربأ٦٢ 2

سرهف

5

5

6

8

9

10

10

11

12

12



٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر3
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)عباـت(سرهف

12

12

13

13

14

14

15

15

16

19

21

21

،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنانمضتي،0202ةنس ليربأ2 قفاوملا1441ماعنابعش8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................................ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب  ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتناديدجتنمضتي،0202ةنس ليربأ2 قفاوملا1441ماعنابعش8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
............................................................ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

كلـــسل نيـــــمتنملا نيفظوملا نييــعت نـمضتي ،٠2٠2 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا١٤٤١ ماــع نابعش٧ يف خّرؤم كرـتشم يرازو رارـق
........................................................................................ةــيئاضقلا ةــطرشلل طاـــبض ةــفصب ،يــنطولا نمألل ةطرشلا يــشتفم

.......ماعلا قفرملل ينطولا دصرملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج91 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم رارق

ةيامحلل ةينطولا ةسردملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس رياربف62 قفاوملا1441 ماع بجر2 يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................................................................................ةيندملا

ةسردملل ةيهيجوتلا ةيجوغاديبلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس رياربف62 قفاوملا1441 ماع بجر2 يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل ةينطولا

ضارمألا نم ةياقولل ةيلمعلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس رياربف62 قفاوملا1441 ماع بجر2 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................اهتحفاكمو هايملا قيرط نع ةلقنتملا

ةيبودنملل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس سرام9 قفاوملا1441 ماع بجر41 يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................................................قرطلا يف نمألل ةينطولا

لدعلا ةرازو

نيفّلــكملا ناوــعألا نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس يـفــناـــج٥2 قفاوملا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمج٩2 يف خرّوم كرـتــشـم يرازو رارق
سوؤر ةــكرــحو فرـصلاب نيـصاـخلا ميـظـنتلاو عـيرـشـتلا ةـفلاـخـم ةنـياــعمل نيلـهؤـملا شـغلا عمـقو ةـيداـصـتقالا تاـقـيـقحـتلاب
.............................................................................................................................................................جراخلا ىلإو نم لاومألا

61 قفاوملا6241 ماع مرحم7 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،0202 ةنس يفناج32 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج72 يف خّرؤم رارق
ةحفاكمل ينطولا ناويدلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو5002 ةنس رياربف
...................................................................................................................................................................اهنامدإو تاردخملا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس سرام62 قفاوملا1441 ماع نابعش لّوأ يف خّرؤم رارق
.........................................................دهاجملل ينطولا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس يفناج62

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

قـفاوــملا٠٤٤١ ماــــع بـــجر٤2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس رياربف2١قفاوملا١٤٤١ماعةيناثلاىدامج8١يفخّرؤــــمرارــــق
......................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس سراــــم١٣



ـه١٤٤١ ماع ناضمر٤٢3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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)عباـت(سرهف

21

22

24

25

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ةـــبدتنملا ةـــيريدملا مـــــيظنتددـــــحي ،0202 ةــــــنس رــــــياربف72 قــــــفاوـــملا1441 ماـــــــع بــــــجر3 يف خّرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
.......................................................بتاكموحـــــــلاصم يف ،ةدــــــيدجلا ندـــــملا ضــــــعب يفوىرـــــبكلا ندملا يف ةضايرلاو باــبشلل

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

١١ قفاوملا8٣٤١ ماع ناـبعش٤١ يــف خّرؤــملا رارــقلا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس سرام لّوأ قــفاوــملا١٤٤١ ماع بجر٦ يف خّرؤــم رارق
ةينطولا ةلاكوــلل ةـيزــكرماللا ةديحوـــلا كيبابشلا ىدــل اـيازـملا رـييست زـكارــم ءاسؤر نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس ويام
...................................................................................................................................................................رامثتسالا رــيوطتل

تايفشتسملاحالصإوناكسلاوةحصلاةرازو

ماع ةدعقلا يذ٤2 يف خّرؤملا رارقلا قحلم مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١ يف خّرؤم رارق
...................................................تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا تاقحلم ءاشنإ نمضتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٧٣٤١

يعامتجالاو يداصتقالاينطولا سلجملا

...............نيريدم باّوــــــــن ىلإ ءاـــــضمإلا ضـــــيوــــــفت نــــــــــمضتت ،0202 ةـــــــــنس سرام22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يف ةخّرؤم تارّرقم



٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر3
5م٠٢٠٢ ةنس ليربأ٦٢

ةـّيميظنتميسارم
ماع نابعش١٢ يفخّرؤم٩٩–٠٢ مقر يسائر موسرم

ثادحإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ليربأ٥١ قــفاوـملا١٤٤١
ةـسائر رييست ةينازيم ىـلإ داـمتعا ليوـحـتو باب
.ةّـيروهمجلا

––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

ةرقفلا (٣٤١و٦–١٩ ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا

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

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

ةيناثلا ىدامج2 يـف خّرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

2  يـف خّرؤملا8٠–٠2 مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس يفــناــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 : يتأي ام  مسري

ةسائر رييست ةينازيـم لودــج يــف ثدحي : ىلوألا ةّداـملا
لصأب قحلملا لودجلا يف نـّيبم باب ،٠2٠2 ةـنـسل ةيروهمجلا

.موسرملا اذه

ةعست هردــق دامتعا٠2٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىغلي :٢ ةّداـملا
يف دـــّيـقم )جد٠٠٠.٠٠١.٩٦( رانيد فلأ ةئامو انويلم نوتسو
تاــقــفـن"١٩–٧٣ مــقر بابـلا يفو ةــكرــتشملا فيلاــكــتـلا ةـــيــنازــيــم
."عّمجم يطايتحا– ةلمتحم

هردـــق داــمـتعا٠2٠2 ةنـــس ةــيـنازـيمل صصــخـي :3 ةّداـملا
)جد٠٠٠.٠٠١.٩٦( رانيد فلأ ةئامو انويلم نوتسو ةعست
بابـلا يـفو ةّيروهمجلا ةسائر  رــييست  ةـينازيـم يــف دـّيــقـي
.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا يف نــّيبملا

ةـّيــمسّرلا ةدـــيرجلا يـف موـسرــملا اذــه رـشـني:٤ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ليربأ٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش١2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماع نابعش٨٢ يفخّرؤم١٠١–٠٢ مقر يسائر موسرم
مّمــتــيو لّدــعي ،٠٢٠٢ ةــنـس لــيرــبأ٢٢ قــفاوــملا١٤٤١
خّرؤملا٥٩–٠٢ مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ ضعب

٠٢٠٢ ةنس ليربأ٨ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٤١ يف
ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ددحي يذلا

.هتايحالصو
–––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣٤١و )٦و2و١(١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

يف خّرؤملا٩22–٤٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦١
،ينــطوــلا عاــفدــلا ةرازوــل ةــماــعــلا ةــناــمألا ثادــحإ نــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا

٦ يف خّرؤملا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤١ يف خّرؤملا٥٩–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش
،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم

:يتأي ام رّرقي

موسرملا نم٤ ةداملا ماـــكــحأ مّمــتـتو لّدــعـت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٥٩–٠2 مقر يسائرلا

عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ8
: يتأي امك رّرحتو ،هتايحالصو ينطولا

دودح يف ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا لّوخي :٤ ةداملا"
ءاضمإلا ،ينطولا عافدلا ريزول ةقبسملا ةقفاوملابو هتايحالص

امب تارّرقملاو دوقعلا عيمج ىلع ،ينطولا عافدلا ريزو مساب
ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر عم قيسنتلاب ،تارارقلا اهيف
."يبعشلا

ةـّيـــمسّرلا ةدــــيرــجلا يـف موـــسرــــملا اذــــه رــشــــني:٢ ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ليربأ22 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش82 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع



ـه١٤٤١ ماع ناضمر٤٢3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ليربأ٦٢ 6

ماع نابعش٠٢ يفخّرؤم٨٩–٠٢ مقر يذيفنت موسرم
ءاــــغــلإ نـمـضـتـي ،٠٢٠٢ ةـنـس لــيرــبأ٤١ قــفاوملا١٤٤١
تاـنكس زاـجنإل ةهجوم ةيحالفٍضارأ عطق فينصت
.تايالولا ضعب ىوتسم ىلع ةـيمومع تازـيهجتو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

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

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميـظـنـتلاـب قلــعـتملاو٤8٩١ ةـنـس رياربف٤ قــفاوــملا٤٠٤١ ماــع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ىدامج لوأ  يف خّرؤملا٥2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون8١ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا
،هنم٦٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

نابعش لوأ  يف خّرؤملا٦١–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع
،هنم٥١ ةداملا اميس ال ،يحالفلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

يف خرّؤملا٠٧٣–٩١ 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

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

: يتأي ام  مسري

مقر نوناقلا نم٥١ ةداـملا ماــكـحأل اـقـيـبـطـت : ىلوألا ةّداملا
تشغ٣ قفاوملا٩2٤١ ماع نابعش لوأ يف خّرؤملا٦١–8٠

فينصت ءاغلإ ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس
ةـيمومع تازـيهجتو تاـنكس زاـجنإل ةهجوم ةيحالفضارأ عطق
.تايالولا ضعب ىوتسم ىلع

ةروكذملا ةيحالفلا يضارألا عطق دودح نـّيعت :٢ ةّداملا
اراتكه٦٥١ ـب ردقت ةيلامجإ ةحاسم تاذ ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

اذه لصأب ةقحلملا تاططخملل اقبط ،ارايتنس١2و ارآ٩١و
.موسرملا

يــضارألا عطق تاحاسم اذكو تايدلبلاو تايالولا ةمئاق قحلت
.موسرملا اذــهـب فيـنصـتلا ءاــغــلإ ةيـلـمــعـب ةيـنــعملا ةـيحالــفـلا

ةـّيــمسّرلا ةدـــيرجلا يـف موـسرــملا اذــه رـشـني:3 ةّداـملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ليربأ٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

قحلملا
فينصتلا ءاغلإ ةيلمعب ةينعملا ةيحالفلا يضارألا عطق تاحاسمو تايدلبلاو تايالولا ةمئاق

ةينعملا ةيحالفلا ةرمثتسملاةحاسملاعورشملاةيدلبلاةيالولا

ةديلبلا

 ةفرعوب

ومات ينب

نانيعوب

عيب نكس٠٠٠٤
)لدع ةلاكو(راجيإلاب

عيب نكس٠٠٠١
)لدع ةلاكو( راجيإلاب

هايملا ةيفصت ةطحم
ةلمعتسملا

اراتكه٠2

٣٦و تاراتكه٤
اراـــيــتـنس٦١و ارآ

تاراتكه٦

ةعرزملا١٠ ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا
اقباس - دلاخ يس ةيكارتشالا ةيحالفلا

ةعرزملا٤١ ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا
اقباس - لاتف يس ةيكارتشالا ةيحالفلا

ةعرزملا٦٠ ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا
اـــقـــباس - ةـــعـــنـــم ةــــيــــكارــــتشالا ةــــيــــحالــــفــــلا

٥٠و٤٠ ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملاو
اقباس -ويع نب ةيكارتشالا ةيحالفلا ةعرزملا
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ةينعملا ةيحالفلا ةرمثتسملاةحاسملاعورشملاةيدلبلاةيالولا

رئازجلا

ةيدملا

سادرموب

نيع

تنشومت

ةلواحسلا

يلاواطس

ةياط نيع

ةتوت رئب

ةملاعملا

ةدلارز

ةيدملا

واودوب

ةبعش
رماعلا

جاده دالوأ

نيع

تنشومت

تاوق ةدايقل ديدج رقم
 ميلقإلل يوجلا عافدلا

ةحارلا زكرم ةعسوت
ةرازو ةدئافل يلئاعلا

ينطولا عافدلا

دجسمو ةينآرق ةسردم

عيب نكسلا جمانرب
)لدع ةلاكو( راجيإلاب

ةيوناث

عيب نكسلا جمانرب
)لدع ةلاكو( راجيإلاب

عيب نكسلا جمانرب
)لدع ةلاكو( راجيإلاب

عيب نكس٠٠٥ +٧2٠١
 )لدع ةلاكو( راجيإلاب

ةطسوتم

ةيوناث

يسردم عمجم

عيب نكس٠٠٦١
)لدع ةلاكو( راجيإلاب

ارآ٥٧و اراتكه٣١
ارايتنس٠٣و

٦8و تاراتكه8
ارايتنس٠2و ارآ

ارآ٦١

تاراتكه٠١

راتكه١

ارآ٥١و اراتكه٠٥
ارايتنس٣٥و

راتكه١

اراتكه٥2

 ارآ٠8

 ارآ٠٥و راتكه١

 ارآ٠٤

ارآ٣٩و اراتكه2١
ارايتنس2و

يروصنــم ةــيدرــفــلا ةــيــحالـــفـــلا ةرـــمـــثـــتسملا
ةـيــكارــتشالا ةــيــحالــفــلا ةــعرزملا ىــفــطصم

اقباس - ريغص

٥٠١و٩2 ةــيــعاــمجلا ةــيــحالــفــلا ةرــمــثــتسملا
شوكع ةيكارتشالا ةيحالفلا ةعرزملا٧٠١و
اقباس - يبرعلا

ةعرزملا١ ةـيـعاـمجلا ةـيـحالـفـلا ةرــمــثــتسملا
-نارــمــع ينوــمش ةـــيـــكارـــتشالا ةـــيـــحالـــفـــلا

اقباس

ةعرزملا٥ ةـيـعاـمجلا ةـيـحالـفـلا ةرــمــثــتسملا
اقباس - ةجحوب يلع ةيكارتشالا ةيحالفلا

ةعرزملا٧ ةـيـعاـمجلا ةـيـحالـفـلا ةرــمــثــتسملا
اقباس - ةجحوب يلع ةيكارتشالا ةيحالفلا

١٦و٠٦ ةــيــعاــمجلا ةــيــحالـــفـــلا ةرـــمـــثـــتسملا
-رودق قيقر ةيكارتشالا ةيحالفلا ةعرزملا

اقباس

ةعرزملا١٩ ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا
اقباس - مالعوب ملاسوب ةيكارتشالا ةيحالفلا

يس٦و2 ةـيـعاـمجلا ةـيـحالـفـلا ةرـمــثــتسملا
نونحس

ةعرزملا٠١ ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا
اقباس - ريبكلا دلاخ ةيكارتشالا ةيحالفلا

-روزرزوــب ةــيــكارــتشالا ةــيـــحالـــفـــلا ةـــعرزملا
 اقباس

ةعرزملا2 ةـيـعاـمجلا ةـيـحالـفـلا ةرــمــثــتسملا
اقباس - رامع نيدموب ةيكارتشالا ةيحالفلا

فداهلب أ١ ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا
فداهلب ب١ ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملاو

)عبات( قحلملا
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ماع نابعش٩٢يفخّرؤم٢٠١-٠٢ مقر يذيفنتموسرم
ديدمت نمضتي،٠٢٠٢ ةنس ليربأ3٢ قفاوملا١٤٤١
راــطإ يف ذـــختـملا يلزــنـملا  يـئزــجلا رــجـحلا ءارــجإ
اــنوروـــك سورــيـف ءاـــبو راـــشـتــــــنا نــم ةياـــقوــلا
. هــتاــقوأ ليدــعتو ،هتـحفاــكـمو )٩١ - دـيـفوــك(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

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

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

ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤمـلا٧٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتمـلاو88٩١ ةنس رياني٦2 قفاومـلا8٠٤١ ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

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

ىلوألا ىدامج٧١ يف خّرؤمـلا٣١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
هيجوت نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاومـلا22٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

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

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا٣٠–٦٠ مـــقر رــــمألا 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 –
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

يف خّرؤمـلا٠٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام٤2 قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٩2
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا ريبادتلا
،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

٣ يف خّرؤمـلا2٧–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام82 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش
،تاـــيالوـــلا ضعـــب ىلإ يلزــــنملا يئزجلا رــــجحلا ءارــــجإ دــــيدمت

،مّمتملاو لّدعملا

8 يف خّرؤمـلا٦8–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ2 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش
ءاـبو راشتـنا نـم ةـياـقوـلا رـيـبادــتــب ةــقــلــعــتملا ماــكــحألا دــيدمت
،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك سوريف

يف خّرؤمـلا٠٠١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٥2

)٩١ - ديفوك( انوروك سوريف نم ةياقولا ماظنب لمعلا ديدجت
 ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري
رجحلا  ءارجإ ديدمت ىلإ موسرمـلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا

ءاـــــــبو راشتنا نم ةياقولا راطإ يف ذختملا  يلزنملا  يئزجلا
.هتاقوأ ليدعتو ،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(  انوروك سوريف

ةسمخ ةدمل يلزنــملا يئزجلا رجـــحلا ءارـــجإ ددـــمي :٢ ةّداملا
لماك ربع كلذو٠2٠2 ةنس ليربأ٠٣ نم ءادتبا ،اموي )٥١( رشع
 .نطولا تايالو

ءادتبا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ تاقوأ لدعت:3  ةّداملا
.موسرملا اذه ماكحأل اقبط ،٠2٠2 ةنس ليربأ٤2 نم

ةعباسلا ةعاسلا نم يلزنم يئزج رجح قبطي :٤ ةّداملا
لماك ىلع دغلا حابص نم ةعباسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ءاسم
.هاندأ٦و٥ نيتداملا يف ةروكذملا كلت ءانثتساب ،نطولا تايالو

ةسماخلا ةعاسلا نم يلزنم يئزج رجح قبطي:٥  ةّداملا
تايالولا ىلع ،دغلا حابص نم ةعباسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ءاسم
: ةيتآلا

،ةياجب –

،ناسملت –

،وزو يزيت –

،رئازجلا –

،فيطس –

،ةيدملا –

،نارهو –

،ةزابيت –

.ىلفدلا نيع –
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قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٨١ يفةخرؤم ةيسائر ميسارم
ءارــــفس ماــــهم ءاـــهنإ نـــــمضتت ،٠٢٠٢ ةـــــنس لـــــيربأ٢١
ةـــــيرئازجلا ةـــــيروـــهمجلل نيــــــضوـــــفمو ةداــــــعلا قوـــــــــف
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــــم يــسائر موــــــسرم بـــــــجوــمب
ةـــــيتآلا ةداـــســـلا ماـــــهم ىـــــــــهنت ،٠2٠2 ةـــــنس لــــــيرــــبأ2١ قـــــفاوــــــملا
ةيروهمجلل نيضوفمو ةداعلا قوف ءارفس مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

،)اينيك ةيروهمج( يبورينب ،يدمحلا سيسنرف حلاص –
،٩١٠2 ةنس ربمسيد٤ نم ءادتبا

نم ءادتبا ،)كرامندلا ةكلمم( نجاهنبوكب ،ةقرز نب يلع –
،٩١٠2 ةنس ربمفون١2

ءادتبا ،)نامع ةنطلس( طقسمب ،يزوجعل حلاص دنحم –
،٩١٠2 ةنس ربمفون٤ نم

ءادتبا ،)ادنلوب ةيروهمج( ايفوصرافب ،يويدبل حلاص –
،٩١٠2 ةنس ربمفون٠2 نم

نم ءادتبا ،)تيوكلا ةلود( تيوكلاب ،يوادبع ديمحلا دبع –
،٩١٠2 ةنس ربمفون٠١

ءادتبا ،)نـميلا ةيروهمج( ءاــــعنصب ،يزاجح رداــــقلا دــبع –
،٩١٠2 ةنس ربمفون٠2 نم

٥ نم ءادتبا ،)رجينلا ةيروهمج( يماينب ،لالعاب زوزع –
.٩١٠2 ةنس ربمفون

––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤم يــسائر موــسرم بـــــــجوــمب
ربمسيد٥ نم ءادتبا ،ىـــــــــهنت ،٠2٠2 ةـــــنس لــــــيرــــبأ2١ قـــــفاوــــــملا

قوف اريفس هتفصب ،سانول نب ديشر ديسلا ماهم ،٩١٠2 ةنس
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل اضوفمو ةداعلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،)ايبويثإ ةيروهمج( ابابأ سيدأب

١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤم يــسائر موــسرم بـــــــجوــمب
٥١ نم ءادتبا ،ىـــــــــهنت ،٠2٠2 ةـــــنس لــــــيرــــبأ2١ قـــــفاوــــــملا
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو نيتديسلا ماهم ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ
ةــــيروـهــــمـجــــلــــل نيضوــــفـــــمو ةداـــــعـــــلا قوـــــف ءارـــــفس مـهـتــفـصب
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

رــصـم ةــيروــهـمـج( ةرــهاــقــلاـب ،يواــبرــعـلا رــيذنلا دمــحم –
،)ةيبرعلا

،)ةيتاوركلا ةيروهمجلا( برغزب ،زاويع ةديرف –

فينجب ةيرئازجلا ةمئادلا ةثعبلا ىدل ،يملد ةعمجوب –
،)ةيرسيوسلا ةيلارديفنوكلا(

،)اينابسإ ةكلمم( ديردمب ،يخورف سواطلا –

،)ةيبرغملا ةكلمملا( طابرلاب ،ةنيمي نب دمحأ –

.)ادنك( اواتوأب ،راغم نيسح –
––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــم يــــسائر موـــــسرم بـــــــــجوــمب
ربوتكأ٥١ نم ءادتبا ،ىـــــــــهنت ،٠2٠2 ةـــــنس لــــــيرــــبأ2١ قـــــفاوــــــملا

نيريفس امهتفصب ،امهامسا يتآلا نيديسلا ماهم ،٩١٠2 ةنس
ةــــيطارقميدلا ةــــيرئازجلا ةــــيروهمجلل نيــــضوفمو ةداــــعلا قوــــــف
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،ةيبعشلا

،)ةيسنوتلا ةيروهمجلا( سنوتب ،راجح رداقلا دبع –

.)ايكرت ةيروهمج( ةرقنأب ،سرافوب نسحل –
––––––––––––––––––––

ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــم يــــسائر موـــــسرم بـــــــــجوــمب
نم ءادتبا ،ىـــــــــهنت ،٠2٠2 ةـــــنس لــــــيرــــبأ2١ قـــــفاوــــــملا١٤٤١
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةديسلا ماهم ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ٥١
ةــــيروـــــــــهمجلل نيـــــــضوــــفمو ةداــــعلا قوــــــف ءارـــــفس مهتفصب
: ةيبعشلا ةــــيطارقميدلا ةــــيرـئازـــجلا

،)ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا( يبظ وبأب ،ةيطع حلاص –

،)رطق ةلود( ةحودلاب ،عبس زيزعلا دبع –

،)يليشلا ةيروهمج( وغايتناسب ،دباع يديس نيدلا رون –

،)ةيداحتالا ايرجين ةيروهمج( اجوبأب ،يليعامس مساقلب –

ةيناثلا ةعاسلا نم يلزنم يئزج رجح قبطي:٦ ةّداملا
دغلا حابص نم ةعباسلا ةعاسلا ةياغ ىلإ  )٤١ اس( لاوزلا دعب
.ةديلبلا ةيالو ىلع

اهيلع صوصنملا ريبادتلا لمجم ،ةقبطم ىقبت :٧ ةّداملا
اــنوروــك سورــيـف ءاــبو راــشتـنا نـم ةـياــقوـلا ماــظـن ناوـنــعـب
  .هب لومعملا ميظنتلا  بجومب ،هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

ةـّيـــمسّرلا ةدــــيرــجلا يـف موـــسرــــملا اذــــه رــشــــني:٨ ةّداـملا

.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

ليربأ٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع  نابعش٩2  يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ةـّيدرفميسارم
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،)ةينانبللا ةيروهمجلا( توريبب ،نايزوب دمحأ –

وــــــغنوكلا ةـــــيروهمج( اـــــساشنيكب ،لاــــــفج نـــــيدلا يـــــحم –
،)ةيطارقميدلا

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( سيرابب ،ةودسم رداقلا دبع –

،)اينيغ ةيروهمج( يركانوكب ،حيصاف حبار –

،)رجملا ةيروهمج( تسيبادوبب ،يدنهد رداقلا دبع –

،)ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا( قشمدب ،ةشوب حلاص –

،)ايقيرفإ بونج ةيروهمج( ايروتيربب ،ديعلب رصانلا دبع –

،)ةيلارديفلا ايسور( وكسومب ،ةوالع ليعامسإ –

،)لاغتربلا ةيروهمج( ةنوبشلب ،نارمعوب ةحيتف –

.)ايبمولوك ةيروهمج( اطوقوبب ،ينسح نايز دمـحم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماــــــع ناـــــبعش٨١ يفةــــــخرؤم ةــــيــــسائر مـــــيسارم
ءاــــــهنإ نــــــــمضتت ،٠٢٠٢ ةـــــنس لــــــــيربأ٢١ قــــــفاوـــملا

ةـــــيرـــــئازـــجلا ةـــــيروــــــــهمجلل نيــــماع ةــــــلصانق ماــــهم
.ةــيبعشلا ةـــيطارقميدلا

––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــــم يــسائر موــــــسرم بـــــــجوــمب
يتآلا نيديـــســـلا ماـــــهم ىـــــــــهنت ،٠2٠2 ةـــــنس لــــــيرــــبأ2١ قـــــفاوــــــملا
ةـيرـئازجلا ةـيروـهـمـجـلـل نيماـع نيلصنـق اـمـهـتــفصب ،اــمــهاــمسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا

،)ةيلاطيإلا ةيروهمجلا( وناليمب ،ةـيرــــهاوط ميركلا دــــبع  –
،٩١٠2 ةنس ربمفون٠2 نم ءادتبا

نم ءادتبا ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ليلب ،يقابلب ديشر –
.٩١٠2 ةنس ربوتكأ٦2

––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــم يسائر موـسرم بـجوــمب
ربمسيد٣١ نم ءادتبا ،ىــهنت ،٠2٠2 ةـنس لــيربأ2١ قـــــفاوملا

اماع الصنق هتفصب ،ينامي ميركلا دبع ديسلا ماهم ،٩١٠2 ةنس
ةلكمم( لسكوربب ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةـيرـئازجلا ةيروهمجلل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،)اكيجلب

––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــم يسائر موـسرم بـجوــمب
ةنس ربوتكأ٥١ نم ءادتبا ،ىــهنت ،٠2٠2 ةـنس لــيربأ2١ قـــــفاوملا

نيماع نيلصنق امهتفصب ،امهامسا يتآلا نيديسلا ماهم ،٩١٠2
ىلع امهتلاحإل ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةـيرـئازجلا ةيروهمجلل
: دعاقتلا

،)ارسيوس ةيلارديفنوك( فينجب ،سنوي ميهاربإ –

ةــــيلارديفلا ةـــيروهمجلا( تروـــــفكنارفب ،لاــــــفج مــــيهاربا –
.)ايناملأل

١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــم يسائر موـسرم بـجوــمب
ةنس ربوتكأ٥١ نم ءادتبا ،ىــهنت ،٠2٠2 ةـنس لــيربأ2١ قـــــفاوملا

اـــماع الــــصنق هــــتفصب ،ودـــــع رــــيبك دــــمـحم دــــيسلا ماـــــهم ،٩١٠2
ســيراـبـب ةـيـبــعـشلا ةـيـطارــقـميدــلا ةـــيرـــئازــجلا ةـيروــهـمـجلل
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا(

––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــم يسائر موـسرم بـجوــمب
ةنس ربوتكأ٥١ نم ءادتبا ،ىــهنت ،٠2٠2 ةـنس لــيربأ2١ قـــــفاوملا

ةلصانق مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ديسلاو نيتديسلا ماهم ،٩١٠2
: ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةـيرـئازجلا ةيروهمجلل نيماع

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( غروبسارتسب ،ةراعرعوب ةيروح –

ةيبرعلا ةكلمملا( ةدــجب ،يــنسحلا يـــمساق رداـــقلا دــــبع –
،)ةيوعسلا

.)ةينابسإلا ةكلمملا( ةنولشربب ،يجار ةرون –
––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــم يسائر موـسرم بـجوــمب
رياربف٣١ نم ءادتبا ،ىــهنت ،٠2٠2 ةـنس لــيربأ2١ قـــــفاوملا

هــــــتـفـصـب ،يارـــــس مــيرــكلا دـــــبع دــــــيـسـلا ماــــــهـم ،٠2٠2 ةــــنـس
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةـيرـئازجلا ةيروهمجلل اماع الـصـنـق
.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( نويلب

––––––––––––––––––––
١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــم يسائر موـسرم بـجوــمب

ربوتكأ٥١ نم ءادتبا ،ىــهنت ،٠2٠2 ةـنس لــيربأ2١ قـــــفاوملا
هتفصب ،فيرشلا دايع نب ىفطصم ديسلا ماهم ،٩١٠2 ةنس
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةـيرـئازجلا ةيروهمجلل اماع الصنق
.)ةيسنوتلا ةيروهمجلا( سنوتب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماـــــــــــع ناـــــبــعش٨١ يف ةـــــــــخّرؤــــــم ةــــــــــيــــسائر مـــــيسارـــــــم
ماــــهم ءاــــــهنإ نــــــــمضتت ،٠٢٠٢ ةـــــنس لــــــــيربأ٢١ قــــــفاوـــملا

ةـــيطارــــــــقميدلا ةـــــــيرــــــئازــــــجلا ةـــــــيروـــــــــــهمجلل ةـــــــــــلصانق
.ةــيبعشلا

––––––––––––
١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــم يسائر موـسرم بـجوــمب

ةنس ربمفون٤ نم ءادتبا ،ىــهنت ،٠2٠2 ةـنس لــيربأ2١ قـــــفاوملا
ةيروهمجلل الصنق هتفصب ،ةيارد ديجملا دبع ديسلا ماهم ،٩١٠2
)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( تنانب ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةـيرـئازجلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

––––––––––––––––––––
١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــم يسائر موـسرم بـجوــمب

ربوتكأ٥١ نم ءادتبا ،ىــهنت ،٠2٠2 ةـنس لــيربأ2١ قـــــفاوملا
اـــمـــهـــتـــفصب ،اـــمـــهاـــمسا يتآلا نـــيدـــيسلا ماــــهــــم ،٩١٠2 ةـــــــنس
،ةـيـبـعشلا ةـيــطارــقــمــيدــلا ةـيرـئازجلا ةــيروــهــمــجــلــل نيلصنــق
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( يرتيفب ،قيارح ديمح –

.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ينيبوبب ،يلاصم دومحم –



٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ناضمر3
11م٠٢٠٢ ةنس ليربأ٦٢

١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤـــم يسائر موـسرم بـجوــمب

ربوتكأ٥١ نم ءادتبا ،ىــهنت ،٠2٠2 ةـنس لــيربأ2١ قـــــفاوملا

مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو تاديسلا ماهم ،٩١٠2 ةنس

: ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةـيرـئازجلا ةيروهمجلل ةلصانق

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ريتنانب ،ودود زيزعلا دبع –

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( نوسنازيبب ،لاجعل ةنيمأ –

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( زاوتنوبب ،شولحك ةدنيل –

ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا( ندنلب ،يلع نب ةزنك –
،)ةيلامشلا ادنلريإو

.)ةيبرغملا ةكلمملا( ةدجوب ،شوميك ماشه –

––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع ناــــبعش8١ يف خّرؤــــــم يــسائر موــــسرم بـــــجوــــمب
،يرفاض ريذن ديسلا ماهم ىــهنت ،٠2٠2 ةـنس لــيربأ2١ قـــــفاوملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل الصنق هتفصب
.)ةيناتيروملا ةيمالسإلا ةيروهمجلا( وبيداونب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيروهمجلا ةسائر

ماع ةيناثلا ىدامج٢١ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
رارــقلا لّدـعـي ،٠٢٠٢ ةـنـس رــيارــبف٦ قفاوملا١٤٤١
ماع ةدعقلا يذ3١ يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا
ددحي يذلا٨٠٠٢ ةنس ربمفون١١ قفاوملا٩٢٤١
دــقــعــلا ةدــمو اــهــفـــيـــنصتو لـــغشلا بصاـــنـــم دادـــعـــت
وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
ينــطوـــلا دـــهـــعملا ناوـــنـــعـــب تاـــمدخلا وأ ةـــناـــيصلا
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألاو

،ةيلاملا ريزوو

٣ يف خّرؤملا٩٣-٣٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
طبضي يذلا٣٩٩١ ةنس يفناج٦2 قفاوملا٣١٤١ ماع نابعش
ةــلــماشلا ةــيــجــيــتارــتسالا تاساردــلــل ينــطوــلا دــهــعملا ماـــهـــم
،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو هميظنت ددحيو

يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيـــك ددـــحـــي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
ماكحأ اميسال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا١٤٤١ ماع
،ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥ يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٣١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ربمفون١١ قفاوملا٩2٤١ ماعةدعقلا يذ
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
،ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملا ناونعب

: يتأي ام نورّرقي

يرازوــلا رارــقلا نم ىلوألا ةداملا ماــكحأ لّدعت: ىلوألا ةداملا
ربمفون١١ قفاوملا٩2٤١ ماع ةدعقلا يذ٣١ يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا“
٩2 قــفاوــملا82٤١ ماـــع ناــضـمر٧١ يــف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مـــقر

دادعت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتبس
وأ ةـــناـــيصلا وأ ظـــفحلا تاـــطاشنـــل ةـــقـــباـــطملا لـــغشلا بصاـــنـــم
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدم اذكو ،اهفينصتو تامدخلا
اقفو ،ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملا ىدل
: يتآلا لودجلل
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لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)٢( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)٢+١(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

8

–

٨

–

–

–

–

–

–

٦

٣

٩

٤١

٣

٧١

١

2

٠٠2

٩١2

ةيروهمجلل ةـّيمّسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ةـّيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

رـــياربف٦ قـــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج2١ يف رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا

دياسم نيمألا دمـحـم

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ينطولا عافدلا ةرازو

قفاوملا1441ماعنابعش8 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ىدلٍ ضاق بادتناءاهنإنمضتي،0202ةنس ليربأ2
ةــمــكــحــمــلــل اسيــئر هــتـــفصب ،ينـطوـــلا عاـــفدـــلا ةرازو
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعنابعش8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارقبجومب
يمشاهلا دّيسلا بادتناىهني،0202ةنس ليربأ2 قفاوملا

ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،يحالبج
لّوأ نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب ةيركسعلا

.0202ةنس ويام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441ماعنابعش8 يفخّرؤم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
بادتناديدجتنمضتي،0202ةنس ليربأ2 قفاوملا

اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق
ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب ةيركسعلا ةمكحملل
.ىلوألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعنابعش8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارقبجومب
،حابصم لامك ّديسلا بادتناددجي،0202ةنس ليربأ2 قفاوملا

ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
ءادتبا ،ةدحاو )1( ةنس ةدمل ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب
.0202ةنس ويلوي لّوأ نم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441ماعنابعش8 يفخّرؤم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
ٍضاق بادتنانمضتي،0202ةنس ليربأ2 قفاوملا
ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب  ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعنابعش8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارقبجومب
،موخش ناضمر دّيسلا بدتني ،0202ةنس ليربأ2 قفاوملا
ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
ءادتبا ،ةدحاو )1( ةنس ةدمل ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب
.0202ةنس ويام لّوأ نم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441ماـــعناـــــبــعـش8 يفخّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارــــق
بادتناديدجتنمضتي،0202ةنس ليربأ2 قفاوملا

اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق
ةيركسعلا ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملل
.ةسماخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماعنابعش8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارقبجومب
هـلـلا دبع دّيسلا بادتناددجي،0202ةنس ليربأ2 قفاوملا

ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،رداوش
ةنس ةدمل،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا
.0202ةنس ويلوي لّوأ نم ءادتبا ،ةدحاو )1(

''
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 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

١٤٤١ ماـــــع نابعش٧ يفخّرؤــــــــم كرـــــتــــــشم يرازو رارــــــــــــق
نييــعـــت نـمضتــــي ،٠٢٠٢ ةــنس لـــــــيرـــــــبأ لّوأ قــــفاوــــملا
نمألل ةطرشلا يــشتفم كلـــسل نيـــــمتنملا نيــــــــفظوملا
.ةــيئاضقلا ةــطرشلل طاـــبض ةــفصب ،يــنطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

ماـــع رــــفص8١ يف خّرؤــــــملا٥٥١-٦٦ مــــقر رــــمألا ىــــضتقمب–
نوــــــناـــق نــــــمــضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وـــــينوــــي8 قـــــفاوـــملا٦8٣١
٥–٥١ ةداــملا اـــميسال ،مــّمتملاو لّدــــعملا ،ةـــيئازجلا تاءارــــجإلا

،هـــنم

رــفص8١ يف خّرؤــملا٧٦١-٦٦ مــقر موــسرملا ىـــضتقمبو–
هـــبجومب ددـــحي يذـــلا٦٦٩١ ةــنس وـــينوي8 قـــفاوـملا٦8٣١ ماـــع
ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةفلكملا ةنجللا رييستو فيلأت

،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذـيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
يذــــلا٤٠٠2 ةــنس رـبوتكأ٤2 قــفاوملا٥2٤١ ماــع ناــضمر٠١
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

٦١ يف خّرؤملا22٣–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو٠١٠2 ةـــنس رـــبمسيد22 قــــفاوملا2٣٤١ ماـــع مّرـــحم
كالــــــسألل نيــــمتنملا نيــــــفظوـــملاب صاــــــخلا يـــساسألا نوـــــناـــقلا
،ينطولا نــمألاب ةــصاخلا

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةــنس رـــبمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع يــناثلا عـــيبر٤١
ةـيلحملا تاــــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو تاـــيحالص ددـــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

رفص8١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ناــحتماب قـــلعتملاو٦٦٩١ ةـــنس وــينوي8 قـــفاوملا٦8٣١ ماـــع
،لّدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا

ةنس وينوي٧2 يف ةخّرؤملا رضاحملا ىلع عالطالا دعبو–
كلسل نيمتنملا نيفظوملا ناـــــحتماب ةـــــفلكملا ناجلل٩١٠2
ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ماهمل نيحشرملا ةطرشلا يــــشتفم
ةـــباـــنـــعو ساـــبـــعـــلـــب يدـــيسو ةـــعــــموصلاــــب ةــــطرشلا سرادمب
،)نورشعلاو ةسماخلا ةعفدلا(

: يتأي ام نارّرقي

،ةيئاضقلا ةـــطرشلل طاـــبض ةــــفصب نّيـــــعي : ىلوألا ةداملا
ينطولا نمألل ةطرشلا يشتفم كلسل نومتنملا نوـــفظوملا
اذه لصأب ةقحلملا ةـــيمسالا ةـــمئاقلا يف مـــهؤامسأ ةدراوــــلا
.رارقلا

ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا
.ةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

لّوأ قــــفاوــــملا١٤٤١ ماـــــع نابعش٧ يف رــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةــنس ليربأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج32 يفخّرؤم رارق
دصرملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس يفناج
.ماعلا قفرملل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،0202 ةنس يفناج91
30–61 مقر يسائرلا موسرملا نم9و8 نيتداملا ماكحأل
ةنس يفناج7 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤملا

يف ،ماعلا قفرملل ينطولا دصرملا ءاشنإ نمضتملاو6102
ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ماعلا قفرملل ينطولا دصرملا
: ديدجتلل

ايلع فئاظو اوسرام نيذلا تايصخشلا ناونعب*
: مهتربخ مكحب نيراتخملا ةلودلا يف

،ليجوقأ دعاس–

،نوقع ديلو–

،شيغم ةزنك–

،ةماشوب دمــحـم–

.دادقم حبار–

: ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلا ناونعب*

،ةيلاملا ةرازو لثمم ،ماليس حبار–

،مجانملاو ةعانصلا ةرازو لثمم ،فيض نب نيسح–

،ةقاطلا ةرازو لثمم ،ةيروح نب لامج–

،ةراجتلا ةرازو لثمم ،تابيبل يلاليجلا–

نارمعلاو نكسلا ةرازو لثمم ،ملاس نب نيدلا رصن–
،ةنيدملاو

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو لثمم ،يبرعلا ىفطصم–

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

 ،لدعلاريزو
ماتخألا ظفاح

يتامغز مساقلب



ـه١٤٤١ ماع ناضمر٤٢3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ليربأ٦٢ 14

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لثمم ،مساق نالهج–

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو لثمم ،نابلع هلإلا دبع–
،يعامتجالا

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو ةلثمم ،ملاغ ماهلإ ىليل–
،تايفشتسملا

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو لثمم ،لالحد ركبوب–
،ةيكلساللاو

ةفيظولل ةــماــعـلا ةــيرــيدــملا نــع لــثـمم ، لالـغــج باـهولا دـبـع–
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

ينــــطوــــلا سلــــجملا نــــع لــــثمم ،دــــهاــــجــــم لــــيـــــعاـــــمسإ–
،يعامتجالاو يداصتقالا

.ءاصحإلل ينطولا ناويدلا نع ةلثمم ،زامغ ةحيتف–

: ةبختنملا ةيلحملا ةيبعشلا سلاجملا ناونعب*
يئالوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا سيـــئر ،جاـــتـــلا هـلـــلا ءاــــطــــع–

،طاوغألل

،راشبل يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ،لحكل نسحل–

يدـــلـــبـــلا يبـــعشلا سلـــجملا سيـــئر ،وسخالـــم نـــيدـــلا روـــن–
،ةنتاب ةيالو،ةنتابل

،ويزرأل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ،دهاجم رمع–
.نارهو ةيالو

: اليثمت رثكألا ينطولا عباطلا تاذ تايعمجلا ناونعب*

ةرتاكدلل ينطولا داحتالا نع لثمم ،يديعس نيدلا ءالع–
،نييرئازجلا نيثحابلاو

ةـــيرـــئازجلا ةــــيــــعــــمجلا نــــع لــــثمم ،لالــــع مــــيــــلس داوــــج–
.ةيتامولعملا ةيجولونكتل

: مالعإلا لئاسو ناونعب*

.لاحر نب ةديلخ–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رياربف62 قفاوملا1441 ماع بجر2 يفخّرؤم رارق
ةرادإ ســلــجـم ءاــضــعأ نييــعـت نـمضــتي ،0202 ةنس

.ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 قفاوملا1441 ماع بجر2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس رياربف
عيبر22 يف خّرؤملا801-38 مقر موسرملا نم6 ةداملا ماكحأل
نمضتملاو3891 ةنس رياربف5 قفاوملا3041 ماع يناثلا
اــهــمــيــظــنــتو ةــيــندملا ةــياــمــحـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةسردملا ءاشنإ

ةــياــمــحــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةسردملا ةرادإ سلـــجـــم يف ،اـــهرـــيسو
: يتأي امك ،ةيندملا

ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب ةشتفم ،داعس يرصان ديقعلا–
،ةسيئر ،ماعلا ريدملا ةلثمم ،ةيندملا

ةماعلا ةيريدملا لثمم ،فرصتم ،دـمحـم ملاسوب دّيسلا–
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل

ةـبـقارـمو سيـيــقــتــل رــيدــم بئاــن ،رــيدــن ةــعالوــب دــّيسلا–
ةرازوــل لــئاسوــلاو ةــيــلاــمــلــل ماــعــلا رــيدملا لــثمم ،ةـــقـــباـــطملا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ةــيالو قرشل ةــيــبرــتــلا رــيدــم ،بيــبحل تادــيــبــع دــّيسلا–
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لثمم ،رئازجلا

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،باهو نامثع نب مدقملا–

ةـــيالو يف لـــمـــعـــلا شتـــفـــم ،روـــنـــلا دـــبـــع يزارـــم دــــّيسلا–
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو لثمم ،رئازجلا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ،دمحأ نونقز دّيسلا–
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو لثمم ،رئازجلا ةيالول

،ةينازيملل ةيزكرم ةللحم ةشتفم ،ةنيمأ شونك ةّديسلا–
،ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا ةلثمم

ةيامحلل ةينطولا ةسردملا ريدم ،كلام لاسك ديقعلا–
،ةيندملا

ةيامحلل ةينطولا ةسردملاب نّوـكم ،نيساي ثراو نب دئارلا–
،ةيندملا

ةيامحلل ةينطولا ةسردملاب نّوـكم ،دمحأ دايص بيقنلا–
،ةيندملا

ةيامحلل ةينطولا ةسردملا ذيمالت امهبختني )2( نالثمم–
.ةيندملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس رياربف62 قفاوملا1441 ماع بجر2 يفخّرؤم رارق
ةـيـجوـغادـيـبـلا ةـنـجـلـلا ءاضعأ نييـعــت نــمضتــي ،0202
.ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملل ةيهيجوتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 قفاوملا1441 ماع بجر2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس رياربف
22 يف خّرؤملا801-38 مقر موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل
3891 ةـــنس رـــيارـــبـــف5 قــــــفاوملا3041 ماـــع يناـــثــــلا عــــيــــبر
ةـــيـــندملا ةـــياـــمـــحـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةسردملا ءاشنإ نـــمضتملاو
ةيهـيـجوـتـلا ةـيـجوـغادـيـبـلا ةـنـجـلـلا يف ،اـهرـيسو اـهـمـيـظـنـتو
: يتأي امك ،ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملل

ةماعلا ةيريدملاب تاسارد ريدم ،حادود شارق ديقعلا–
،اسيئر ،ماعلا ريدملا لثمم ،ةيندملا ةيامحلل

ةيامحلل ةينطولا ةسردملا ريدم ،كلام لاسك ديقعلا–
،ةيندملا

ةينطولا ةسردملاب تاسارد ريدم ،دارم شانم دئارلا–
،ةيندملا ةيامحلل

تاصبرــتــلاو بيردــتــلا رــيدــم ،ىسيـــع يعـــفاش دـــئارـــلا–
،ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملاب
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ةــيــنــطوــلا ةسردملاــب نّوـكــم ،نيساـــي ثراو نـــب دـــئارـــلا–
،ةيندملا ةيامحلل

ةيامحلل ةينطولا ةسردملاب نّوـكم ،دمحأ دايص بيقنلا–
،ةيندملا

ةـــــــــينطولا ةــــــسردـــملا ذـــــــيمالت اــــــــــمهبختني )2( نالـــــــثمم–
،ةيندملا ةيامحلل

يف ةـــــلجسملا ةـــــلأسملا اـــــهمهت ةرازو لك نـــــع )1( لـــــثمم–
.لامعألا لودج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رياربف62 قفاوملا1441 ماع بجر2 يفخّرؤم رارق
ةيلمعلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس

هاــيـملا قـيرـط نــع ةـلــقــنــتملا ضارــمألا نــم ةــياــقوــلل
.اهتحفاكمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 قفاوملا1441 ماع بجر2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس رياربف
خّرؤملا691–91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم41 ةداملا ماكحأل

يذلا9102 ةنس ويلوي01 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ7 يف
ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل ةينطو ةنجل ءاشنإ نمضتي
اـهـمـيـظـنـتو اـهـماـهـم دـيدحتو ،اـهـتـحـفاـكـمو هاـيملا قـيرـط نـع
ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل ةيلمعلا ةنجللا يف ،اهريسو
تاونس )5( سمخ اهتدم ةدهعل ،اهتحفاكمو هايملا قيرط نع
: ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو لثمم ،باهولا دبع ةميترب–
،اسيئر ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،مالسلا دبع رامخ–

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو لثمم ،رداقلا دبع ةشطق–

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لثمم ،باهولا دبع نلالوخ–

ميلعتلا ةرازو ةلثمم ،شوديق ةجوز ،اليماك يحي تيآ–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو ةلثمم ،ةيفاو حبار دلو–

ةرسألاو نـــــماضتــــــلا ةرازو ةــــــلــــــثمم ،ةــــــيــــــموس ناملوأ–
،ةأرملا اياضقو

،مجانملاو ةعانصلا ةرازو ةلثمم ،ةليل يوافلح–

ةـيـمــنــتــلاو ةــحالــفــلا ةرازو ةــلــثمم ،زورــيــف ناــمــحد نــب–
،ةيفيرلا

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو ةلثمم ،ةيجن يبلاط–

،ةراجتلا ةرازو ةلثمم ،ةدنه ساماليوس–

،لاصتالا ةرازو ةلثمم ،ةجيدخ يفيلخ–

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو لثمم ،ىفطصم يبرعلا–

،ةيئاملا دراوملا ةرازو ةلثمم ،ةيمال تهيتهل–

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو لثمم ،دـمـحم يابلا–
،يلئاعلا لمعلاو

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو لثمم ،لامج راروف–
،تايفشتسملا

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو ةلثمم ،ةنيمسي ةباطوب–

ماــعــلا رــيدملا ةــلــثمم ،يناــمــحد ةــجوز ،ةـــيضار يدـــيدـــج–
،هايملل ةيرئازجلل

.ريهطتلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا لثممدـمـحم وداوع–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس سرام9 قفاوملا1441 ماع بجر41 يفخّرؤم رارق
ةــيــعاـطــقـلا ةـنـجــلـلا ءاـــضعأ نييـعـت نـمضــتي ،0202
.قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملل ةكرتشملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام9 قفاوملا1441 ماع بجر41 يف خّرؤم رارق بجومب
ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس

31 يف خّرؤملا303–91 مقر يذيفنتلا موسرملا نم21 ةداملا
يذلا9102 ةنس ربمفون01 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر
اهماهمو قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ةعيبط ددحي
ةــكرــتشملا ةــيــعاــطــقــلا ةــنــجــلــلا يف ،اــهرــيسو اـــهـــمـــيـــظـــنـــتو
تاونس )3( ثالث ةدمل ،قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملل
: يتأي امك ،ديدجتلل ةلباق

،اسيئر ،هلثمم وأ ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا–

عافدلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ةنيوروب نامحرلا دبع–
،ينطولا

،ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ديزوب سنوي–

،لدعلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يسولف لامج–

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ةريوكوب ةيواعم–

،لاصتالاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،يفيلخ ةجيدخ–

تالصاوملاو ديربلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،كلام ةكيلم–
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

،ةينطولا ةيبرتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يدــمـح ىــفـطـصم–

ميلعتلاو نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ، حبار دلو ةيفاو–
،نيينهملا

،لقنلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ينامح يناغلا دبع–

،ةيمومعلا لاغشألاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يقجانس دارم–

،لمعلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةجلثوب ءايمل–

،ةحصلاب  فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ريذن ةليمج–

،مجانملاو ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يديعس ةزنك–

 ،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،يلزغ ديشر–

،ينطولا كردلا ةدايق لثمم ،يبيارع بوجحم لامك–

،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،روشاع قوراف–

.قرطلا يف نمألل ينطولا بودنملا–
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: يتأي ام نارّرقي

موسرـــــملا نـــم٥ ةداـــملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبـــطـــــت: ىلوألا ةداملا
8١٤١ ماع لوألا عيبر٩ يف خّرؤملا٦٥2-٧٩ مقر يذيفنتلا
ناوعألا لهؤي ،هالعأ روكذملاو٧٩٩١ ةنس ويلوي٤١ قفاوملا
ةروكذملا ،شغلا عمقو ةيداصتقالا تاقيقحتلاب نوفلكملا
عيرشتلا ةفلاخم ةنياعمل ،رارقلا اذهب قحلملا يف مهؤامسأ

نــم لاوــمألا سوؤر ةــكرــحو فرصلاــب نيصاخلا مــيــظـــنـــتـــلاو
.جراخلا ىلإو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:٢ ةداملا
٤٠٠2 ةنس وياــــم٤2 قـــــفاوـــــملا٥2٤١ ماــــــع يناـــــثلا عيبر٤ يف

ةيداصتقالا تاقيقحتلاب نيفّلكملا ناوعألا نييعت نمضتملاو
ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم ةنياعمل نيلهؤملا شغلا عمقو
.جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا

ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 يفناج

لدعلا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج٩٢ يفخرّوم كرتشم يرازو رارق
نييعت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس يفناج٥٢ قفاوملا١٤٤١
عمقو ةيداصتقالا تاقيقحتلاب نيفّلكملا ناوعألا
عــــيرشتــــلا ةــــفــــلاـــــخـــــم ةـــــنـــــياـــــعمل نيلـــــهؤملا شغـــــلا

سوؤر ةـــكرــــحو فرصلاــــب نيصاخلا مــــيــــظــــنــــتــــلاو
.جراخلا ىلإو نم لاومألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

،ةراجتلا ريزوو

٧١٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا22-٦٩ مقر رمألا ىضتقمب–
ةفلاـــــخم عمــــقب قلـــعـــتــــملاو٦٩٩١ ةـــــنــــس وـــــيلوـــــي٩ قـــــفاوـــــملا
سوؤر ةـــكرـــحو فرصلاـــب نيصاخلا مـــيـــظـــنــــتــــلاو عــــيرشتــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنــــس يفـــــناــــــج2 قــــــفاوــــــملا١٤٤١ ماــــــــع ىلوألا ىداــــــمـــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٩ يف خّرؤملا٦٥2-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٩٩١ ةـــــنـــــس وـــــيــــلوـــــــي٤١ قــــــفاوـــــــملا8١٤١ ماـــــــع لوألا عــــــيـــــبر
ناوــــــعألا ضعــــــب نييــــــعــــــت تاــــــيــــــفــــــيـــــــكو طورش نـــــــمضتملاو
ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم ةنياعمل نيلــهؤـــــملا نيـــــفظوـــــملاو
،جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا

،هنم٥ ةداملا امّيس ال

يف خّرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاّوش٧١
،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةــنس ربوتــــكأ٤2 قــــفاوــــملا٥2٤١ ماــــع ناـــضـــمر٠١
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا٥١٤-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩٠٠2 ةنس ربمـــســــيد٦١ قـــــــفاوــــــملا٠٣٤١ ماــــــــع ةّجـــــحلا يذ٩2
نيفظوملا ىلع قبطملا صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةراجتلاب ةفّلـــــكــــــملا ةرادإلاب ةــــصاـــــخلا كالــــسألل نيـــمـــتــــنــــملا

،هنم٤٦و٣٦ نيتداملا امّيس ال

عيبر٤ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس وياــــم٤2 قـــــفاوـــــملا٥2٤١ ماــــــع يناـــــثلا

عـمـقو ةـيداصتــقالا تاــقــيــقــحــتــلاــب نيفــّلــكملا ناوــعألا نييــعــت
مــيــظـــنـــتـــلاو عـــيرشتـــلا ةـــفـــلاـــخـــم ةـــنـــياـــعمل نيلـــهؤملا شغـــلا
،جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

يتامغز مساقلب

قحلملا

ةفلاخم ةنياعمل نيلهؤملا ناوعألا ةمئاق
فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا
جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو

ةبترلابقللاومسالا

نسحأ نجاط

تاويلع ينارمس

زيزعلا دبع يودام

دمـحم دراو

فيرش دمـحم ينامحد

ةزمح بهشل نب

قازرلا دبع ةليم نب

رمع تاسيع

دوعسم ديزوب

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم
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)عبات( قحلملا

ةبترلابقللاومسالا

ةليلد نامور

ةزيزع ةراس يميهارب

ةدنه ةنيمس نب

ميرك نداغروب

ناوضر يدـمـحـم

ءارهزلا ةمطاف يحاملب

ةنيمأ يدومحم

ةدنيل طاوعج

ةردب ناميإ رودق

لامكلا دبع شامس

فيسوب ةزعوب ةردسوب

ةرون يراتخم

دمـحم شيقد

ىسوم ةحامسوب

زيزعلا دبع ومح نب

ميلس يقانز

نيدلا رون يلبيش

ماشه رهاجم

دامع وشاعم

ةليسو هلـلا مالغ

يلاليج دومرق

رصان رصيون

نيمأ دمـحم يالوم

دمـحم لاحر

ميهاربإ بايط

دمحأ يلاغلب

ةداق نابعش

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم

يسيئر ققحم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

ققحم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

ةبترلابقللاومسالا

رصان شيشق

دمـحمأ رماع

ميركلا دبع بارع

ةيروص ينابعل

يلع نب ىسيع نب

موسيم قابطوب

دمحأ عوشعش

ىيحي يرقام

ميهاربإ يميجع

فسوي شاعوب

ةبيسح مزرم

دوعسم لولب

ةميلح ةرق

داؤف ميدقل

ريمس هـللا دبع نب

ةيمال ةديشك

عيبر دلاخوأ

نايفس سودق

ةرهوز جورع

حامس رادرد

دامع شوردخ

فيرشلا دمـحم يسابع

رضخل يشيعرق

دوعسم داوج نب

ةنيمساي تبان

ديلو يدوجلب

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر
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)عبات( قحلملا

ةبترلابقللاومسالا

رمعم يجيوعل

ضاير بانوب

نيساي يتاجغ

دارم شاعزم

ةحيمس رونب

ةيكز ةرطعلا لاوزوب

ميسن ةفقوب

لداع نايزمأ

يحتف نخ

دامع دمحأ بلاط

بيعش دـمحم قورعم

عيبرلا رديوق

ليبن زيزعلا دبع

دمـحم شند

دلاخ راعرع

داؤف بخشل

حلاص لوسرقوب

ريمس يراروق

يهاب يليابق

دلاخ هرامع

مهاكرب رارد

اضر ةروطوب

دمحأ ديس يمح

ليعامسإ ةمهالا

دـمحم ينالس

لامج قوقرب

ةماسأ رمعم دلو

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

ةبترلابقللاومسالا

ةايح ةبيرق

ةليهس نايوك

رامع براشوب

ةحيبص يريديا

ةيكرت مامحد

ةيمال شودح

يفطل شوطيمح

ةماسأ بيد

ةزمح يموتلا يلاليج

نيمأ دـمحم يمالس

رداقلا دبع روشاع

ىيحي راوص

نامحرلا دبع يريذخ

يلع دـمحم رابج

دـمحم يسورعل

ةريجه ةويون

هـللا دبع بوقعي

باهولا دبع يناميلس

ديشر ةحلط

دمحأ يرون

ةخيلوز ينارمحق

لضفلب يرماعلب

دمحأ ينايز

دولوم دـمحم ةفيلخ نب

يريشب يرامع

نيمل دـمحم ةفلخ

فيرشلا دـمحم يروتنع

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر
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)عبات( قحلملا

ةبترلابقللاومسالا

دامع حاصن

ريمس عيبروب

رصان عبصوب

ميلس سيسوب

كلاملا دبع دوقفم

رهاطلا دـمحم يسيردا

نيدلا ردب يترو

مالسلا دبع ةزماره

ناورم يمهاج

لالج يحي نب

حياسلا دـمحم ناميلس نب

نيمألا لازغ

ماشه يبوق

يلاهوب ةيلجاوق

دومحم يناسح

نيسح جب

نسح يسيرغ

حلاصلا دـمحم يناجرف

لامك يروصنم

نسحأ طامرق

يلع ةعمجوب دالوأ

ريشب يناوهز

ةزمح تاهته

دمحأ يكيرت

ناوضر يعجار

دمحأ شرطل

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم سيئر

يسيئر شتفم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر ققحم سيئر

يسيئر شتفم سيئر

32 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج72 يفخّرؤم رارق
مّرحم7 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس يفناج
نمضتملاو5002 ةنس رياربف61 قفاوملا6241 ماع
ةصتــــــخملا ءاضعألا ةــــــيواستملا ةـــــــنـــــــجـــــــلـــــــلا ءاشنإ
ةــــحـــــفاـــــكمل ينـــــطوـــــلا ناوـــــيدـــــلا يفـــــظوـــــم كالسأب
.اهنامدإو تاردخملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا30–60 مقر رمألا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو6002 ةنس ويلوي51 قفاوملا7241 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يناثلا عيبر11 يف خّرؤملا01–48 مقر موسرملا ىضتقمبو–
صاصتخا ددحي يذلا4891 ةنس يفناج41 قفاوملا4041 ماع
،اهلمعو اهميظنتو اهليكشتو ءاضعألا ةيواستملا ناجللا

عيبر11 يف خّرؤملا11–48 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا4891 ةنس يفناج41 قفاوملا4041 ماع يناثلا

ةيواستملا ناجللا يف نيفظوملا نع نيلثمم نييعت تايفيك
،ءاضعألا

ىدامج6 يف خّرؤملا10–02 يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعتنمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا
،ةموكحلا ءاضعأ

4 يف خّرؤملا212–79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو7991 ةنس وينوي9 قفاوملا8141 ماع رفص

،مّمتملاو لّدعملا ،اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلا

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

11 يف خّرؤملا40–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8002 ةنس يفناج91 قفاوملا9241 ماع مرحم
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

11 يف خّرؤملا50–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمـضـتملاو8002 ةـنـس يـفـناــج91 قــفاوملا9241 ماـــع مّرــحم
تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،باّجحلاو

9 قفاوملا4041 ماع بجر7 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ةيواستملا ناجللا يف ءاضعألا ددع ددحي يذلا4891 ةنس ليربأ
،ءاضعألا

قفاوملا6241 ماع مّرحم7 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ةيواستملا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو5002 ةنس رياربف61
ةحفاكمل ينطولا ناويدلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا
،اهنامدإو تاردخملا
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: يتأي ام ررقي

نمضتملاو5002 ةنس رياربف61 قفاوملا6241 ماع مّرحم7 يف خّرؤملا رارقلا ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
.اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا ءاشنإ

روكذملاو5002 ةنس رياربف61 قفاوملا6241 ماع مّرحم7 يف خّرؤملا رارقلا نم ىلوألا ةداملا يف روكذملا لودجلا لّدعي:2 ةداملا
: يتأي امك ،هالعأ

كالسألا
ةرادإلا ولثممنيفظوملاولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

نوفرصتملا –

نيفرصتملا ودعاسم–

ةرادإلا وقحلم–

ةرادإلا ناوعأ–

باّتكلا–

نويرادإلا نوبساحملا–

ةمجارتلا– نومجرتملا–

يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا–

يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم–

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا–

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا نونواعملا–

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا ناوعألا–

تايئاصحإلا يف نوسدنهملا–

تايئاصحإلا يف نيسدنهملا ودعاسم–

تايئاصحإلا يف نوينقتلا–

تايئاصحإلا يف نوينقتلا نونواعملا–

تايئاصحإلا يف نوينقتلا ناوعألا–

تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا–

تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا ودعاسم–

تاظوفحملاو قئاثولا يف نوينقتلا ناوعألا–

تارايسلا وقئاس–

٣٣ ٣٣

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلايفرارقلااذهرشني:3 ةداملا

.0202 ةنس يفناج32 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج72 يف رئازجلاب رّرح

يتامغز مساقلب
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قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

سرام62 قفاوملا1441 ماع نابعش لّوأ يفخّرؤم رارق
ىدامج لّوأ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس

0202 ةــنـس يــفـناــج62 قــفاوـملا1441 ماــع ةـيـناــثــلا
فــحــتملا ةرادإ سلـــجـــم ءاضعأ نييــعــت نـــمضتملاو
.دهاجملل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 قفاوملا1441 ماع نابعش لّوأ يف خّرؤم رارق بجومب
ىداـــمج لّوأ يف خّرؤــــملا رارــــقلا لّدــــعي ،0202 ةــنس سراـــم
نمضتملاو0202 ةنس يــفناج62 قـــفاوملا1441 ماـــع ةـــيناثلا

،دـــــهاجملل يـــنطولا فـــــحتملا ةرادإ ســــــلجم ءاــــــضعأ نييـــــعت
:يتأي امك

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو لثمم ،يحايدمــحـم –“
،اسيئر

.“........................ )رييغت نودب يقابلا( .........................–

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

قفاوملا١٤٤١ماعةيناثلاىدامج٨١يفخّرؤــــمرارــــق
٤٢ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس رياربف٢١
٩١٠٢ ةنس سراــــم١3 قـفاوــملا٠٤٤١ ماــــع بـــجر
ةـــيـــعاــــطــــقــــلا ةــــنــــجــــلــــلا ءاضعأ نييــــعــــت نــــمضتملاو
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول تاقفصلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج8١ يف خّرؤم  رارـــــــــــــــــق بجومب
٤2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس رياربف2١ قفاوملا

نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
نيوكتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نّييعت
 : يتأي امك ،نيينهملا ميلعتلاو

: نومئادلا ءاضعألا–“
،..............................)رييغت نودب(..................................–

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

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

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

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

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

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يزوزعم ديشر–

: نوفلختسملا ءاضعألا

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

نيوكتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةنامأ ىّلوتي
،تاسارد رـيدـم ،يرـمـعـم دـيشر دــيسلا نييــنــهملا مــيــلــعــتــلاو
،ةـــبساحملا رـــيدــــم بئاــــن ،حــــمــــقــــلوــــب ةوالــــع دــــيسلاو ،اوضع
.”افلختسم

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

1441 ماـــــــع بــــــجر3 يفخّرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
مـــــيظنتددـــــحي ،0202 ةــــــنس رــــــياربف72 قــــــفاوـــملا
ندملا يف ةضايرلاو باــبشلل ةـــبدتنملا ةـــيريدملا
حـــــــلاصم يف ،ةدــــــيدجلا ندـــــملا ضــــــعب يفوىرـــــبكلا

.بتاكمو
`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةضايرلاوبابشلا ريزوو

71 يف خّرؤملا733-81 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
8102 ةــنس رـــبمسيد52 قــــفاوملا0441 ماــــع يــــناثلا عـــــيبر
يفو ىربكلا ندملا يف ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتملاو
،اهريسو اهميظنت دعاوق ديدحتو ،ةديدجلا ندملا ضعب

يف خّرؤملا073-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

6 يف خّرؤـــــملا10-02 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

5 يف خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـحي يذـــلا4102 ةـــنس وـــيلوي3 قــــفاوملا5341 ماـــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موـــــسرملا نــــــم81 ةداــــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداـملا
0441 ماــــع يــــناثلا عـــيبر71 يف خّرؤـــــملا733-81 مــــقر يـــسائرلا
اذه فدــــهي ،هالـــعأ روـــــــكذملاو8102 ةـــنس رـــــــبمسيد52 قـــــــفاوملا
ةضايرلاوبابشلل ةبدتنملا ةيريدملا ميظنت ديدحت ىلإ رارقلا

.بتاكموحلاصم يف ،ةديدجلا ندملا ضعب يفوىربكلا ندملا يف

،ةـــضايرلاوباـــبشلل ةــــبدتنملا ةــــيريدملا مـــــضت :2 ةداملا
ناــــمظنت )2( نيتـــــــحلصم ،بدــــتنملا رـــيدــــملا ةـــــــطلس تـــــــحت

: يتأي امك

: )2( نيبتكم نم نوكتتوبابشلا ةطشنأ ةحلصم–

،نيوكتلاولاصتالاومالعإلا بتكم*

ةـــــيهيفرتلاوةـــــيوبرتلا ةـــــيعامتجالا جـــــمارــبلا بــــتكم*
.ةيوعمجلا ةكرحلا ةيقرتو
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مجانملاو ةعانصلا ةرازو

سرام لّوأ قــفاوــملا١٤٤١ ماع بجر٦ يفخّرؤــم رارق
ناـبعش٤١ يف خّرؤــملا رارــقلا مّمتيو لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس
نمضتملاو٧١٠٢ ةــنس وـــياـــم١١ قــــفاوملا٨3٤١ ماــــع
ىدــــــــــل اــــــيازـــملا رــــــــييست زــــــــكارــــــم ءاـــــــــــسؤر نييعت
ةــــــلاــكوــلــــل ةــــــــيزــــكرـــمالــــلا ةدــــــــيــــحوـــــــلا كــــــــيــــباــــبشلا
.رامثتسالا رـــــــــيوطتل ةــــــينطولا

ــــــــــــــــــــــ

لّوأ قــفاوملا١٤٤١ ماع بجر٦ يف خّرؤم رارق  بجومب
ءاسؤرل ةيمسالا ةــمئاقلا مّمتتو لّدـــعت ،٠2٠2 ةــــنس سراـــم
ةيزكرماللا ةديـحولا كــــيبابشلا ىدـــــل اـــيازملا رييــــست زـــــكارم
رارقلا بجومب ةددحملا ،رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل
٧١٠2 ةنس ويام١١ قفاوملا8٣٤١ ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا

ىدــــــل اــــيازملا رـــــييست زــــــكارـــم ءاــــسؤر نييـعت نـمضتملاو
ريوطتل ةينطولا ةــــلاكولل ةـــيزكرماللا ةدــــيحولا كـــــيبابشلا
: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا ،رامثتسالا

نـم نوــكتتوةـــيضايرلاوةــــيندبلا ةــــطشنألا ةــــحلصم–
: )2( نيبتكم

تايعمجلا ةعباتموةيضايرلاوةيندبلا ةطشنألا بتكم*
،ةيضايرلا

ةباشلا ةــــيضايرلا بــــهاوملل يــــضايرلا نــــيوكتلا بــــتكم*
.ينقتلا ريطأتلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رــــــياربف72 قــــــفاوملا14ماـــــــــع بــــجر3 يف رـــــئازجلاب رّرــــــح
.0202 ةنس

ةضايرلاو بابشلاريزو

يدلاخ يلع ديس

ةيلاملاريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

رئازجلل ض ج م

ةديلبلل ض ج م

ةنيطنسقل ض ج م

يسيئر شتفمميرك نايزوبفلشلا

)رييغت نودب(

فلشل ض ج م

فيطسل ض ج م

ةبترلابقللاو مسالا
/)ض ج م( بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملا

)و ض  م( ةيئالولا بئارضلا ةيريدم
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)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

راشبل ض ج م

)رييغت نودب(

ةبانعل ض ج م

نارهول ض ج م

)رييغت نودب(

مسق شتفمميهاربإ يقرش نبنارهو

مسق شتفمدمحأ يالوم رمع يالومنوميميت

يزكرم شتفملابقإ يقرش نبسابع ينب

يسيئر شتفمايليل ،يديعس ةدولوملا،طولعةبانع

مسق شتفمىفطصم يقوقلترقوت

يزكرم شتفمدمحأ تاضيرقلحلاص نإ

يسيئر شتفمةكرابم ةمادنجتناج

يسيئر شتفمفسوي يفورعمريغملا

يزكرم شتفمنسح ةريره يبأةعينملا

)رييغت نودب(

ةلقرول ض ج م

يسيئر شتفميونلا طاقرزيزيليإ

ةبترلابقللاو مسالا
/)ض ج م( بئارضلل ةيوهجلا ةيريدملا

)و ض  م( ةيئالولا بئارضلا ةيريدم
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ناكسلاوةحصلاةرازو
تايفشتسملاحالصإو

٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٢١ يفخّرؤم رارق
خّرؤملا رارقلا قحلم مّمتيو لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس رياربف

ةنس تشغ٧٢ قفاوملا٧3٤١ ماع ةدعقلا يذ٤٢ يف
ةيزكرملا ةيلديصلا تاقحلم ءاشنإ نمضتملاو٦١٠٢
.تايفشتسملل

–––––––––––

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ّنإ

٦ يف خّرؤملا١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٣٩2–٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤٩٩١ ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا٥١٤١ ماع يناثلا عيبر٩١

اهميظنتو تايفشتسملل ةيزكرم ةيلديص ءاشنإ نمضتملاو
،هنم٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،اهلمعو

يف خّرؤملا٩٧٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ٥2

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص دّدحي

قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٤2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–

ةيلديصلا تاقحلم ءاشنإ نمضتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٧2

،تايفشتسملل ةيزكرملا

: يتأي ام رّرقي

٤2 يف خّرؤملا رارقلاب قحلملا مّمتيو لّدعي : ىلوألا ةداملا

نمضتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ

: يتأي امك ،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا تاقحلمءاشنإ

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا

.٠2٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١ يف رئازجلاب رّرح

ديزوب نب نامحرلا دبع

رئازجلا

نارهو

ةبانع

ةركسب

راشب

راردأ

طاوغألا

تسغنمات

فيطس

ةلقرو

.ىلفدلا نيعو ةزابيتو سادرموبو ةيدملاو وزو يزيتو ةريوبلاو فلشلاو ةديلبلاو رئازجلا

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

.سارهأ قوسو فراطلاو ةنيطنسقو ةملاقو ةدكيكسو ةسبتو يقاوبلا مأو ةبانع

.لالج دالوأو ةلشنخو ةنتابو ةركسب

.سابع ينبو ةماعنلاو فودنتو راشب

.نوميميتو حلاص نإو راتخم يجاب جربو راردأ

.ةعينملاو ضيبلاو ةفلجلاو طاوغألا

.تناجو مازق نإو تسغنمات

.ةليمو جيريرعوب جربو ةليسملاو لجيجو ةياجبو فيطس

."ريغملاو ترقوتو ةيادرغو يداولاو يزيليإو ةلقرو

تاقحلملا

قحلملا "
يميلقإلا اهصاصتخاو تاقحلملا ةمئاق

يميلقإلا صاصتخالا
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ينطولا سلجملا
يعامتجالاو يداصتقالا

سرام22 قفاوملا1441 ماع بجر72 يف ةخّرؤم تارّرقم
باّوــــــــن ىلإ ءاـــــضمإلا ضـــــيوــــــفت نــــــــــمضتت ،0202 ةـــــــــنس
.نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر ّنإ

82 يف خّرؤملا903-61 مقر يسـائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب–
نمضتملاو6102 ةنس ربمفون82 قفاوملا8341 ماع رفص

،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت

81 يف خّرؤملا553-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7102 ةنس ربمسيد7 قفاوملا9341 ماع لوألا عيبر
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألا ميظنت
،يعامتجالاو

ماع بجر31 يف خّرؤـملا يـــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
سيئر نييعت نمضتملاو0202 ةنس سرام8 قفاوملا1441
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

يذ51 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
نــــمضتملاو2102 ةـــنس رــــبوتكأ13 قـــــفاوملا3341 ماـــــع ةـــــجحلا

ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،تاديبع ديمح ّديسلا نييعت
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

: يتأي ام رّرقي

بئان ،تادـــيبع دــــيمح دّيــــسلا ىلإ ضّوـــــفي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاــضمإلا ،ةــــبساحملاو ةــــينازيملا رـــــيدم
ىلع ،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر مساب
هذهبو .دوقعلاو تاررقملا ءانثتساب ،رييستلا قئاثو عيمج
تاقفنلاو تاداريإلا تايلمع عيمجب مايقلاب فّلكي ،ةفصلا
.عفدلاب نذإلاو ةيفصتلاو مازتلالا لاجم يف ةيمومعلا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف ررقملا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام22 قفاوملا1441 ماــــع بــــجر72 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.0202 ةنس

ريت اضر

،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر ّنإ

82 يف خّرؤملا903-61 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو6102 ةنس ربمفون82 قفاوملا8341 ماع رفص

،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت

يف خّرؤملا553-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
7102 ةـــنس رـــبــــمسيد7 قـــــفاوملا9341 ماـــــع لوألا عـــــيــــــبر81
ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألا ميظنت نمضتملاو
،يعامتجالاو يداصتقالا

ماع بجر31 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
سيئر نييعت نمضتملاو0202 ةنس سرام8 قفاوملا1441
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

ىدامج32 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
نييعت نمضتملاو3102 ةنس ليربأ4 قفاوملا4341 ماع ىلوألا
لئاسولاو ةيلخادلا ةحلصملل ريدم بئان ،شورمع دارم ّديسلا

،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

: يتأي ام رّرقي

ريدم بئان ،شورمع دارم ّديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
،هــــتايحالص دودـــــح يف ءاـــضمإلا ،لــــئاسولاو ةـــــيلخادلا ةـــــحلصملا

ىلـــع ،يــــعامتجالاو يداــــــصتقالا يـــنطولا ســــلجملا ســــيئر مــــساب
ءانثتساب ،تايقافتالاو دوقعلا اهيف امب رييستلا قئاثو عيمج
.تاقفصلا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف ررقملا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام22 قفاوملا1441 ماــع بـــــجر72 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.0202 ةنس

ريت اضر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر ّنإ

82 يف خّرؤملا903-61 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو6102 ةنس رـــبمفون82 قــــفاوملا8341 ماــــع رـــــفص

،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت

81 يف خّرؤملا553-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو7102 ةنس ربمسيد7 قفاوملا9341 ماع لوألا عيبر
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألا ميظنت
،يعامتجالاو
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ىلـــع ،يعاــــمتجالاو يداـــصتقالا يـــــنطولا ســــلجملا ســـــيئر مــــساب

نييعتب ةقلعتملا تاررقملا ءانثتساب ،رييستلا قئاثو عيمج

.نيفظوملا ماهم ءاهنإو

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف ررقملا اذه رشني:2 ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام22 قفاوملا1441 ماـــع بــــجر72 يف رـــــئازجلاب رّرــــح

.0202 ةنس

ريت اضر

ماع بجر31 يف خّرؤــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
سيئر نييعت نمضتملاو0202 ةنس سرام8 قفاوملا1441
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

عيبر31 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
نييعت نمضتملاو4002 ةنس ويام3 قفاوملا5241 ماع لوألا
ءاـــضعأو نيــــمدختسملل رــــيدم بـــــئان ،لـــــعيوف دــــمـحم ّديـــــسلا
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

: يتأي ام رّرقي

ريدم بئان ،لعيوف دمـحم ّديسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودــح يف ءاــــضمإلا ،ســــلجملا ءاــــضعأو نيـــــمدختسملا

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


