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.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو
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ةّيميظنت ميسارم

 لـــيوحتو باـــب ثادحإ نــمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم ٥٣2-22 مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر رــييست ةــينازيم ىلإ داـــمتعا

 ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم ٦٣2-22 مقر يسائر موسرم
........................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر رييست

 دامتـعا ليوحتو باب ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم ٧٣2-22 مقر يسائر موسرم
.........................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو رييسـت ةيـنازـيـم ىلإ

 ةينازيم ىلإ داـــمتعالـيوـحت نــمضتـي ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم 8٣2-22 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو رـييست

 ةينازيم ىلإ داـمتعا لــيوحت نـمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم ٩٣2-22 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو رـييست

ةّيدرف ميسارم


....ةئيبلا ةرازول ةماعلا ةنيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ةئيبلا ةرازول ةماعلا ةشتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................اقباس – ةددجتملا تاقاطلاو

 يعاطقلا قيسنتلا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولاب تاحالصإلا ةعباتمو كرتشملا

..........ةئيبلا ةرازول ةماعلا ةنيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ينطولا فحتملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................دهاجملل

 ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

 تاينقتلاو مولعلا دهعم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................١ ةنيطنسق ةعماجب ةيقيبطتلا

......اقباس – ةفاقثلا ةرازوب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

 ةيحالفلا حلاصملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤــم يذــــيفنت موـــــسرم
.................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

 يف تاباغلا ظفاحم ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،22٠2 ةـــــنس وـــــينوي ١2 قــــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ ١2 يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــسرم
..............................................................................................................................................................................نازيلغ ةيالو

 نــــــكسلا ةرازوـــــب ماـــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس وــــــينوي ١2 قــــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ةدــــــعقلا يذ ١2 يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم
.....................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥٤٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ 2
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٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
33م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

 ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدــــعقلا يذ ١2 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةبانع ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

 نارمعلاو نكسلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................سابع ينبب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا تازيهجتلاو

 – ةراجتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................اقباس

 يف ةراــــجتلا رـــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس وــــــينوي ١2 قـــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــــع ةدـــــعــقلا يذ ١2 يف خّرؤـــــم يذــــيــفنت موــــسرم
..............................................................................................................................................................................ضيبلا ةيالو

 لاـــغشألا ةرازوــــب ماـــــــهم ءاــــهنإ نـــــــمضتي ،22٠2 ةــــــنس وــــــينوي ١2 قــــــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ ١2 يف خّرؤـــــــم يذـــــــيفنت موـــــسرم
...................................................................................................................................................................................ةيمومعلا

 زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................ةبانع ةنيدم يف يعماجلا يئافشتسالا

 ةئيهلا يف تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا

 ىدل بدتنملا يلاولا ناويد ةسيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................هـللا دبع يديسب رئازجلا ةيالو يلاو

..............نارهو ةيدلبل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 تالصاوملل نيريدم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..................................................................................................................................نيتيالو يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا

 يف مـجانملاو ةــــقاطلا رـــــيدم نييـــعت نــــمضتي ،22٠2 ةـنس وــــينوي ١2 قــــفاوملا ٣٤٤١ ماـع ةدــــــعقلا يذ ١2 يف خّرؤـــــم يذــــيـــفنت موـــــسرم
..............................................................................................................................................................................ةديلبلا ةيالو

 يف نـــــيدهاجملا رـــــيدم نييـــــعــت نـــــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس وـــــينوي ١2 قــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــــع ةدـــــعقلا يذ ١2 يف خّرؤــــــم يذيـــــــفنت موـــــسرم
...............................................................................................................................................................................ةيدملا ةيالو

............تاعماجب نيريدم باون نييعت نمضتت ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

..............تاعماجب تايلك ءادمع نييعت نمضتت ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

 بابشلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماـــــــع ةدعـــــقلا يذ ١2 يف خّرؤــــــم يذــيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

 يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

 ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................ةيفيرلا

 يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

 يف تاباغلل نيظفاحم نييـــــعت ناـــنمضتي ،22٠2 ةـــــنس وينوي ١2 قــــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

 يف ةــينطولا ةريظحلا رــيدم نييــعت نمضتي ،22٠2 ةنس وــينوي ١2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ ١2 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم
......................................................................................................................................................................................ةرجرج
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ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥٤٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ 4

 صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

...........ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

............ةــحصلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذـيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو


 عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٩١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..........................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ماهتالا ةفرغل اسيئر هتفصب ينطولا

 عافدلا ةرازو ىدل ضاق بادتنا نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٩١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................................................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجمل اسيئر هتفصب ينطولا

 عاـــفدلا ةرازو ىدــل ٍضاق بادــتنا نـــمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٩١ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ ٩١ يف خّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارــــق
...........................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ماهتالا ةفرغل اسيئر هتفصب ينطولا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو


 صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك دّدحي ،22٠2 ةنس ليربأ ٤2 قفاوملا ٣٤٤١ ماـــــــع ناـــــــضمر ٣2 يف خرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
.....................................................................”ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا ثراوـكلا قودنص” ىّمسملا 2٠٣-2٤٠ مقر ةنيزخلاب صاخلا

 قــــــفاوملا ٠٤٤١ ماــــع ناــــبعش ٩١ يف خّرؤـــــملا رارــــقلا لّدـــــعي ،22٠2 ةـــنس لــــيربأ٠١ قـــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــــع ناــــضمر ٩ يف خّرؤـــــم رارــــــق
 ةـــئيهتلاو ةـــيلحملا تاــــعامجلاو ةــــــيلخادلا ةرازوــــل تاــــقـــفصلل ةـــيعاطقلا ةــــنجّللا ةـــــليكشت دّدــــحي يذــــلا ٩١٠2 ةـــنس لـــيربأ٥2
...................................................................................................................................................................................ةينارمعلا

 ةنس سرام٤2 قفاوملا 2٤٤١ ماع نابعش ٠١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ٤2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٣2 يف خّرؤم رارق
.....................ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا ١2٠2

لدعلا ةرازو

 ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاب قاحتلالل ةقباسم حتف نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي ٦2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2 يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................................................................................ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا

ةيلاملا ةرازو

.........اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٩2 يف خّرؤم رارق

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو


................................”ويروڤيرڤ سيدقلا نصح“ فينصت نمضتي ،22٠2 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف خّرؤمرارق

)عبات( سرهف
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٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
5م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

.............................................”رازكلا زور نصح“ فينصت نمضتي ،22٠2 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف خّرؤمرارق

........................................”ورديب سيدقلا نصح“ فينصت نمضتي ،22٠2 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف خّرؤمرارق

.....................................”زورك اتناس نصح“ فينصت نمضتي ،22٠2 ةـــنس وياــم ١١ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع لاوـــش ٠١ يف خّرؤـــمرارـــق

.......................................”وڤايت ناس نصح“ فينصت نمضتي ،22٠2 ةـــنس وياــم ١١ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع لاوـــش ٠١ يف خّرؤـــمرارـــق

..........وزو يزيت ةيالوب ”روصنم يديس ةـيواز“ فينصت نمضتي ،22٠2 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف خّرؤمرارق

 ”ناــــــمدلغ تاراـــغمل يرــــــثألا عــــقوملا“ فـــينصت نــــمضتي ،22٠2 ةــــنس وـــــيام ١١ قــــــفاوــملا ٣٤٤١ ماــــــع لاوـــش ٠١ يف خّرؤـــــمرارــــــق
.............................................................................................................................................................................ةياجب ةيالوب

ةيكلساللاو ةيكلسلاتالصاوملاو ديربلا ةرازو

 ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ ٥2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٤2يف خرؤمرارق
..........................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم

 ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجـــــللا ةليــــكشت ددحي ،22٠2 ةـــــــنس ليربأ ٥2 قـفاوملا ٣٤٤١ ماــــع ناــــضمر ٤2 يف خرؤــم رارق
..................................................................ةيكلساللاو ةــيكلسلا تالـــــصاوملاو دـــــيربلا ةرازوـــــل ةــــــيزكرملا ةرادإلا يفظوم ءازإ

 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 يف ةصتخملا نوعطلل ةينطولا ةنجللا لمـعو ةـلـيـكشت ددـحـي ،22٠2 ةـنس ليربأ ٦2 قـفاوملا ٣٤٤١ ماـع ناضمر ٥2 يف خّرؤم رارــق
.......................................................................زايتمالل ةحونمملا ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةيحالفلا يضارألا فينصت لاجم

)عبات( سرهف
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ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥٤٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ 6

 ماع ةدعقلا يذ ٧٢ يف خّرؤم ٥٣٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ثادحإ نــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٧٢ قـــفاوملا ٣٤٤١
 ةسائر رــييست ةــينازيم ىلإ داـــمتعا لـــيوحــتو باـــب
.ةيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 لاوـــش 8 يف خرؤـــمـلا ٧١-٤8 مـــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
 نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١ ماـــع
،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا

 ىداــــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا ٦١-١2 مـــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو –
  نمضتملاو  ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىدامج ٩2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 ٩2 يف خرؤملا 2٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ةينازيم نم ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 ةسائر رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
 ةسائرل ةماعلا ةنامألا'' لوألا عرفلا ،22٠2 ةنسل ةيروهمجلا
 باب ،''ةــماــعــلا ةــناــمألا'' لوألا يئزجلا عرــفــلا ،''ةــيروـــهـــمجلا

.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا قفو ٤٠-٤٤ همقر

 ناتئام هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ٢ ةّداملا
 ةــينازيم يف ّديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٤2( راــنيد نوـــيلم نوــــعبرأو
 – ةلمتحم تاقفن” ١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٣ ةّداملا
 دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٤2( رانيد نويلم نوعبرأو ناتئام

 نّيــبملا باـــبلا يفو ةـــيروهمجلا ةــسائر رـــييست ةـــينازيم يف
.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا يف

 ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــــشني : ٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي ٧2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

 ماع ةدعقلا يذ ٧٢ يف خّرؤم ٦٣٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ليوحـت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٧٢ قـــفاوملا ٣٤٤١
.ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا ٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ىداـــــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا ٦١-١2 مـــــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو –
  نمضتملاو  ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

  ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىدامج ٩2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 ٩2 يف خرؤملا 2٠-22 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 22٠2 ةـــــنس يفـــــناــــــج ٣ قـــــــــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمــــــج
 ةساــــــئرــــــل ةصصخملا تاداـــــــمـــــــتـــــــعالا عـــــــيزوـــــــت نـــــــمضتملاو
 ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستــلا ةــيــنازــيــم نــم ةــيروــهــمجلا
،22٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 رانيد فلأ نوعبرأو ةئامثالثو نييالم ةتسو ناتئامو رايلم
 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد ١.٠٠٠.٠٤٣.٦٠2(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن” ١٩-٧٣ مقر بابلا يفو

ةـّيميظنت ميسارم



٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
7م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

 هردـــــق داـــــمتعا 22٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصـــــخي : ٢ ةّداملا
 فــــــلأ نوـــــعبرأو ةـــــئامثالثو نييالم ةــــتسو ناــــتئامو راــــيلم
 ةسائر رييست ةينازيم يف دّيقي )جد ٠٠٠.٠٤٣.٦٠2.١( رانيد
 لصأب قحلملا لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةيروهمجلا

.موسرملا اذه

 ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرــجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني : ٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي ٧2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

 ماع ةدعقلا يذ ٧٢ يف خّرؤم ٧٣٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 ثادحإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٧٢ قـــفاوملا ٣٤٤١
ةرازو رييسـت ةيـنازـيـم ىلإ دامتـعا ليوحـتو باب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا ٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا ٦١-١2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىداــــمج ٩2 يف خرؤــــملا يــــسائرلا موــــسرمـلا ىـــضتقمبو –
 نـــــمضتملاو 22٠2 ةــــنس يــــفناج ٣ قــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا

 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

 ٩2 يف خرؤملا ٦٠-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 22٠2 ةـــــنس يفـــــناــــــج ٣ قـــــــــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمــــــج
 ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةــيــنازــيــم نــم ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب  رييستلا

: يتأي ام مسري

 ةرازو رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
 عرـفـلا - ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلــخادــلا
 حــــــــلاصملا'' لوألا يئزجلا عرــــــــفــــــــلا ،''ةــــــــماـــــــــعـــــــــلا ةرادإلا'' لوألا
 ةيلخ رييست تاقفن'' هناونعو ٤2-٧٣ همقر باب ،''ةيزكرملا
 ةمقلا لاغشأ ةعباتمو ريضحتب ةفلكملا يتايلمعلا نمألا
.''ةيبرعلا

 هردـــــق داــــمتعا 22٠2 ةـــنس ةـــينازيم نـــــم ىـــــغلي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠2.٥8( رانيد فلأ اتئامو انويلم نونامثو ةسمخ
 ١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”

 هردـــــق داــــمتعا 22٠2 ةــــنس ةـــــينازيمل صصـــــخي : ٣ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠2.٥8( رانيد فلأ اتئامو انويلم نونامثو ةسمخ
 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي
 رييست تاـــقفن” ٤2-٧٣ مــــقر باـــبلا يفو ةـــينارمعلا ةـــئيهتلاو
 لاـغشأ ةـعـباـتـمو رـيضحـتـب ةـفـلـكملا يتاـيـلـمـعـلا نـمألا ةـيـلــخ
.”ةيبرعلا ةمقلا

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٤ ةّداملا
 اذه ذـــيفنتب ،هـــصخي اــــميف لـــــك ،ةـــينارمعلا ةـــئيهتلاو ةـــيلحملا
 ةّيروــــــــهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف رـــــــشني يذــــــلا موــــــسرملا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي ٧2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

 ماع ةدعقلا يذ ٧٢ يف خّرؤم ٨٣٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
لـيوـحـت نــمضتـي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٧٢ قـــفاوملا ٣٤٤١
 نــــــيوـــــــــكتلا ةرازو رــــــــــــــييست ةـــــــــينازــــــــيم ىلإ داـــــــــــــمتعا

.نيينهملا ميلعتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماــع لاوـــش 8 يف خّرؤـــمـلا ٧١-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ىداــــمج ٥2 يف خرؤــــمـلا ٦١-١2 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىلوألا ىدامج ٩2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عـــــيزوت نــــــمضتملاو 22٠2 ةـــــنس يــــــفناج ٣ قــــــفاوملا ٣٤٤١ ماــــــع
 نــــــــم ةـــــــكرتشملا فــــــيلاكتلا ةـــــــينازيمل ةـــــــصصخملا تاداــــــمتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 ٩2 يف خرؤملا ٤١-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 مــــــيلعتلاو نــــــــيوــــــكتلا رـــــــيزوــــــل ةــــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــــيزوت
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم نيينهملا

22٠2،



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥٤٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ 8

 يفو نييــــــنهملا مــــيلعتلاو نـــــيوكتلا ةرازو رـــــييست ةــــينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا

 مـــــيلعتلاو نــــيوكتلا رــــــيزوو ةـــــيلاملا رــــيزو فــــلكي : ٣ ةّداملا
 رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،نيينهملا

 ّةيـــــــطارقميّدلا ةّيرــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف
 .ّةيبعّشلا

 وينوي ٧2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 ةــــئامسمخو اــــنويلم نوـــــعستو ةـــــعبرأو ةـــــئامتسو ناراـــــيلم
 يف دّيقم )جد ٠٠٠.١٥٥.٤٩٦.2( راــــنيد فــــلأ نوـــسمخو دــــحاوو
 تاقفن” ١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

 هردــــــق داـــــمتعا 22٠2 ةـــــنس ةـــــينازيمل صصـــــخي : ٢ ةّداملا
 ةئامسمخو اـــــنويلم نوــــــعستو ةــــــعبرأو ةــــــئامتسو ناراـــــيلم
 يف دّيقي )جد ٠٠٠.١٥٥.٤٩٦.2( راـــــنيد فــــلأ نوــــسمخو دــــحاوو

قحلملا لودجلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 569 000 

1 889 388 000 

563 731 000 

128 312 000 

2 593 000 000 

2 593 000 000 

2 593 000 000 

 

 

 

 

 

 

18 000 000 

53 500 000 

 

14 676 000 

86 176 000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 - 36 

03 - 36 

05 - 36 

07 - 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 - 31 

12 - 31 

13 - 31 

 

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

...............................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل تاناعإ
.................................................نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمل تاناعإ
.......................ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل تاناعإ
..................................................................ينهملا ميلعتلا دهاعمل تاناعإ

سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

................طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
 ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

.........................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم
لوألا مسقلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
9م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

)عبات( قحلملا لودجلا

 

 

2 000 000 

13 375 000 

15 375 000 

101 551 000 

101 551 000  

2 694 551 000  

2 694 551 000  

 

 

11 - 33 

13 - 33

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..................................ةيلئاعلا حنملا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
.........................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
لوألا عرفلا عومجم

.............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 لـــــــــيغشتلاو لـــــــــمعلارـــــــيزوـــــل ةـــــــصصخملا تاداــــــــمتعالا عـــــــيزوـــــت
 نوناق بجومب رييستلا ةــينازيم نــم ،يعاـــمتجالا ناــــمضلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

 داـــــــمتعا 22٠2 ةـــــــنس ةـــــــينازيم نــــــم ىـــــغلي : ىلوألا ةّداملا
 رانيد فلأ نوعبرأو ةتسو ةئامو انويلم نوـــسمخ هردـــق
 يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد ٠٠٠.٦٤١.٠٥(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن” ١٩-٧٣ مقر بابلا

 هردــــق داـــــمتعا 22٠2 ةـــنس ةـــينازيمل صصـــــخـــي : ٢ ةّداملا
 راـــــــنيد فــــــلأ نوــــــعبرأو ةـــــتسو ةـــــئاـــمو اـــــنوــــيلم نوـــــسمخ
 لـــــــمعلا ةرازو رـــــييست ةــــــينازيم يف دّيــــــقي )جد ٠٠٠.٦٤١.٠٥(
 ١2-٦٤ مــــــقر باــــبلا يفو يـــــعاـــمتجالا ناــــــمضلاو ليــــــغشتلاو
 يعامتجالا نامضلا قيدانص فرط نم ةيلاملا ةدعاسملا”
 ةلودلا باسحل مهقوقح يوذو ايعامتجا مهل نّمؤملا ةدئافل
 فشكلل ايرصح ةهجوملا ةيبطلا تامدخلاب لفكتلا نيسحتل
.''٩١ – ديفوك سوريفب ةباصإلا نع

 ليغشتلاو لـمعلا رـــــيزوو ةــيلاملا رــــيزو فــــلكي : ٣ ةّداملا
 اذــــــه ذـــــــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لــــــــك ،يـــــعاــــمتجالا ناـــــــمضلاو
 ةــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي ٧2 قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 ماع ةدعقلا يذ ٧٢ يف خّرؤم ٩٣٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 نـــــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس وينوي ٧٢ قـــــــفاوـــملا ٣٤٤١
 لمعلا ةرازو رـييست ةينازيم ىلإ داـمتعا لــيوحـــت
 .يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٧-١٩ ناـــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــتــسدلا ىلــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماع لاوش 8 يف خرؤمـلا ٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

 ىداــــــمج ٥2 يف خّرؤــــمـلا ٦١-١2 مــــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 ىداـــمج ٩2 يف خرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
 نـــمضتملاو 22٠2 ةـــنس يــــفناج ٣ قــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا

 فــــــيلاــــــكتلا ةـــــــينازــــــيمل ةــــــــصصخملا تاداـــــــــمتعالا عـــــــيزوــــــت
 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا

22٠2،

 ٩2 يف خرؤملا ٠٣-22 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥٤٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ 10

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةـــــنيمألا ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس وينوي ٧٢
.ةئيبلا ةرازول ةماعلا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دنه ميرم ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قـــفاوملا

.ةئيبلا ةرازول ةماع ةنيمأ اهتفصب ،يدهم نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةشتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٧٢
.اقباس – ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةماعلا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ ٧2 يف خّرؤـــم يسائر موــسرم بـــجومب
 ،فونش ةيدان ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قفاوملا

 – ةددـــجتملا تاــقاطلاو ةـــئيبلا ةرازوــــل ةــــماع ةـــــشتفم اـــــهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ ٧٢ يف خّرؤــــــم يـــــسائر موــــــسرم
 نييـــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس وينوي ٧٢ قـــــفاوملا

 ةــــــعباتمو كرــــــتشملا يـــــعاطقلا قـــــيسنتلا ةرـــــيدم
.يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولاب تاحالصإلا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةدــــيجوأ ةــــلف ةدّيـــسلا نّيـــــعت ،22٠2 ةــــنس وينوي ٧2 قفاوملا

 تاـحالصإلا ةـعـباـتـمو كرـتشملا يعاـطـقـلا قـيسنــتــلــل ةرــيدــم
.يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ ٧٢ يف خّرؤــــــم يـــسائر موــــــــسرـــم
 نييـــــــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس وينوي ٧٢ قـــــفاوملا
.ةئيبلا ةرازول ةماعلا ةنيمألا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،فونش ةيدان ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس وينوي ٧2 قفاوملا
.ةئيبلا ةرازول ةماع ةنيمأ

 ٣٤٤١ ماــــــــع ةدـــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤـــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا

  .دهاجملل ينطولا فحتملا ريدم

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دارـــــم دّيـــــسلا ماــــهم ىـــــهــنت ،22٠2 ةـــــنس وــــينوي ١2 قـــــفاوملا

 هفيلكتل ،دهاجملل ينطولا فحتملل اريدم هتفصب ،يجانزو
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قـــفاوملا

 ةــــــــيـــــنـــــيدــــــلا نوؤــــــشلا ةرازوـــــب تاـــــسارد ســــــــيــــــئر
.فاقوألاو

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،دادقم يحي دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

 يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ةسسؤملا يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا

 ةعماجب ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا دهعم ريدم
.١ ةنيطنسق

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 مـــــيلس دّيـــــسلا ماــــــهم ىــــــهنت ،22٠2 ةــــــنس وـــينوي ١2 قـــــــفاوملا

 ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا دهعمل اريدم هتفصب ،ينايزم
.١ ةنيطنسق ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةدـــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا

.اقباس – ةفاقثلا ةرازوب تاسارد ةريدم

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ءارهزلا ةمطاف ةّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

 ،اقباس – ةفاقثلا ةرازوب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،ةديمح نب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

ةّيدرف ميسارم



٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
11م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

 ،ةــيرامعملا ةـــسدنهلل ةرــــيدم اـــــهتفصب ،يدــــشار ةــــميعن –
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

 ةـــــنيدملا ةـــــسايسل ةرـــــيدم اــــــــهتفصب ،يرـــــمعم ةــــــكيلم –
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةنيدملل ةماعلا ةيريدملاب

 ةــــــيشتفملاب ةـــــــشتفم اـــــهتفصب ،ىـــــسيع تـــــيآ ةدــــــيشر –
.ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤــــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا

 يف ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمـعـتـلا رــيدــم
.ةبانع ةيالو

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 قازرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

 ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب ،ماسح
.ةبانع ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا

 تازـيــهــجــتــلاو نارــمــعــلاو نــكسلــل بدــتــنــم رـــــيدــم
.سابع ينبب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ىفطصم دّيــسلا ماــــهم ىــــهنت ،22٠2 ةــنس وــــينوي ١2 قـــفاوملا

 نارـــمـــعـــلاو نـــكسلـــل اــــبدــــتــــنــــم ارــــيدــــم هــــتــــفصب ،يصفــــحوــــب
 ،ساـبـع ينـبـب ةـيرادإلا ةـعـطاـقملاـب ةـيـموـمـعـلا تازـيــهــجــتــلاو
.لكيهلا ءاغلإ ببسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 ءاــــــــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس وــــــينوي ١٢ قـــــفاوــملا

.اقباس – ةراجتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةميرك ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

 ةرازوب فيشرألاو قئاثولل ريدم ةبئان اهتفصب ،ريذوخ
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس – ةراجتلا

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةـــــــّفلكم ماـــــهم ءاـــــهنإ نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس وــــينوي ١٢
 ينطولا نــــماضتلا ةرازوــــب صـــــيخلتلاو تاــــساردلاب
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةنيربص ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وــــينوي ١2 قفاوملا

 ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب ،يوايحيوب
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نـــيريدم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس وينوي ١٢
.نيتيالو يف ةيحالفلا حلاصملل

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيـسلاو ةدّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،22٠2 ةـــنس وـــينوي ١2 قـــــفاوملا
 يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: نيتيتآلا نيتيالولا

،راردأ ةيالو يف ،ةردسوب ةحيبص –

 ىلع هـــتـــلاـــحإل ،ىلفدـــلا نيع ةـــيالو يف ،بيـــعـــل فوــــلــــخــــم –
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤــــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا

.نازيلغ ةيالو يف تاباغلا ظفاحم

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دــــمـــحـــم دّيـسـلا ماـهـم ىهـنت ،22٠2 ةـنـس وينوي ١2 قــــفاوـــملا

 ،نازــيــلــغ ةــيالو يف تاــباــغــلــل اــظــفاــحـــم هـــتـــفصب ،راـــمـــع نـــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤـــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا
 .ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا تادّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا
: ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ،نهؤامسأ



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥٤٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ 12

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــــــيدم ماــــــهم ءاــــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس وينوي ١٢
 .ضيبلا ةيالو يف ةراجتلا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يدـــــيرد دّيــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس وينوي ١2 قــــــفاوملا

 ةداعإل ،ضيبلا ةيالو يف ةراــجتلل ارــــيدم هــــتفصب ،يـــمساق
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيــسلاو ةدّيــسلا ماــهم ىــــهنت ،22٠2 ةنس وـــينوي ١2 قـــفاوملا
 لـك فـيـلــكــتــل ،ةــيــموــمــعــلا لاــغشألا ةرازوــب ،اــمــهاــمسا يتآلا

: ىرخأ ةفيظوب امهنم

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم اهتفصب ،رــيفادأ ةـينوص –

.قرطلل ريدم بئان هتفصب ،شاولع ميكحلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قــــفاوملا
 يف يــــعماجلا يـــــئافشتسالا زــــــكرملل ماــــعلا رـــــيدملا

.ةبانع ةنيدم

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،رصن دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

 ةنيدم يف يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم هتفصب
.ةبانع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ ٧٢ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٧٢ قفاوملا

 ةـــــــيامحل ةـــــينطولا ةـــــئيهلا يف تاـــــسارد ةـــــسيئر
.ةلوفطلا ةيقرتو

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةـــــلف ةدّيــــسلا ماـــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةنــــس وـــــينوي ٧2 قـــــفاوملا
 قوقح ةيقرت ةيريدمب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،ةديجوأ
 اهفيلكتل ،ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلا يف لفطلا

.ىرخأ ةفيظوب

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ناويد ةسيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢
 يديسب رـــــئازجلا ةــــــيالو يلاو ىدــــــل بدــــــتنملا يلاوـــــــلا

.هـللا دبع

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةــــــيمال ةدّيــــــــسلا نّيـــــــــعت ،22٠2 ةـــــــنس وــــــينوـــــي ١2 قــــــفاوـــــملا
 ةيالو يلاو ىدل بدتنملا يلاولا ناويدل ةسيئر ،تويحم تيآ
.هـللا دبع يديسب رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــــسرم
 نييــــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس وـــــينوي ١٢ قــــــفاوملا
.نارهو ةيدلبل ماعلا نيمألا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 سابع نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

.نارهو ةيدلبل اماع انيمأ  ،روتسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ ١٢ يف ناـــــخّرؤم ناـــــيذيفنت ناـــــموسرم
 ناــــــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس وينوي ١٢ قــــــفاوــــملا ٣٤٤١
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل نيريدم نييعت
.نيتيالو يف ةينطولا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،يوالع يلع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا
.ركسعم ةيالو يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

––––––––––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ريزبل لامج دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

 ةيالو يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل اريدم
.تناج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا
.ةديلبلا ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،تاجعنوب سايل دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

.ةديلبلا ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل اريدم



٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
13م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنـت موـسرـم بـجوـمب
 اديمع ،يليمر اضر ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا
.ةريوبلا ةعماجب ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلكل

––––––––––––––––––––

 ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنـت موـسرـم بـجوـمب
 دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا ٣٤٤١
: ةبانع ةعماجب نيتيلكل نيديمع ،امهامسا يتآلا

،تاغللاو بادآلا ةيلك ،ينانتم ةوخل ةيدان –
.ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ،زوزع ةزمح –

––––––––––––––––––––

 ماـــع ةدــــعقلا يذ ١2 يف خّرؤـــم يذـــــيفنـت موـسرـم بــــجوـمب
 نيــــسح دّيــــسلا نّيـــعي ،22٠2 ةـــنس وـــينوي ١2 قـــــفاوملا ٣٤٤١
.ةلقرو ةعماجب بطلا ةيلكل اديمع ،زيزعوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٤٤١ ماـــــــع ةدعـــــقلا يذ ١٢ يف خّرؤــــــم يذــــــيفنت موــــــسرم

 نييـــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس وـــــينوي ١٢ قــــــفاوملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةنيدوب نيدلا زع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

 ةرازوــب ةــيوــعــمجلا ةاــيحلاو ةــكارشلا ةــيــقرـــتـــل رـــيدـــم بئاـــن
.ةضايرلاو بابشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نــــــيرــــــيدـــــم نييــــــــــــعت نــــــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس وــــــينوــــــي ١٢
 .تايالولا ضعب يف ةضايرلاو بابشلل

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم
،ةـسبت ةيالو يف ،رـيغص نب نيميل –
،ةدكيكس ةيالو يف ،نيدلا ردب دوليم –
.ةـيادرغ ةيالو يف ،يـبوقعي ناـسح –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةرازوــــــــــب نييـــــــــــعتلا نــــــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس وــــــــينوي ١٢
 .ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يــــــــتآلا ناــــتدّيسلا نّيـــــعت ،22٠2 ةـــــــنس وـــــــــينوي ١2 قــــــفاوملا
: ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ،امهامسا

 ٣٤٤١ ماـــــــع ةدــــــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤــــــم يذــــيــــفنت موــــــسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا
.ةيدملا ةيالو يف نيدهاجملا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يجانزو دارم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

.ةيدملا ةيالو يف نيدهاجملل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ ١٢ يف ةـــــخّرؤم ةـــــيذيفنت مـــــيسارم
 نييــــــــعت نـــــمضتت ،٢٢٠٢ ةـــــنس وــــــينوي ١٢ قــــــفاوملا
.تاعماجب نيريدم باون

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يلـــيهش ةزــــمح ّديــــسلا ّنيـــــعي ،22٠2 ةــــنس وينوي ١2 قـــــفاوملا

 ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،رــيدم بــــئان
 جردــــــتلا دــــعب اـــميف يلاــــعلا نـــيوكتلاو يـــملعلا ثـــحبلاو يــــعماجلا

.١ ةنيطنسق ةعماجب

––––––––––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شواخوب ديعس دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

 لوألا نــيروــطــلا يف يلاــعــلا نــيوــكــتــلاــب اــفــّلــكــم ،رــيدـــم بئاـــن
 يلاعلا نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو

.2 ةديلبلا ةعماجب جردتلا يف

––––––––––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مياص نب راونوب دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

 نيوكتلاو جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان
.ناسملت ةعماجب تاداهشلاو لصاوتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةدــــعقلا يذ ١٢ يف ةـــــخّرؤم ةـــيذيفنت مــــيسارم
 ءادمع نييعت نمضتت ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا

.تاعماجب تايلك

––––––––––––

 ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنـت موـسرـم بـجوـمب
 دودغز دّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةــــنس وـــينوي ١2 قـــــفاوملا ٣٤٤١
 ةعماجب ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلكل اديمع ،لولغج
.يقاوبلا مأ



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥٤٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ 14

 بتكملاب تاـساردلل ةـــسيئر ،هـللا مالـــغ ةرـــهزلا ةــــمطاف –
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا

 ةــــيحالفلا عورـــفلا مـــيظنتل رــــيدم ةــــبئان ،حوــلحل حاــمس –
.اهطبضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نـــــــيرـــــيدــــــم نييــــــــعت نـــــــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــــنس وــــــــينوي ١٢
.تايالولا ضعب يف ةيحالفلا حلاصملل

––––––––––––
 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيــعي ،22٠2 ةـنس وينوي ١2 قــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم

،نوميميت ةيالو يف ،روصنم نب قــيفر –
،حـلاص نإ ةيالو يف ،يوــلعلا لالـع –
.ةـعينملا ةيالو يف ،حاـبصم فسوي –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

 نييـــــعت ناـــنمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس وينوي ١٢ قــــفاوملا
 .تايالولا ضعب يف تاباغلل نيظفاحم

––––––––––––
 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف تاباغلل نيظفاحم

،نوميميت ةيالو يف ،يڤانز ظيفحلا دبع –
،لالـج دالوأ ةيالو يف ،يدـياح دجام –
،حلاص نإ ةيالو يف ،ينينح رداقلا دبع –
،مازـق نإ ةيالو يف ،يــلوتنك نيعامس –
،ترــقوت ةيالو يف ،ةيلع نب ىفطصم –
،رـيغملا ةيالو يف ،ينخاخد نيدلا رون –
.ةعينملا ةيالو يف ،يواقرد ىفطصم –

––––––––––––––––––––
 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،راــمع نب دـمحم دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا
.نارــهو ةيالو يف تاباغلل اظفاحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٤٤١ ماـــــــع ةدــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم

 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا
.ةرجرج يف ةينطولا ةريظحلا

––––––––––––
 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،شوــمحد دـــمحأ دّيـــسلا نّيــــعي ،22٠2 ةـــنس وينوي ١2 قفاوملا
.ةرجرج يف ةينطولا ةريظحلل اريدم

 ٣٤٤١ ماــــــع ةدـــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
 ةّفلكم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ١٢ قفاوملا
 ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب صــيخلتلاو تاـــساردلاب
.تارداصلا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،رـــيذوخ ةـميرك ةدّيسلا نّيـــعت ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قـفاوملا

 ةــــيقرتو ةراــــجتلا ةرازوــــب صــــيخلتلاو تاــــساردلاب ةـــــفّلكم
.تارداصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب نييعــتلا نــمــضـــتـــي ،٢٢٠٢ ةــنـــس وـــيــــنوـــــي ١٢
 .ةيمومعلا لاغشألا

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا
: ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ،امهامسا

 قرــــطلل ةـــيساسألا تآــــشنملل ةرــــيدم ،رــــيفادأ ةـــــينوص –
،ةرايسلا قرطلاو

.صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،شاولع ميكحلا دبع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نــــــيرــــــيدم نييـــــــعت نـــمـــــــضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس وــــــينوي ١٢
.نيتيالو يف ةيمومعلا لاغشألل

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي ١2 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم

،ةدـيلبلا ةيالو يف ،ةيملاس ميركلا دبع –

.مازــق نإ ةيالو يف ،وزرڤ وزرڤ –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــع ةدــــــــعقلا يذ ١٢ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــــسرم
 نييــــــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس وــــــينوي ١٢ قـــــفاوــــملا
.ةــحصلا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ١2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 جاح اضر لـيلخ ّديـــسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةـــنس وينوي ١2 قـــــفاوملا

 راذـــنإلاو ةرــشتنملا ضارـــمألا ةــحفاكمل رـــيدم بـــئان ،يــــطعم
.ةــحصلا ةرازوب يحصلا



٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
15م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

ينطولا عافدلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ءاـــــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس وــــــينوي ٩١ قـــــفاوملا
 هتفصب ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا

 فاــنـــئتسالا سلـــجـــم ىدـــل ماـــهـــتالا ةـــفرـــغـــل اسيـــئر
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 وينوي ٤ نم ءادتبا ،ىهني ،22٠2 ةنس وينوي ٩١ قفاوملا ٣٤٤١

 ةرازو ىدـــــل ،زــــعلا ناــــمحرلا دــــبع ّديـــــسلا بادــــتنا ،22٠2 ةـــنس
 سلــجــم ىدــل ماــهــتالا ةــفرــغــل اسيــئر هــتــفصب ،يـــنــطوـــلا عاـــــفدـــلا
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 بادــــتنا نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس وـــــينوي ٩١ قـــــفاوملا

 اسيئر هتفصب ينطولا عاــفدلا ةرازو ىدـــــل ٍضاــــق
 ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجمل

.ةيناثلا ةيركسعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماـع ةدـعـقـلا يذ ٩١ يـف خّرؤـم كرـتـشم يرازو رارـق بـجوـمب
 )١( ةنس ةدـمـل ،بدـتـنـي ،22٠2 ةـنـس وينوي ٩١ قـفاوـملا ٣٤٤١
 نــــمحرلا دــــبع دـــّيــــــســلا ،22٠2 ةــــنـس وــــينوي ٥ نـــــم ءادـــــتـبا ،ةدـــــحاو
 ســــــــلجمل اــــــسيئر هـــــتفصب ،يـــنطولا عاـــفدلا ةرازو ىدـــــل ،زـــــعلا
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 بادـــــتنا نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس وـــينوي ٩١ قـــــفاوملا

 اسيئر هــــتفصب يــنطولا عاــــفدلا ةرازو ىدــــل ٍضاــــق
 يرـكسعلا فاــنئتسالا ســــلجم ىدـــل ماــــهتالا ةــــفرغل
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماع ةدعقلا يذ ٩١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
 )١( ةنس ةدمل ،بدتني ،22٠2 ةنس وينوي ٩١ قفاوملا ٣٤٤١
 مـــــيحرلا دــــبع ّديـــسلاا ،22٠2 ةــــنس وينوي ٥ نــــــم ءادـــــتبا ،ةدـــــحاو
 ةفرغل اسيئر هـــتفصب ،ينطولا عاــــفدلا ةرازو ىدل ،صــــفحوب
 ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ماهتالا
.ةيناثلا ةيركسعلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ٣٤٤١ ماـــــــع ناـــــــضمر ٣٢ يف خرؤــــــم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
 ةعباتم تايفيك دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ ٤٢ قفاوملا

 مقر ةنيزخلاب صاخلا صيصختلا باسح مييقتو
 ةـــــــــــــيعيبطلا ثراوـــــــــــكلا قودـــــــــنص” ىـــــــّمسملا ٢٠٣–٢٤٠
.”ىربكلا راطخألاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

 ىداـــــمج ٤١ يف خّرؤــــملا ٠٣-٠٩ مـــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمب –
 نمضتملاو ٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 يف خّرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ١2٠2 ةــــنس وــــيــــلوـــــي ٧ قـــــــــــفاوملا 2٤٤١ ماـــــع ةدـــــعــــــقــــــلا يذ ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤملا 2٠٤-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠٩٩١ ةنس ربمسيد ٥١ قفاوملا ١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج 82
 راـطـخألاو ةـيـعـيـبـطـلا ثراوـكـلا قودـنص مـيــظــنــت نــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو ىربكلا

 ٥١ يف خّرؤملا ٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥٩٩١ ةنس رياربف ٥١ قفاوملا ٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا ١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8١٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤١
 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 عيبر ٣ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 دّدــــــحي يذــــلا ١١٠2 ةــنس رــــياربف ٦ قـــــفاوملا 2٣٤١ ماـــــع لوألا

 صيصخــتــلا باسحــب ةصاخلا تاــقــفــنـــلاو تادارـــيإلا ةـــنّودـــم
 ثراوكلا قودنص“ ىّمسملا 2٠٣-2٤٠ مقر ةنيزخلاب صاخلا
،مّمتملاو لّدعملا ،”ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥٤٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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 ٣ يف خّرؤـــــملا كرـــتشملا يرازوـــــلا رارــــقلا ىـــــضتقمبو –
 دّدحي يذلا ١١٠2ةنس رياربف ٦ قفاوملا 2٣٤١ ماع لوألا عـــيبر
 ةنيزخلاب صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك
 راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا قودنص“ ىّمسملا 2٠٣-2٤٠مقر
،مّمتملاو لّدعملا ،”ىربكلا

: يتأي ام نارّرقي

 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ٥١ قفاوملا ١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج 82 يف خّرؤملا 2٠٤-٠٩
 فدهي ،هالعأ روكذملاو ،مّمتملاو لّدعملا ،٠٩٩١ ةنس ربمسيد
 باــــــــسح مــــــييقتو ةــــــعباتم تاـــــيفيك دــــــيدحت ىلإ رارـــــــقلا اذــــــــه
 ىــــــــّمسملا 2٠٣-2٤٠ مـــــقر ةــــــنــــــيزخلاــــــب صاخلا صيصخــــــتــــــلا
.”ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا قودنص“

 ةيالولا ىوتسم ىلع ةصتخملا حلاصملا موقت : ٢ ةداملا
 يتلا مزاوللاو تادعملاو داتعلا ةعباتم نامضو درج دادعإب
 قودنصلا باسح نم اهئانتقاب ةيمومعلا حلاصملا تماق
 ىدامج ٤١ يف خّرؤملا ٠٣-٠٩ مقر نوناقلا هيلع صني ام قفو
 قلعتملاو ٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ١١٤١ ماع ىلوألا

.مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناقب

 لك ةياهن دنع ،ايميلقإ صتخملا يلاولا موقي : ٣ ةداملا
 ىضتـقمب ةأشنملا ةـيـئالوـلا ةـنـجـلـلا ءاــعدــتساــب ،ةــيــلاــم ةــنس

 ىدامج 82 يف خّرؤملا 2٠٤-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ
 لّدعملا ،٠٩٩١ ةـــنس رـــبــــمسيد ٥١ قــــــفاوملا ١١٤١ ماــــــع ىلوألا

 قلعتي لصفم ريرقت دادعإ ضرغل ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو
 ،قودـنصلا اذـه ناوـنــعــب ةــحوــنــمملا تاداــمــتــعالا لاــمــعــتساــب
 تادــعملاو داــتــعــلا درــج عــم ةــيداــمو ةـيـلاـم ةـيـعضوـب قـفرـيو
.مزاوللاو

 ةأشنملا ةينطولا ةنجللا سيئر ىلإ ريرقتلا اذه لسري
 يف خّرؤملا 2٠٤-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىضتقمب
 ،٠٩٩١ ةنس ربمسيد ٥١ قفاوملا ١١٤١ ماع ىلوألا ىدامج 82
 ينطولا بودنملا ىلإ اذكو ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا
.ىربكلا راطخألل

 اــــيونس ارـــــيرقت ةينطولا ةـــنجللا ســــيئر دـــــعي : ٤ ةداملا
 ةحونمملا تادامتعالا لامعتساب قلعتي الصفم ايدامو ايلام
.ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا قودنص ناونعب

 ىلإ ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا نم ريرقتلا اذه لسريو
.ةيلاملا ريزو

 خّرؤملا كرتشملا يرازوــلا رارــــقلا ماــــكحأ ىـــــغلت : ٥ ةداملا
 يذلا ١١٠2 ةنس رياربف ٦ قفاوملا 2٣٤١ ماع لوألا عيبر ٣ يف

 صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك دّدحي
 ثراوـــــــكـــــــلا قودــــــــنص“ ىــــــــّمسملا 2٠٣-2٤٠ مـــــقر ةـــــنـــــيزخلاـــــب
.مّمتملاو لّدعملا ،”ىربكلا راطخألاو ةيعيبطلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٦  ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ليربأ٤2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٣2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليربأ٠١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٩ يف خّرؤم رارق
 ماع نابعش ٩١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 دّدـــحـــي يذـــلا ٩١٠٢ ةـــنـــس لــــيرـــــبأ٥٢ قـــــفاوــــملا ٠٤٤١
 ةيلخادلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠١ قــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ناــــضمر ٩ يف خّرؤـــــم رارــــق بــــجومب
 ٠٤٤١ ماع نابعش ٩١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ
 ةـــــنّجللا ةـــليكشت دّدــــحي يذــــلا ٩١٠2 ةــــنس لــــــيربأ٥2 قــــــفاوملا
 ةـــــيلحملا تاــــعامجلاو ةـــــيلخادلا ةرازوـــــل تاـــــقفصلل ةــــيعاطقلا

: يتأي امك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو الثمم“
: ةينارمعلا

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

: )لامعألا لودج بسح( ةدقاعتملا ةحلصملا ولثمم

: عاطقلا ولثمم

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

: ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ولثمم

: ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا  –

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

،ةفلختسم ،ةراس شمك ةدّيسلا –

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



٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
17م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

 ليربأ٤٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٣٢ يف خّرؤم رارق
 ماع نابعش ٠١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 دّدــحي يذـــلا ١٢٠٢ ةـــنس سراـــم٤٢ قــــفاوملا ٢٤٤١
 زــــــــكرم ةرادإ ســــــلجم ءاــــــضعأل ةـــــيمسالا ةــــــمئاقلا
 ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا
.ةيضرألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٣2 يف خّرؤم رارق بجومب
 ماع نابعش ٠١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ليربأ
 ةــــــمئاقلا دّدــــحي يذــــلا ١2٠2 ةــــنس سراــــم٤2 قـــــفاوملا 2٤٤١
 كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم ةرادإ سلجم ءاضعأل ةــــيمسالا

: يتأي امك ،لّدعملا ،ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو

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

 افلخ ،ةئيبلا ريزو لثمم ،نامحرلا دبع موداقوب دّيسلا –
،اوضع ،دارم يخيش دّيسلل

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

لدعلا ةرازو

 وينوي ٦٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦٢ يف خّرؤم رارق
 نيوكتلاب قاحتلالل ةقباسم حتف نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

 ةجحلا يذ 42 يف خّرؤملا 70–31 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ميظنت نمضتملاو 3102 ةنس ربوتكأ 92 قفاوملا 4341 ماع
،ةاماحملا ةنهم

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 1202 ةــــنس وــــيــــلوـــــي 7 قـــــــــــفاوملا 2441 ماـــــع ةدــــــعــــــقــــــلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤملا 233–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 4002 ةنس ربوتكأ 42 قفاوملا 5241 ماع ناضمر 01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

 81 يف خّرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 3102 ةنس رياني 03 قفاوملا 4341 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

 4 يف خّرؤملا 81–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 5102 ةنس رياني 52 قفاوملا 6341 ماع يناثلا عيبر
 ةداـهش ىلع لوصحـلـل نـيوـكـتـلاـب قاـحــتــلالا تاــيــفــيــك ددــحــي
،مّمتملاو لّدعملا ،ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا

 يف خّرؤملا 563–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 0202 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 2441 ماع يناثلا عيبر 22
 ةفيحصو ةيسنجلا ةداهش ميدقت نم ءافعإلا طورش ددحي
،ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا قباوسلا

 ٥ يف خّرؤـــــملا كرــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقلا ىــــــضتقمبو –
 دّدــــحي يذـــــلا 22٠2 ةنس سراــــم 8 قــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ناـــبعش
 ىلع لوصحـلـل نـيوـكـتـلاـب قاـحـتـلالا ةـقــباسم حــتــف تاــيــفــيــك

 ددع اذكو اهريسو اهميظنتو ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش
 اــهــجــماــنرــبو اــهــلــماــعــمو اــهــتدــمو اــهــتــعــيــبــطو تاراــبــتــخالا

،ةقباسملا ةنجل ةليكشتو

 ةـــمـــظـــنمل ينـــطوـــلا داحتالا ةــــلوادــــم ىلع عالــــطالا دــــعــــبو –
،22٠2 ةنس وينوي ٩ يف ةخّرؤملا نيماحملا

 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو عم رواشتلا دعبو –
،نيماحملا تامظنمل ينطولا داحتالاو

: يتأي ام رّرقي

 يرازولا رارقلا نم 2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 سرام 8 قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ٥ يف خّرؤملا كرتشملا

 قاحتلالل ةينطو ةقباسم حتفت ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس
.ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاب

 نيوكتلاب قاحتلالل ةحوتفملا بصانملا ددع دّدحي : 2 ةداملا
 ةئامسمخو فلأب ةاماحملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل
.بصنم )٠٠٥١(

 نم ءادتبا ةقباسملا يف تاليجستلا ةرتف دّدحت : 3 ةداملا
.22٠2 ةنس ويلوي ٦١ ىلإ 22٠2 ةنس ويلوي 2

 تاــــــيلك ىوــــتسم ىلــــع حــــشرتلا تاـــــــفلم عدوـــــــت : 4 ةداملا
 2 ةدــــــيــــــلــــــبــــــلاو ةرــــــكسبو ةــــــياــــــجـــــــبو ةـنـتاـب : ةـيـتآلا قوـقـحلا

 يدــــيسو 2 فــــيــــطسو ١ رـــئازجلاو وزو يزـــيـــتو ناسمـــلــــتو
 نارهوو ةلقروو ةليسملاو ١ ةنيطنسقو ةبانعو سابعلب
.جريرعوب جربو

 تاـــفــــلــــم عادــــيإ بوــــنجلا تاــــيالوــــب نيحشرــــتملا نــــكــــمــــي
 : نم لك تايلكب ةحوتفملا تاقحلملا ىوتسم ىلع مهحشرت
.ةيادرغو فودنتو يزيليإو تسغنماتو راشبو راردأ

 لوبقلل ةــــيباتك تاراــــبتخا ةـــــقباسملا نــــــمضتت : 5 ةداملا
.يئاهنلا لوبقلل ايوفش ارابتخاو

 ربمتبس 8١و ٧١ يموي لوبقلل ةيباتكلا تارابتخالا ىرجت
.22٠2 ةنس

 ىوتسم ىلع يئاهنلا لوبقلل يوفشلا رابتخالا ىرجي
 دعب ،هالعأ )ىلوألا ةرقفلا( ٤ ةداملا يف ةدّدحملا قوقحلا تايلك
 تاراــبــتـــخالا جئاـــتـــن نالـــعإ خـــيراـــت نـــم اـــموـــي )٠2( نـــــيرشع
.لوبقلل ةيباتكلا



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥٤٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ 18

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 6 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي ٦2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يبط ديشرلا دبع

ةيلاملا ةرازو

 ليربأ٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٩٢ يف خّرؤم رارق
 مــيــظــنــت ةــنجل ءاضعأ نييــعــت نـــمضتـــي ،٢٢٠٢ ةــــنس
.اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٩2 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،22٠2 ةنس ليربأ

 خّرؤملا ٥٧١–٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم ٦ ةداملا ماكحأل
 ٤٩٩١ ةــــنس وــــــينوي ٣١ قـــــــفاوملا ٥١٤١ ماـــــــع مّرــــــحم ٣ يف

 موــــــسرــــملا نـــــــم ٩2و 22و ١2 داوـــــــملا قـــــيبطت نـــــمضتملاو
 ٣٩٩١ ةـــــنس وـــــيام ٣2 يف خّرؤـــــملا ٠١–٣٩ مـــــــقر يـــــعيرشتلا

 ةنجل يف ،مّمتملاو لّدعملا ،ةلوقنملا ميقلا ةصروبب قلعتملاو
: تاونس )٤( عبرأ ةدمل ،اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم ،يون ناسح –

،ةيلاملا ريزو لثمم ،يلادوب ناسح –

 ثحــبــلاو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا رــيزو لــثمم ،فـــلخل ناـــمـــثـــع –
،يملعلا

،رئازجلا كنب ظفاحم لثمم ،ركبوب اضر –

 ةيرابتعالا صاخشألا يرّيسم لثمم ،ياقز نيدلا زع –
،ةلوقنملا ميقلل ةردصملا

 ينـــطوـــلا فصملا لـــثمم ،روصنـــم نـــب رـــيشبـــلا دـمـــحــــم –
.نيبساحملا ءاربخلل

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف خّرؤمرارق
.”ويروڤيرڤ سيدقلا نصح“ فينصت نمضتي ،٢٢٠٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ
 ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمب–

 ثارتلا ةيامحب قلعتملاو 8٩٩١ ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١
،هنم ٩١ ةداملا اميس ال ،يفاقثلا

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 1202 ةــــــنس وـــــــيلوي 7 قـــــــفاوـــملا 2441 ماـــــــع ةدـــــــــعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 71 يف خّرؤملا 97-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 دّدحي يذلا 5002 ةنس رياربف 62 قفاوملا 6241 ماع مّرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

 ١٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤١ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
 ىوــــــعد حــــتف نــــمضتملاو ٩١٠2 ةــــنس رـــبمسيد ١١ قــــفاوملا

،”ويروڤيرڤ سيدقلا نصح“ فينصت

 ةــــينطوــــلا ةـــــنجلل قــــــباــــــطملا يأرـــــلا ىلـــــــع عالــــــطالا دـــــــــــعبو–
 ربمسيد ٧2 خيراتب دقعنملا اهعامتجا يف ةيفاقثلا تاكلتمملل

،٠2٠2 ةنس

 : يتأي ام رّرقت

 مقر نوناقلا نم ٩١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 وــــــينوي ٥١ قـــــفاوملا ٩١٤١ ماـــــع رــــــفص ٠2 يف خرؤـــــملا ٤٠-8٩

 فــــــنصُي ،يفاــــقثلا ثارـــــتلا ةـــــيامحب قـــــلعتملاو 8٩٩١ ةـــــنس
 عقاولا ”ويروڤيرڤ سيدقلا نصح“ ىّمسملا يخيراتلا ملعملا

 ةـــمئاق نـــمض ،نارــــهو ةـــيالو ،نارـــهو ةرــــئاد ،نارـــهو ةــــيدلبب
.ةيفاقثلا تاكلتمملا

 ،يعافد يخيرات ملعم وــه ”وــيروڤيرڤ ســــيدقلا نـــصح“–
 ةنيدمل لوألا ينابسإلا لالتحالا ةرتف لالخ 88٥١ ةنس ينب
 نصح ىلع فرشي ناك مظتنم ريغ يمجن لكش وذ ،نارهو
 ناـــك اــمـــك ،اـــهـــئاـــنـــيـــمو نارـــهو ةـــنـــيدـــمو رــــيـــبـــكــــلا ىـــسرملا

.زورك اتناس نصحب لصتي

 ىمسملا يفاقثلا كلتمملا فينصت ىلع بّترتي : ٢ ةداملا
: يتأي ام ،”ويروڤيرڤ سيدقلا نصح“

 مادــــختساو لـــــــــغش مءالـــــتي نأ بـــــجي : فينصتلا طورش –
 كلــــــــتمملا ظـــــفح تاـــــبلطتم عــــم هـــــلالغتساو يــــخيراتلا مــــلعملا
.يفاقثلا

: تامازتلالاو تاقافترالا –

 يف وأ هـــــبناجب وأ مــــلعملا ىلــــع لــــخدت وأ ءاــــنب لــــك عــــضخي –
 ةــــفاقثلاب فـــلكملا رــــيزولا نــــم صـــيخرت ىلإ ،ةــــيمحملا هــــتقطنم
.نونفلاو

 قرطلاب ،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ّغلبي : ٣ ةداملا
 رشنلا ضرغب نارهو ةيالو يلاو ىلإ فينصتلا رارق ،ةيرادإلا

.يراقعلا ظفحلا يف

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

يجولوم ةيروص



٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
19م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف خّرؤمرارق
.”رازكلا زور نصح“ فينصت نمضتي ،٢٢٠٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ

 ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمب–
 ثارتلا ةيامحب قلعتملاو 8٩٩١ ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١
،هنم ٩١ ةداملا اميس ال ،يفاقثلا

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 1202 ةــــــنس وـــــــيلوي 7 قـــــــفاوـــملا 2441 ماـــــــع ةدـــــــــعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 71 يف خّرؤملا 97-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 دّدحي يذلا 5002 ةنس رياربف 62 قفاوملا 6241 ماع مّرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

 ١٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤١ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
 ىوــــــعد حــــتف نــــمضتملاو ٩١٠2 ةــــنس رـــبمسيد ١١ قــــفاوملا

،”رازكلا زور نصح“ فينصت

 ةــــينطوــــلا ةـــــنجلل قــــــباــــــطملا يأرـــــلا ىلـــــــع عالــــــطالا دـــــــــــعبو–
 ربمسيد ٧2 خيراتب دقعنملا اهعامتجا يف ةيفاقثلا تاكلتمملل

،٠2٠2 ةنس

 : يتأي ام رّرقت

 مقر نوناقلا نم ٩١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-8٩
 مـلـعملا فـنصــُي ،يفاــقــثــلا ثارــتــلا ةــياــمــحــب قــلــعــتملاو 8٩٩١
 ةـــيدـــلـــبـــب عـــقاوـــلا ”رازـــكـــلا زور نصح“ ىـــّمسملا يخـــيراــــتــــلا

 تاكلتمملا ةمئاق نمض ،نارهو ةيالو ،نارهو ةرئاد ،نارهو
.ةيفاقثلا

 دّيــــــُش ،يـــعافد يـــخيرات مــــلعم وــه ”رازــــكلا زور نـــصح“–
 فرعو ،نارهو ةنيدمل لوألا ينابسإلا لالتحالا ةرتف لالخ
 ،ديدجلا رصقلاو رصقلا سأر رارغ ىلع ىرخأ تايمستب
 ةفاضإلابف ،يخيراتلاو يرامعملا مكارتلل اجذومن لّكشيو
 جرب كلذك مضي ،ةينابسإلا ةرتفلا ىلإ عجرت يتلا ملاعملا ىلإ
 نسحلا يبأ“ ناطلسلا فرط نم ٧٤٣١ ةنس دّيش يذلا رمحألا
 ةــيـــطـــيسوـــلا ةرـــتـــفـــلا ىلإ دوـــعـــت يتـــلا تاراـــغملاو ”ينـــيرملا

 نارهو ةنيدمل نابسإلا ةرداغم دعب ينّب يذلا يابلا رصقو
.2٩٧١ ةنس ايئاهن

 ىّمسملا يفاقثلا كلتمملا فينصت ىلع بّترتي : ٢ ةداملا
: يتأي ام ،”رازكلا زور نصح“

 مادــــختساو لـــــــــغش مءالـــــتي نأ بـــــجي : فينصتلا طورش –
 كلــــــــتمملا ظـــــفح تاـــــبلطتم عــــم هـــــلالغتساو يــــخيراتلا مــــلعملا
.يفاقثلا

: تامازتلالاو تاقافترالا –

 يف وأ هـــــبناجب وأ مــــلعملا ىلــــع لــــخدت وأ ءاــــنب لــــك عــــضخي –
 ةــــفاقثلاب فـــلكملا رــــيزولا نــــم صـــيخرت ىلإ ،ةــــيمحملا هــــتقطنم
.نونفلاو

 قرطلاب ،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ّغلبي : ٣ ةداملا
 رشنلا ضرغب نارهو ةيالو يلاو ىلإ فينصتلا رارق ،ةيرادإلا

.يراقعلا ظفحلا يف

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

يجولوم ةيروص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف خّرؤمرارق
.”ورديب سيدقلا نصح“ فينصت نمضتي ،٢٢٠٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ

 ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمب–
 ثارتلا ةيامحب قلعتملاو 8٩٩١ ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١
،هنم ٩١ ةداملا اميس ال ،يفاقثلا

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 1202 ةــــــنس وـــــــيلوي 7 قـــــــفاوـــملا 2441 ماـــــــع ةدـــــــــعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 71 يف خّرؤملا 97-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 دّدحي يذلا 5002 ةنس رياربف 62 قفاوملا 6241 ماع مّرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

 ١٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤١ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
 ىوــــــعد حــــتف نــــمضتملاو ٩١٠2 ةــــنس رـــبمسيد ١١ قــــفاوملا

،”ورديب سيدقلا نصح“ فينصت

 ةــــينطوــــلا ةـــــنجلل قــــــباــــــطملا يأرـــــلا ىلـــــــع عالــــــطالا دـــــــــــعبو–
 ربمسيد ٧2 خيراتب دقعنملا اهعامتجا يف ةيفاقثلا تاكلتمملل

،٠2٠2 ةنس

 : يتأي ام رّرقت

 مقر نوناقلا نم ٩١ ةداـــملا ماـــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-8٩
 مـــــلعملا فـــــنصُي ،يفاـــــقثلا ثارـــــتلا ةــــــيامحب قــــــلعتملاو 8٩٩١
 ةيدلبب عقاولا ”ورديب سيدقلا نصح“ ىّمسملا يخيراتلا

 تاكلتمملا ةمئاق نمض ،نارهو ةيالو ،نارهو ةرئاد ،نارهو
.ةيفاقثلا



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥٤٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ 20

 يــنب ،يـــــعافد يـــخيرات مــــلعم ”وردــــيب ســـــيدقلا نـــصح“–
 ةـــنيدمل يـــناثلا يـــنابسإلا لالـــتحالا ةرــــتف لالـــــخ ٧٣٧١ ةنس
 يف كلسم ثلاث ربتعي ناك ،عالضألا يسامخ لكش وذ ،نارهو
.يداليملا رشع نماثلا نرقلا لالخ ةنيدملل يعافدلا ماظنلا

 ىّمسملا يفاقثلا كلتمملا فينصت ىلع بّترتي : ٢ ةداملا
: يتأي ام ،”ورديب سيدقلا نصح“

 مادــــختساو لـــــــــغش مءالـــــتي نأ بـــــجي : فينصتلا طورش –
 كلــــــــتمملا ظـــــفح تاـــــبلطتم عــــم هـــــلالغتساو يــــخيراتلا مــــلعملا
.يفاقثلا

: تامازتلالاو تاقافترالا –

 يف وأ هـــــبناجب وأ مــــلعملا ىلــــع لــــخدت وأ ءاــــنب لــــك عــــضخي –
 ةــــفاقثلاب فـــلكملا رــــيزولا نــــم صـــيخرت ىلإ ةــــيمحملا هــــتقطنم
.نونفلاو

 قرطلاب ،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ّغلبي : ٣ ةداملا
 رشنلا ضرغب نارهو ةيالو يلاو ىلإ فينصتلا رارق ،ةيرادإلا

.يراقعلا ظفحلا يف

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

يجولوم ةيروص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةـــنس وياــم ١١ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع لاوـــش ٠١ يف خّرؤـــمرارـــق
.”زورك اتناس نصح“ فينصت نمضتي ،٢٢٠٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ

 ماــع رــفص ٠2 يف خرؤــملا ٤٠-8٩ مـــقر نوــناقلا ىــضتقمب–
 ثارتلا ةيامحب قلعتملاو 8٩٩١ ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١
،هنم ٩١ ةداملا اميس ال ،يفاقثلا

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
 1202 ةــــــنس وـــــــيلوي 7 قـــــــفاوـــملا 2441 ماـــــــع ةدـــــــــعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 71 يف خّرؤملا 97-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 دّدــحي يذـــلا 5002 ةنس رـــياربف 62 قـــفاوملا 6241 ماـــع مّرــحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص
 ١٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤١ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–

 ىوــــــعد حــــتف نــــمضتملاو ٩١٠2 ةــــنس رـــبمسيد ١١ قــــفاوملا
،”زورك اتناس نصح“ فينصت

 ةــــينطوــــلا ةـــــنجلل قــــــباــــــطملا يأرـــــلا ىلـــــــع عالــــــطالا دـــــــــــعبو–
 ربمسيد ٧2 خيراتب دقعنملا اهعامتجا يف ةيفاقثلا تاكلتمملل

،٠2٠2 ةنس

 : يتأي ام رّرقت

 مقر نوناقلا نم ٩١ ةداـــملا ماـــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-8٩
 مـلـعملا فـنصــُي ،يفاــقــثــلا ثارــتــلا ةــياــمــحــب قــلــعــتملاو 8٩٩١
 ةــيدــلــبــب عــقاوــلا ”زورــك اــتــناس نصح“ ىــّمسملا يخـــيراـــتـــلا

 تاكلتمملا ةمئاق نمض ،نارهو ةيالو ،نارهو ةرئاد ،نارهو
.ةيفاقثلا

 رــــبتعي ناـــك ،يـــخيرات مــــلعم وــــــه ”زورك اتناس نـــصح“–
 لالتحالا ةرتف لالخ نارهو ةنيدمل يعافدلا ماظنلا نم اءزج
 ةنيدملا ءاجرأ ةبقارم لجأ نم ٩٠٥١ ةنس ينب .اهل ينابسإلا

.ريبكلا ىسرم جرب أفرمو نارهو نيب طبارلا قيرطلاو
 ىّمسملا يفاقثلا كلتمملا فينصت ىلع بّترتي : ٢ ةداملا

: يتأي ام ،”زوركاتناس نصح“
 مادــــختساو لـــــــــغش مءالـــــتي نأ بـــــجي : فينصتلا طورش –

 كلــــــــتمملا ظـــــفح تاـــــبلطتم عــــم هـــــلالغتساو يــــخيراتلا مــــلعملا
.يفاقثلا

: تامازتلالاو تاقافترالا –

 يف وأ هـــــبناجب وأ مــــلعملا ىلــــع لــــخدت وأ ءاــــنب لــــك عــــضخي –
 ةــــفاقثلاب فـــلكملا رــــيزولا نــــم صـــيخرت ىلإ ةــــيمحملا هــــتقطنم
.نونفلاو

 قرطلاب ،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ّغلبي : ٣ ةداملا
 رشنلا ضرغب نارهو ةيالو يلاو ىلإ فينصتلا رارق ،ةيرادإلا

.يراقعلا ظفحلا يف

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

يجولوم ةيروص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةـــنس وياــم ١١ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع لاوـــش ٠١ يف خّرؤـــمرارـــق
.”وڤايت ناس نصح“ فينصت نمضتي ،٢٢٠٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ
 ماــع رــفص ٠2 يف خرؤــملا ٤٠-8٩ مـــقر نوــناقلا ىــضتقمب–

 ثارتلا ةيامحب قلعتملاو 8٩٩١ ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١
،هنم ٩١ ةداملا اميس ال ،يفاقثلا

 يف خّرؤـملا 182-12 مــقر يسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
 1202 ةــــــنس وـــــــيلوي 7 قـــــــفاوـــملا 2441 ماـــــــع ةدـــــــــعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 71 يف خّرؤملا 97-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 دّدــحي يذـــلا 5002 ةنس رـــياربف 62 قـــفاوملا 6241 ماـــع مّرــحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص



٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
21م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

 يف خّرؤـملا 182-12 مــقر يسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
 1202 ةــــــنس وـــــــيلوي 7 قـــــــفاوـــملا 2441 ماـــــــع ةدـــــــــعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 71 يف خّرؤملا 97-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 دّدــحي يذـــلا 5002 ةنس رـــياربف 62 قـــفاوملا 6241 ماـــع مّرــحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص
 قــــفاوملا ٠٤٤١ ماع لاوش ٧ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–

 فينصت ىوــــــعد حــــتف نــــمضتملاو ٩١٠2 ةــــنس وــــــينوي ٠١
،وزو يزيت ةيالوب ”روصنم يديس ةيواز“

 ةــــينطوــــلا ةـــــنجلل قــــــباــــــطملا يأرـــــلا ىلـــــــع عالــــــطالا دـــــــــــعبو–
 ربمسيد ٧2 خيراتب دقعنملا اهعامتجا يف ةيفاقثلا تاكلتمملل

،٠2٠2 ةنس
 : يتأي ام رّرقت

 مقر نوناقلا نم ٩١ ةداـــملا ماـــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-8٩
 مـلـعملا فـنصــُي ،يفاــقــثــلا ثارــتــلا ةــياــمــحــب قــلــعــتملاو 8٩٩١
 ةيدلبب عقاولا ”روصنم يديس ةيواز“ ىّمسملا يخيراتلا

 ةمئاق نمض ،وزو يزيت ةيالو ،نونڤاو ةرئاد ،ترازيميت
.ةيفاقثلا تاكلتمملا

 يف اـــــياوزلا مدـــــقأ نــــم ”روـــــصنم يدــــيس ةــــيواز“ رــــبتعت–
 ادجسم ّمضت ،)٥٣٦١-2٣٦١( يتنس نيب ام ،لئابقلا ةـــــقطنم
 روصنم يديس حلاصلا يلولا حيرضو سيردّتلل اماسقأو
 تناك ،اهسيسأت يف لضفلا هل عجري يذلاو همسا لمحت يذلا

 ،كلفلا ملعو ةيبرعلا ةغّللاو ةيمالسإلا ميقلاو ئدابملا نقلت
.يسنرفلا رامعتسالا ةبراحم يف اماه ارود تبعل امك

 ىّمسملا يفاقثلا كلتمملا فينصت ىلع بّترتي : ٢ ةداملا
: يتأي ام ،”روصنم يديس ةيواز“

 مادــــختساو لـــــــــغش مءالـــــتي نأ بـــــجي : فينصتلا طورش –
 كلــــــــتمملا ظـــــفح تاـــــبلطتم عــــم هـــــلالغتساو يــــخيراتلا مــــلعملا
.يفاقثلا

: تامازتلالاو تاقافترالا –

 يف وأ هـــــبناجب وأ مــــلعملا ىلــــع لــــخدت وأ ءاــــنب لــــك عــــضخي –
 ةــــفاقثلاب فـــلكملا رــــيزولا نــــم صـــيخرت ىلإ ،ةــــيمحملا هــــتقطنم
.نونفلاو

 قرطلاب ،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ّغلبي : ٣ ةداملا
 ضرـــــــغب وزو يزـــــيت ةـــــيالو يلاو ىلإ فـــــينصتلا رارــــق ،ةـــــيرادإلا
.يراقعلا ظفحلا يف رشنلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

يجولوم ةيروص

 ١٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤١ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
 ىوــــــعد حــــتف نــــمضتملاو ٩١٠2 ةــــنس رـــبمسيد ١١ قــــفاوملا

،”وڤايت ناس نصح“ فينصت
 ةــــينطوــــلا ةـــــنجلل قــــــباــــــطملا يأرـــــلا ىلـــــــع عالــــــطالا دـــــــــــعبو–

 ربمسيد ٧2 خيراتب دقعنملا اهعامتجا يف ةيفاقثلا تاكلتمملل
،٠2٠2 ةنس

 : يتأي ام رّرقت
 مقر نوناقلا نم ٩١ ةداـــملا ماـــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةداملا

 ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-8٩
 مــلــعملا فــنصــُي ،يفاــقــثــلا ثارــتــلا ةــياـــمـــحـــب قـــلـــعـــتملاو 8٩٩١
 ،نارهو ةيدلبب عقاولا ”وڤايت ناس نصح“ ىمسملا يخيراتلا
.ةيفاقثلا تاكلتمملا ةمئاق نمض ،نارهو ةيالو ،نارهو ةرئاد

 ةنس ينب ،يعافد يـــخيرات مــــلعم ”وڤايت ناس نـــصح“–
 نارهو ةنيدمل يناثلا ينابسإلا لالتحالا ةرتف لالخ ٦٣٧١
 ماظنلا يف كلسم ثلاث ربتعي ناكو ،سرف ةوذح لكش ىلع
 نوصحلا ةـــياـــمـــح يف هرود لـــثمت ،نارـــهو ةــــنــــيدمل يعاــــفدــــلا
.ةنيدملا هذهل ةريبكلا

 ىّمسملا يفاقثلا كلتمملا فينصت ىلع بّترتي : ٢ ةداملا
: يتأي ام ،”وڤايت ناس نصح“

 مادــــختساو لـــــــــغش مءالـــــتي نأ بـــــجي : فينصتلا طورش –
 كلــــــــتمملا ظـــــفح تاـــــبلطتم عــــم هـــــلالغتساو يــــخيراتلا مــــلعملا
.يفاقثلا

: تامازتلالاو تاقافترالا –
 يف وأ هـــــبناجب وأ مــــلعملا ىلــــع لــــخدت وأ ءاــــنب لــــك عــــضخي –

 ةــــفاقثلاب فـــلكملا رــــيزولا نــــم صـــيخرت ىلإ ،ةــــيمحملا هــــتقطنم
.نونفلاو

 قرطلاب ،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ّغلبي : ٣ ةداملا
 رشنلا ضرغب نارهو ةيالو يلاو ىلإ فينصتلا رارق ،ةيرادإلا

.يراقعلا ظفحلا يف
 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف رئازجلاب رّرح

22٠2.
يجولوم ةيروص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةـــنس وياــم ١١ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع لاوـــش ٠١ يف خّرؤـــمرارـــق
 ”روـــــصنم يدــــيس ةـــــيواز“ فــــينصت نــــمضتي ،٢٢٠٢
.وزو يزيت ةيالوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ
 ماــع رــفص ٠2 يف خرؤــملا ٤٠-8٩ مـــقر نوــناقلا ىــضتقمب–

 ثارتلا ةيامحب قلعتملاو 8٩٩١ ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١
،هنم ٩١ ةداملا اميس ال ،يفاقثلا



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥٤٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ 22

 ةـــنس وياــم ١١ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماــــع لاوـــش ٠١ يف خّرؤـــمرارـــق
 تاراــــــغمل“ يرـــثألا عــقوملا فــــينصت نــــمضتي ،٢٢٠٢
.ةياجب ةيالوب ”نامدلغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ

 ماــع رــفص ٠2 يف خرؤــملا ٤٠-8٩ مـــقر نوــناقلا ىــضتقمب–
 ثارتلا ةيامحب قلعتملاو 8٩٩١ ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١
،هنم ٩١ ةداملا اميس ال ،يفاقثلا

 يف خّرؤـملا 182-12 مــقر يسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
 1202 ةــــــنس وـــــــيلوي 7 قـــــــفاوـــملا 2441 ماـــــــع ةدـــــــــعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 71 يف خّرؤملا 97-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
 دّدــحي يذـــلا 5002 ةنس رـــياربف 62 قـــفاوملا 6241 ماـــع مّرــحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

 قــــفاوملا ٠٤٤١ ماع لاوش ٧ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
 فينصت ىوــــــعد حــــتف نــــمضتملاو ٩١٠2 ةــــنس وـــــينوي ٠١
،ةياجب ةيالوب ”نامدلغ تاراغمل“ يرثألا عقوملا

 ةــــينطوــــلا ةـــــنجلل قــــــباــــــطملا يأرـــــلا ىلـــــــع عالــــــطالا دـــــــــــعبو–
 ربمسيد ٧2 خيراتب دقعنملا اهعامتجا يف ةيفاقثلا تاكلتمملل

،٠2٠2 ةنس

 : يتأي ام رّرقت

 مقر نوناقلا نم ٩١ ةداـــملا ماـــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١ ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-8٩
 عـقوملا فـنصـُي ،يفاـقـثـلا ثارــتــلا ةــياــمــحــب قــلــعــتملاو 8٩٩١
 ةرــئاد ،ةزــمــحوــب ةــيدــلــبــب عــقاوــلا ”ناــمدــلــغ تاراــغــم“يرـــثألا

.ةيفاقثلا تاكلتمملا ةمئاق نمض ،ةياجب ةيالو ،قودص

 لــــبق اـــم ةرـــتفل ”نامدلغ تاراــــغمل“ يرــــثألا عــــقوملا دوــــعي–
 ثيح ،ةسماخلاو ةنماثلا نيتيفلألا نيب ام ةخرؤملا خيراتلا

 دح ىلإ ،)٠١( رشع لصأ نم عقوملا اذهل تاراغم )٣( ثالث تفشك
 نم ةعونصمّ يلحو ةيراخف تاودأو ةميدق تاعانص نع ،مويلا

..ةيرجحلا تاودألاو تاناويحلا ماظع اياقب

 ىّمسملا يفاقثلا كلتمملا فينصت ىلع بّترتي : ٢ ةداملا
: يتأي ام ،”نامدلغ تاراغمل“ يرثألا عقوملا

 : تامازتلالاو تاقافترالاو فينصتلا طورش –

 رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-8٩ مقر نوناقلا نم ٠٣ ةداملل اقبط
 ددحت ،هالعأ روكذملاو 8٩٩١ ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١ ماع
 قتاع ىلع عقت يتلا تامازتلالا اذكو ضرألا لامعتسا تاقافترا

 ططخم يف ّنيبتو ةيمحملا هتقطنمو يرثألا عقوملا يلمعتسم
 ةعباتلا ةيمحملا قطانملاو ةيرثألا عقاوملا حالصتساو ةيامح
 مقر يذيفنتلا موسرملا يف هئاشنإ تايفيك ددحت يذلاو اهل

 ةنس ربوتكأ ٥ قفاوملا ٤2٤١ ماع نابعش ٩ يف خرؤملا ٣2٣-٣٠
 ةيرثألا عقاوملا ةيامح ططخم دادعإ تايفيك نمضتملاو ٣٠٠2
.اهحالصتساو اهل ةعباتلا ةيمحملا قطانملاو

 قرطلاب ،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ّغلبي : ٣ ةداملا
 رشنلا ضرغب ةياجب ةيالو يلاو ىلإ ،فينصتلا رارق ،ةيرادإلا

.يراقعلا ظفحلا يف

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاوش ٠١ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.

يجولوم ةيروص


تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ليربأ ٥٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٤٢يف خرؤمرارق
 ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم ءازإ ةصتخملا ءاضعألا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول

––––––––––

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ّنإ

 ةيناثلا ىدامج ٩١ يف خرؤملا ٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمب –
 نوناقلا نمضتملاو ٦٠٠2 ةنس ويلوي ٥١قفاوملا ٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 ماع رفص 2١ يف خرؤملا ٥٤١-٦٦ مقر موسرملا ىضتقمبو –
 رشنو ريرحتب قلعتملاو ٦٦٩١ ةنس وينوي 2 قفاوملا ٦8٣١
 مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٩٩-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠٩٩١ ةنس سرام ٧2 قفاوملا ٠١٤١ ماع ناضمر لوأ
 ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
 ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

 ١١ يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني ٩١ قفاوملا ٩2٤١ ماع مرحم
 كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا



٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
23م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

 يف خرؤملا ٩٧١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي ٦ قفاوملا ١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١
 ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

 ٤ يف خرؤملا ٩٩١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا ١٤٤١ ماع ةجحلا يذ
 ناجللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

 قفاوملا 2٣٤١ ماع لاّوش ٩2يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةيواستملا ناجللا ءاشنإ نمضتملاو ١١٠2 ةنس ربمتبس ٧2
 ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا
،لدعملا ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا

: يتأي ام رّرــقـي

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا أشنت : ىلوألا ةداملا
             دـــــــيرـــبلا ةرازوـــــــل ةــــــيزــــكرـــــملا ةرادإلا يــــــفظوــــم ءازإ ةــــــــــصتخملا

: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

 ١١ يف خرؤملا ٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
 نـــــــمضتملاو 8٠٠2 ةـــنس رــــياني ٩١ قــــــفاوملا ٩2٤١ ماــــــع مرـــــــحم
 تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يـساسألا نوناقلا

،بّاجحلاو

 يف خرؤملا ١٤2-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٩٠٠2 ةنس ويلوي 22 قفاوملا ٠٣٤١ ماع بجر ٩2
 كالــــــسألل نيـــمتنملا نيــــــــفظوملاب صاـــــخلا يــــساسألا نوـــــناقلا
،نارمعلاو نكسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا ةينقتلا

 يف خرؤملا ٠٠2-٠١ مـقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠١٠2 ةنس تشغ ٠٣ قفاوملا ١٣٤١ ماع ناضمر ٠2
 كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يـساسألا نوـــناـــقـــلا
 مالـــــعإلا تاــــيجولونكتو دـــــيربلاب ةـــــفلكملا ةرادإلاب ةــــصاخلا

،لاصتالاو

 يف خرؤملا 8٧١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠2٠2 ةنس ويلوي ٦ قفاوملا ١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١
 ةــــــيكلـــسلا تالــــــصاوــــــملاو دــــــيرــــبلا رــــــيزو تاـــــــيحالـــــص ددــــــحي
،ةيكلساللاو


ناجللا


بترلاو كالسألا
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 ةيكلسلا تالصاوملل نييسيئرلا نيشتفملا كلس -
،ةيكلساللاو

،ديربلل نييسيئرلا نيشتفملا كلس -

 : لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت يسدنهم كلس -
 يـــــسيئر سدــــنهمونيـــــسدــــــنهملا ســــيئر : بـــــتر(
،)ةلود سدنهمو

 ةبعشو يلآلا مالعإلا ةبعش : نيسدنهملا كلس -
 سدنهمو نيسدنهملا سيئر : بتر( تايئاصحإلا

،)ةلود سدنهمو يسيئر

 : اـــــتبتر( : نارـــــــمعلاو نــــــكسلا يــــــسدنهم كلـــــس -
،)ةلود سدنهمو يسيئر سدنهم

،نيفرصتملا كلس -

،ةمجارتلا نيمجرتملا كلس -

،تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا كلس  -

،ديربلل 2 ىوتسم شتفم ةبتر -

 يلآلا مالعإلا ةبعش : نيسدنهملا يدعاسم كلس -
 سدـنـهـم دــعاسم : ةــبــتر( تاــيــئاصحإلا ةــبــعشو
،)2 ىوتسم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نيفظوملا وّلثمم ةرادإلا وّلثمم
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ناجللا


بترلاو كالسألا
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 مالعإلا تايجولونكتل يقيبطت سدنهم ةبتر -
،لاصتالاو
،ديربلل ١ ىوتسم شتفم ةبتر -
 مالعإلا ةبعش ( ١ ىوتسم سدنهم دعاسم ةبتر  -
،)تايئاصحإلا ةبعشو  يلآلا
،يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم ةبتر -
،نيفرصتملا يدعاسم كلس -
 مالــــعإلا تاــــيــــجوــــلوــــنــــكــــتــــل ٍماس ينــــقــــت ةـــــبـــــتر -
،لاصتالاو
،ديربلل شتفم ةبتر -
 ةبعشو يلآلا مالعإلا ةبعش( ٍماس ينقت ةبتر -
،)تايئاصحإلا
،ةرادإلا يقحلم كلس -
،يسيئر ةيريدم بتاك ةبتر -
،يسيئر يرادإ بساحم ةبتر -
،تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم ةبتر  -
.ديربلل صصختم يسيئر لماع ةبتر -


،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ينقت ةبتر -
      مالعإلا تايجولونكتل نيينقتلا ناوعألا كلس -
،لاصتالاو
 يسيئر لــماع : بتر ( : دـــيربلل نيـــلماعلا كلـــس -
 ،)لماعو ،صصختم لماع
،نيرومأملا كلس -
،ةدايملاو ضيفنتلاو فيظنتلا ناوعأ كلس -
،ةرادإلا ناوعأ كلس -
 بـــتاكو ةــــيريدم بـــتاك : بـــتر( : باّتكلا كلــــس -
،)تانايبلا ظفح نوعو
 بـــساحم : اتبتر( : نييرادإلا نيبساحملا كلس -
،)يرادإ بساحم دعاسمو يرادإ
 ةــــــبــعشو يــــــلآلا مالــــــــعإلا ةــــــبعش( يـــــــنقت ةــــــبتر -
،)تايئاصحإلا
     يلآلا مالــعإلا ةبعش( : نيينقتلا نينواعملا كلــــس -
،)تايئاصحإلا ةبعشو 
   يلآلا مالـــــعإلا ةـــبعش( : نييــــنقتلا ناوــــــعألا كلـــــس -
،)تايئاصحإلا ةبعشو
 قــــــــــئاــــثوـــــــــلا يف نييـــــــــــنـــــقتلا ناوـــــــــــــــعألا كلـــــــــــس  -
،تاظوفحملاو
،نيينهملا لامعلا كلس -
،تارايسلا يقئاس كلس -
.باّجحلا كلس -

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نيفظوملا وّلثمم ةرادإلا وّلثمم



٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
25م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

 ليربأ ٥٢ قـفاوملا ٣٤٤١ ماــــع ناــــضمر ٤٢ يف خرؤــــم رارق
 ةــــــــــيرادإلا ناـــــجـــــللا ةـــــــــليــــكشت ددـــــــــحي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس

 ةرادإلا يفظوم ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
 ةــيكلسلا تالـــــصاوملاو دـــــيربلا ةرازوـــــل ةــــــيزكرملا

.ةيكلساللاو

––––––––––

 ٥2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٤2 يف خرؤم رارق بجومب
 ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت دّدحت ،22٠2 ةنس ليربأ
 ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم ءازإ ةصتخملا ءاضعألا

: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

 ماـع لاّوــــش ٩2 يف خرؤـــــملا رارـــــقلا ماــــــكحأ ىــــــغلت : ٢ ةداملا
 ءاـــــــشنإ نـــمضتملاو ١١٠2 ةــــنس رـــــبمتبس ٧2 قـــــفاوملا 2٣٤١
 ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ناجللا
 ،لاــصتالاو مالــعإلا تاــيجولونكتو دـــيربلا ةرازوـــل ةـــيزكرملا
.لّدـــعملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ليربأ ٥2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يكيرت يبيب ميرك


ناجللا


بترلاو كالسألا















١ مقر





























جاعلا
ةياب



ةرزيلق
باهولا دبع




 بيعشوب نب
ةجيدخ







بلاط
ةيدان




يباطش
ةزنك



يناوهز
داعس




















دمحأ دلو
ةميطف




نيزاو
رباص



يسابع
ايسآ




















ةشودوب
ةاجن



موليب
ةبيهو



مجر

نسحم












 ةيكلسلا تالصاوملل نييسيئرلا نيشتفملا كلس -
،ةيكلساللاو

،ديربلل نييسيئرلا نيشتفملا كلس -

 : لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت يسدنهم كلس -
 يـــــسيئر سدـــــنهمو نيــــسدنهملا ســـــيئر : بـــــتر(
،)ةلود سدنهمو

 ةبعشو يلآلا مالعإلا ةبعش : نيسدنهملا كلس -
 نيـــسدــــــنــــهملا ســــيــــئر : بــــــتر( ،تاــــــيـــــئاــــــصحإلا

،)ةلود سدنهمو يسيئر سدــنهمو

 : اـــــتبتر( : نارـــــمعلاو نــــــكسلا يـــــسدنهم كلـــــس -
،)ةلود سدنهمو يسيئر سدنهم

،نيفرصتملا كلس -

،ةمجارتلا نيمجرتملا كلس -

،تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا كلس  -

،ديربلل 2 ىوتسم شتفم ةبتر -

 يلآلا مالعإلا ةبعش : نيسدنهملا يدعاسم كلس -
 سدـنـهـم دــعاسم : ةــبــتر( تاــيــئاصحإلا ةــبــعشو
،)2 ىوتسم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نيفظوملا وّلثمم ةرادإلا وّلثمم
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ناجللا


بترلاو كالسألا
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٣ مقر

 يوايحي
ةنيمسي



نامس
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قازرم
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 ةطابعزوب
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كاطه
زيزعلا دبع
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داميع
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ةيقر
ةايح



 ليحرب
 رون لتاقلا
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 دمـحم
يداهلا
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ةيضار






يلالع
دمحأ ديس











ةزيعم
حلاص


عالط
ةميلح




ةفشح
ةنيمي

















يديبعلب
ميهاربإ






رايدب
نيمأ






يديمح
ماهس

 مالعإلا تايجولونكتل يقيبطت سدنهم ةبتر -
،لاصتالاو
،ديربلل ١ ىوتسم شتفم ةبتر -
 مالعإلا ةبعش ( ١ ىوتسم سدنهم دعاسم ةبتر  -
،)تايئاصحإلا ةبعشو  يلآلا
،يسيئر تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم ةبتر -
،نيفرصتملا يدعاسم كلس -
 مالــــعإلا تاــــيــــجوــــلوــــنــــكــــتــــل ٍماس ينــــقــــت ةـــــبـــــتر -
،لاصتالاو
،ديربلل شتفم ةبتر -
 ةبعشو يلآلا مالعإلا ةبعش( ٍماس ينقت ةبتر -
،)تايئاصحإلا
،ةرادإلا يقحلم كلس -
،يسيئر ةيريدم بتاك ةبتر -
،يسيئر يرادإ بساحم ةبتر -
،تاظوفحم نيمأ يقئاثو دعاسم ةبتر  -
.ديربلل صصختم يسيئر لماع ةبتر -


،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ينقت ةبتر -
 مالعإلا تايجولونكتل نيينقتلا ناوعألا كلس -
،لاصتالاو
 يسيئر لـماع : بـــتر( : دــيربلل نيـــلماعلا كلــــس -
 ،)لماعو ،صصختم لماعو
،نيرومأملا كلس -
،ةدايملاو ضيفنتلاو فيظنتلا ناوعأ كلس -
،ةرادإلا ناوعأ كلس -
 بـتاكو ةـــيريدم بـــتاك : بــــتر( : باـــّتكلا كلــــس -
،)تانايبلا ظفح نوعو
 بـساحم : اـتبتر( : نييرادإلا نيبساحملا كلــــس -
،)يرادإ بساحم دعاسمو يرادإ
 ةـــــبـــــعشو يلآلا مالـــــعإلا ةـــــبـــــعش( ينـــــقـــــت ةــــــبــــــتر -
،)تايئاصحإلا
     يلآلا مالعإلا ةـبعش( : نيينقتلا نيـــنواعملا كلــــس -
،)تايئاصحإلا ةبعشو 
 يلآلا مالـــعإلا ةـــبـــعش( : نييـــنـــقـــتـــلا ناوـــعألا كلس -
،)تايئاصحإلا ةبعشو
،تاظوفحملاو قئاثولا يف نيينقتلا ناوعألا كلس  -
،نيينهملا لامعلا كلس -
،تارايسلا يقئاس كلس -
.باّجحلا كلس -

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نيفظوملا وّلثمم ةرادإلا وّلثمم
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 ماع ناضمر ٥ يف خرؤملا ٣٠-٠١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورش ددحي يذلا ٠١٠2 ةنس تشغ ٥١ قفاوملا ١٣٤١
 ةصاخلا كالمألل ةعباتلا ةيحالفلا يضارألا لالغتسا تايفيكو
،ةلودلل

 ٦2 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٦2 يف خرؤملا ٤2١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـلا 2١٠2 ةــنس سراــم ٩١ قــفاوملا ٣٣٤١ ماع يناـثـلا عـيـبر
 اـــهيلع دـــمتعي يتلا ةــيحالفلا تايناكمإلا تاذ قــــطانملا ددــــحي
 ىلع زايتمالا قح ناونعب ةلودلا كالمأ ةواتإ باسحل ساسأك
،ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا ةيحالفلا يضارألا

 82 يف خرؤملا 82١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددـحـي يذـلا ٠2٠2 ةـنس وـياــم ١2 قـــفاوملا ١٤٤١ ماـــع ناضمر

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي اـم رّرـقي

 موـــــسرملا نــــم ٥ ةداــــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 ٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر ٦2 يف خرؤملا ٤2١-2١ مقر يذيفنتلا
 اذـه فدــهــي ،هالــعأ روــكذملاو 2١٠2 ةـــنس سراــــم ٩١ قــفاوملا
 نوــــعطلل ةــــينطولا ةـــنجللا لـــمعو ةــــليكشت دــــيدحت ىلإ رارــــقلا
 كالـمألل ةـيـحالــفــلا يضارألا فــيــنصت لاــجــم يف ةصصخملا
 بلص يف ىعدـت يتـلا ،زاـيـتـمالـل ةـحوـنـمملا ،ةـلودـلـل ةصاخلا
.”ةينطولا ةنجللا“ صنلا

 نوــــــــعطلا ةـــساردــــب ةــينطوـــــلا ةـــنجـلـلا فـــــلـكـت : ٢ ةداملا
 يضارألا فينصت صخت يتلا ،زايتمالا باحصأ نم ةعدوملا
.اهيف لــــصفلاو زايتمالل ةحونمملا ةيحالفلا

 رــــــيدــــم اــــهسأرـي يتلا ،ةــــينطولا ةــــنجللا نوــــــكتت  : ٣ ةداملا
 ةحالفلا ةرازول حالصتسالاو نييراقعلا طيطختلاو ميـظـنـتـلا

: نم ،ةيفيرلا ةيمنتلاو

: ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو ناونعب

 ةفاجلا قطانملا يف ةيفيرلاو ةيحالفلا ةيمنتلا ريدم –
،ةفاجلا هبشو

،ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا –

 فرصو يقسلاو يضارألل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا –
،هايملا

 ءازإ ةصتـــخملا ءاضعألا ةـــيواستملا ةـــيرادإلا ناـــجـــلـــلا سأرــــي
 ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم
: مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ،ةيكلساللاو

 : ةدـــــيسلا : ١ مــــقر ءاــــضعألا ةــــيواستملا ةــــيرادإلا ةــــنجللا –
،ةيرشبلا دراوملا رييست ريدم ةبئان ،ةياب جاعلا

 : ةديسلا : 2 مقر ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا –
،فيشرألا ةنمقرو قيثوتلا ريدم ةبئان ،ةنيمسي يوايحي

 : دـــــيسلا : ٣ مــــقر ءاــــضعألا ةـــــيواستملا ةـــــيرادإلا ةـــــنجللا –
 ةــيلاملا تاـــمدخلا ســــييقت رــــيدم بــــئان : قازرــــم يواــــشيعلا
.ةيديربلا

 ٩٣٤١ ماــــــــع ةـــــجحلا يذ 8١ يف خرؤــــملا رارــــقلا ماــــكحأ ىــــغلت
 ةـــــــليكشت دــــيدجت نمـــضتملاو 8١٠2 ةـــنس تــــشغ ٩2 قــــفاوملا
 ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ناجللا
 ةيكلساللاوةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا

.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو



 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 ليربأ ٦٢ قـفاوملا ٣٤٤١ ماـع ناضمر ٥٢ يف خّرؤم رارق
 ةينطولا ةنجللا لمعو ةـلـيـكشت ددـحـي ،٢٢٠٢ ةـنس

 يضارألا فــيــنصت لاــجــم يف ةصتــخملا نوــعــطــلــل
 ةـــحوـــنـــمملا ،ةـــلودـــلـــل ةصاخلا كالـــمألل ةــــيــــحالــــفــــلا
.زايتمالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

 ىدامج لّوأ يف خرؤملا ٥2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتــــقمب –
 نمضتملاو ٠٩٩١ ةنس ربمفون 8١ قفاوملا ١١٤١ ماع ىلوألا
،ممتملاو لّدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

 ىدامج ٤١ يف خرؤملا ٠٣-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقـمبو –
 نمضتملاو ٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 ناـــــضمر ٦١ يف خرؤـــــــملا ١٠-٠١ مـــــقر رــــــمألا ىــــــضتقمبو –
 نــــــمــــضتملاو ٠١٠2 ةـــــنس تـــــــــشغ ٦2 قــــفاوـــــملا ١٣٤١ ماــــــع
 ٠٤ ناتداملا اميس ال ،٠١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوـــــناق
،هــــنم ١٤و
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 ةيمنتلاب ةصاخلا تاساردلل ينطولا بتكملل ماعلا ريدملا –
،ةيفيرلا

.ةينعملا ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ريدم –

: ةيلاملا ةرازو ناونعب

.ةيحالفلا ةيمومعلا تاكلتمملل يعرفلا ريدملا –

: يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو ناونعب

،يحالفلا مادختسالل ءاملا ريدم –

.هايملا فرصو يقسلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا –

 مكحب ،صخش لكب نيعتست نأ ةينطولا ةنجللا نكمي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنأش نم ،هتاءافك

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةينطولا ةنجللا دعت

 طـــــيطختلاو مــــيظنتلا ةــــيريدم حــــلاصم ىلوـــــتت : ٤ ةداملا
.ةينطولا ةنجللا ةنامأ ،حالصتسالاو نييراقعلا

: يتأي امب فلكت ،ةفصلا هذهبو

 فرط نم ةلسرملا وأ ةعدوملا نوـعـطـلا تاـفـلـم مالـتسا –
،ةينعملا تايالولل ةيحالفلا حلاصملا يريدم

،اهسيئر عم ةينطولا ةنجللا تاعامتجا ريضحت –

،ةينطولا ةنجللا تاعامتجا رضاحم دادعإ –

.نيينعملل ةينطولا ةنجللا تاررقم غيلبت –

 ةــــــنجللا ةــــــنامأ ىلإ نوـــــعطلا تاـــــفلم لـــــسرت نأ بــــــجي
 خــــيرات نم اــــموي )٠2( نــــيرشع ىدعتي ال لــــجأ يف ةـــينطولا
.اــــهمالتسا

 زايتمالا بحاص فرط نم مدقملا نعطلا قــفري : ٥ ةّداملا
: يتأي ام نمضتي فلمب

 ةــــيحالفلا ضرألا ةــــــــعطق صــــخت تاــــموـــــلعم ةراـــــــمتسا –
 لوألا قحلملا يف اهجذومن قفري ،ةءولمم زايتمالل ةحونمملا

،رارقلا اذهب

 دمتـعـم تاسارد بتـكـم هزاـجـنإب موقي ةربخلا ريرقت –
 ضرألا ةـعـطـقـل ةـبسنـلاـب ،زاـيـتـمالا بحاص هـفـيراصم عـفدــي
،فينصتلاب ةينعملا ةيحالفلا

،زايتمالا دقع نم ةخسن –

.زايتمالا بحاص ةيوه ةقيثو نم ةخسن –

 ةيريدم ىدل زايتمالا بحاص نعط فلم عدوي : ٦ ةداملا
 ،ةينطولا ةنجللا ىلإ هلسرت يتلا ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا

: يتأي امب اقفرم

 تاساردلل ينطولا بتكملا فرط نم ةزجنملا ةساردلا –
 ةــــــيحالــــفلا ضرألا ةـــــــعـطقل ةــــــــيفيرــــــلا ةـــــــيمـــنتلاب ةــــــصاــــــخلا
،ةفنصملا

 ةــــيحالفلا ضرألا ةــــعطق ةــــنياعم رــــضحم نـــم ةــــخسن –
 يف هـــجذومن قــفري ،ةـــينقتلا ةنـــجللا هدـــعت نــــعطلاب ةــــينعملا
.رارقلا اذهب يناثلا قحلملا

 ةمولعم وأ ةـقـيـثو لـك بلـطـت نأ ةـيـنـطوـلا ةـنـجـلـلا نـكـمـي
.نعطلا ةساردل ةيرورض ةيفاضإ

 ىلإ ةرورضلا تعد امّلك ةينطولا ةنجللا عمتجت : ٧ ةداملا
.اهسيئر نم بلط ىلع ءانب ،كلذ

 يف نوـــــــعطلا ةـــــساردب ةــــــينطولا ةـــــنجللا موــــقت : ٨ ةداملا
 خـــــــيرات نـــــــم ءادـــــــتبا ،اـــــموي )٠2( نـــــيرـــــشع ىدـــــــعتي ال لــــــــجأ
.اهمالتسا

 روـــضحبّ الإ ةـــينطولا ةـــنجللا تالوادــــم حــــصت ال : ٩ ةداملا
.لقألا ىلع ،اهئاضعأ )١/2( فصن

 ةلاح يفو .تاوصألل ةطيسبلا ةيبلـغألاـب تالوادملا ذـخـتـت
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست

 لجس يف لــجست رــــضاحم يف تالوادــــملا نّودــــت : ٠١ ةداملا
.ةينطولا ةنجللا سيئر نم هيلع رشؤمو مقرم صاخ

 ىلإ نوـــعطلل ةينطولا ةــنجللا تاررــــقم لـــسرت : ١١ ةداملا
.ةحالفلاب فلكملا ريزولا

 قـــــيرط نـــع زاـــيتمالا باـــحصأ ىلإ تاررــــقملا هذــــه غــــلبت
 هاصقأ لجأ يف ةينعملا تايالولل ةيـحالـفـلا حـلاصملا يرـيدـم
.اهاّيإ مهمالتسا خيرات نم ،مايأ )8( ةينامث

 ةــــيمسّرلا ةدــــيرـــــجلا يــــف رارــــقلا اذــــه رـــــــــشني : ٢١ ةداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا ةــــّيروهمجلل

 ليربأ ٦2  قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ينه ظيفحلا دبع دمـحم



٥٤  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٩٢
29م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢

لوألا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا



ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو


زايتمالل ةحونمملا ةيحالفلا ضرألا ةعطق صخت تامولعم ةرامتسا


..............................)ةنسلا(.............................................)رهشلا(..............................)مويلا(........................................... : خيراتلا


............................................................................................................................................................................ : ةديسلا / ديسلا


........................................................................................................................................................................................ : ناونعلا


...............................................................................: ينورتكلإلا ديربلا.................................................... : لومحملا فتاهلا مقر


)ةيعامج وأ ةيدرف( ةيحالف ضرأ ةعطق فينصت نمضتي ............................................. يف خرؤم.......................... مقر ررقم –


...................................................................................................................................................................................... : ةاّمسملا


،............................................................................................................................ ةيدلب يف : ةعقاولا –

،............................................................................................................... ىّمسملا ناكملاب

،.................................................................................................................................. ةيالو


 ٥ يف خرؤملا ٣٠-٠١ مقر نوناقلا راطإ يف هدادعإ مت ................................ يف خرؤم .............................. مقر زايتما دقع بحاص –
 ةصاخلا كالمألل ةعباتلا ةيحالفلا يضارألا لالغتسا تايفيكو طورش ددحي يذلا ٠١٠2 ةنس تشغ ٥١ قفاوملا ١٣٤١ ماع ناضمر
: ةرمثتسملل ،ةلودلل


 )١/.............( هيلإ دوعي يذلا ءزجلا اهنم ،رايتنس .............. رآ............ ـه............ ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملل ةيلك ةحاسمب –
،رايتنس .............. رآ ............. ـه............. ةحاسمب


.رايتنس........................ رآ..................... ـه........................ اهتحاسم ةيدرف ةيحالف ةرمثتسم وأ –


• )د(  – •   )ج( – •   )ب(  –  •  )أ( ةقطنملا يف )ةيعامج وأ ةيدرف( ةيحالفلا هضرأ ةعطق فينصت زايتمالا بحاص ضفري
•  )د(  – •   )ج( – •   )ب(  –  •  )أ( ةقطنملا يف اهفينصت بلطيو




ينعملا ءاضمإ



ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٥٤٩٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس وينوي ٩٢ 30

يناثلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا



ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
................................ ةيالول ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم



زايتمالل ةحونمملا ةيحالفلا ضرألا ةعطق ةنياعم رضحم


..............................)ةنسلا(.........................................)رهشلا(..............................)مويلا(........................يف خرؤم ............. مقر
 يذلا 2١٠2 ةنس سرام ٩١ قفاوملا ٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر ٦2 يف خرؤملا ٤2١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ قيبطت راطإ يف

 يضارألا ىلع زايتمالا قح ناونعب ةلودلا كالمأ ةواتإ باسحل ساسأك اهيلع دمتعي يتلا ةيحالفلا تايناكمإلا تاذ قطانملا ددحي
 ةعجارم صوصخب........................................ ديسلا فرط نم مدقملا نعطلا ىلع ءانبو ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا ةيحالفلا

 بحاص هتفصب................................... ةيدلبب........................................ ىّمسملا ناكملاب ةعقاولا ةيحالفلا هضرأ ةعطق فينصت
 ةعطق ةنياعمل.......................... خيراتب ةينقت ةنجل تلقنت ،......................... يف خرؤملا................... مقر دقعلا بجومب زايتمالا
: نيتآلا ءاضعألا نم ةنوكم ،ةيحالفلا ضرألا

،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ةيريدم لثمم -
،ةيالولل ةيئاملا دراوملا ةيريدم لثمم -
.ةيالولل ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا لثمم -

: يتأي ام ةينقتلا ةنجللا تظحال
: ةيحالفلا ضرألا ةعطق تايناكمإب قلعتي اميف

رايتنس..................... رآ................... ـه..................... : ةقطنملا
• )د(  – •   )ج( – •   )ب(  –  •  )أ( : قباسلا فينصتلا
 داتع ،يشاوملا ةيبرتل ٍنابم ،يقسلل ضاوحأ وأ ءاملا عمجل ضوح ،تابيقنت وأ رابآ : اهتازيممو ةدوجوملا تآشنملا

.خلإ...............يحالف
ةنس / مم ..................... : ةقطنملاب راطمألا طقاستل ةيونسلا ةبسنلا
................................................................. : يحالفلا طاشنلا

: ةيفارغجلا صئاصخلاب قلعتي اميف
%........................... : ةيحالفلا يضارألا رادحنا ةجرد ريدقت
...................................................... : ةبرتلا ةيعون ريدقت
........................................................................................................ : ةيحالفلا ةرمثتسملا دجاوت ةقطنمب ةدئاسلا سيراضتلا
 جذومن دامتعاب( يتأي امك فينصتلا ةعجارم وأ قباسلا فينصتلاب كسمتلا ةينقتلا ةنجللا حرتقت ،هركذ قبس ام ىلع ءانب

: )فينصتلا ملس

قباسلا فينصتلا

 فينصتلا حارتقا
ةعجارملا دعب

أ ةقطنملا
 قوفت راطمألا ةيمك

مم ٠٠٦

ب ةقطنملا
 حوارتت راطمألا ةيمك
مم ٠٠٦و مم ٠٥٤ نيب

 ج ةقطنملا
 حوارتت راطمألا ةيمك
مم ٠٥٤و مم ٠٥٣ نيب

د ةقطنملا
 نع لقت راطمألا ةيمك

مم ٠٥٣

: ةنياعملا ةنجل ءاضعأ عيقوت

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


