
ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلا وذ ٩٢ سيمخلا ٠5 ددعلا

م٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢ قفاوملا نوسمخلاو ةعساتلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا
سنوت
برغملا
ايبيل
ايناطيروم

 لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا - 673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

29  ىلإ  98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

 67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 86 ب.ج.ح

٠٠ ٠٠3 8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

3٠٠ ٠٠ 2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
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ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
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.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



نيناوق


.................................................رامثتسالاب قلعتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةّجحلا يذ ٥2 يف خرؤم 81-22 مقر نوناق

ةّيميظنت ميسارم

  ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 22 يف خرؤم 272–22 مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................ةزابيت ةيالو ،ةكوف ةيدلبب رحبلا هايم ةيلحـت ةطحم زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل

ةّيدرف ميسارم

 ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلا ةسيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 71 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 81 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو

 ايلعلا ةطلسلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 71 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 81 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل

 تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

 متخو ةيندملا نوؤشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................... .لدعلا ةرازوب ةلودلا

 ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................لدعلا ةرازول

...........لدعلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................. .اهلالغتساو ةيمحملا ةيفاقثلا تاكلتمملا رييستل

 صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب

 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 ةينطولا ةيبودنملاب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................ىربكلا راطخألل

 بيردتلل ةينطولا ةدحولا دئاق نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل لخدتلاو

..................لدعلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

 نيوكتلل ينطولا زكرملا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................يكرمجلا

.......ةياجب ةيالو يف ةيبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................لجيج ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................تسغنمات ةيالو يف نماضتلاو

 طاشنلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................حلاص نإب ةيرادإلا ةعطاقملاب يعامتجالا

ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٠5٩٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢ 2
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٠5  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٩٢
3م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢

 – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................................اقباس

 طيطختلاو ميظنتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب حالصتسالاو نييراقعلا

 ةيالو يف تاباغلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تسغنمات

 لاغشألا ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................اقباس – لقنلاو ةيمومعلا

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................. .لقنلا ةرازوب

 ةعانصلاو ةحايسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................ركسعم ةيالو يف ةيديلقتلا

 ةحصلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................. .اقباس – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

 يئافشتسالا زكرملل ماعلا ريدملا  ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................ةنيطنسق ةنيدم يف يعماجلا

 نواعتلا مسقب تاساردلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب تاساردلاو

 ةئيبلا ةرازوب ريدم يتبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................... .اقباس – ةددجتملا تاقاطلاو

 لاقتنالا ةرازوب رـيدـم يتبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

 يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ةركسب ةيالو

 ةماعلا ةيريدملا يف ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

.....................راردأ ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................فراطلا ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....................تاعماجب تايلك ءادمع نييعت نمضتت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

 مولعلا يف ثحبلا زكرم ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................ةراضحلاو ةيمالسإلا

 طاشنلل نيريدم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
............................................................................................................................................. .نيتيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

...فراطلا ةيالو يف تاباغلا ظفاحم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................فيطس ةيالو يف ءانبلاو

.............لقنلا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ناسملت ةيالو يف

 ةيراوجلا ةحصلا لكايه ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................ةحصلا ةرازوب

.....................ةئيبلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 12٠2 ةنس ربوتكأ 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 62 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ويام ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 3 يف خّرؤم رارق
...............................................سابعلب يديسب ينطولا نمألل ةيئافشتسالا ةسسؤملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 12٠2 ةنس ربوتكأ 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 62 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ويام ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 3 يف خّرؤم رارق
...............................................نارهوب ينطولا نمألل ةيوهجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا 73٤1 ماع رفص ٥2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس وينوي 6 قفاوملا 3441 ماع ةدعقلا يذ 6 يف خّرؤم رارق
......................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةليكشت دّدحي يذلا 5102

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

 اذكو ةيعيجشتلا زئاوجلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 2 يف خّرؤم رارق
..........................................................................................................نيهمتلا لاجم يف ةزيمتملا فارطألل ةيزيفحتلا ريبادتلا

ةعانصلا ةرازو

 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا 1٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ويام 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 71 يف خّرؤم رارق
..نداعملل ةلّوحملا تاعانصلاو ةيكيناكيملا تاعانصلل يعانصلا ينقتلا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 91٠2

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

..................يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجّللا ةليكشت دّدحي ،22٠2 ةنس ويام 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٠1 يف خّرؤم رارق

ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

 ىلع ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا ةليكشت دّدحي ،22٠2 ةنس ويام 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٥1 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................................هريسو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو ىوتسم

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

 ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا نعطلا ةنجل ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس  سرام 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم رارق
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٠5  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٩٢
5م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢

نيناوق
 ٣٤٤١ ماـــــــع ةّجـــــــحلا يذ 5٢ يف خرؤــــــم ٨١-٢٢ مـــــقر نوــــناــــق

.رامثتسالاب قلعتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٤٢ قفاوملا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 )2 ةرقفلا( 1٤1و 16 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم 8٤1و ٥٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و

 22 يف خرؤملا ٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤملا 8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا ٥931
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤملا 9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا ٥931
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

 ناضمر 72 يف خرؤملا ٠2-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةئيهتب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس ربمسيد 21 قفاوملا 22٤1 ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

 ىدامج 91 يف خرؤملا ٠1-3٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 قـلـعـتملاو 3٠٠2 ةــنس وــيـــلوـــي 91 قـــــــفاوملا ٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

 ىداــمــج 72 يف خرؤملا 11-3٠ مــــقر رــــمألا ىضتـــــقمبو –
 قلعتملاو 3٠٠2 ةنس تشغ 62 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب

 ماع ناضمر لوأ يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 طورش ددحي يذلا 8٠٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا 92٤1
 كالــــمألــل ةــعــباــتــلا يضارألا ىلـــع زاــيــتــمالا حــنــم تاــيــفــيــــكو
 لّدعملا ،ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملا ةلودلل ةصاخلا

،مّمتملاو

 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوــناـــق نـــمضتملاو 8٠٠2 ةـــنس رـــيارـــبــــف ٥2 قــــــــفاوملا 92٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 ماع لاوش 92 يف خرؤملا 9٠-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةــــيـــقرـــتـــب قــــلــعـــتـــملاو 61٠2 ةــــنــــس تــــشــــغ 3 قــــفاوـــملا 73٤1
،هنم 73 ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،رامثتسالا

 ماع لاّوش 21 يف خرؤملا 7٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي ٤ قفاوملا 1٤٤1
،هنم 9٤ ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 : هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

 يتلا دعاوقلا ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 ،مهتاـمازــتلاو نــيرـمــــثــــتــــســـــملا قوـــقـــحو راــمــثــتـــسالا مـــظـــنـــت
 ةطشنألا يف تارامثتسالا ىلع ةقبطملا ةيزيفحتلا ةمظنألاو
 فرـــط نــم ةزـــجــنملا تاــمدـــخلاو عــلــسلا جاــتــنإل ةــــيداصـــتقالا
 ،بناجألا وأ نيينطولا ،نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا

 .نيميقم ريغ وأ اوناك نيميقم

 ،رامثتسالا عيجشت ىلإ نوناقلا اذه ماكحأ يمرت : ٢ ةّداملا
 : فدهب

 ةميق تاذو ةيولوألا تاذ تاطاشنلا تاعاطق ريوطت –
،ةيلاع ةفاضم

،ةنزاوتمو ةمادتسم ةيميلقإ ةيمنت نامض –

،ةيلحـملا ةيلوألا داوملاو ةيعيبطلا دراوملا نيمثت –

 راكتبالا ريوطتو يجولونكتلا ليوحتلل ةيلضفألا ءاطعإ –
 ،ةفرعملا داصتقاو

،ةثيدحلا تايجولونكتلا لامعتسا ميمعت –

 تاءافك ةيقرتو ةمئادلا لغشلا بصانم ثادحتسا ليعفت –
،ةيرشبلا دراوملا

 هـتردـقو ينـطوـلا داصتـقالا ةــيسفاــنــت نيسحتو مــيــعدــت –
.ريدصتلا ىلع

 : ةيتآلا ئدابملا نوناقلا اذه خسري : ٣ ةّداملا

 ،يوــنـــعـــم وأ يعـــيـــبـــط صخش لـــك : رامـثـتسالا ةـيرـح –
 يف بغرــي ،مــيــقــم رــيــغ وأ مــيـــقـــم ،اـــيـــبـــنـــجأ وأ ناـــك اـــيـــنـــطو
 لــظ يف كلذو هراــمــثـــتسا راـــيـــتـــخا يف رـــح وـــه ،راـــمـــثـــتسالا
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا

.تارامثتسالا عم لماعتلا يف ةاواسملاو ةيفافشلا –
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 تحت راــقــعــلا رــفوــتـــب قـلـعـتـت يتـلا تاــموــلــعملا عضوــت
  اميس ال ،راقعلاب ةفلكملا تائيهلا فرط نم رمثتسملا فرصت
 32 ةداملا يف ةروكذملا رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا لالخ نم
.هاندأ

 ةــــيــــــجراـــــخلا ةراـــــجــــتــــلا تاءارــــــــجإ نـــــم ىـــفـــــــعــــت : 7 ةّداملا
 يتــلا ةــيــنــيــعــلا ةــيــجراخلا تاــمــهاسملا ،يكــنــبــلا نيطوــتــلاو
.جراخلا نم ةطشنألا لقن تايلمع راطإ يف ايرصح لخدت

 نيطوتلاو ةيجراخلا ةراجتلا تاءارجإ نم اضيأ ىفعتو
 ةينيعلا صصحلا نمض لخدت يتلا ةديدجلا علسلا ،يكنبلا
.ةيجراخلا

 رمثتسملا لامسأر ليوحت نامض نم ديفتست : ٨ ةّداملا
 نم اقالطنا ةزجنملا تارامثتسالا ،هنع ةمجانلا تادئاعلاو
 نع ةدروتسم ةيدقن صصح لكش يف لامسأرلا يف صصح
 اهرّعسي ليوحتلا ةرح ةلمعب ةررحـملاو ،يفرصملا قيرطلا

 يتلاو ،هحلاصل اهنع لزانتلا متيو ،ماظتناب رئازجلا كنب
 بسح ةددحـملا ايندلا دودحلا قوــفــت وأ اـــهـــتـــمـــيـــق يواست
.عورشملل ةيلكلا ةفلكتلا

 يف رامثتسالا ةداعإ ةيلمع ،ةيجراخ صصحك لبقت امك
 اهـــتــيــلــباــقــب حرـــصـــملا مـــهـــسألا حاـــبرأو دـــئاوـــفـــلـــل لاــــمـــسأرلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ليوحتلل

 يف ةروكذملا ايندلا دودحلا اذكو ليوحتلا نامض قبطي
 بسح ةزجنملا ةينيعلا صصحلا ىلع ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا
 ةطيرش ،هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا لاكشألا
 اـقـبـط مـيـيــقــت لــحــم نوــكــت نأو اــيــجراــخ اــهردصم نوــكــي نأ
 .تاكرشلا ءاشنإ مكحت يتلا تاءارجإلاو دعاوقلل

 ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا نامض نمضتي امك
 لزانتلا نع ةجتاّنلا ةيفاصلا ةيقيقحلا ليخادملا ،هالعأ ىلوألا

 نإو ىتح ،يبنجألا ردصملا تاذ تارامثتسالا ةيفصت نعو
.ةيادبلا يف رمثتسملا لامسأرلا قوفي اهغلبم ناك

 قيرط نـــع ،ةداــــملا هذـــه ماـــكـــحأ قــيــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك ددــــحت
.ميظنتلا

 ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةيامح ةلودلا نمضت : ٩ ةّداملا
 .هب لومعملا عيرشتلل اقبط

 لحم زجـنــملا راــمــثــتـــسالا نوـــكـــي نأ نكـــمـــي ال : ٠١ ةّداملا
 يف اهيلع صوصنملا تالاحلا يف ّالإ ةرادإلا فرط نم ريخست
 ،فصنمو لداع ضيوعت ريخستلا ىلع بترتيو .نوناقلا

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط

 ةينطو ةنجل“ ةيروهـمـــجلا ةساـــئر ىدـــل أــشــنت : ١١ ةّداملا
 صنلا بلص يف ىعدت ”رامثتسالاب ةلصتملا نوعطلل ايلع
 اـــــهـــمدـــــقـــي يـــتـــلا نوــــعـــطـــلا يف لــــصــــفــــلاــــب فـــلـــكــــت ”ةـــنـــجـــللا“
.نورمثتسملا

 تاراــمـــثــتـــسالا ،نوـــناـــقلا اذــــه ماــــكـــحأل عــضـــخـــت : ٤ ةّداملا
 : لالخ نم ةزجنملا

 جردــنــت يتــلا ةـــيداملا رـــيـــغ وأ ةـــيداملا لوصألا ءاـــنـــتـــقا –
 راطإ يف تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن نمض ةرشابم
 ةداعإ وأ/و جاتنإلا تاردق عيسوتو ةديدج ةطشنأ ءاشنإ
،جاتنإلا تاودأ ليهأت

 ةيدقن صصح لكش يف ةسسؤم لامسأر يف ةمهاسملا –
،ةينيع وأ

.جراخلا نم ةطشنأ لقن –

 : يتأي امب ،نوناقلا اذه موهفم يف ،دصقي : 5 ةّداملا

 ناك اينطو ،يونعم وأ يعيبط صخش لك : رمثتسملا
 صاخلا ميظنتلا موهفمب ،ميقم ريغ وأ ًاميقم ،ايبنجأ وأ
.نوناقلا اذه ماكحأل اقبط ارامثتسا زجني ،فرصلاب

 ءاشنإ لجأ نم زجنم رامثتسا لك : ءاشنإلا رامثتسا
 طاشن ءاشنإ ضرغب لوصأ ءانتقاب مدعلا نم ينقت لامسأر
.تامدخلا وأ/و علسلا جاتنإ

 عـفر فدـــــهـــب زـــجــنـــم راـــمـــثــتـــسا لـــــك : عسوتلا رامثتسا
 لئاسو ءانتقا قيرط نع تامدخلا وأ/و علسلا جاتنإ تاردق
.ةدوجوملا كلت ىلإ فاضت ةديدج جاتنإ

 ةطبترم وأ/و ةقحلم ةيليمكت تازيهجت ءانتقا لّوخي ال
 ءانتقال ةبسنلاب نأشلا وه كلذكو .رامثتسالل عسوتلا عباط

.ةدوجوملا كلتل ةلثامم لادبتسا وأ ديدجت تازيهجت

 يف لثمتي زجنم رامثتسا لك : ليهأتلا ةداعإ رامثتسا
 داتعلا ةقباطمل ةهجوم تامدخ وأ/و علس ءانتقا تايلمع
 يجولونكتلا رخأتلا ةجلاعم لجأ نم ةدوجوملا تازيهجتلاو
 عفر لجأ نم اهيلع رثؤت يتلاو اهمدقل كالتهالا ببسب وأ
 )3( ثالث ذـنــــم فــــقوـــتـــم طاــــشـــن ثـــعـــب ةداــــعإ وأ ةـــيـــجاـــتـــنإلا

 .لقألا ىلع تاونس

 موقت يذلا لـيوـــحــتــلا لـــمـــع : جراـــخلا نـــم ةـــطـــشـــنأ لـــقـــن
 نم ءزجل وأ لكل ،يبنجألا نوناقلل ةعضاخ ةسسؤم هبجومب
.رئازجلا ىلإ جراخلا نم اهتطشنأ

يناثلا لصفلا
 تابجاولاو تانامضلا

 ةيرامثــتـــسالا عـــيراـــشـــملا دــيــفــتـــســـت نأ نــكــمـــي : 6 ةّداملا
 اهيلع صوصنملا ةيزيفحتلا ةمظنألا نم ةدافتسالل ةلباقلا

.ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعبات ٍضارأ نم نوناقلا اذه يف

 اقبط ،راقعلاب ةفلكملا تائيهلا فرط نم يضارألا حنمت
 عـــــيرـــشــتــلا يف اــهـــيـــلـــع صوـــصــنــملا تاــيــفــيــكــلاو طورـــشـــلل
.امهب لومعملا ميظنتلاو
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 أشنملا ،رامثتسالل ينطولا سلجملا فلكي : 7١ ةّداملا
 نمض لوعفملا ةيراس تيقب يتلا81 ةداملا ماكحأ بجومب

 22٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف خرؤملا 3٠–1٠ مقر رمألا
 ،رامثتسالا ريوطتب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس تشغ ٠2 قفاوملا

 رهسلاو ،رامثتسالا لاجم يف ةلودلا ةيجيتارتسا حارتقاب
.اهذيفنت مييقتو لماشلا اهقسانت ىلع

 ايونس ايمييقت اريرقت رامثتسالل ينطولا سلجملا ّدعُي
.ةيروهمجلا سيئر ىلإ هعفري

 نع هريسو رامثتسالل ينطولا سلجملا ةليكشت ددحت
.ميظنتلا قيرط

 ،رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةـــلاــــكوـــلا ىـــعدـــت : ٨١ ةّداملا
 نمض لوعفملا ةيراس تيقب يتلا 6 ةداملا بجومب ةأشنملا
 22٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف خرؤملا 3٠–1٠ مقر رمألا
 ،رامثتسالا ريوطتب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس تشغ ٠2 قفاوملا

 ،”رامـثـتسالا ةـيـقرـتـل ةـيرـئازجلا ةـلاـكوـلا“ً ادـــــعاصف نآلا نــــــم
 .”ةلاكولا“ صنلا اذه بلص يف ىعدتو

 ةينعملا تائيهلاو تارادإلا عم قيسنتلاب ةلاكولا فلكُت
 : يتأي امب

 جراخلا يف اذكو رئازجلا يف رامثتسالا نيمثتو ةيقرت –
 ةيسامولبدلا تاـيـلـثـمملا عــم لاصتالاــب ،رــئازجلا ةــيــبذاــجو
،جراخلاب ةيرئازجلا ةيلصنقلاو

،مهسيسحتو لامعألا طاسوأ مالعإ –

،رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا رييست نامض –

،اهتجلاعمو رامثتسالا تافلم ليجست –

 ةلصتملا تاءارـــجإلا لاــمــكــتــسا يف رــمــثــتــســملا ةــقــفارـــم –
،هرامثتساب

 ةــــظـــفاــحــب ةــقــلــعــتــملا كـــلـــت اــهــيــف اــــمب ،اـــيازـــملا رــيــيــســت –
 اذه رادصإ خيرات لبق ةلجسملا وأ اهب حرصملا عيراشملا
 ،نوناقلا

.ةيرامثتسالا عيراشملا ةيعضو مدقت ىدم ةعباتم –

 : ةيتآلا ةديحولا كيبابشلا ةلاكولا ىدل أشنُت

 تارامثتـسالاو ىرــبــكلا عـــيراــشــمـــلـــل دــــيــــحوــــلا كاّبـــشـــلا –
،ةيبنجألا

.ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا –

.رامثتسالا تافلم ةجلاعم ناونعب ةواتإ ةلاكولا لّصحت

 تايـفــيــكو غــلــبــم اذـــكو اهرــيــسو ةـــلاـــكوــلا مــيــظــنـــت ددــــحي
.ميظنتلا قيرط نع ةواتإلا ليصحت

 ،)2( نيرهش زواجتي ال لجأ يف ةنجللا ىلإ نوعطلا لسرت
 نأ اهيلع بجيو ،ضارتعالا عوضوم رارقلا غيلبت نم ءادتبا

 ،)1( ادحاو ارهش زواجتي ال لجأ يف نوعطلا هذه يف تبت
.اهراطخإ خيرات نم ءادتبا

 نأشلا اذه يف عفري نأ ،كلذ ىلع ةدايز ،رمثتسملا نكميو
 ًاقبط ةصتخملا ةـــيــئاـــضـــقلا تاــــهـــجلا ماـــمأ اـــيـــئاـــضـــق اــنــــعــــط
.هب لومعملا عيرشتلل

 هذه قيبطت تايفيك اذكو اهريسو ةنجللا ةليكشت ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ةداملا

 لك عضخي ،هالعأ 11 ةداملا ماكحأ ىلع ةدايز : ٢١ ةّداملا
 رمثتسملا نيب نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت نع مجان فالخ
 نوكي وأ رمثتسملا هيف ببستي ةيرئازجلا ةلودلاو يبنجألا

 تاـهـجــلــل ،هــقــح يف ةــيرــئازجلا ةــلودــلا هــتذــخــتا ءارــجإ ببسب
 ةيئانث تايقافتا دجوت مل ام ،ةصتخملا ةيرئازجلا ةيئاضقلا
 قلعتت ةيرئازجلا ةلودلا اهيلع تقداص فارطألا ةددعتم وأ
 قافتا ماربإ وأ ،ميكحتلاو ةطاسولاو ةحلاصملاب اهماكحأ
 فرصتـــت يتـــلا ،هاــــندأ 81 ةداملا يف ةروــــكذملا ةــــلاــــكوـــــلا نيب
 ىلإ ءوــجــلــلاــب فارـــطألل حـــمست ،رـــمـــثـــتسملاو ةـــلودـــلا مساـــب
.ميكحتلا

 ءاغلإ وأ ةعجارم نع ةمجانلا راثآلا يرست ال : ٣١ ةّداملا
 زجنملا رامثتسالا ىلع ،البقتسم أرطت دق يتلا نوناقلا اذه

 .ةحارص كلذ رمثتسملا بلط اذإ ّالإ ،نوناقلا اذه راطإ يف

 يــــــتــــلا تاـــــمدـــخلاو عــلــســلا نوــــكـــت نأ نــــكـــمــــي : ٤١ ةّداملا
 نوناقلا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ايازملا نم تدافتسا

 ليوحت عوضوم ،ةقباسلا ماكحألا لظ يف ةحونمملا كلت اذكو
 ةداملا يف ةروكذملا ةلاكولا اهمّلست ةصخر بجومب لزانت وأ
 .هاندأ 81

 قـــيرـــط نـــع ةداملا هذـــه ماـــكـــحأ قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيــــك ددحت
.ميظنتلا

 : يتأي امب مزتلي نأ رمثتسملا ىلع بجي : 5١ ةّداملا

 ،ريياعملاو هب لومعـملا عـــيرـــشـــتلا مارــــتــــحا ىلــــع رـــهــسلا –
 ةحصلاو ،ةئيبلا ةيامحب ةـقـــلــــعـــتـــملا كــــلــــت اــــهــنــــم اـــــمــــيــــس ال
 تامولعملا ةيفاـــفـــشو ،لـــمــعــــلاو ،ةــــســـفاــــنـــملاو ،ةـــيـــموــــمــــعلا
،ةيلاملاو ةيئابجلاو ةيبساحملا

 ةرادإلا اهبلطت يتلا ةيرورضلا تامولعملا لك ميدقت –
.نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنت مييقتو ةعباتمل

ثلاثلا لصفلا
يتاسسؤملا راطإلا

 : يه رامثتسالاب ةفلكملا ةزهجألا : 6١ ةّداملا

،رامثتسالل ينطولا سلجملا –

.رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا –
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 ىرــــــبـــــــكلا عــــــيراــــــشــمـــلـــل دــــــيـــــــحوـــــــلا كاّبــــــشــــــلا : ٩١ ةّداملا
 وذ دـــــيــــــحوـــــلا رواــــــحــــملا وــــه ةـــيـــبـــنــــجألا تاراـــمــثــتـــسالاو
 ةمزاللا تاءارجإلا لكب مايقلاب فلكيو ،ينطولا صاصتخالا
 ىرـــبــــكـــلا ةـــيراـــمـــثـــتـــسالا عــــيراــــشــــملا ةــــقـــفارـــــمو دـــيــســـجـــتل
.ةيبنجألا تارامثتسالاو

 نع ىربكلا ةيرامثتسالا عيراشملا ليهأت ريياعم ددحُت
.ميظنتلا قيرط

 ةباثمب يه ةيزـــكرـــمالـــلا ةدــيــحوــلا كــيــباــبـــشلا : ٠٢ ةّداملا
 ىلوتتو ،يلحـملا ىوتسملا ىلع نيرمثتسملل ديحولا رواحـملا

 تاءارجإلا مامتإ يف نيرـمــثــتــسملا ةــقــفارـــمو ةدـــعاـــســـم ماــــهـــم
 .رامثتسالاب ةقلعتملا

 ىربكلا عيراـــشــمـــلـــل دــــيـــحوـــــلا كاّبــــــشلا مــــضــــي : ١٢ ةّداملا
 ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا اذكو ةيبنجألا تارامثتسالاو

 تاءارجإلا ذيفنتب ةرشابم ةفلكملا تارادإلاو تائيهلا يلثمم
 : يتأي امب ةطبترملا

،ةيرامثتسالا عيراشملا ديسجت –

 ةــقالــع اــهــل ةــقــيــثو لــكو صيــخارــتــلاو تاررـــقملا حـــنـــم –
،يرامثتسالا عورشملاب طبترملا طاشنلا ةسراممب

،رامثتسالل هجوملا راقعلا ىلع لوصحلا –

.رمثتسملا فرط نم ةبتتكملا تامازتلالا ةعباتم –

 لهؤي ،ةفلاخملا ماكحألا لك نع رظنلا ضغب : ٢٢ ةّداملا
 يف ،حنمب ةديحولا كيبابشلا ىدل تارادإلاو تائيهلا ولثمم

 ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا بجومب ةددحـملا لاجآلا
 ديسجتب ةقالع اهل يتلا صيخارتلاو قئاثولاو تارارقلا لك
 ىوتسم ىلع لجســملا يراـــمــثـــتـــسالا عورـــشـــملا لالـــغـــتـــساو
.ةديحولا كيبابشلا

 دـــنسي ”رمـــثتسملـل ةـــيـــمـــقر ةــــصـــنـــم“ أــــشــنـــت : ٣٢ ةّداملا
 تاــــمولـــعــملا لـــك رــيـــفوــتــب حــمــســـت ،ةـــلاـــكوـــلا ىلإ اهرـــيـــيـــست
 ضرعلاو ،رئازجلا يف رامثتسالا صرف اهنم اميس ال ،ةمزاللا
 اذكو رامثتسالاب ةطبترملا ايازملاو تازيفحتلاو يراقعلا
.ةلصلا تاذ تاءارجإلا

 ةمظنألاب ًاينيب ةلصتملا ةيمقرلا ةصنملا هذه حمستو
 ةـــيـــلـــمــعــلاــــب ةــــفــــلـــكـــملا تارادإلاو تاــــئيـــهــــلـــل ةـــيـــتاــــموـــلـــعـــملا
 تاءارـجإلا عـيــمــج نــع يداملا عــباــطــلا ةــلازإب ،ةــيراــمــثــتسالا

 ةلصتملا تاءارجإلا عيمـــجـــب تــــنرــــتـــنإلا ةــــطــــساوــــب ماــــيــــقلاو
.رامثتسالاب

 ةقفارمو هـيـــجوـــت ةادأ ًاضــــيأ ةــيــمـــقرـــلا ةـــصــنـــملا لـــكـــشــتو
 ةرتف ءانثأو اهليجست نم اقالطنا اهتعباتمو تارامثتسالل
 .اهلالغتسا

.ميظنتلا قيرط نع ةصنملا هذه رييست تايفيك ددحُت

عبارلا لصفلا
طورشلاو ةيزيفحتلا ةمظنألا
 ايازملا نم ةدافتسالل ةلهؤملا

 ةداملا موهفمب ،تارامثتسالا ديفتست نأ نكمي : ٤٢ ةّداملا
 دحأ نم ،رمثتسملا نم بلط ىلع ءانب ،نوناقلا اذه نم ٤
 : هاندأ ةروكذملا ةيزيفحتلا ةمظنألا

 يف ىعديو ،ةيولوألا تاذ تاعاطقلل يزيفحتلا ماظنلا –
،”تاعاطقلا ماظن“ صنلا بلص

 ةيمهأ ةلودلا اهيلوت يتلا قطانملل يزيفحتلا ماظنلا –
،”قطانملا ماظن“ صنلا بلص يف ىعديو ،ةصاخ

 لكيهملا عباطلا تاذ تارامثتسالل يزيفحتلا ماظنلا –
.”ةلكيهملا تارامثتسالا ماظن“ صنلا بلص يف ىعديو

 ،اهزاجنإ لبق ،تارامثتسالا عضخت نأ بجي : 5٢ ةّداملا
 يف ةروكذملا ةصتخملا ةديحولا كيبابشلا ىدل ليجستلل
 ايازملا نم ةدافتسالا لجأ نم ،نوناقلا اذه نم 81 ةداملا
.نوناقلا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا

 روفلا ىلع ةداهش ميلستب رامثتسالا ليجست دسجتي
 ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا تامدخلاو علسلا ةمئاقب ةقفرم
 هل يتلا تازايتمالا نم ةدافتسالا رمثتسملل صخرت يتلا

 .ةينعملا تائيهلاو تارادإلا ىدل اهب ةبلاطملا قح

 عــلسلا ةــمــئاــق اذــكو ةداملا هذــه قــيــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك ددحت 
 يف ةددحـملا ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تامدخلاو
.ميظنتلا قيرط نع ،نوناقلا اذه ماكحأ

 ،”تاعاطقلا ماظن“ نم ةدافتسالل ةلباق نوكت : 6٢ ةّداملا
 : ةيتآلا تاطاشنلا تالاجم يف ةزجنملا تارامثتسالا

،رجاحـملاو مجانملا –

،يرحبلا ديصلاو تايئاملا ةيبرتو ةحالفلا –

 ةـيـنالدـيصلا ةـعاـنصلاو ةـيــئاذــغــلا ةــعاــنصلاو ةــعاــنصلا –
،ةيئايميكورتبلاو

، ةحايسلاو تامدخلا –

،ةددجتملا تاقاطلاو ةديدجلا تاقاطلا –

.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ةفرعملا داصتقا –

 ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ ةطشنألا ةمئاق ددحت
 .ميظنتلا قيرط نع ،تاعاطقلا ماظن ناونعب ةددحملا

 نم ةدافتسالل ةلباقلا تارامثتسالا ديفتست : 7٢ ةّداملا
 هبشو ةيئابجلا تازيفحتلا ىلع ةدايز ،”تاعاطقلا ماظن“
 نم ،ماعلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ةيكرمجلاو ةيئابجلا
 : ةيتآلا ايازملا
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 : زاجنإلا ةلحرم ناونعب •

 عــلسلا صخــي اــمــيــف ةـــيـــكرـــمجلا قوـــقحلا نـــم ءاـــفـــعإلا )1
،رامثتسالا زاجنإ يف ةرشابم لخدت يتلا ةدروتسملا

 صخي اميف ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا )2
 لخدت يتلا ايلحم ةانتقملا وأ ةدروتسملا تامدخلاو علسلا

،رامثتسالا زاجنإ يف ةرشابم

 ىلع مسرلاو ضوعب ةيكلملا لقن قح عفد نم ءافعإلا )3
 يف متت يتلا ةيراقعلا تاينتقملا لك نع يراقعلا راهشإلا
،ينعملا رامثتسالا راطإ

 صخي اميف ةضورفملا ليجستلا قوقح نم ءافعإلا )٤
،لامسأرلا يف تادايزلاو تاكرشلل ةيسيسأتلا دوقعلا

 راــهشإلا ىلع مسرــلاو لـــيـــجستـــلا قوـــقـــح نـــم ءاـــفـــعإلا )٥
 زايتمالا قح ةنمضتملا ةينطولا كالمألا غلابمو يراقعلا

 زاجنإل ةهجوملا ةينبملا ريغو ةينبملا ةيراقعلا كالمألا ىلع
،ةيرامثتسالا عيراشملا

 يتلا ةيراقعلا تايكلملا ىلع يراقعلا مسرلا نم ءافعإلا )6
 نم ءادتبا ،تاونس )٠1( رشع ةدمل رامثتسالا راطإ يف لخدت
.ءانتقالا خيرات

 ثالث نم حوارتت ةدم نمض : لالغتسالا ةلحرم ناونعب •
 يف عورشلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ىلإ )3(
 : لالغتسالا

،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا نم ءافعإلا )1

.ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا )2

 ،”قطانملا ماظن“ نم ةداـــفــتــسالــل ةـــلـــباـــق دــــعــُت : ٨٢ ةّداملا
 : يف ةزجنملا تارامثتسالا

 بونجلاو بونجلاو اـيـلـعـلا باضهـلـل ةـعـباـتـلا عـقاوملا –
،ريبكلا

،ةلودلا نم ةصاخ ةقفارم اهتيمنت بلطتت يتلا عقاوملا –

 ةيعيبطلا دراوملا نم تايناكمإ كلتمت يتلا عقاوملا –
 .نيمثتلل ةلباقلا

 ةلودلا اهيلوت يتلا قطانملل ةعباتلا عقاوملا ةمئاق ددحت
 .ميظنتلا قيرط نع ،ةصاخ ةيمهأ

 هــــبـــشو ةـــيـــئاـــبـــجلا تازــيــفـــحـــتـــلا ىلـــــع ةداــــيز : ٩٢ ةّداملا
 ،ماـعـلا نوـناـقـلا يف اـهـيـلـع صوصنملا ةـيــكرــمجلاو ةــيــئاــبجلا

 ايازم نم ةدافتسالل ةلباقلا تارامثتسالا ديفتست نأ نكمي
 ريغ اهيف ةزجنملا ةطشنألا نوكت يتلاو ”قطانملا ماظن“
 ايازملا نم ،ةداملا هذه يف ةددحـملا ايازملا نم ةانثتسم
 : ةيتآلا

 ةداملا يف ةددحـملا ايازملا نم : زاجنإلا ةلحرم ناونعب •
.نوناقلا اذه نم 72

 )٥( سمخ نم حوارتت ةدمل : لالغتسالا ةلحرم ناونعب •
 يــــــف عورـــــــشلا خــــيراــــت نـــــم ءادـــــتــــبا تاوـــــنــــس )٠1( رـــــشــــع ىلإ
 : لالغتسالا

،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا نم ءافعإلا )1

.ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا )2

 ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تاطاشنلا ةمئاق ددحُت
.ميظنتلا قيرط نع ،"قطانملا ماظن" يف ةددحـملا

 قلخل ةيلاعلا ةردقلا تاذ تارامثتسالا نوكت : ٠٣ ةّداملا
 عفرلا اهنأش نم يتلاو ،لغشلا بصانم ثادحتساو ةورثلا

 نم يداصتقالا طاشنلل ةعفاد ةوق نوكتو ميلقإلا ةيبذاج نم
 ماــــظـــن نــم ةداـــفــتـــسالــــل ةــــلــــباــــق ،ةـــمادــــتـــســـم ةـــيــــمـــنــــت لــــــجأ
.”ةلكيهملا تارامثتسالا“

 نم ةدافتسالل ةلباقلا تارامثتسالا ليهأت ريياعم ددحُت
 .ميظنتلا قيرط نع ،”ةلكيهملا تارامثتسالا ماظن“

 هبـــشو ةــــيـــئاـــبــــجلا تازـــيـــفـــحــتـــلا ىلـــــع ةداـــــيز : ١٣ ةّداملا
 ،ماـعـلا نوـناـقـلا يف اـهـيـلـع صوصنملا ةـيــكرــمجلاو ةــيــئاــبجلا

 ماظن نم ةدافتسالل ةلباقلا تارامثتسالا ديفتست نأ نكمي
 : ةلكيهملا تارامثتسالا

 اهيلع صوصنملا ايازملا نم : زاجنإلا ةلحرم ناونعب •
.نوناقلا اذه نم 72 ةداملا يف

 يف اهيلع صوصنملا زاجنإلا ةلحرم ايازم ليوحت نكمي
 ،ديفتسملا رمثتسملا عم ةدقاعتملا فارطألا ىلإ ةداملا هذه
.ريخألا اذه باسحل ،رامثتسالا زاجنإب ةفلكملا

 يف عورشلا خيرات نم ءادتبا : لالغتسالا ةلحرم ناونعب •
 ،تاونس )٠1( رشع ىلإ )٥( سمخ نم حوارتت ةدمل لالغتسالا

 : نم

،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا نم ءافعإلا )1

.ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا )2

 ةـقـفارـم نـم ةـلـكــيــهملا تاراــمــثــتسالا دــيــفــتست نأ نــكــمــي
 ةـئيـهـتـلا لاـمـعأب اـيـلـك وأ اـيـئزـج لــفــكــتــلا قــيرــط نــع ةــلودــلا

 ساسأ ىلع ،اـــهدـــيسجـــتـــل ةـــيرورضلا ةــــيساسألا تآشنملاو
 مساب فرصتت يتلا ةلاكولاو رمثتسملا نيب دعُت ةيقافتا
 .ةموكحلا ةقفاوم دعب ةيقافتالا مربتو .ةلودلا

 قيرط نــع ،ةداـــملا هذـــه ماـــكــحأ قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيــــك ددــــحت
.ميظنتلا

 ىلع يراقعلا مسرلا نم ءافعإلا ةدم ةاعارم عم : ٢٣ ةّداملا
 نأ بجي ،رامثتسالا راطإ يف لخدت يتلا ةيراقعلا تايكلملا
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 قيبطت ىلع ةبترتملا تامازتلالا مارتحا مدع ةلاح يفو
 ،رمثتسملا اهب مزتلا يتلا تادهعتلا وأ نوناقلا اذه ماكحأ
 لالـــخإلا نود ،اــيـــلـــك وأ اـــيـــئزــــج ،اـــيازـــملا هذـــه بـــحـــس نـــكــمــي
.هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب

 قـيرـــط نــــع ةداــــملا هذـــه ماـــكـــحأ قـــيــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك ددـــحت
.ميظنتلا

 ةلقرعـب ،ةـــيـــن ءوـــســـب ،موـــقـــي نــــم لــــك بـــقاـــعـــي : 7٣ ةّداملا
 صوصنملا ماــكــحألل اــقــفو ،تناــك ةــلــيسو ةـــيأب راـــمـــثـــتسالا

.لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع

سداسلا لصفلا
ةيئاهنو ةيلاقتنا ماكحأ

 اــــيازــــملاو قوـــقـــحلاـــب رـــمـــثـــتـــســـملا ظـــفــتــحـــي : ٨٣ ةّداملا
 ةقباسلا تاعيرشتلا بجومب ةينوناــق ةـــقـــيرـــطــب ةــبــســتــكــملا
.نوناقلا اذهل

 ىقــبـــت ،هالــــعأ )3 ةرــــقـــفلا( 23 ةداــــملا ماــــكـــحأــــب لالــــخإلا نود
 يف اهيلع صوصنملا ايازملا نم ةديفتسملا تارامثتسالا
 اذهل ةقباسلا رامثتسالا ةيقرتو ريوطتب ةــقــلــعــتــملا نيـــناوـــقلا
 نيناوقلل ةعضاخ ،هب ةقحاللا صوصنلا عومجم اذكو ،نوناقلا
 ةدم ءاضقنا ةياغ ىلإ ،اهلظ يف حيرصتلا وأ ليجستلا مت يتلا
 .ايازملا

 ةعبات تناك يـتــلا عـــيراـــشـــملا ةـــظـــفاــــح لّوـــــحت : ٩٣ ةّداملا
 .ةلاكولا ىلإ رامثتسالل ينطولا سلجملا صاصتخال اقباس

 ،نوناقلا اذـهـــل ةـــفـــلاـــخـــملا ماــــكــــحألا لـــــك ىــــغـــلــــت : ٠٤ ةّداملا
 73٤1 ماع لاوش 92 يف خرؤملا 9٠–61 مقر نوناقلا اميس ال
 ،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو 61٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا

.لوعفملا ةيراس ىقبت يتلا هنم 73 ةداملا ءانثتساب

 ىقبت ،نوناقلا اذه نم 83 ةداملا ماكحأب لالخإلا نود
 92 يف خرؤملا 9٠–61 مقر نوناقلل ةيقيبطتلا صوصنلا

 ،هالعأ روكذملاو 61٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 73٤1 ماع لاوش
 ةيميظنتلا صوـــصـــنــــلا رودــــص ةـــياــــغ ىلإ لوـــعـــفـــملا ةــــيراـــس

.نوناقلا اذه قيبطتل ةذختملا

 ةّيمسّرلا ةدــيرـــجلا يف  نوــــناـــقلا اذــــــه رـــــشــــنــــي : ١٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةّجحلا يذ ٥2 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع

 ،نوناقلا اذه نم ٤ ةداملا يف ةروكذملا تارامثتسالا زجنت
 ىلإ ةدملا هذه عفرتو ،تاونس )3( ثالث ىدعتت ال ةدم يف
 نمض ةجردملا تارامثتسالا صخي اميف تاونس )٥( سمخ
.”ةلكيهملا تارامثتسالا ماظن”و ”قطانملا ماظن“

 خيرات نم ءادتبا رامثتسالا زاجنإل ددحـملا لجألا يرسي
 ميلست خيرات نم ءادتبا وأ ةلاكولا ىدل رامثتسالا ليجست
 ةصخرلا هذه اهيف نوكت يتلا تالاحلا يف ءانبلا ةصخر
.ةبولطم

 ارهش )21( رشع ينثا ةدمل زاجنإلا لجأ ديدمت نكميو
 ةدملا سفنل ةدحاو ةرم ةيئانثتسا ةفصب ديدجتلل ةلباق
 .ةنيعم مدقت ةبسن رامثتسالا زاجنإ زواجتي امدنع كلذو

 قيرط نع ،ةداملا هذه ماكحأ قيبطت طورشو تايفيك ددحت
.ميظنتلا

 ةلحرم ناونعب ،ايازملا نم ةدافتسالا ةدم ددحت : ٣٣ ةّداملا
 ذــــــــخأ عــــــــم ،ةدعملا مييقتلا تاكبش ساسأ ىلع ،لالغتسالا

 اذكو ،هالـــــعأ 2 ةداــــملا يف ةّنيـــبـــملا فادـــــهألا  راــــبـــتـــعالا نيــــعــــب
.يزيفحت ماظن لكل ةررقملا ريياعملا

 نــم لــيــهأتــلا ةداــعإ وأ ةــعسوــتــلا تاراـــمـــثـــتسا دـــيـــفـــتست
 ةبسن باستحاب لالغتسالا ةلحرم ناونعب ةحونمملا ايازملا
 تارامثتــسالا لـــمــجــم عـــم ةـــنراـــقــم ةدـــيدـــجلا تاراــمــثــتـــسالا
.ةزجنملا

 ةلحرم ناوــنـــعــب اـــيازـــملا نـــم ةداـــفـــتـــسالا تاـــيـــفـــيـــك ددــــحت
 .ميظنتلا قيرط نع ،مييقتلا ةكبش اذكو لالغتسالا

 سماخلا لصفلا
ةفلتخم ماكحأ

 ةدــع وأ طــــلـــتـــخـــم طاــــشــــن ةـــــسراـــــمم ةــــلاــــح يف : ٤٣ ةّداملا
 ّالإ نوناقلا اذه يف ةددحـملا ايازملا نم ديفتست ال ،ةطشنأ
 .ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا كلت

 حمست ةبساحم ،ددصلا اذهب ،ايازملا نم ديفتسملا كسمي
 تاــطاشنــلاــب ةــلصلا تاذ جئاــتــنــلاو لاـمـعألا ماـقرأ دـيدـحــتــب
 .ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا

 ةعيبطلا سفن نم ايازم ةدع دوجو يدؤي ال : 5٣ ةّداملا
 صوصنملا ايازملا عم هب لومعملا عيرشتلا بجومب تئشنأ

 ،ةينعملا ايازملا نيب عمجلا ىلإ ،نوناقلا اذه بجومب اهيلع
.لضفألا زيفحتلا نم رامثتسالا ديفتسيو

 قيبطتب ةينعملا تاـــئــيـــهـــلاو تارادإلا فـــلـــكــت : 6٣ ةّداملا
 اهتايحالصل اقبط ،ةعــباــتـــملا ناوــنـــعـــب ،نوـــناــــقلا اذــــه ماــــكـــحأ

 ،ايازملا راطإ يف ةانتقملا علسلا كالتهال ةلوبقملا ةدملا ةليطو
 دنع ةبتتكملا مهتامازتلال نيرمثتسملا مارتحا ىلــع رــهـــسلاب
.رامثتسالل مهليجست



٠5  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٩٢
11م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢

ةّيميظنت ميسارم
 ةيدلبب رحبلا هايم ةيلحت ةطحم زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل
 تاذ ةيتــحـتــلا ىــنــبــلا عــباــطـــل ارــظـــن ،ةزاـــبــيـــت ةــــيالو ،ةــــكوـــف
.يجيتارتسالاو ينطولا دعبلاو ةماعلا ةعفنملا

 قوــقــحلا وأ/و ةــيراــقـــعلا كالـــمألا ةــحاــســـم غــلــبـــت : ٢ ةّداملا
 ةيمومعـلا ةـعـفـنملاـب حـيرصتـلاـب ةـيـنـعملا ةـيراـقـعـلا ةـيـنـيـعـلا

 ةداملا يف ةروكذملا ةيــلــمــعلا زاــجــنإل باــحرــك ةــلــمــعــتــســملاو
 نيعستو ارآ )68( نينامثو ةتسو )2( نيراتكه ،هالعأ ىلوألا
 ،ةــكوـف ةـيدـلـب ،ةزاـبـيـت ةــيالو مـيـلـقإـب دـجوـتو ،اراـيـتـنــس )٠9(
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل اقفو ةددحـملاو

 ةيلمع ناونعب ،اهب مزتلملا لاغشألا ماوق لثمتي : ٣ ةّداملا
 ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذـملا رـحبلا هايم ةيلحت ةطحم زاجنإ
 ،)ي/ 3م ٠٠٠٠٠3( ايموي بعكم رـتـم فـلأ ةـئاـمـثالـث ةـعـس تاذ
: ةيتآلا تادعملاو ةيتحتلا ىنبلا زاجنإب

 ةـــيـــتـــحـــتــــلا ةــــطــــحــــملاو تالوــــحــــملاو ءاـــبرـــهـــكــلا زــكارــم –
،ةيئابرهكلا

 هايمو ةحلاملا هايملا حرطو رحــبــلا هاــيــم خــض تاـطـحم  –
،برشلا

 يسكعلا حضانتلا هايمو رحبلا هايم لابقتسا تانازخ –
،ةجلاعملا هايملاو لئاوسلا ديدحتو ةجلاعمو

،لخانملاو يفاصملا –

 ريثأتلاو رحبلا هايم خضو ةيفصتلاو حيشرتلا تايانب  –
،ةجتنملا هايملل نيدعتلا ةداعإو لدابتملا

،داوملا فلتخم نيزخت نكامأ  –

،ةيرادإ تايانب  –

.ةعونتملا قرطلاو تاكبشلا –

 ضيوعتل ةيرورضلا تادامتعالا رفوتت نأ بجي : ٤ ةّداملا
 ةينيعلا قوقحلا وأ/و ةيراقعلا كالمألا عزن ةيلمعب نيينعملا
 ةيدلبب رحبلا هايم ةيلحت ةطحم زاجنإ لجأ نم ةيراقعلا

.ةيمومعلا ةنيزخلا ىدل عدوتو ،ةزابيت ةيالو ،ةكوف

 ةّيمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رــــشـــنـــي : 5 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 12 قفاوملا 3٤٤1 ماع ّةجحلا يذ 22 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ماع ةجحلا يذ ٢٢ يف خرؤم ٢7٢–٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 حيرصتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١٢ قفاوملا ٣٤٤١
 ةطحم زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل  ةيمومعلا ةعفنملاب
.ةزابيت ةيالو ،ةكوف ةيدلبب رحبلا هايم ةيلحـت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ةيئاملا دراوملا ريزو  نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،مجانملاو ةقاطلا ريزوو يئاملا نمألاو

 1٤1و ٥–211 ناـتداــملا اــمـيـس ال ،روـــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىدامج ٤1 يف خرؤملا ٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا 11٤1 ماع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 ماع لاّوش 21 يف خرؤملا 11–19 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دـــــعاوــــقلا ددـــحـــي يذــــلا 1991 ةـــنــــس لــــيرــــبأ 72 قــــفاوــــملا 11٤1
 ،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا

 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةــــنــــس وــــيـــــنوـــــي ٠3 قـــــفاوـــــملا 2٤٤1 ماــــع ةدـــعـــقـــلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 1202 ةـــــنـــــس وــــيـــــلوــــي 7 قــــــفاوـــــملا 2441 ماـــــع ةدــــعــــقــــلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 7 يف خرؤملا 681–39 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ،مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي 72 قفاوملا ٤1٤1 ماع رفص

 21 يف خرؤملا 11–19 مقر نوناقلا قيبطت تايفيك ددحي
 ددحي يذلا 1991 ةـــنـــس لـــيرــــبأ 72 قــــفاوـــملا 11٤1 ماـــــع لاّوــــش

 ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا
 ،مّمتملا

: يتأي ام مسري   

 نوناقلا نم رركم 21 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 ليربأ 72 قفاوملا 11٤1 ماع لاّوش 21 يف خرؤملا 11–19 مقر

 ٠1 ةداملا ماكحأل اقبطو ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،1991 ةنس
 ماع رفص 7 يف خرؤملا 681–39 مقر يذيفنتلا موسرملا  نم
 ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي 72 قفاوملا ٤1٤1
 ةيمومعلا ةــعــفــنــملاـــب حــيرـــصـــتــــلا ىلإ موـــــسرـــــملا اذـــــه فدــــهي



ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٠5٩٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢ 12

ةّيدرف ميسارم
 ماع لاوش ٤ يف خّرؤملا 8٠–22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 ةطلسلا ميظنت دّدحي يذلا 22٠2 ةنس ويام ٥ قفاوملا 3٤٤1
 اهليكشتو هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا

،هنم ٤2و 32 ناتداملا اميس ال ،اهتايحالصو

 8 يف خرؤملا 93–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةنـس رــــيارـــبـــف 2 قـــفاوـــملا 1٤٤1 ماــــع ةـــيـــناـــثـــلا ىداـــمـــج
 ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت : ىلوألا ةداملا
 نـم ةـياـقوـلاو ةـيـفاـفشلــل اــيــلــعــلا ةــطــلسلا سلــجــم يف ءاضعأ
: تاونس )٥( سمخ ةدمل ،هتحفاكمو داسفلا

،زيتنف ريخلب –

،يوالج دـمحما  –

،شواش سلي ريشب –

،يتالقنم ىفطصم –

،دمحأ نب رضخل –

،يفاك ةريصن –

،ضاير رمعم –

،يدق ديجملا دبع –

،رازن فيرشلا –

،يناسيع لامأ توقاي –

،يساس نب سايلإ –

.يرضخ ةزمح –

 ةّيمسرــلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رـــشـــنــــي : ٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 71 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 81 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع

  ٣٤٤١ ماــــــع ةـــــجــــــحلا يذ ٨١ يف خّرؤـــــم يساــــئر موــــسرـــــم
 ةسيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 7١ قفاوملا
 داسفلا نم ةياــقوــلاو ةــيــفاــفــشـــلـــل اــيــلـــعلا ةـــطـــلـــسلا

.هتحفاكمو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 ٤٠2و 2–29و 7–19 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
 ،هنم ٥٠2و

 ماع لاوش ٤ يف خّرؤملا 8٠–22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةطلسلا ميظنت دّدحي يذلا 22٠2 ةنس ويام ٥ قفاوملا 3٤٤1
 اهليكشتو هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا

،هنم 12 ةداملا اميس ال ،اهتايحالصو

 8 يف خرؤملا 93–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةـــــنـــس رـــيارــبـــف 2 قـــفاوـــملا 1٤٤1 ماــــع ةـــيـــناـــثلا ىداــمــج
 ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

 ةسيئر ،يتارسم ةميلس ةدّيسلا نّيعت : ىلوألا ةداملا
 ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلل
.تاونس )٥( سمخ اهتدم ةدهعل

 ةّيمسرــلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رـــشـــنــــي : ٢ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 71 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 81 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةـــــجــــــحلا يذ ٨١ يف خّرؤـــــم يساــــئر موــــسرـــــم
 ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 7١ قفاوملا

 داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلا سلجم
.هتحفاكمو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 ٤٠2و 2–29و 7–19 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
 ، هنم ٥٠2و



٠5  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٩٢
13م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢

 ٣٤٤١ ماـــــــع ةــــجــــحلا يذ ٩١ يف خّرؤـــــم يــــساــــئر موــــسرـــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨١ قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملاب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 81 قفاوملا
 ةسائرب تافيرشتلل ةماعلا ةيرـيدـــملاـــب ،مــــهؤاــــمــــسأ ةــــيـــتآلا
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةّيروهمجلا

،ةمهمب افّلكم هتفصب ،سوباكوب دـمحم –

،ةمهمب افّلكم هتفصب ،ةويدـمحم حلاص –

،تاساردلل ةريدم اهتفصب ،نايزموأ ةميسن –

،تاساردلل ةريدم اهتفصب ،يناضمر ةفيرش –

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب ،ماص ةديرف –

،تاساردلل اريدم هتفصب ،نايزم رهاط نب نايزم دلاخ –

،تاساردلل اريدم هتفصب ،يسيوس ريشب دـمحم –

،تاساردلل اريدم هتفصب ،طقير قيفوت –

.تاساردلل اريدم هتفصب ،ةدهز نالدع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــــع ةــــجــــحلا يذ ٤١ يف خّرؤــــم يـــــساـــئر موـــــسرـــــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا

 .لدعلا ةرازوب ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلا ريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ديمـح دّيـــسلا ماــهــم ىـــهــنـــت ،22٠2 ةـــنـــس وـــيـــلوــــي 31 قــــفاوـــملا

 ةرازوب ةلودلا متخو ةيندملا نوؤشلل اريدم هتفصب ،يدحوب
.لدعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــــع ةــــجــــحلا يذ ٤١ يف خّرؤــــم يـــــساـــئر موـــــسرـــــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 هللا دبع نب دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ،لدــعــلا ةرازوــل ةــماــعــلا ةــيشتــفملاــب اشتـــفـــم هـــتـــفصب ،حضاو
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

 ٣٤٤١ ماــــــــع ةــــجــــحلا يذ ٤١ يف خّرؤــــم يـــــساـــئر موـــــسرـــــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا
.لدعلا ةرازوب ريدم بئان

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ميكحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا
 ةيئاضقلا ماكحألا ذيفنت ةعباتمل ريدم بئان هتفصب ،ناحرف
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،لدعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــــع ةــــجــــحلا يذ ٤١ يف خّرؤــــم يـــــساـــئر موـــــسرـــــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا
 تاكلتمملا رييستل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا
 .اهلالغتساو ةيمحملا ةيفاقثلا

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 رداقلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا
 رـيــيــســتل يــنــطوــلا ناوــيدــلــل اـــماـــع ارـــيدـــم هــتـــفـــصـــب ،حودــحد
.هبلط ىلع ءانب ،اهلالغتساو ةيمحملا ةيفاقثلا تاكلتمملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــــع ةــــجــــحلا يذ ٤١ يف خّرؤــــم يـــــساـــئر موـــــسرـــــم
 ةّفلكم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،بياكروب لاون ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــــع ةــــجــــحلا يذ ٤١ يف خّرؤــــم يـــــساـــئر موـــــسرـــــم
 شتفم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعاــمـــجلاو ةــيـــلـــخادــــلا ةرازوـــب
.ةينارمعلا

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 نامحرلا دبع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا
 ةيلحملا تاعامـــجلاو ةــيـــلـــخادـــلا ةرازوـــب اــشــتــفـــم ،لــــيوــــطوـــب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــــع ةــــجــــحلا يذ ٤١ يف خّرؤــــم يـــــساـــئر موـــــسرـــــم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا
.ىربكلا راطخألل ةينطولا ةيبودنملاب تاسارد

––––––––––––
 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 طساـبـلا دــبــع دــّيسلا نــّيــعــي ،22٠2 ةــنس وــيـــلوـــي 31 قـــفاوملا
.ىربكلا راطخألل ةينطولا ةيبودنملاب تاساردلل اريدم ،يتاوت



ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٠5٩٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢ 14

 ٣٤٤١ ماــــــع ةــــجـــــحلا يذ ٤١ يف خّرؤـــــــم يـــــساــــئر موـــــــسرــــــم
 دئاق نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا
 ةيامحلـــل لــخدــتـــلاو بـــيردــتــلــل ةــيـــنــــطوــــلا ةدـــــحولا
.ةيندملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،غيوزوأ رمع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

.ةيندملا ةيامحلل لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولل ادئاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةــــجـــــحلا يذ ٤١ يف خّرؤـــــــم يـــــساــــئر موـــــــسرــــــم
 بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا

.لدعلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،وكيشت نيدلا مجن ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

.لدعلا ةرازوب ةيئاضقلا ماكحألا ذيفنت ةعباتمل ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةــــجـــــحلا يذ ٤١ يف خّرؤـــــــم يـــــساــــئر موـــــــسرــــــم
 ةريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا
.يكرمجلا نيوكتلل ينطولا زكرملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،وبل ةنيربص ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

.يكرمجلا نيوكتلل ينطولا زكرملا ةريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةــــجـــحلا يذ ٨ يف خّرؤــــم يذـــيـــفـــنـــت موـــــسرــــم
 ءاـــــهـــنإ نــمـــضــتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنــس وــيـــلوـــي 7 قــــفاوـــملا

.ةياجب ةيالو يف ةيبرتلا ريدم ماهم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،رارز ديشر دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.ةياجب ةيالو يف ةيبرتلل اريدم هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةــــجـــحلا يذ ٨ يف خّرؤــــم يذـــيـــفـــنـــت موـــــسرــــم
 ءاـــــهـــنإ نــمـــضــتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنــس وــيـــلوـــي 7 قــــفاوـــملا

.لجيج ةعماجب ماهم
––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيــتآلا ةداـــســـلا ماـــهـــم ىهـــنـــت ،22٠2 ةـــنـــس وـــيـــلوـــي 7 قــــفاوـــملا
: لجيج ةعماجب ،مهؤامسأ

 نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان هتفصب ،يبليت رصانلا دبع –
 يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا

 ،هبلط ىلع ءانب ،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلاو

 ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،ةيحلوب بيطلا –
،هبلط ىلع ءانب ،رييستلا مولعو ةيراجتلاو

 موــلــعــلا ةــيــلــكــل ادــيــمــع هــتــفصب ،روــكش يقوش دــيـــعسلا –
.ةيعامتجالاو ةيناسنإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةــــجـــحلا يذ ٨ يف خّرؤــــم يذـــيـــفـــنـــت موـــــسرــــم
 ءاـــــهـــنإ نــمـــضــتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنــس وــيـــلوـــي 7 قــــفاوـــملا

 ةـيالو يف نماضتـلاو يعامتجالا طاـشنلا ريدم ماهم
.تسغنمات

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دــــمـــحــم دّيـــسلا ماـــهـــم ىهــنـــت ،22٠2 ةـــنـــس وــيـــلوــــي 7 قـــفاوـــملا

 يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب ،يوافرش
.تسغنمات ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةــــجـــحلا يذ ٢١ يف خّرؤــــم يذـــيـــفـــنـــت موـــــسرــــم
 ءاـــــهـــنإ نــمـــضــتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنــس وــيـــلوـــي ١١ قــــفاوـــملا

 ةعطاقـملاــب يعاـمتجالا طاشنلل بدتنم ريدم ماهم
 .حلاص نإب ةيرادإلا

––––––––––––

 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرـم بـجوـمب
 دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوـملا 3٤٤1
 طاشنلل ابدتنم اريدـــم هــتــفـــصـــب ،تاـــقـــيوـــس ناـــمـــحرـــلا دـــبـــع
 ةفيظوب هفيلكتل ،حلاص نإب ةيرادإلا ةعطاقملاب يعامتجالا
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةــــجـــحلا يذ ٨ يف خّرؤــــم يذـــيـــفـــنـــت موـــــسرــــم
 ءاـــــهـــنإ نــمـــضــتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنــس وــيـــلوـــي 7 قــــفاوـــملا

.اقباس – مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ربمسيد ٥2 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا ماهم ،12٠2 ةنس
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس – مجانملاو ةعانصلا

 معد مسقب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،رودوخ ةميكح –
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا



٠5  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٩٢
15م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢

 ةظقيلا مسقب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،ريديو ةليلد –
،مالعإلا ةمظنأو ةيجيتارتسالا

 نيمثت مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،يمسال ديرف –
،رييستلاو تاربخلا

 تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،سيوتوب ءارهزلا ةمطاف –
،ةطسوتملاو  ةريغصلا تاسسؤملا ةيقرت مسقب

 مسقــب تاساردــلــل ةسيــئر اــهــتــفصب ،يمــيــهارــب ةــيضار –
،ةيداصتقالا تاساردلا

 ةيبذاج مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،نولاك حلاص –
،رامثتسالا

 نيمثت مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،نوزاز دـمحم –
،رييستلاو تاربخلا

 مسقب تاــساردــلــل اــســيـــئر هــتــفــصـــب ،ســيرـــيرـــڤ دـــيـــشر –
،ةلوانملاو جامدإلا

 بتــكملاــب تاساردــلــل اسيــئر هــتــفصب ،يكاوــم دوــمــحــم –
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا

.تاظوفحملاو قئاثولل ريدم بئان هتفصب ،شادعب مالعوب –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــــع ةـــجـــحلا يذ 7١ يف خّرؤــــــــم يذـــيــــفـــنت موــــسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 6١ قفاوملا

 حالصتسالاو نييراقعلا طيطختلاو ميظنتلا ةريدم
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةريهش ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 61 قفاوملا

 نييراقعلا طيطختلاو ميظنتلل ةريدم اهتفصب ،يماوت ةريم
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب حالصتسالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــــع ةـــجـــحلا يذ ٢١ يف خّرؤــــــم يذـــيــفــــنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١١ قفاوملا

.تسغنمات ةيالو يف تاباغلا ظفاحم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةدانو رذنم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا

 هفيلكتل ،تسغنـماــت ةـــيالو يف تاــباــغــلــل اـــظـــفاـــحــم هــتــفـــصــب
.ىرخأ ةفيظوب

 ٣٤٤١ ماـــــــع ةّجـــحلا يذ ٢١ يف خّرؤــــم يذـــيــــــفـــنـــــــت موــــسرـــــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنــس وـــيــــلوـــي ١١ قفاوملا
 – لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب نيريدم باون

 .اقباس

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت  ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا
 لاغشألا ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،اقباس – لقنلاو ةيمومعلا

،ةيوجلا داصرألل ريدم ةبئان ،شاقن ةديوج –

،قرطلا ربع لقنلل ريدم بئان ،شودامح ميكحلا دبع –

،رورملا ةكرحل ريدم بئان ،ينامح ينغلا دبع –

 ةـــــحالـــملاو ةــمالــســلــل رــــيدــــم بــــئاــــن ،يواروـــــب بـــيـــكــــش –
.نيتيوجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــــع ةّجـــحلا يذ ٢١ يف خّرؤــــم يذـــيــــــفـــنـــــــت موــــسرـــــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنــس وـــيــــلوـــي ١١ قفاوملا

 .لقنلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم

––––––––––––

 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرـم بـجوـمب
 دّيـســلا ماـــهـــم ىهـــنـــت ،22٠2 ةــــنـــس وـــيــــلوــــي 11 قــــفاوـــــملا 3٤٤1

 صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ةشئاع نب ليعامس
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،لقنلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــــع ةّجـــحلا يذ ٢١ يف خّرؤــــم يذـــيــــــفـــنـــــــت موــــسرـــــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنــس وـــيــــلوـــي ١١ قفاوملا

 ةيالو يف ةيديلـقــتــلا ةــعاـــنـــصـــلاو ةـــحاــيـــســــلا رــــيدــــم
.ركسعم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 كلاملا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا

 ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم هتفصب ،يبلاط
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ركسعم



ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٠5٩٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢ 16

 ٣٤٤١ ماــــــع ةــــجـــحلا يذ ٢١ يف خّرؤــم يذــيــفــنــت موـــسرــــم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١١ قفاوملا
 حالــصإو ناـــكــســـلاو ةـــحـــصلا ةرازوــــــب رــــيدــــم بئاـــن
 .اقباس – تايفشتسملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 مالـعوـب دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،22٠2 ةــنس وــيـــلوـــي 11 قـــفاوملا

 ةحصلا ةرازوب تالاجعتسالل ريدم بئان هتفصب ،يلاشرش
 ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةــــجــــحلا يذ ٨ يف خّرؤــــم يذــيــفــنـــت موــــسرــــم
  ماهم ءاهنإ نمضتـي ،٢٢٠٢ ةــنــس وــيـــلوـــي 7 قـــفاوـــملا
 يف يعماــجلا يئاــفــشــتــسالا زكرــمــلــل ماـــعلا رـــيدـــملا

.ةنيطنسق ةنيدم
––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يليم قراط دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 ةنيدم يف يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدم هتفصب
.ةنيطنسق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةــــجــــحلا يذ ٨ يف خّرؤــــم يذــيــفــنـــت موــــسرــــم
  ماهم ءاهنإ نمضتـي ،٢٢٠٢ ةــنــس وــيـــلوـــي 7 قـــفاوـــملا

 تاساردلاو نواعتلا مـســقـــب تاـــساردـــلـــل نـــيرـــيدــم
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيـسلاو ةدّيــسلا ماــهــم ىهــنـــت ،22٠2 ةـــنـــس وــيـــلوـــي 7 قـــفاوــملا
 نواعتلا مسقب تاساردلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا

: ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب تاساردلاو

،سليبح نب ةشوميس –

.فارعموب حتاف –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــع ةــــجــــحلا يذ ٨ يف خّرؤــــم يذــيــفــنـــت موــــسرــــم
  ماهم ءاهنإ نمضتـي ،٢٢٠٢ ةــنــس وــيـــلوـــي 7 قـــفاوـــملا
 ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب ريدم يتبئان
 .اقباس –

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا
 تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب ريدم يتبئان امهتفصب ،امهامسا
 : ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،اقباس – ةددجتملا

 تايجولوــنــكــتلا ةــيــقرــتــل رــيدــم ةــبـــئاـــن ،يـــنارــــف اـــيـــسآ –
،ةيعانصلا ةيعرفلا تاجتنملاو تايافنلا نيمثتو ةفيظنلا

 تارـــيــغــتلا عــم ةــمءالــمــلــل رـــيدـــم ةــبــئاــن ،روــعــل ةدــيــعــس –
.ةيخانملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــــع ةـــــــجـــــحلا يذ ٨ يف خّرؤـــــم يذيـــفــــنـــت موـــــــسرــــــــم
 نييـــعــت نــمــضــتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنــــس وــــيــــلوـــــي 7 قـــــفاوــــملا
 يوــــقاــــطلا لاــــقـــتــــنالا ةرازوـــــب رـــــيدـــــم يـــتـــبــــئاـــــــن
.ةددجتملا تاقاطلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناتدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

: ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب رــيدــم يتــبئان

،ةيجولونكتلا ةظقيلل ريدم ةبئان ،ڤونرك ةديعس –

.دوقعلاو تاقفصلل ريدم ةبئان ،بوقعيوب لاون ةديشر –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــــع ةـــــــجـــــحلا يذ ٨ يف خّرؤـــــم يذيـــفــــنـــت موـــــــسرــــــــم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوــي 7 قــــفاوـــملا
.ةركسب ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،دهاجم نايفس دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.ةركسب ةيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــــع ةـــــــجـــــحلا يذ ٨ يف خّرؤـــــم يذيـــفــــنـــت موـــــــسرــــــــم
 ةبئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم
 ثحبلاو يلاعلا ميــلـــعــتـــلا ةرازوـــــب يجوــــلوـــنــــكـــتــــلا
.يملعلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،باجعوب ىليل ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 يف تاــعاــطــقــلا نيب ثحــبــلا ةــطشنأ قــيسنــتــل رــيدــم ةـــبـــئاـــن
 يجوـلوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحــبــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا

.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب



٠5  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٩٢
17م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢

 ٣٤٤١ ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ ٨ يف خّرؤــــم يذـــيــــفـــنــــت موـــــسرـــــم
 نيمألا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 7 قفاوملا
.راردأ ةعماجل ماعلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يواركب قحلا دبع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا
.راردأ ةعماجل اماع انيمأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ ٨ يف خّرؤــــم يذـــيــــفـــنــــت موـــــسرـــــم
 بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.فراطلا ةعماجب ريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 بئان ،راون يزوف دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

 ةعماجب هيجوتلاو فارــشتــسالاو ةــيــمــنــتلاب اـــفّلــــكــــم ،رــــيدــــم
.فراطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ ٨ يف ةخّرؤــــم ةيذـــيــــفـــنــــت مـيـسارــم
 ءادمع نييعت نمضتت ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.تاعماجب تايلك

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 بيـبـح دـمــحــم دــّيسلا نــّيــعــي ،22٠2 ةــنس وــيـــلوـــي 7 قـــفاوملا

.3 ةنيطنسق ةعماجب قئارطلا ةسدنه ةيلكل اديمع ،يحاملب

–––––––––––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

: مناغتسم ةعماجب تايلك ءادمع

،يلآلا مالعإلاو ةقيقدلا مولعلا ةيلك ،ريمأ دمّصلا دبع –

 مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،ةلادع لاجعلا –
،رييستلا

.ةيعامتجالا مولعلا ةيلك ،ةجيلثوب ناضمر –

–––––––––––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،لاحر نب ةيزوف ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.1 نارهو ةعماجب بطلا ةيلكل ةديمع

 ٣٤٤١ ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ ٨ يف خّرؤــــم يذـــيــــفـــنــــت موـــــسرـــــم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.ةراضحلاو ةيمالسإلا مولعلا يف ثحبلا زكرم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ريغصلا نب دمحأ دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

.ةراضحلاو ةيمالسإلا مولعلا يف ثحبلا زكرمل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٢١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييعت نانمضـتــي ،٢٢٠٢ ةنـــس وــــيـــلوـــي ١١ قــــفاوـــملا

 .نيتيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،فوش حلاص دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا

.ضيبلا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم

–––––––––––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نامحرلا دبع دـمحم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا

.تناج ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم ،تاقيوس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ ٢١ يف خّرؤــــم يذـــيــــفـــنــــت موـــــسرـــــم
 نييعت نــمــضــتــي ،٢٢٠٢ ةـــنـــــس وــــيــــلوــــي ١١ قــــفاوــــملا

.فراطلا ةيالو يف تاباغلا ظفاحم

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةداــنو رذــنــم دــّيسلا نــّيــعــي ،22٠2 ةــنس وــيـــلوـــي 11 قـــفاوملا

.فراطلا ةيالو يف تاباغلل اظفاحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماـــــع ةـــــجــــحلا يذ ٢١ يف خّرؤــــم يذـــيــــفـــنــــت موـــــسرـــــم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١١ قفاوملا
 ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةــسدــنـــهــلاو رــيــمـــعــتـــلا

.فيطس

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،اشاب ينغلا دبع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا

.فيطس ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ٣٤٤١ ماــــــــع ةـــــــجــــحلا يذ ٢١ يف خّرؤـــــم يذــيـــفـــنـــت موــــسرـــم
 نييــعـــت نـــمضتـــي ،٢٢٠٢ ةــــنس وــــيــــلوــــي ١١ قـــــفاوملا
.لقنلا ةرازوب نيريدم باون

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا
: لقنلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ

،ةيوجلا داصرألل ريدم ةبئان ،شاقن ةديوج –

 ربع صاخشألا لقنل ريدم بئان ،شودامح ميكحلا دبع –
،قرطلا

 ربع رورـملا ةــكرــحل رــيدــم بــئاــن ،يــناــمـــح ينـــغــلا دـــبـــع –
،قرطلا

.ناريطلل ريدم بئان ،يواروب بيكش –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــــــــع ةـــــــجــــحلا يذ ٢١ يف خّرؤـــــم يذــيـــفـــنـــت موــــسرـــم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١١ قفاوملا
 .ناسملت ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 كلاملا دــبـــع دـــّيسلا نـــّيـــعـــي ،22٠2 ةـــنس وـــيـــلوــــي 11 قــــفاوملا

 ةيالو يف ةيدــيــلــقــتلا ةـــعاــنــصلاو ةــحاـــيــســـلـــل ارـــيدـــم ،يــبـــلاــط
.ناسملت

 ٣٤٤١ ماــــــــع ةـــــــجــــحلا يذ ٢١ يف خّرؤـــــم يذــيـــفـــنـــت موــــسرـــم
 ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١١ قفاوملا

.ةحصلا ةرازوب ةيراوجلا ةحصلا لكايه
––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يلاشرش مالعوب دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 11 قفاوملا

.ةحصلا ةرازوب ةيراوجلا ةحصلا لكايهل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٨ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييعتلا نانمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنــس وــيــلوــــي 7 قـــفاوـــملا
.ةئيبلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نهؤامسأ ةيتآلا تادّيسلا نيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

: ةئيبلا ةرازوب

،ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم ،ينارف ايسآ –

 ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلل ةريدم ،نايسربإ ةيهز – 
،قئاثولاو تاعزانملاو

 طسولاو لحاسلا ىلع ظافحلل ريدم ةبئان ،روعل ةديعس –
.ةبطرلا قطانملاو يرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يفاـــنــح لــيــقــع دّيـــسلا نّيعـــي ،22٠2 ةــنــس وــيــلوـــي 7 قـــفاوــملا

 ةرازوب ةيخانملا تاريغتلا عم ةمءالملل ريدم بئان ،ليضف
.ةئيبلا

 ءاـضعأ نيــيــعــت نــمــضــتــملاو 12٠2 ةــنــس رــبوــتـــكأ 3 قـــفاوـــملا
 يديسب ينطولا نمألل ةيئافشتسالا ةسسؤملا ةرادإ سلجم
: يتأي امك ،سابعلب

“ ........................................................................................

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

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

،اوضع ،ةيلاملاب فّلكملا ريزولل الثمم ،ديزوب يناغ –

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

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ةنس ويام ٤ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش ٣ يف خّرؤم رارق
 ٣٤٤١ ماع رفص 6٢ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢
 نييعت نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا
 نمألل ةيئافشتسالا ةسسؤملا ةرادإ سلجم ءاضعأ
.سابعلب يديسب ينطولا

––––––––––––

 ويام ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 3 يف خّرؤم رارق بجومب
 3٤٤1 ماــــــع رــــــفص 62 يف خّرؤملا رارـــــقـــــلا لّدـــــعــــــي ،22٠2 ةــــنس
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 ةنس ويام ٤ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش ٣ يف خّرؤم رارق
 ٣٤٤١ ماع رفص 6٢ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢
 نييعت نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا
 ةيــئاـــفــشــتـــسالا ةـــســــسؤــــملا ةرادإ ســـلـــجـــم ءاـــضـــعأ
.نارهوب ينطولا نمألل ةيوهجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويام ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 3 يف خّرؤم رارق بجومب
 3٤٤1 ماــــــع رـــفـــص 62 يف خّرؤـــملا رارـــقـــلا لّدــعـــي ،22٠2 ةـــنـــس

 ءاضعأ نيـيــعــت نــمــضــتــملاو 12٠2 ةـــنـــس رــبوــتـــكأ 3 قـــفاوـــملا
 ينطولا نمألل ةيوهجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملا ةرادإ سلجم
: يتأي امك ،نارهوب

“ ........................................................................................

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

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

 ،ةيلاملاب فّلكملا ريزولل الثمم ،فوؤر ليعامس نب –
،اوضع

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

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 وينوي 6 قفاوملا 3441 ماع ةدعقلا يذ 6 يف خّرؤم رارق
 ماـع رـــفــص 5٢ يف خّرؤــملا رارــقــلا لّدــعــي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس
 دّدـحــي يذــلا 5102 ةــنــس رـــبـــمـــســـيد 7 قـــفاوـــملا 7٣٤١
 ميلعتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

`````````````````````````

 6قفاوملا 3441 ماع ةدعقلا يذ 6 يف خّرؤم رارق بجومب
 73٤1 ماع رفص ٥2 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس وينوي
 ةنجللا ةليكشت ددحي يذــلا ٥1٠2 ةــنـــس رــبــمـــســيد 7 قـــفاوـــملا
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا
 : يتأي امك ،لّدعملا

: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع•

،اسيئر ،نيساي يبرعلب دّيسلا –

.سيئرلل ابئان ،ميكحلا دبع يناربج دّيسلا –

: ينعملا عاطقلا يلثمم نع•

،امئاد اوضع ،لامأ ىسوم نب ةدّيسلا –

،امئاد اوضع ،دلاخ ةدهش دّيسلا –

،افلختسم اوضع ،دارم ةقان دّيسلا –

.افلختسم اوضع ،دباع ةباغوب دّيسلا –

: )ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو نع•

،امئاد اوضع ،ةحيبص نامرج ةدّيسلا –

.افلختسم اوضع ،لداع ينانعل دّيسلا –

 رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو نع•
: )ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا

،امئاد اوضع ،ةيفص ميزك نب ةدّيسلا –

.افلختسم اوضع ،ناضمروأ يقداص دّيسلا –

: ةراجتلا ةرازو نع•

،امئاد اوضع ،ةيزاج دارح ةدّيسلا –

.افلختسم اوضع ،دوليم فويعم دّيسلا –

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو


 وينوي ٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٢ يف خّرؤم رارق
 ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 ةيزيفحتلا ريبادتلا اذكو ةــيــعــيـــجــشـــتلا زـــئاوـــجــلل
.نيهمتلا لاجم يف ةزيمتملا فارطألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 2 يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي
 خّرؤملا 392-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 21 ةداملا ماكحأل

 يذلا ٠2٠2 ةنس ربوتكأ 21 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص ٤2 يف
 اذكو ةيعيجــشــتلا زـــئاوـــجلا حــنـــم رــيـــياــعــمو تاــيــفــيـــك دّدـــحي
 ،نيهمتلا لاجم يف ةزيمتملا فارطألل ةيزيفحتلا ريبادتلا

 ريبادتلا اذكو ةــيــعــيــجــشــتلا زــئاوــجــلــل ةــيــنـــطوـــلا ةـــنـــجّللا يف
: نيهمتلا لاجم يف ةزيمتملا فارطألل ةيزيفحتلا

،اسيئر ،شوعم دـمحم –

 نـــيوـــكــتــلاـــب ّفلـــكــملا رـــيزوـــلا لــــثـــمم ،يحـــيـــش نـــســـحل –
،اوضع ،نيينهملا ميلعتلاو

،اوضع ،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،نودعس يلع –

،اوضع ،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،راكد يدهم –

 ةحاـيــســلاـــب فّلـــكـــملا رـــيزوـــلا لــثــمم ،يــقــســم ناــمــيـــلـــس –
،اوضع ،ةيديلقتلا ةعانصلاو

 ينطولا نماضتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ةيلاعلب لامك –
،اوضع ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو
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 لـــمـــعـــلاـــب فّلـــكـــملا رـــيزوـــلا لـــثـــمم ،ةورد يلاـــعــلا دـــبـــع –
،اوضع ،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

 ،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،حابصم نيدلا حالص –
،اوضع

 ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا لثمم ،يلع ودبع ميهاربإ –
،اوضع ،ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ،لوألا

 ةيرئازجلا ةيلاردفلا لثمم ،ينادــم مــيــحرــلا دــبــع رــيـمــس –
،اوضع ،ةقاعإلا يوذ صاخشألل

 ةـــعاـــنـــصلل ةــيــنــطوــلا ةــفرــغـــلا لـــثـــمم ،يفوـــنـــش دــــمــحــم –
،اوضع ،فرحلاو ةيديلقتلا

 ةراــجــتلل ةــيرــئازــجلا ةــفرــغــلا لــثــمم ،ةــيــقر نـــب دـــمــحـــم –
،اوضع ،ةعانصلاو

،اوضع ،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،يوانرب ديمح –

 قيوستل ةينطولا ةكرشلا لثمم ،لوشوب فيطللا دبع –
،اوضع ،ةيلورتبلا داوملا عيزوتو

 بابرأل ةيرئازجلا ةيلاردفنكلا لثمم ،ذاخفلوب نيدلا زع –
.اوضع ،لمعلا

ةعانصلا ةرازو

 ةنس ويام ٨١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش 7١ يف خّرؤم رارق
 ١٤٤١ ماع مّرحم ٨ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢
 نييعت نمضتملاو ٩١٠٢ ةنس رـبــمــتــبــس ٨ قــفاوــملا
 يعاــنـــصــلا يــنــقــتــلا زـــكرــملا ةرادإ ســلــجــم ءاــضــعأ
 ةلّوحملا تاـعاــنــصلاو ةــيــكــيــناــكــيــملا تاــعاــنــصــلــل
.نداعملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 81 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 71 يف خّرؤم رارق بجومب
 1٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ويام
 ءاضعأ نييعت نمضتملاو 91٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا

 تاـــعاـــنـــصــلــل يعاـــنـــصـــلا يـــنــــقــــتـــلا زــــكرـــملا ةرادإ ســلــجــم
: يتأي امك ،نداعملل ةلّوحملا تاعانصلاو ةيكيناكيملا

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

 ةيداصتقالا تاسسؤملاو ةـيـنـهـملا تاـئيـهلا ناوـنـعب
: عرـفلل

 ةسسؤملل ماعلا ريدملا سيئرلا ،ديعسلا تابرع دّيسلا –
 ،لاـتـيـمـيإ عـمـجـم ،ةـيساـحـنـلاو ةـيـندـعملا لـكاـيـهـلـل ةـيـنـطوـلا

،اوضع

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

 ةيرئازـجلا ةـــصروــبلا نــع لــثــمم ،دــيــشر يــشــخــب دّيـــسلا –
،اوضع ،ةكارشلاو ةلوانملل

 ماــعــلا رــيدملا سيــئرــلا ،زــيزـــعـــلا دـــبـــع عـــماـــج نـــب دـــّيسلا –
 عمجملا ،ةيحالفلا تارارجلل ةيداصتقالا ةيمومعلا ةسسؤملل
،اوضع ،كيناكيملل يرئازجلا

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

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 ةنس ويام ١١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش ٠١ يف خّرؤم رارق
 ةـيــقرــتــل ةــيــنــقــتلا ةـــنـــجّلـــلا ةــلــيـــكـــشـــت دّدـــحـــي ،٢٢٠٢
.يحالفلا رامثتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 6 يف خّرؤملا 78–69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 6991 ةنس رياربف ٤2 قفاوملا 61٤1 ماع لاوش

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ءاشنإ

 يف خّرؤملا 821–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 23٤–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82
 كالــــمألــل ةــعــباــتـــلا يـــضارألا حــنـــم تاـــيـــفــيـــكو طورـــش دّدـــحــي
،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا

: يتأي ام ررقي

 موـسرـــملا نـــم 71 ةداـــملا ماــكـــحأل اــقــيــبــطــت : ىلوألا ةداملا
 3٤٤1 ماع لوألا عيبر 82 يف خّرؤملا 23٤–12 مقر يذيفنتلا
 اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 12٠2 ةنس ربمفون ٤ قفاوملا
 رامثتسالا ةيقرتل ةينقتلا ةنجّللا ةليكشت ديدحت ىلإ رارقلا
.يحالفلا

 رامثتسالا ةـيقرــتل ةـــيــنــقــتلا ةــنــجــلــلا لـــكــشــتــت : ٢ ةداملا
 يضارألل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا اهسأري يتلا ،يحالفلا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،ةيحالفلا

،يلاولا لثمم –

،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ريدم –
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،ةيالولل ةلودلا كالمأ ريدم –

،ةيالولل يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ريدم –

.ةيالولل ةيئاملا دراوملا ريدم –

 ،مهتاءافك مكحب ،ءاربخب ةناعتسالا ةنّجللا نكمي : ٣ ةداملا
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم مهنأش نم

 بسح ةئيه وأ/و لكيه لكب ةناعتسالا اضيأ اهنكمي امك
.لامعألا لودج يف ةجردملا لئاسملا

 ةينقتلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت : ٤ ةداملا
 ماعلا ريدملا نم رّرقم بجومب يحالفلا رامثتسالا ةيقرتل
.ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلل

 ةّيــــمـــسرـــلا ةدــــيرــــجلا يف رارــــــــقــــــلا اذــــــه رــــــشـــنـــي : 5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويام 11 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٠1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ينه ظيفحلا دبع دـمحم

ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

 ةنس ويام 6١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش 5١ يف خّرؤم رارق
 نــــمألل يرازوــــلا بتـــــكملا ةـــــلـــــيـــــكشت دّدـــــحـــــي ،٢٢٠٢
 لاغشألا ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا يف يلخادلا
.هريسو ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 8٥1–69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 6991 ةنس ويام ٤ قفاوملا 61٤1 ماع ةجحلا يذ 61

 ،ةـــــســــسؤــــملا يف يلـــــخادــــلا نــــمألا ماــــكـــحأ قـــيــبـــطـــت طورـــــش
 عيبر ٠3 يف خّرؤملا ٤2–٥9 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا
 قلعتملاو ٥991 ةنس ربمتبس ٥2 قفاوملا 61٤1 ماع يناثلا

،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا ةيامحب

 يف خّرؤملا ٠1٤–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8991 ةـــــنــــس رـــبــــمـــــســـيد 7 قــــــفاوــــملا 91٤1 ماــــع ناـــبـــعـــش 81

 يف يلــــــخادــــلا نــــمألــــل ةــــيرازو بــــتاـــكـــم ءاـــشـــنإ نـــمـــضـــتــــملاو
 اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،اهميظنتو اهصاصتخاو ةسسؤملا
،هنم 6 ةداملا

 يف خّرؤملا ٠83–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 82

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 183–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربوتكأ ٥ قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 82
،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 تاعاــمـــجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا رــــــيزو يأر ىلـــــع عالــــطالا دــــعـــبو –
،22٠2 ةنس سرام 6 يف خّرؤملا ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

: يتأي ام رّرقي

 موــــسرـــملا نـــم 6 ةداـــملا ماـــكـــحأل اقــيــبــطــت : ىلوألا ةداملا
 91٤1 ماــــع ناــــبــــعش 81 يف خّرؤملا ٠1٤–89 مـقر يذـيـفـنــتــلا
 اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 8991 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا
 يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا ةليكشت ديدحت ىلإ رارقلا
.هريسو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا

 فّلـــكــم هــسأرــي يذــلا ،يرازوــلا بــتــكــملا مــضــي : ٢ ةداـملا
 نيفّلكــمو )2( تاـــسارد يــســـيـــئر ،صــيــخــلــتـــلاو تاـــساردــــلاـــب
.)2( تاساردلاب

 تاساردلاب نافّلكملاو تاساردلا اسيئر دعاسي : ٣ ةداـملا
 لــــئاــســملا عــيــمــجــب لـــفـــكــتـــلا يف يرازوـــلا بــتــكـــملا لوؤـــســم
 موسرــملا يف اــهــيــلــع صوــصــنــملا تاــيــحالــصلاــب ةــطــبــترــملا
 91٤1 ماــــع ناــبــعــش 81 يف خّرؤـــملا ٠1٤-89 مـــقر يذــيــفــنــتلا
.هالعأ روكذملاو 8991 ةنس ربمسيد 7 قفاوملا

 ماهملاب مايقلا دصق ،يرازولا بتكملا ىلوتي : ٤ ةداملا
 نمألل ةيميظنتلا لكايهلا عيمج عم لاصتالاب ،هيلإ ةدنسملا
 وأ ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةعباتلا ةسسؤملا يف يلخادلا
 ةيمارلا ريبادتلا عيمج ذاختا ،اهتياصول ةعباتلا تاسسؤملا
 ريوطتو هميعدتو ةسسؤملا يف يلخادلا نمألا ةيقرت ىلإ
 نمأ اذكو ةـيــموــمــعلا كالــمألا ةــياــمــحــب ةــطــبــترـــملا بـــناوــــجلا
.اهيف صاخشألا

 ةّيــــمـــسرـــلا ةدــــيرــــجلا يف رارــــــــقــــــلا اذـــــه رــــــشـــنـــي : 5 ةداـملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويام 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش ٥1 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يرصان لامك



ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٠5٩٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢ 22

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

  سرام ٣ قفاوملا ٣٤٤١ ماع بجر ٠٣ يف خّرؤم رارق
 ةصتخملا نعطلا ةنجل ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

 دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ
.يئاملا نمألاو ةيئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو ّنإ

 ةيناثلا ىدامج 91 يف خّرؤملا 3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمب –
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي ٥1 قفاوملا 72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 ماع رفص 21 يف خّرؤملا ٥٤1-66 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 رشنو ريرحتب قلعتملاو 6691 ةنس وينوي 2 قفاوملا 6831
 مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 12٠2 ةـــــنــــــس وــــــيــــلوــــــي 7 قــــفاوـــملا 2٤٤1 ماـــــع ةدــــــعـــــقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 يف خّرؤملا 99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠991 ةـــــنـــــس سراــــــم 72 قــــــــفاوـــــــملا ٠1٤1 ماـــــــع ناـــــضــــــــمر لّوأ

 ةبسنلاب يرادإلا رـيــيـــســـتلاو نيـــيـــعــتلا ةـــطـــلـــســـب قـــلــعـــتـــملاو
 تايدلبلاو تاـيالوــلاو ةــيزـــكرــملا ةرادإلا ناوــــعأو نيـــفـــظوـــملل
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

 11 يف خّرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم
 كالسألل نيمتنملا نيفظوـــملاـــب صاــــخلا يــــساــــسألا نوـــناـــقلا
 لّدعملا ،ةــيـــموـــمــــعـــلا تارادإلاو تاــــســـسؤـــملا يف ةـــكرــتـــشـــملا

،مّمتملاو

 11 يف خّرؤملا ٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم
 يقئاسو نييـنـــهـــملا لاـــمـــعـــلاـــــب صاـــــخلا يــــساــــسألا نوــــناــــقلا
،باجحلاو تارايسلا

 يف خّرؤملا 682-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٠٠2 ةـــــنـــس رـــبـــمـــتـــبـــس 71 قــــفاوـــملا 92٤1 ماــــع ناــــضـــمر 71
 نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةحالفلاب ةّفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

 يف خّرؤملا 163-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٠٠2 ةــــنــــــس رـــبــمـــفوـــن 8 قــــفاوــــملا 92٤1 ماــــع ةدــــعــــقلا يذ ٠1
 نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيئاملا دراوملاب ةفّلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ

 12 يف خّرؤملا 88–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 61٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا 73٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص دّدحي

 ٤ يف خّرؤملا 991–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
 ناجللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

 يف خّرؤملا ٥٠٤–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥1
،ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

 22٤1 ماع يناثلا عيبر 71 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 نعطلا ةنجل ءاشنإ نمضتملاو 1٠٠2 ةنس ويلوي 9 قفاوملا

،ةيئاملا دراوملا ةرازوب

 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمتبس ٥1
 ةرادإلا يفظوم كالـــسأـــب ةـــصـــتـــخـــملا ءاــــضــــعألا ةــــيواــــســـتـــملا
،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا

 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 3 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ناجّللا ةليكشت دّدحي يذلا 12٠2 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا
 يفظوم كالـسأـــب ةــصــتــخــملا ءاــضـــعألا ةـــيواـــســـتـــملا ةــــيرادإلا
،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

: يتأي ام رّرقي

 كالسأ ءازإ ةصتخملا نعطـلا ةــنــجل أــشــنــت : ىلوألا ةداملا
 نـــمألاو ةـــيـــئاـــملا دراوـــملا ةرازوـــل ةـــيزـــكرـــملا ةرادإلا يفــظوــم
: يتآلا لودجلل اقبط يئاملا

 يناثلا عيبر 71 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٢ ةداملا
 ءاشنإ نمضتملاو 1٠٠2 ةنس ويلوي 9 قفاوملا 22٤1 ماع

.ةيئاملا دراوملا ةرازوب نعطلا ةنجل

 ةّيــــمـــسرـــلا ةدــــيرــــجلا يف رارــــــــقــــــلا اذـــــه رــــــشـــنـــي : ٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 سرام 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر ٠3 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ينسح ميرك

ةرادإلا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

7٥

نيفظوملا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

7٥



٠5  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٩٢
23م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢

 كالسأ ءازإ ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس سرام 6١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع نابعش ٣١ يف خّرؤم رارق
.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كالسأ ءازإ ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت دّدحت ،22٠2 ةنس سرام 61 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 31 يف خّرؤم رارق بجومب
: يتآلا لودجلل اقبط ،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم

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

.ةيرشبلا دراوملا نيمثت ريدم ةبئان ،ةميرك فولخم ةّديسلا نعطلا ةنجل سأرت

 ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت دّدحي يذلا 71٠2 ةنس ويلوي ٠1 قفاوملا 83٤1 ماع لاّوش 61 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
.ةيئاملا دراوملا ةرازو يفظوم كالسأب

ةرادإلا ولثمم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

ةميرك فولخم

ةميسن ينامثع

ديعلا يديمق

زيزعلا دبع موجرعل

نيدلا رصن نيلمجوب

ةدنيل نامحرلا دبع نب

ةميعن ماهلإ ينوباش

دـمحم مهديس

فيرش ويسيع

ريهوز جيجح

ديعسلا يضايعلب

دـمحم ينيرق

نيفظوملا ولثمم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

نيدلا رون كارش يبرعلا

حاتف ةفيعلا

ةنيمأ ياطق

لامأ رونلا دبع

ةيزاف يسيمخ

ةجيدخ لابحلوب

ىليل يوابرق

ةبيسح رامعوب

ةحيتف هـللا دبع

ةنيمي دمـحم

دارم شابعوب

ةمطاف بيلحلوب


