
ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢ دحألا ١٥ ددعلا

م٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١٣ 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 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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تارارق

ةيروتسدلا ةمكحملا

 نوناقلا ةقباطم ةبـقارمب قلعتي ،22٠2 ةنس وينوي 92 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 92 يف خرؤم 22 /د م ر /د .م .ق/٤٠ مقر رارق
...................................روتسدلل ،ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا تايفيكو تاءارجإ ددحي يذلا يوضـعلا

نيناوق

 راطخإلا تايفيكو تاءارجإ ددحي ،22٠2 ةنس ويلوي ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةّجحلا  يذ 62 يف خرؤم 91-22 مقر يوضع نوناق
...............................................................................................................................ةيروتسدلا ةمكحـملا مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو

ةّيميظنت ميسارم

 ةينازيم ىلإدامتعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤم 372-22 مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر رييست

 دامتعا ليوحتو باب ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤم ٤72-22 مقر يسائر موسرم
.................................................................................................................................لوألا ريزولا حلاصم رييست ةينازيم ىلإ

 ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤم ٥72-22 مــقر يساــئر موـــسرــم
......................................................................................................................................................لوألا ريزولا حلاصم رييست

 ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤم 672-22 مــقر يــساـــئر موـــسرــم
...............................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست

 ىلإداـمــتـعا لــيوــحـت نمضتي،22٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤم 772-22 مــقر يــساـــئر موـــسرــم
...............................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رـيـيـســت ةـيــنازــيم



ةّيدرف ميسارم

 ةسائرب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

 ةيريدملا يف تاعزانملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................اقباس – ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلاو ةماعلا تايرحلل ةماعلا

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

..وزو يزيت ءاضق سلجم سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

.............لدعلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم

...................................ةيضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم

 يف ةيئابجلا تاعزانملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

 ةيريدملا يف تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ةماعلا



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢ ١٥ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
3م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١٣

)عبات(سرهف

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

16 

 

17 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

17 

 

18 

18 

 

18 

 

19 

 

19 

 

19 

19

 ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل

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

 ةيمنت ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا

 ينطولا ربخملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................براجتلل

 ةمئادلا ةيرادإلا ةنامألاب  ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................اقباس – تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل

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

 ةماعلا ةيريدملاب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل

.....لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب ْفّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

 نوؤشلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

 ةداــعـلا قوـف نــيرــيــفـس نييـعت نـمـضـتــي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةــّيرئازجلا ةــّيروـــهمّجلل نيــضوــفـمو

 ةيلخادلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

 يف ةمطبلا ضيف ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................ةفلجلا ةيالو

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

..........ةيلاملا ةرازوب نيـيـعـتلا نـمــضـتـت ،22٠2 ةـنـس وــيـلوــي 31 قــفاوــملا 3٤٤1 ماــع ةــجـحـلا يذ ٤1 يـف ةــخّرؤــم ةـيــساــئر ميـــسارــم

 ينطولا سلجملاب تاساردلا تاسيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................ةبساحملل

....تانيمأتلا ىلع فارشإلا ةنجل سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ىلع فارشإلا ةنجل ءاضعأل ةيمسإلا ةمئاقلا  دّدحي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................تانيمأتلا

 ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل

 طبض ةطلس سلجم يف وضع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا

 ثحبلاو تاساردلاب نيتفّلكم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملاب

...لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالوب

...رئازجلاب بئارضلل يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

 ةيقيبطتلا مولعلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ترايت ةعماجب

 تالصاوملاو ديربلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................ةليسملا ةيالو يف ةيكلساللاو ةيكلسلا

 يف مجانملاو ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................. .سارهأ قوس ةيالو

 ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................... .ةلشنخ ةيالو يف

...اقباس - ةراجتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 لمعلا ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

..لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....رئازجلا ةيالوب ةبقلا ةيدلبل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....1 فيطس ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةرازوب ةيرشبلا دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

...ةقاعإلا نم ةياقولل ةيراشتسالا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 6 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 6 يف خّرؤم رارق

 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 قــفاوــملا 2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج 21 يـف خرؤـــملا رارـــقــلا لّدـــعـي ،22٠2 ةـنـس وـــياـــم 92قــــفاوـــملا 3٤٤1 ماـــع لاوــش 82 يف خّرؤم رارق
................وزو يزيتل ةحايسلاو ةقدنفلل ينطولا دهعملل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 72



ةحصلا ةرازو

 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس وينوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماـــع ةدـــعـقـلا يذ 31 يـف خرؤـــم كرـتـشم يرازو رارق
 ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا 21٠2 ةنس رياني 13 قفاوملا 33٤1 ماع لوألا عيبر 8
................................................................مدلل ةينطولا ةلاكولا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

 عرزل ةينطولا ةلاكولاب ةيعامتجالا تامدخلا ةنجل ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويام 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاّوش 81 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................................ءاضعألا
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5م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١٣

تارارق

ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةدعقلا يذ ٩٢ يف خرؤم ٢٢ /د م ر /د .م .ق/٤٠ مقر رارق
 قلـعـتـي ،٢٢٠٢ ةــنس وـــيـــنوـــي ٩٢ قـــــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع

 ددــحــي يذــلا يوضـعــلا نوــناــقــلا ةــقــباــطــم ةـــبـقارمب
 مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا تايفيكو تاءارجإ
.روتسدلل ،ةيروتسدلا ةمكحملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر نم راطخإ ىلع ءانب –
 ةــخرؤـــم ةلاسر بجومب ،روـتــسدـــلا نـم )٥ ةرـقـفلا( ٠91 ةداملا

 ةمكحملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسمو ،22٠2 ةنس وينوي 21 يف
 ،97 مقر تحت ،22٠2 ةنـس وـيــنوــي 31 خــيراــتـب ةيروـتـسدــلا

 ددـحـي يذـلا يوضعــلا نوــناــقــلا ةــقــباــطــم ةــبــقارــم دصق كلذو
 ةمكحملا مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا تايفيكو تاءارجإ
 ،روتسدلل ،ةيروتسدلا

 )3 ةرقفلا( ٠٤1 داوـمـلا اـمـيـس ال ،روـتـسدـلا ىـلـع ءاـنـبو –
 891و )2 ةرقفلا( 791و 691و ٤91و )٥ ةرقفلا( ٠91و ٥81و
،هنم )٥و 2 ناترقفلا(

 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 7 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانبو–
 ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوقل ةددحملا 22٠2 ةنس ويام 8

،روتسدلل ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم ةبقارم لاجم يف

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو    

،ةلوادملا دعبو    

:لكشلا ثيح نم 

 تايفيكو تاءارجإ ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا نأ ثيح –
 عوضوم ،ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا
 سلـــجـــم ىلع هضرـــعو لوألا رـــيزوـــلا هـــعورشمب رداـــب ،راـــطــــخإلا
 بتكم ىدل اقحال هعاديإ متو ،ةـلودلا سلــجـم يأر ذخأ دعب ءارزولا
،روتسدلا نم 3٤1 ةداملل اقفو ،ينطولا يبعشلا سلجملا

 ىفوتسا دق ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقـلا نأ ثيح –
 ،روتسدلا نم ٥٤1 ةداملا يف ةددحملا ةيعيرشتلا تاءارجإلا ةفاك
 ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم ةشقانم عوضوم ناك ثيح

 روتسدلا نم )2 ةرقفلا( ٠٤1 ةداملل اقبط لصحو ،ةمألا سلجمو
 ةينلعلا هتسلج يف ينطولا يبعشلا سلجملا ةقداصم ىلع
 ةمألا سـلـجـم ةــقداــصمو ،22٠2 ةنس ويام ٥2 خيراتب ةدقعنملا

 ،22٠2 ةنس وينوي 9 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا هتسلج يف
 خيراتب تحتتفا يتلا ناملربلل ةيداــعــلا ةرودـــلا لالــخ كلذو
،12٠2 ةنس ربمتبس 2

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةـيروـهمجلا سيــئر راـطـخإ نأ ثيح –
 ددـحـي يذــلا يوضعــلا نوــناــقــلا ةــقــباــطــم ةــبــقارــم صوصخــب
 ةمكحملا مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا تايفيكو تاءارجإ
 )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداملا ماكحأل اقبط ءاـج ،روتسدلل ،ةيروتسدلا

 ،روتسدلا نم

: عوضوملا ثيح نم

 عوضوم ،يوضعلا نوناقلا ناونع صخي امـــيـــف  : الوأ
: ةقباطملا ةباقر

.روتسدلا نم 691 ةداملا تايضتقمل اقباطم ءاج –

 ،يوضعلا نوناــقــلا تارــيــشأــت صـــخــي اــمــيـــف : اــيـــناـــث
: راطخإلا عوضوم

: ةيروتسدلا تاءانبلاب قلعتي اميف .١

 نوناقلل ةيروتسدلا تاءانبلا نمض عّرشملا دمتعا ثيح –
 روتسدلا نم 681 ةداملا ىلع ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

 يذلا نيميلاو ةيروتسدلا ةمكحملا ةليكشت تنمضت يتلاو
 سيئرلا مامأ اهؤاضعأو ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر هيدؤي
،ايلعلا ةمكحملل لوألا

 نوناقلا نومضمل ةلصب تمت ال ،هالعأ ةداملا نأ ثيح –
 تاءانبلا نم اهفذح نـّيعتي امب ،راطخإلا عوضوم يوضعلا
.ةيروتسدلا

: ةينوناقلا تايضتقملاب قلعتي اميف .٢

 نمض  دنتسا ،راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا نأ ثيح
 11–٥٠ مــقر يوضعــلا نوــناــقـــلا ىلإ ةـــيـــنوـــناـــقـــلا تارـــيشأتـــلا
 ويلوي 71 قفاوملا 62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠1 يف خرؤملا

 ريخألا اذه نأ لاحلاو ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو ٥٠٠2 ةنس
 يوضعلا نوناقلا نم 93 ةداملا بجومب هئاغلإب حيرصتلا مت

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9 يف خرؤملا ٠1–22 مقر ديدجلا
 يذلا رمألا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو 22٠2 ةنس وينوي 9
 ذخأل عّرشملا ةيانع ةيروتسدلا ةمكحملا هساسأ ىلع هجوت
.رابتعالا نيعب كلذ
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 ةيروتسدلا مدعب عفدلاب ةيروتسدلا ةمكحملا راطخإ نكمي “
 امدنع ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإ ىلع ءانب
 مكحلا نأ ةيئاضق ةهج مامأ ةمكاحملا يف فارطألا دحأ يعّدي
 عازـنــلا لآم هــيــلــع فــقوــتــي يذــلا يمــيــظــنــتــلا وأ يعــيرشتــلا

،”روتسدلا اهنمضي يتلا هتايرحو هقوقح كهتني

 ٥81 ةداملا بجومب ةفلكم ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 رــــيـــس طــبــضو ،روــتــسدــلا مارـــتـــحا ناــــمــــضــب روـــــتــــسدــــلا نــــم
،ةيمومعلا تاسسؤملا طاشنو تاسسؤملا

 ،تاطلسلا نيب لصفلا أدبم لفكي روتسدلا نأ ثيح –
 61 ةداملا يف ةحارص هدكأو ،هتجابيد نم ٥1 ةرقفلل ادانتسا
 ضعــبــل عرشملا خسن نوــكــي مـــث نـــمو ،هـــنـــم )ىلوألا ةرـــقـــفـــلا(
 درجم وه لب ،اعيرشت هتاذ دح يف لكشي ال روتسدـلا  ماكحأ
 رــخآ صن لاــجــم ىلإ اــهــيــف صاصتــخالا دوــعـــي ماـــكـــحأل ةداـــعإ
 ليدعتلاو ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ ثيح نم هنع فلتخي
 صنــل خاسنـــتسالا اذـــهـــبو ،روـــتسدـــلا يف ةررـــقملا ةـــباـــقرـــلاو
 ّلخأ دق عّرشملا نوكي ،روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا( ٥91 ةداملا

 عيزوتب هنم قلعت اميف ةصاخ ،تاطلسلا نيب لصفلا أدبمب
 ةـــطـــلسلاو ةـــيسيسأتـــلا ةـــطــــلسلا نيب صاصتــــخالا تالاــــجــــم
 نم )ىلوألا ةرقفلا( ٥1 ةداملا صن ربتعي ةجيتنلابو ،ةيعيرشتلا
.روتسدلل ايئزج اقباطم ،راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا

بابسألا هذـهل

:يتأي ام ررقت

:لكشلا ثيح نم

 يوـضعلا نوناقلا ىلع ةقداصملاو دادـعإلا تاءارجإ نإ :الوأ
 مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا تايفيكو تاءارجإ ددحي يذلا
 اقيبطت تءاــج ،راــــطــخإلا عوـــضوـــم ،ةـــيروـــتـــسدـــلا ةـــمـــكـــحملا

 ىلوألا تارـــقـفــلا( ٥٤1و 3٤1و )2 ةرــقــفلا( ٠٤1 داوــمـلا ماــكــحأل
.روتسدلل ةقباطم يهف ،روتسدلا نم )٤و 3و 2و

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ :ايناث
 ددـحـي يذــلا يوضعــلا نوــناــقــلا ةــقــباــطــم ةــبــقارــم صوصخــب
 ةمكحملا مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا تايفيكو تاءارجإ
 ماكحأل اقيبطت مت ،روتسدلل ،راـطخإلا عوضوـم ةيروتسدلا
.روتسدلل قباطم كلذب وهف ،روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداملا

: عوـضوملا ثيح نم

 يوضعلا نوناقلا ةقباطمب ةيروتسدلا ةمكحملا حّرصت : الوأ
 مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا تايفيكو تاءارجإ ددحي يذلا
 ذخأ عم ،روتسدلل ،راـطخإلا عوضوــم ،ةيروـــتـــسدــلا ةــمــكــحملا

: يتأي ام رابتعالا نيعب

 عوضوم ،يوضعلا نوناقلا داوم صخي اميف : اثلاث
:راطخإلا

 عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم ٢ ةداملاب قلعتي اميف.١
:راطخإلا

 اناونع ،3 مقرلا تحت ،2 ةداملا يف جردأ عّرشملا نأ ثيح –
 391 ةداملا نومضمل اقبط اهركذو ”راطخإلا تاهج “ ايعرف
،روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا(

 ناك ،هالعأ ةددحملا راطخإلا تاهج رارغ ىلعو هنأ ثيح –
 ةلاحإلا تاهج ،3 مقر ةطقنلا تحت ،ركذ عّرشملا ىلع نيعتي
 ناونع ةفاضإب كلذو )ىلوألا ةرقفلا( ٥91 ةداملا يف ةددحملا

:يتأي امك ،ثدحتسم ٤ مقر تحت ،لقتسم يعرف

:ةلاحإلا تاهج

 ،روــتـسدـــلا نـــم )ىلوألا ةرــقــفــلا( ٥91 ةداـمــلل اــــقــبـط يــهو
.ةلاحلا بسح ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا اّمإ

 ،يوضعــلا نوــناـــقـــلا نـــم ٣ ةداملاــب قــلــعــتــي اــمــيـــف .٢ 
: راطخإلا عوضوم

 ٠91 ةداملا يف لمعتسا يروتسدلا سسؤملا نأ ثيح –
 لوح رارقب ةيروتسدلا ةمكحملا لصفت“ ةرابع )٤ ةرقفلا(
.”تادهاعملا عم تاميظنتلاو نيناوقلا قفاوت

 مارتحا عّرشملا ىلع نــّيعتي ،ةرابعلا هذه عم اماجسناو
 رـــطـخت“ : يـــتآلا وــحـنلا ىلــع صـنــلا طــبـضـب ةـــغاــيــصــلا هذــه
 )ىـتـح رـــيـيــغت نودـــب( ...................... ةـــيروــتـسدــلا ةــمـكـحملا

 ................ تادـــهاـــعـملا عـــم تاــميـظـنـتـلاو نيناوــقــلا قـــفاوـــتو
.)رييغت نودب يقابلا(

 ،يوضـعــلا نوـــناـــقــلا نـــم ٩ ةداـــملاـــب قــلــعــتـــي اـــمـــيـــف–٣
:راطخإلا عوضوم

 عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم 9 ةداملا تلاحأ ثيح –
 ةباقر نأشب روتسدلا نم )6 ةرقفلا( ٠91 ةداملل ،راطخإلا

 ،ةيروتسدلا ةمكحملا فرط نم ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم
 تنمضــت دــق اهدــجــن ،ةـــلاــحإلا عوـــضوــم ةرــقــفــلـــل عوـــجرـــلاـــبو
،ةيوضعلا نيناوقلل ةلصب تمي ال رخآ اعوضوم

 نمض ةلاحإلا هذه جردت ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 قلعتي رمألاو ،عّرشملاب ايرح ناكو ،يداملا أطخلا فنص
 لدب )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداملل ةلاحإلا ،ةيوضعلا نيناوقلا ةبقارمب
.)6 ةرقفلا(

 ،يوضـعلا نوـــناــقلا نــم ٥١ ةداـــملاــب قــلــعــتــي اــمــيـــف– ٤
:راطخإلا عوضوم

 نــم )ىلوألا ةرــقـفـلا( ٥1 ةداــملا يف ماق عّرـــشـملا نأ ثــيــح –
 صنل يّلك هبش خسنب ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا
 : هنأ ىلع صنت يتلا ،روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا( ٥91 ةداملا
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 ،روتسدلل ايئزج ةقباطم )ىلوألا ةرقفلا( ٥1 ةداملا دعت –
: يتآلا وحنلا ىلع اهتغايص داعتو

 لبق نم ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ نكمي :٥1 ةداملا“
 ماظنلل ةعباتلا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ىوعدلا فارطأ دحأ
 يئاضقلا ماظنلل ةعباتلا ةيئاضقلا تاهجلا وأ يداعلا يئاضقلا
.”روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا( ٥91 ةداملا ماكحأل اقبط ،يرادإلا

 ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا اذه داوم يقاب دعت –
.روتسدلل ةقباطم

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غلبي : ايناث 

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رـشني : اثلاث
.ةيبـعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازـجلا

 نيتدـقـعـنـمـلا اهيتسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 وينوي 92و ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 92و ٥1 خيراتب

.22٠2 ةنس

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر
جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل –
،اوضع ،هـلـلا دعس يرحب –
،اوضع ،سانم حابصم –
،اوضع ،يدوليم يلاليج –
،اوضع ،راونلوب نيدلا لامآ –
،اوضع ،وبع نب ةحيتف –
،اوضع ،فيرخ باهولا دبع –
،اوضع ،رامع سابع –
،اوضع ،فايضوب رامع –
.اوضع ،سافرطوب دمحـم –

 عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت صخي اميف –١
:راطخإلا

: ةيروتسدلا تاءانبلاب قلعتي اميف •

 تاريشأت نمض روتسدلا نم 681 ةداملل ةلاحإلا دعت –
 اـّمــم اـهــلــحــم رــيــغ يف ،راــطــخإلا عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا

 ةصاخلا ماكحألاب اهقلعت مدعل اهفذح عّرشملا ىلع نـّيعتي
.راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلاب

 عوـــــضوـــم يوـــضــعــلا نوـــناــقـــلا داوـــم صـــخـــي اــمــيـــف –٢
:راطخإلا

 ةقباطم ،راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا نم 2 ةداملا دعت –
: يتآلا وحنلا ىلع اهتغايص ةداعإ نـّيعتيو ،روتسدلل ايئزج

 ،”ةلاحإلا تاهج “ هناونع ٤ مقر  ،يعرف ناونع ثادحتسا –
:ةرابع هتحت جردتو

: روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا( ٥91 ةداملل اقبط–

ايلعلا ةمكحملا–أ

.ةلودلا سلجم–ب

 ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم 3 ةداملا دعت–
 ىلع اهتغاــيــص ةداــعإ ةــطــيرــش ،روــتــسدــلل اـــيـــئزـــج ةــقــباــطــم
:يتآلا وحنلا

 )ىتح رـيـيـغت نودب( ............ ةيروتسدلا ةمكحملا رطخت“
 ........................ تادهاعملا عم تاميظنتلاو نيناوقلا قفاوتو
.)رييغت نودب يقابلا(

 ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم 9 ةداملا دعت –
 نم ٠91 ةداملل ةلاحإلا بيوصت ةطيرش ،روتسدلل ةقباطم
.)٥ ةرقفلا( ىلإ )6 ةرقفلا( نم روتسدلا

 يف خرؤــملا 1٠-89 مــــقر يوــــضــعـلا نوـــناـــقــلا ىــضـتـقــمبو –
 قــلـعـتـملاو 8991 ةـنـس وـــياــم ٠3 قــفاوــملا 91٤1 ماـــع رــفـص ٤
 ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب

 يف خرؤملا 21-11 مــقر يوـضــعـلا نوـــناــقـــلا ىــضـتــقــمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس وـيـلوــي 62 قفاوملا 23٤1 ماع نابعش ٤2
،اهتاصاصتخاو اهلمعو ايلعلا ةمكحـملا ميظنت ددحي

 يف خرؤملا 61-81 مـقر يوــضـعـلا نوـــناـــقـــلا ىــضـتـقــمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربــمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ 22
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

 ٣٤٤١ ماع ةّجحلا  يذ 6٢ يف خرؤم ٩١-٢٢ مقر يوضع نوناق
 تاءارـــجإ ددــحــي ،٢٢٠٢ ةــنـس وــيــلوـــي ٥٢ قفاوــمــلا

 ةمكحـملا مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا تايفيكو
.ةيروتسدلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 )2 ةرقفلا( 2٤1و ٠٤1 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
 ٥91و ٤91و 391و 291و ٠91و ٥81و ٤81و 8٤1و ٥٤1و 3٤1و
،هنم ٥22و 891و 791و 691و

نيناوق
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 يـف خرؤــملا ٠1-22 مـــقر يوـضــعـلا نوـــناـــقـــلا ىضـتــقـمــبو –
 22٠2 ةــــــنــــس وينوي 9 قـــــفاوــــملا 3٤٤1 ماــــع ةدــــعـــقلا يذ 9
،يئاضقلا ميظنتلاب قلـــعــتــــملاو

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا ٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 6691 ةنس وينوي 8 قــــفاوـــــملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

 ةيناثلا ىدامج ٠3 يف خرؤملا ٥٠-19 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميمعت نمضتملاو 1991 ةنس رياني 61 قفاوملا 11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيبرعلا ةغللا لامعتسا

 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قــــفاوــــملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 ،ةيروتسدلا ةمكحـملا رارقب ذخألا دعبو –

 : هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

لوألا بابلا

ةماع ماكحأ

 تاءارـــجإ يوــــضـــعـــلا نوـــناـــقــــلا اذـــــه ددــــحـــي : ىلوألا ةّداملا
 ةـــمـــكحـــــــملا ماـــــمأ ةـــعــبــتـــملا ةـــــلاــــحإلاو راــــطــــخإلا تاــــيــــفـــيــــكو
.روتسدلا نم 691 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيروتسدلا

 امب ،يوضعلا نوناــقــلا اذـــه موـــهـــفـــم يف ،دــــصــــقـــي : ٢ ةّداملا
 : يتأي

 : لاجم يف اهراطخإ : ةيروتسدلا ةمكحـملا راطخإ –١

 نيناوقلاو تايقافتالاو تاقافتالاو تادهاعملا ةيروتسد –
،تاميظنتلاو رماوألاو

،تادهاعملا عم تاميظنتلاو نيناوقلا قفاوت –

 ،روتسدلل ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم –

،روتسدلل ناملربلا يتفرغ نم لكل يلخادلا ماظنلا ةقباطم –

،ةيروتسدلا تاطلسلا نيب ثدحت دق يتلا تافالخلا –

.ةيروتسد ماكحأ ةدع وأ مكح ريسفت –

 : ةـــــيروتـــسدلا ةــمـــكـــحــــملا ماـــمأ ةـــعـــبـــتـــــملا ةلاـــــــحإلا –٢
 نم ةلاــحإ ىلع ءاـــنـــب ةــيروـــتـــسدـــلا مدـــعـــب عـــفدــــلاــــب اهراـــطـــخإ
.ةلاحلا بسح ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا

 : راطخإلا تاهج –٣ 

: روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا( ٣٩١ ةداملا ماكحأل اقبط –أ

 ،ةيروهمجلا سيئر –

،ةمألا سلجم سيئر –

 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر –

 .ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا –

 : روتسدلا نم )٢ ةرقفلا( ٣٩١ ةداملا ماكحأل اقبط –ب

 اوضــع )٥2( نورـــشـــعو ةـــســمـــخ وأ اـــبــــئاــــن )٠٤( نوــــعـــبرأ –
.ةمألا سلجمب

 : ةلاحإلا تاهج –٤ 

: روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا( ٥٩١ ةداملل اقبط –

،ايلعلا ةمكحـملا –أ

.ةلودلا سلجم –ب

يناثلا بابلا

 ةباقر لاجم يف راطخإلا تايفيكو تاءارجإ
روتسدلل ةقباطملا ةباقرو ةيروتسدلا

لوألا لصفلا

ةيروتسدلا ةباقر لاجم يف
تادهاعملا عم قفاوتلاو

 ةباقر راطإ يف ةيروتسدلا ةـــمـــكـــحــــملا رــــطـــخـــت : ٣ ةّداملا
 نيناوقلاو تايقافـتالاوتاـــقاـــفـــتالاو تادـــهاـــعـــملا ةــــيروتـــسد
 عم تاميظنتلاو نيناوقلا قــفاوــتو ،تامــيــظــنــتـــلاو رــــماوألاو
 راطخإ ةلاسر بجومب ،راطخإلا تاــهــج لــبــق نــم ،تادــهاــعملا

.راطخإلا عوضوم صنلاب ةقفرم ،ةللعم

 اهتــسارد ءاـــنـــثأ ةــــيروتـــسدلا ةــمــكــحـــملا دّيقــتــت : ٤ ةّداملا
 نأ اهنــكــمــي الو ،هـــب ةرــطـــخملا صــنلاــب ،ماــكـــحأ ةدــــع وأ امــــكح
 ىتح ،هنأشب رطخت مل رخآ صن يأ يف ىرخأ ماكحأل ىدصتت

 عوضوم ماكحألا نيبو امهنيب رشابم طابترا دوجو ةلاح يف
.راطخإلا

 ماكحألا ةيروتسد مدـع ةـــيروــتــسدــلا ةــمــكــحــــملا تررـــق اذإ 
 صـــنلا ةــيــقــب نــع اهــلــصــف ىلـــع بـــترــتو ،اهـــب ترـــــطـــخُأ يـــتلا

.ةرطخملا ةهجلا ىلإ صنلا داعي ،ةلماك هتينُب سمي ام

 نأـــشـــب ةــــيروــــتـــسدـــلا ةـــمـــكـــحـــملا راـــــطـــخإ مــــتــــي : ٥ ةّداملا
 ماكحأل اــقبط ،راطخإلا تاهج لبق نم تاميظنـتلا ةيروتسد
 خــيراــت نــم رــهش لالــخ ،روتـسدــلا نـم )3 ةرــقـفـلا( ٠91 ةداملا

.اهرشن

 لــبــق نــم ةـــيروــتـــسدلا ةــمكــحــــملا راــطــخإ مــتــي : 6 ةّداملا
 ماكحأل اقبط ،رماوألا ةيروتسد نأشب ،ةيروهمجلا سيئر
 لجأ يف اهيف لصفتو ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا( 2٤1 ةداملا
.اهراطخإ خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع هاصقأ

 لبق نم ةيروـــتـــسدلا ةــمــكـــحـــملا رـــطخت امدــنـــع : 7 ةّداملا
 )2 ةرقفلا( 391 ةداملل اقبط ،ةمألا سلجم ءاضعأ وأ باونلا

 نم ةخسنب راطخإلا ةلاسر قفرت نأ بجي ،روتسدلا نم
 عوضوم ماظنلا وأ نوناقلا وأ ةيقافتالا وأ قافتالا وأ ةدهاعملا
 باحصأ تاعــيـقوـــتو باـــقـــلأو ءاـــمـــسأ ةــمــئاـــقـــبو ،راـــطـــخإلا
.راطخإلا

 نم رثكأ ةيروتسدلا ةـمـــكـــحـملا لــجــســت امدــنـــع : ٨ ةّداملا
.اعيمج اهنأشــب ادـحاو ارارق ردصت ،عوضوملا سفن يف راطخإ
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يناثلا لصفلا

ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم ةباقر لاجم يف

روتسّدلل ناملربلا يتفرغ نم لكل يلخادلا ماظنلاو

 ةيروتسدلا ةمكحـملا ةيروهمجلا سيئر رطخي : ٩ ةّداملا
 نأشب ،روتـــسدــلا نـــم )٥ ةرـــقـــفـــلا( ٠91 ةداــــملا ماـــكـــحأل اــــقـــبــــط
 ةقفرم ةلاسر بجومب ،روتسدلل ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم
.راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا صنب

 ةيروتسدلا ةمكحـملا ةيروهمجلا سيئر رطخي : ٠١ ةّداملا
 ناملربلا يتــفرـــغ نــم لــكــل يلـــخادلا ماــظــنلا ةــقــباـــطـــم نأـــشـــب
 بجومب ،روتسدلا نم )6 ةرقفلا( ٠91 ةداملل اقبط ،روتسّدلل
.راطخإلا عوضوم صنلاب ةقفرم ةلاسر

ثلاثلا بابلا

 نيب تافالخلا لاجم يف راطخإلا تايفيكو تاءارجإ
ةيروتسدلا ماكحألا ريسفتو ةيروتسدلا تاطلسلا

 ،ةيروتسدلا تاطلسلا نيب فالخ ثودح لاح يف : ١١ ةّداملا
 راطخإ نكمي ،روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا( 291 ةداملل اـــقـــبــــط

 ،راطخإلا تاـهـــج لــبــق نـــم ،هـــنأــشــب ةـــيروــتـــسدـــلا ةـــمـــــكـــحـــملا
 .ةللعم ةلاسر بجومب

 نيب فالخلا يف ةيروتسدــلا ةــمكحـــملا لـــصـــفـــت : ٢١ ةّداملا
 نوثالث هاصقأ لجأ يف ،رارق بجومب ،ةيروتسدلا تاطلسلا
.اهراطخإ خيرات نم اموي )٠3(

 ريسفت لوح ةيروتسدلا ةمكحـملا ترطخأ اذإ : ٣١ ةّداملا
 نم )2 ةرقفلا( 291 ةداملل اقبط ،ةيروتسد ماكحأ ةدع وأ مكح
 نم اًموي )٠3( نيثالث لجأ يف اهـيأر ردــصــت اهـــنإـــف ،روـــتـــسدلا

 .اهراطخإ خيرات

 ضيفخت ،ةيروهمجلا سيئر نم بلطب ،نكمي : ٤١ ةّداملا
 مايأ )٠1( ةرشع ىلإ ،هالعأ 31و 21 نيتداملا يف روكذملا لجألا

.روتسدلا نم ٤91 ةداملا ماكحأل اقبط ،ئراط دوجو ةلاح يف

عبارلا بابلا

ةلاحإلا قيرط نع راطخإلا تايفيكو تاءارجإ

ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةعبتملا

 لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 لبق نم ،ةيروتسدلا مدعب عـــفدـــلا ةراـــثإ نــكــمي : ٥١ ةّداملا
 ماظنلل ةعباتلا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ،ىوعدلا فارطأ دحأ
 ماـــظــنلل ةــعــباــتلا ةــيـــئاـــضــقــلا تاـــهـــجلا وأ يداــــعـــلا يئاــــضـــقلا
 نم )ىلوألا ةرقفلا( ٥91 ةداملا ماكحأل اقبط ،يرادإلا يئاضقلا
.روتسدلا

 فاـــنــــــئــتــسالا يف ةرـــم لوأل عـــفدـــلا اذــــه راــثـــي نأ نـــكــمـــي
.ضقنلاب نعطلا وأ

 قيقحتلا ءاـــنـــثأ ،ةـيروـــتـــسدلا مدــــعـــب عـــفدـــلا ةراـــثإ تـــمت اذإ
.ماهتالا ةفرغ هيف رظنت ،يئاضقلا

 مامأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ نــكــمـــي : 6١ ةّداملا
 تايانجلا ةمكحم مامأو ةيئادتبالا تايانـجلا ةـــمـــكـــحم
.ةيفانئتسالا

 لبق ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف تايانجلا ةمكحم رظنت
.ةشقانملا باب حتف

 ،ةيروتـسدــلا مدـــــعـــب عــــفدــــلا راـــثـــي نأ نــــكـــمـــي ال : 7١ ةّداملا
 وأ ةماعلا ةباينلا يضاقو مكحلا يضاق فرط نم ،ايئاقلت
.ةلودلا ةظفاحم

 ،ةلودلا ةظفاحم وأ ةماعلا ةباينلا ةاضق نكمي ،هنأ ريغ
 تاظحالم ميدقت ،ةيروتــسدـــلا ةـــمـــكـــحــــــملا بــــلــــط ىلـــــع ءاــــــنب
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح ةيباتك

 اذه يف اهيلع صوصـنــملا ماـــكــحألا ةاـــعارـــم عـــم : ٨١ ةّداملا
 ةـيـندملا تاءارـجإلا نوـناـق ماـكــحأ قــبــطــت ،يوضعــلا نوــناــقــلا

 ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ةيئازجلا تاءارجإلا نوناقو ةيرادإلاو
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا اهمامأ راثي يتلا

يناثلا لصفلا

ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةسرامم تايفيكو طورش

 مدع ةلئاط تحت ،ةيروتـسدلا مدعــب عـــفدلا مدــقــي : ٩١ ةّداملا
.ةللعمو ةلصفنمو ةبوتكم ةركذمب ،لوبقلا

 ،عــفدـــــلا اــهـماــمأ راـــثـــملا ةـيـئاــضــــقلا ةـــهــجلا لـــصــــفـــــــت : ٠٢ ةّداملا
 مدــعب عفدلا لاسرإ يف ،ببسم رارــق بـــجوـــمبو ،اروــــف
 بسح ،ةـلودـلا سلــجــم وأ اــيــلــعــلا ةــمــكحـملا ىلإ ةــيروــتسدـــلا
.ةلودلا ةظفاحم وأ ةماعلا ةباينلا يأر عالطتسا دعب ،ةلاحلا

 ريغ نيدعاسم مضت ةيئاضقلا ةهجلا ةليكشت تناك اذإ
.مهروضح نود لصفت ،ةاضق

 ىلإ ةــــيروـــتـــسدــــلا مدـــــعـــب عـــفدـــــلا لاـــــسرإ مـــتــــي : ١٢ ةّداملا
 مت اذإ ،ةلاــحلا بـــســـح ،ةــــلودـــلا ســــلـــجـــم وأ اـــيـــلـــعلا ةـــمـــكـــحـملا
 : ةيتآلا طورشلا ءافيتسا

 يمـيـــظــنــتـــلا وأ يـــعـــيرــــشـــتلا مــــكـــحلا ىلــــــع فـــــقوـــتــــي نأ –
،ةعباتملا ساسأ لكشي نأ وأ عازنلا لآم هيلع ضرتعملا

 هيلع ضرتعملا يميظنتلا وأ يعيرشتلا مكحلا نوكي ّالأ –
 سلجملا فرط نم روتسدلل هتقباطمب حيرصتلا قبس دق
 ريغت لاح ءانثتساب ،ةيروتسدلا ةمكحـملا وأ يروتسدلا
،فورظلا

.ةيدجلاب راثملا هجولا مستي نأ –
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 وأ ايلعلا ةمكحـملا فرط نم لصفلا ءاجرإ متي ال ،هنأ ريغ
 اًمورحم ينعملا نوكي امدنع ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا سلجم
 ىلإ ةريخألا هذه فدهت امدنع وأ ،ىوعدلا ببسب ةيرحلا نم
 ىلع ينعملا ضرتعي مل ام ،ةيرحلا نم نامرحلل دح عضو
 وأ ددحم لجأ يف لصفلاب امهمزلي نوناقلا ناك اذإ وأ ،كلذ
.لاجعتسالا ليبس ىلع

 ةداعإ متت ،يندم عباط تاذ ىوعدلا تناك اذإ : ٨٢ ةّداملا
 ةيندملا تاءارجإلا نوناق ماكحأل اقفو ،ىوعدلا يف ريسلا

.ةيروتسدلا ةمكحـملا رارقب لصوتلا درجمب ،ةيرادإلاو

 ةباينلا نم يعسب ةيمومعلا ىوعدلا يف ريسلا ةداعإ متتو
 .ةماعلا

ثلاثلا لصفلا

ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحـملا مامأ ةقبطملا ماكحألا

 ايـــــلـــــعلا ةـــمكـــــحـمــلل لوألا ســـيئرــلا عــلــطــتـــســـي : ٩٢ ةّداملا
 مدعب عفدلا لاسرإ رارق يقلت روف ،ةـلودـلا سلـجـم سيـئر وأ
 نوناقلا اذه نم 32 ةداملا يف هيلع صوصنملا ةيروتسدلا
.ةلودلا ظفاحم وأ ماعلا بئانلا يأر ،يوضعلا

 ةلودلا ظفاحم وأ ايلعلا ةمكحـملا ىدل ماعلا بئانلا مدقي
 )٥( ةسمخ هاصــقأ لـــجأ يف هـــتاـــساـــمتلا ،ةلودـــلا ســــلـــجـــم ىدل
.مايأ

.ةبوتكملا مهتاظحالم ميدقت نم فارطألا نيكمت متي

 ،ةلودـــلا ســـلـــجـــم وأ ايــلـــعلا ةــمــكــحــــملا لـــصــفــت : ٠٣ ةّداملا
 ةمكحـملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ يف ،ةلاحلا بسح
 مالتسا خيراـت نــم ءادــتــبا ،)2( نــيرـــهــش لــــجأ يف ةـــيروــتــسدلا

 نم 32 ةداملا يف روكذملا ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ رارق
 .يوضعلا نوناقلا اذه

 صوصنملا ةينوناقلا طورشلا ءافيتسا مت اذإ ةلاحإلا متتو
 .يوضعلا نوناقلا اذه نم 12 ةداملا يف اهيلع

 مامأ ةيروـــتـــسدـــلا مدــــعـــب عـــفدــــلا راـــثـــي اـــمدـــنــــع : ١٣ ةّداملا
 ةهجلا لصفت ،ةرشاـبــم ةــلودـــلا ســلــجــم وأ ايـــلـــعلا ةــمــكـــحـــملا
 ىلع هتـلاـــحإ يف ةــيوــلوألا لــيــبــس ىلــع ،ةــيــنــعــملا ةـــيــئاـــضــــقلا
 ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا نمض ،ةيروتسدلا ةمكحـملا

.هالعأ ٠3

 ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا رارق ردصي : ٢٣ ةّداملا
 ،ةيئاضق ةهج لك سيئر اهسأري ةليكشتب ،ةلاحلا بسح
 سيئر نم لكشتتو سيئرلا بئان اهسأري كلذ رذعت دنعو
 بسح ،مهنيعي نـــيراـــشــتــســـم )3( ةـــثالــــثو ةــيــنـــعـــملا ةـــفرـــغلا
 سلجم سيئر وأ اـيلـــعلا ةــمــكـــحــمــلل لوألا ســـيـــئرـــلا ،ةـــلاــــحلا
.ةلودلا

 يف لخدتي نأ ةحلصــم يذ صـــخــش لـــك نكـــمـــي : ٢٢ ةّداملا
 ،ةينعملا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا ءارجإ
 نيتداملا ماكحأل اقفو ةللعمو ةلصفنم ةبوتكم ةركذم ميدقتب
 ةيئاضقلا ةهجلا رادصإ لبق ،يوضعلا نوناقلا اذه نم 12و 91
 لوـبق ةلاح يفو .ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ يف اهرارق
 عضخت يتلا تاءارجإلا سفنل لخدتملا فرّـطلا عضخي ،هبلط
.فارطألا اهل

 عم ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ رارق هجوي : ٣٢ ةّداملا
 سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا ىلإ مهتاركذمو فارطألا ضئارع
 ،هرودص نم مايأ )٠1( ةرشع لالخ ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا

.نعط يأل الباق نوكي الو ،فارطألا ىلإ غّلبيو

 مدـــــــــعـــــب عــــــفدـــــلا لاـــــسرإ ضـــــــفر رارـــــق غّلـــــبــــي : ٤٢ ةّداملا
 لجأ يف ،طبضلا ةنامأ لبق نم ،فارطألا ىلإ ةيروتسدلا
 نوكي نأ نكمي الو ،هرودص خيرات نم مايأ )3( ةثالث هاصقأ

 يف لصاــفــلا رارــقــلا دض نــعــطــلا ةــبساــنمب ّالإ ضارــتــعا لـــحـــم
 ةرــــكذــــم بجومب مدــــقــــي نأ بجــــيو ،هــــنــــم ءزــــج يف وأ عازــــنــــلا

.ةللعمو ةلصفنمو ةبوتكم

 ةمكحـملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ مدع ةلاح يف
 ةهجلا لصاوـت ،ةــــلاــــحلا بــــســــح ،ةـــــلودـــــلا ســـــلــــجـــــم وأ ايــــلـــــعلا
 .عازنلا يف لصفلا ةيئاضقلا

 ئجرت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ ةلاح يف : ٥٢ ةّداملا
 رارقب اهلصوت ةياغ ىلإ عازنلا يف لصفلا ةيئاضقلا ةهجلا
 ةيروتسدلا ةمكحـملا وأ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا

.اهيلإ عفدلا ةلاحإ دنع

 نكميو ،قــيــقحتلا ريس فقو كلذ ىلع بترتي ال ،هنأ ريغ
.ةمزاللا ةيظفحتلا وأ ةتقؤملا ريبادتلا ذخأ ةيئاضقلا ةهجلا

 ىوعدلا يف لـصـــفلا ةـــيئاــضقلا ةــــهـــجلا ئجرت ال : 6٢ ةّداملا
 وأ ىوعدلا ببسب ةيرحلا نم امورحم صخشلا نوكي امدنع
 ،ةيرحلا نم نامرحلل دح عضو ىلإ ةريخألا هذه فدهت امدنع
.كلذ ىلع ينعملا ضرتعي مل ام

 امدنع ،ىوعدلا يف لصفلا ةيئاضقلا ةهجلا ئجرت ال امك
 ىلع وأ ددحم لجأ يف لصفلا بوجو ىلع نوناقلا صني

 .لاجعتسالا ليبس

 رارقلا يف راظتنا نود ةيئادتبالا ةيئاضقلا ةهجلا تلصف اذإ
 ،اهمكح فاــنــئــتـــسا متو ةــيروــتــسدــلا مدـــعــب عــفدـــلاب قلــعــتملا

 صوصنملا تالاحلا يفّ الإ ،هيف لصفلا فانئتسالا ةهج ئجرت
.نيتقباسلا نيترقفلا يف اهيلع

 ةاــــضــــق ناــــكو ضـــقــنـــلاـــب نــــعــــط ميدــــقــــت مت اذإ : 7٢ ةّداملا
 ةمكحـملا رارق راظتنا نود ةيضقلا يف اولصف دق عوضوملا
 دنع ةيروتسدلا ةمكحـملا رارق وأ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا
 ىلإ ضقنلاب نعطلا يف لصفلا ءاجرإ متي ،اهيلإ عفدلا ةلاحإ
 .ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف لصفلا ةياغ
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 رارقـــلا ةـــــيروــــتــــسدــــلا ةــــمـــكـــحـــــملا ىلإ لـــــسرــــي : ٣٣ ةّداملا
 ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا سلجم وأ ايـلـــعلا ةـــمــكـــحـملل بـــبـــسملا

.فارطألا ضئارعو تاركذمب اقفرم

 ةمكحـملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ دنع : ٤٣ ةّداملا
 ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا ىلع نيعتي ،ةيروتسدلا

 مدعب عفدلا يف تبلا نيح ىلإ لصفلا ءاجرإ ،ةلاحلا بسح
 ببسب ةيرحلا نم امورحم ينعملا ناك اذإ ّالإ ،ةيروتسدلا
 نامرحلل دح عضو ىلإ ةريخألا هذه فدهت امدنع وأ ،ىوعدلا

 اــناــــك اذإ وأ ،كلذ ىلــــع يــنـــعـــملا ضرــتــعــي مــــل اــم ،ةــــيرـــحلا نم
 ليــــبــــس ىلـــــع وأ ددــــحـــم لــــجأ يف لـــصـــفلاــب انوـــناــــق نيـــمزـــلــم
 .لاجعتسالا

 عفدلا تلسرأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلا مالعإ متي : ٥٣ ةّداملا
 ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا رارقب ةيروتسدلا مدعب
 )٠1( ةرشع لجأ يف فارطألا غيلبت ىلوتت يتلا ،ةلاحلا بسح
.هرودص خيرات نم مايأ

 سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا لصف مدع ةلاح يف : 6٣ ةّداملا
 ٠3 ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا يف ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا
 ةمكحـملا ىلإ ،ايئاقلت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاحي ،هالعأ
.ةيروتسدلا

 ىلع ةقبطملا ماكحألا سفن ةيئاقلتلا ةلاحإلا ىلع يرست
.يوضعلا نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيداعلا ةلاحإلا

 سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا ضفر ةــلاـــح يف : 7٣ ةّداملا
 ىلع ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا
 اهرارق نم ةخسن ةريخألا هذه ملتست ،ةيروتسدلا ةمكحـملا

.اللعم

 ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا لسرت
 ىلإ ةــيروــتسدــلا مدــعــب عــفدــلا ةــلاــحإ ضفر نــمضتملا رارــقـــلا
 هغيلبت ىلوتت يتلا ،عفدلا اهمامأ ريثأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلا

 دصق ،ةيضقلا فارطأ ىلإ مايأ )٥( ةسمخ زواجتي ال لجأ يف
 .ةمئالملا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا

عبارلا لصفلا

ةيروتسدلا ةمكحـملا مامأ ةقّبطملا ماكحألا

 ،ةيروهمجلا سيئر ةيروتسدلا ةمكحـملا ملعت : ٨٣ ةّداملا
 نع رداصلا ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ رارقب اهلصوت روف
 ماكحأل اقبط ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا
.روتسدلا نم ٥91 ةداملا

 يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر ملعت امك
 ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولاو ينطولا

 نيذلا ،فارطألا تارـكذـــمو ضـــئارـــعــب اــقــفرـــم ةـــلاـــحإلا رارــــقـــب
 عفدلا لوح ةيروتسدلا ةمكحـملل مهتاظحالم ءادبإ مهنكمي
.اهيلع ضورعملا ةيروتسدلا مدعب

 يف لخدتي نأ ةحلصـم يذ صــخــش لـــك نـــكــمـــي : ٩٣ ةّداملا
 ،ةيروـتسدـلا ةـمـكحـملا ماــمأ ةــيروــتسدــلا مدــعــب عـــفدـــلا ءارـــجإ

 نوناقلا اذه نم 12 ةداملا ماكحأل اقفو ةللعمو ةبوتكم ةركذمب
.ةلوادملا يف عفدلا عضو لبق كلذو يوضعلا

 سفنل لخدتملا فرّـطلا عضخي ،هبلط لوـبق ةلاح يفو
.فارطألا اهل عضخت يتلا تاءارجإلا

 ،ةيـنـلع ةيروتسدـلا ةمـكـحــملا تاـســلــج نوــكــت : ٠٤ ةّداملا
  ددـحـي يذــلا ماــظنلا يف ةددحـــملا ةـيئاـنـثـتسالا تالاـحلا يـف ّالإ
.اهلمع دعاوق

 نيلثمملا ،فارطألاو ةموكحلا لثمم نيكمت متي : ١٤ ةّداملا
 ماـمأ ،اـيـهاـجو مـهـتاـظـحالــم ميدــقــت نــم ،مــهــيــماــحــم لــبــق نــم
.ةيروتسدلا ةمكحـملا

 اهتبسانمب تمت يتلا ىوعدلا ءاضقنا رثؤي ال : ٢٤ ةّداملا
 يف لصفلا ىلع ،ناك ببس يأل ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ
 ةمكحـملا ىلع هـــتـــلاـــحإ تمت يذـــلا ةـــيروـــتسدـــلا مدـــعـــب عــــفدــــلا
.ةيروتسدلا

 مدعب عفدلا يف ةـيروــتـــسدلا ةـــمـــكـــحـملا لـــصـــفت : ٣٤ ةّداملا
 يف اهيلع صوصنملا تايفيكلابو لاــــجآلا يف ةـــيروـــتـــسدلا
.روتسدلا نم )2 ةرقفلا( ٥91 ةداملا

 ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةيروتسدلا ةمكحـملا رارق غلبي
 ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو
.ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا ىلإو

 وأ ايلعلا ةمكحـملا ىلإ ةيروتسدلا ةمكحـملا رارق غلبي امك
 يتلا ةيئاضقلا ةهجلا مالعإل ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا سلجم
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا اهمامأ ريثأ

 ةيمسرلا ةديرجلا يف ةيروتسدلا ةمكحـملا رارق رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

سماخلا بابلا

ةيماتخ ماكحأ

 61-81 مـــقر يوـــــضـــعلا نوـــناـــقلا ماــــكـــحأ ىـــغـــلـــت : ٤٤ ةّداملا
 رــبـمـتبـس 2 قـــفاوــملا 93٤1 ماـــع ةـجحـلا يذ 22 يـف خرؤــملا

 عــفدـــلا قــيــبـــطــــت تاـــيـــفـــيــــكو طورـــــش ددــــحـي يذلا 81٠2 ةنـس
.ةيروتسدلا مدعب

 ةدـيرجلا يف  يوضــــعــــلا نوــــناـــقــــلا اذـــــه رــــشــنـــي : ٥٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 ويلوي ٥2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ّةجحلا يذ 62 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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 ةــجحلا يذ 7٢ يف خرؤم ٣7٢-٢٢ مــقر يــساـــئر موـــسرــم
 نــمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماــع
 ةـــساـــئر رــيــيـسـت ةـــيــنازـــيـم ىلإداـــمـتــعا لـــيوــحـت
.ةيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7-19 ناــــتداــــمـلا اــــمــيـس ال ،روـــتـسدـــلا ىلــع ءاـــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاّوش 8 يف خّرؤملا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،مّمتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤملا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ىلوألا ىدامج 92 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 يف خّرؤملا 2٠-22 مقر يسائرلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
 يف ديقم )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠87( رانيد نويلم نونامثو ةئامعبس
 19-73 مــــقر باــبــلا يـفو ةـــكرـــتـشملا فـيــلاـــكــتـلا ةـــيــنازـــيــم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“

 هردق دامتعا 22٠2 ةـــنس ةــينازـــيمل صصخــي : ٢ ةداملا
 ديقي )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠87( رانيد نوـــيلم نونامثو ةـــئامعبس
 نــّيبملا بابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم يف
.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا يف

 ةّيمسّرلا ةدــــيرــجلا يف موــسرــملا اذـــه رـــشــنـي : ٣ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 ةجحلا يذ 7٢ يف خرؤم ٤7٢-٢٢ مــقر يساــئر موـــسرــم
 نــمـضتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وـيــلوــي 6٢ قــفاوــملا ٣٤٤١ ماــع
 ريـيـسـت ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحتو باب ثادحإ

.لوألا ريزولا حلاصم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 1٤1و 7–19 ناــتداــمـلا اـــمــيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاّوش 8 يف خّرؤملا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،مّمتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤملا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ىلوألا ىدامج 92 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 يف خّرؤملا ٤٠-22 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو –
 22٠2 ةـنـس يــفـناــج 3 قـفاوــملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 نم لوألا ريزولل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 حلاصم رييست ةينازيم لودج يف ثدحي : ىلوألا ةداملا
 ةسسؤملل ةمهاسم“ هناونعو 8٠-٤٤ همقر باب ،لوألا ريزولا
 يئامنيس مليف لالغتساو عيزوتو جاتنإل يرئازجلا ةيمومعلا

.”رداقلا دبع ريمألا نع

 هردــق داــمـتعا 22٠2 ةـنـس ةـيـنازـــيـم نـــم ىــغــلــي : ٢ ةداملا
 راـنـيد فـلأ ةـئاـمـثالـثو اـنوـيـلـم نوـعـبسو ةـتسو ةـئاــمــناــمــث
 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم )جد ٠٠٠.٠٠3.678(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“ 19-73 مقر بابلا يفو

 هردــق داــمـتعا 22٠2 ةـنـس ةـيـنازـــيـمل صـصـخــي : ٣ ةداملا
 راـنـيد فـلأ ةـئاـمـثالـثو اـنوـيـلـم نوـعـبسو ةـتسو ةـئاــمــناــمــث
 ريزولا حلاصم رييست ةينازيم يف ديقي  )جد ٠٠٠.٠٠3.678(
 ةيمومعلا ةسسؤملل ةمهاسم“ 8٠ – ٤٤ مقر بابلا يفو لوألا
 نـع يئاـمـنـيس مـلــيــف لالــغــتساو عــيزوــتو جاــتــنإل يرــئازجلا
.”رداقلا دبع ريمألا

ةّيميظنت ميسارم
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 ىلوألا ىدامج 92 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 يف خّرؤملا ٤٠-22 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىــضــتـقـمبو –
 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 نم لوألا ريزولل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
 ةــيــنازــيــم يف دــّيـــقـــم )جد ٠٠٠.٠٠٠.8( راـنـيد نييالــم ةــيــناــمــث
 - ةلمتحم تاقفن“ 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

 ةينامث هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةداملا
 حلاصم رييست ةينازيم يف ديقي  )جد  ٠٠٠.٠٠٠.8( رانيد نييالم
 اذهب قحلملا لودجلا يف نينــّيبملا نيبابلا يفو لوألا ريزولا
.موسرملا

 ةّيمسّرلا ةدــــيرــجلا يف موــسرــملا اذـــه رـــشــنـي : ٣ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 ةّيمسّرلا ةدــــيرــجلا يف موــسرــملا اذـــه رـــشــنـي : ٤ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةـجحــلا يذ 7٢ يـف خرؤم ٥7٢-٢٢ مــقر يساــــئر موـــسرــم
 نــمـضــتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وـيـلوــي 6٢ قــفاوــمـلا ٣٤٤١ ماــع
 ريزولا حلاصم رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـت
.لوألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7–19 ناـــتداــملا اــمــيس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاّوش 8 يف خّرؤملا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،مّمتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤملا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالانيوانعلاباوبألا مقر
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 ةـجــحلا يذ 7٢ يـف خرؤـــم 67٢-٢٢ مــقر يــساــئر موــسرـــم
 نـمـضـتي ،٢٢٠٢ ةنس وـيــلوــي 6٢ قــفاوــملا ٣٤٤١ ماـــع
 ةرازو رـــيـــيـــســـت ةــــيــــــنازــــيــم ىلإ داـــمتــعا لــيوــحــــت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــتداــملا اـــمــيـس ال ،روـتــسدــلا ىلع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاّوش 8 يف خّرؤملا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،مّمتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤملا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ىلوألا ىدامج 92 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 عــيزوــت نـمـضتملاو 22٠2 ةـنـس يـفـناــج 3 قــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع
 نــم ةــكرتشملا فيلاكتلا ةيـنازــيمل ةـصـصخملا تاداـــمـتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 يف خّرؤملا 6٠-22 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضــتـقمبو –
 22٠2 ةنـس يــفـناــج 3 قــفاوــملا 3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج 92
 ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
 رانيد فلأ  نورشعو دحاوو ةئامو انويلم نوثالثو ةئامعبرأ
 ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم )جد ٠3٤.121.٠٠٠(
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“ 19-73 مقر بابلا يفو

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةداملا
 رانيد فلأ  نورشعو دحاوو ةئامو انويلم نوثالثو ةئامعبرأ
 ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقي  )جد ٠3٤.121.٠٠٠(
  ٠9-٤3 مقر بابلا يفو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو
.”تارايسلا ةريظح - ةيندملا ةيامـحلا“

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةداملا
 اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا
 ةــّيروــهــمــجــلـــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رشنـــي يذـــلا موسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 ةـجــحلا يذ 7٢ يـف خرؤـــم 77٢-٢٢ مــقر يــساــئر موــسرـــم
 نـمـضـتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي 6٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 ةرازو رـــيـــيـــســـت ةــــيــــــنازــــيــم ىلإ داـــمتــعا لــيوــحــــت
.قوقحلا يوذو نــيدــهاــجملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7–19 ناــتداــملا اــمـيـس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاـــنـبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاّوش 8 يف خّرؤملا 71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،مّمتملاو

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خّرؤملا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ىلوألا ىدامج 92 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 يف خّرؤملا ٠1-22 مقر يذيـفـنـتلا موـــسرــملا ىـضــتـقـمبو –
 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92
 نيدهاجملا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
 ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم قوقحلا يوذو
،22٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠1.81( راـنـيد فــلأ ةــئاــمو اــنوـيـلـم رــشـع ةـيــناــمــث
 19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن“

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيـــــمل صــــصــخي : ٢ ةداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠1.81( راـنـيد فــلأ ةــئاــمو اــنوـيـلـم رــشـع ةـيـناـــمــث
 ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو رييست ةينازيم يف ديقي
  ميظنتو ريضحتب ةقلعتم تاقفن“  9٠-73 مقر بابلا يفو
.”لالقتسالا ديعل ٠6 ىركذلا

 يوذو نيدهاجملا ريزوو ةيــلاـــملا رــــيزو فلكي : ٣ ةداملا
 رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،قوقحلا

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف
 .ةّيبعّشلا

 ويلوي 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢ ١٥ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
15م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١٣

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
 .ةّيروهمجلا ةسائرب تاسارد

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 سانيإ ةدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،لالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس وـــيـــلوـــي ٩١
 ةماعلا تايرحلل ةماعلا ةيريدملا يف تاعزانملا

 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلاو
.اقباس – ةيلحملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،رادح ديشر دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا

 ةماعلا تايرحلل ةماعلا ةيريدملا يف تاعزانملل اريدم هتفصب
 – ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلاو

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس وـــيـــلوـــي ٣١
.لدعلا ةرازوب وفعلا تاءارجإو ةيئازجلا نوؤشلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،دودح دـمحم ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ةرازوـب وـفــعــلا تاءارــجإو ةــيــئازجلا نوؤشلــل ارــيدــم هــتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لدعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
.وزو يزيت ءاضق سلجم

––––––––––––

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

 هفيلكتل ،وزو يزيت ءاضق سلجمل اسيئر هتفصب ،ملاس نب
.ىرخأ ةفيظوب

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٩١
.لدعلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 دــمـحـم دــّـيـسلا ماـــهـم ىــهـنت ،22٠2 ةــنـس وــيــلوـــي 91 قـــفاوــملا

 يف هجامدإ ةداعإل ،لدعلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،ساطو نب
.ةيلصألا هتبتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
.ةيضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٩١

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 وينوي ٤ نم ءادـتـبا ىهنت ،22٠2 ةـنـس وــيــلوـــي 91 قــــفاوــملا

 ببسب ،ةيضاق اهتفصب ،ةسر ةاجن ةدّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس
.ةافولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدم ماـهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وــيـلوــي ٣١
 بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف ةيئابجلا تاعزانملا
.ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يرومز قيفوت ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ةـماـعـلا ةـيرــيدملا يف ةــيــئاــبجلا تاــعزاــنــمــلــل ارــيدــم هــتــفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب بئارضلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس وـــيـــلوـــي ٣١
 ةيداصتقالا تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا يف تاسارد
.ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو

––––––––––––

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

 تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا يف تاساردلل اريدم هتفصب ،يزيز
 ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا
.دعاقتلا

ةّيدرف ميسارم



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢ ١٥ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١٣ 16

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةنامألاب  ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
 ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةمئادلا ةيرادإلا
 .اقباس – تاباختنالا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ربمسيد 13 نم ءادتبا ،ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ةنامألاب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو نيتّديسلا ماهم ،12٠2 ةنس
 – تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةمئادلا ةيرادإلا

: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس

،ناويدلل اسيئر هتفصب ،يلوزرغ يلع –

،تاساردلل اريدم هتفصب ،ينونحس نيمأ دـمحم –

 ةعباتم تايلمع معدل اريدم هتفصب ،جاحلب رداقلا دبع –
،تايئاصحإلاو تاباختنالا

 تاساردلاب افّلكم هتفصب ،فيرشلا ةزمح يقوش لامك –
،صيخلتلاو

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب ،ناوليف ةيدان –

،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،قرزل قازرلا دبع –

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ىسيع نب رمع –

 تاـساردـــلاــب اـــفّلـــكـم هـتـفصــب ،يدــيرــس فيرــشـلا دـــمحم –
،صيخلتلاو

،لئاسولاو ةيلاملل ريدم بئان هتفصب ،ةرامع نب يقزرأ –

،ةيرشبلا دراوملل ريدم بئان هتفصب ،يناكرب دـمحم –

 ةعباتم تايلمع معدل ريدم ةبئان اهتفصب ،ميمد ةيروح –
،تاباختنالا

 تايئاصحإلل ريدم بئان هتفصب ،شوديح ديجملا دبع –
.تاراطخإلا ريضحتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
.ةّيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ميــكـحلا دـبـع دــّيسـلا نـّيــعـي ،22٠2 ةـنـس وـــيــلوـــي 31 قـــفاوــملا
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل اريدم ،ياز تيأ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 بئاــن ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس وــيـــلوـــي ٣١
 ةـيداصتـقالا تاـقالـعـلـل ةـماـعــلا ةــيرــيدملا يف رــيدــم
.ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يزوجعل قراط ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ةيميلقإلا ةيلاملا تاسسؤملا عم تاقالعلل ريدم بئان هتفصب
 ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا يف

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١

.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،شادلوأ ناوضر ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ةماعلا ةيريدملا يف تاكبشلا ريوطتل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٩١
 يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويدل ماعلا
.ةيوارحصلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ناميلس دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا

 ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويدل اماع اريدم هتفصب ،يشانح
.ةيوارحصلا يضارألاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٩١
.براجتلل ينطولا ربخملل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موـسرـم بـجوـمب
 ديزيلا دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنــس وـــيــلوـــي 91 قــــفاوـــملا

.براجتلل ينطولا ربخملل اماع اريدم هتفصب ،يازم نب
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 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٩١
 ةئيهتلاو ةــيـلحملا تاـــعاـمـجلاو ةــيــلـخادــلا ةرازوــب
.ةينارمعلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يلاكوأ ةيماس ةدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا

 ةرازوب يميلقإلا دروملاو قيوستلاو ةيبذاجلل ريدم ةبئان
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةرئاد سيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٩١
.ةفلجلا ةيالو يف ةمطبلا ضيف

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،ةطيعوب قيفوت دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا

.ةفلجلا ةيالو يف ةمطبلا ضيف ةرئادل اسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
.لدعلا ةرازوب وفعلا تاءارجإو ةيئازجلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موـسرـم بــجوـمب
 ،ملاس نب قازرلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

.لدعلا ةرازوب وفعلا تاءارجإو ةيئازجلا نوؤشلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٤١ ماــع ةــجـحـلا يذ ٤١ يـف ةــخّرؤــم ةـيــساــئر ميـــسارــم
 نيـيـعـتلا نـمــضـتـت ،٢٢٠٢ ةـنـس وــيـلوــي ٣١ قــفاوــملا
.ةيلاملا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا
: ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ

: ةماعلا ةنامألاب

.تاساردلل اسيئر ،صوخلب نايز –

: ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب

 ،تاساردلل ةريدم ،فولخم ةنيثب لاهتبإ –

 تابلطلا مييقتو ةعباتمل ريدم بئان ،سارعل نيساي –
،ةيمومعلا

،لئاسولاو ةينازيملل ريدم بئان ،رديوق نب نيدلا رون –

 .تاكبشلل ريدم بئان ،شادلوأ ناوضر –

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاــسارد رـــيدــم نييـعـت نـمـضـتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وــيــلوــي ٣١
 لــقـنــلاو ةـيـمـسرـلا تاــماــقإلل ةــماــعــلا ةـــيرـــيدــملاــب
.ةّيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 باــهوــلا دـبـع دـــّيــسلا نــّيــعـي ،22٠2 ةـنـس وــيــلوــي 31 قــفاوــمـلا

 ةيمسرلا تاماقإلل ةماعلا ةيريدملاب تاساردلل اريدم ،نيساوح
.ةّيروهمجلا ةسائرب لقنلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةمهمب فّْلكم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١

.لوألا ريزولا حلاصمب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 افلكم ،شاكر رمع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 رـيدــم بـئاــن نييــعـت نــمـضتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وـيــلوـي ٣١
 ةيـنـطوــلا ةـيــلاــجــلاو ةــيـــجراـــخـــلا نوؤـــشـــلا ةرازوـب
.جراخلاب

––––––––––––

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

 ةرازوب ةيراجتلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلل ريدم بئان
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نــيرــيــفـس نــييـعـت نــمـضـتــي ،٢٢٠٢ ةــنـس وــيــلوـــي ٣١
 ةــّيرئازجلا ةــّيروـــهمّجـــلـــل نيـــــضّوــفـمو ةداــعــــلا قوـــف
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ةــّيرــئازــجلا ةـــّيروــهـمجـلل نيــضّوــفـمو ةداــعــلا قوــف نـــيرــيـفـس
: ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 ءادــتبا ،)ادـــناور ةــيروـهـمج( يلاــغـيـكـب ،يواــجـب قازرـم –
،22٠2 ةنس ويام 82 نم

 ءادتبا ،)كسرهلاو ةنسوبلا(وفييارسب ،طالــيـم قـيـفوــت –
 .22٠2 ةنس وينوي 6 نم
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 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،يزوجعل قراط دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ةيداصتقالا تاقالعلل ةماعلا ةيريدملا يف تاساردلل اريدم
.ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 ةـماـعـلا ةـيرـيدملا يف نييـئاـبجلا مـيـظـنـتـلاو عـيرشتــلــل ارــيدــم
.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 تاــســيــئر نيـيـعـت نـمـضــتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وـيــلوــي ٣١
.ةبساحملل ينطولا سلجملاب تاسارد

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،نــهؤامسأ ةيتآلا تاّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

: ةبساحملل ينــطوــلا سلــجــملاب تاــسارد تاسيئر

 ،قالع ةقيتع – 

،يغياص ىنبل – 

 .يزع تيدعست – 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةنجل سيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
.تانيمأتلا ىلع فارشإلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،درزلاوب ميركلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

.تانيمأتلا ىلع فارشإلا ةنجلل اسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا  دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١

.تانيمأتلا ىلع فارشإلا ةنجل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

: يتأي امك ،تانيمأتلا ىلع فارشإلا ةنجل

،يوالبسح ءارهزلا ةمطاف –

،يدواد ةينغ –

،يمارم لامك –

.يمطاف دـمحم –

: بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب

،نييعيبطلا صاخشألا ةيابجل ريدم بئان ،راغمأ نب دارم –

 تاطاشنلاو تاقورحملا ةيابجل ريدم بئان ،داديوع دارم –
،ةيجارختسالا

،ةيئاضقلا تاعزانملل ريدم بئان ،راوع دارم –

 ،ةيئابجلا تاباقرلا تاعزانمل ريدم بئان ،ةياطقوب ميكح –

.ةيلودلا ةيئابجلا تاساردلل ريدم ةبئان ،يحبار ةيناغ –

 يبساـحملا ريـيسـتلاو ةـنـيزـخـلل ةـــماـــعـــلا ةــيرـــيدــملاــب
: ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل

،ةلودلا ةنيزخل اريدم ،ةوارهوب دـمحم –

،تاعزانملل ريدم بئان ،دايس ريمس –

 حلاصم ةيشتفمب شيتفتلاب اّفلكم ،ةيبيارغ نيدلا فيس –
،ةبساحملا

 حـلاـصـم ةـيـشـتـفمب شـيـتـفـتلاـب ةــفــّلــكـم ،بــشـعــل ماــهــس –
.ةبساحملا

: ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب

،ةلودلا كالمأ تايلمعل ريدم بئان ،نيرزع ناوضر –

 تاـكـلـتـمـمـلـل رـيدـم بئاــن ،روــكدــم بلــطملا دــبــع دـمحم –
،ةيحالفلا ةيمومعلا

،يراقعلا رهشلل ريدم بئان ،هـللا فيض نيساي –

.نيوكتلل ريدم ةبئان ،نامو ىليل –

 ةمظنأو ةـيـتاـموـلـعملاو ةنـمـقرــلـل ةــماعـلا ةـــيرــيدــملاــب
: ةيداصتقالا تامولعملا

،ةكرتشملا فئاظولاو تاكبشلل ريدم بئان ،حيشك ةزمح –

 تاقيـبطـتلا رـــيوــطـتل رــيدــم بـــئاــن ،طـــيوــشوــب دــيـعـس –
.ةيضارتعالا

 ةيلاملاو ةـيداـــصــتـــقالا تاــــقالـــعلل ةــماعـلا ةـــيرــيدــملاــب
: ةيجراخلا

.ابوروأ لود عم نواعتلل ريدم ةبئان ،يواسوم ةنيمأ –

: ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب

،تاساردلل اريدم ،يساق تيأ ديمح –

 ريراقتلا ةعباتمب اّفلكم تاساردلل اسيئر ،بلاط نيدلا نيز –
 .اهتفشرأو اهظفحو



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢ ١٥ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
19م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١٣

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 فــّلـكـم ماـهـم ءاــهـنإ نـمـضـتـي ،٢٢٠٢ ةـنـس وـيــلوـــي ٣١
.رئازجلا ةيالوب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 باهولا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 ،رئازجلا ةيالوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،نيساوح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدملا ماــهـم ءاـــهـنإ نـمـضـتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وــيـلوــي ٣١
 .رئازجلاب بئارضلل يوهجلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ريـمـس دـــّيسلا ماــهـم ىـــهـنت ،22٠2 ةــنـس وــيــلوـــي 31 قــفاوــملا

 هــفـيلكتل ،رئازجلاب بئارضلل ايوهج اريدم هتفصب ،ةليبش
.ىرخأ ةفيـظوــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
 يلاــعـلا ميـلـعـتلا ةرازوــب صـيـخلــتـلاو تاــساردـــلاــب
 .يملعلا ثحبلاو

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ميكحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا
 ميلعتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،ياز تيأ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٤١
.ترايت ةعماجب ةيقيبطتلا مولعلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 فـسوــي دــّيسلا ماــهـم ىــهـنت ،22٠2 ةـنـس وــيــلوــي ٤1 قــفاوــملا

 ةـعـماــجب ةيقيبطتلا موــلـعـلا ةـيـلـكــل ادـــيـمـع هـــتفـصــب ،مــلــسم
 .ترايت

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١
 ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولل
.ةيجولونكتلا

––––––––––––

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

 ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم
.ةيجولونكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يسائر موسرم
 سلجم يف وضع نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١

.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس

––––––––––––

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

 ديربلا طبض ةطلس سلجم يف اوضع ،شيديد نامحرلا دبع
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤم يسائر موسرم
 نيــتفـّلـكم نيـيـعـت نــمـضتـي ،٢٢٠٢ ةـنـس وــيــلوــي ٩١
 قوـقــحل ينطوــلا سـلـجـملاـب ثـحـبلاو تاـــساردــلاــب
.ناسنإلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس ويلوي 91 قفاوملا

 قوــقحل يــنطوــلا سـلـجملاـب ثـحـبلاو تاـساردــلاــب نيــتـفّلــكـم
: ناسنإلا

،لالعش ةنيربص –

.يميساق ءارهزلا ةمطاف –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةــنس وـــيـــلوـــي ٣١
 .لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،شاكر رمع دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 هـفـيـلــكــتــل ،لوألا رــيزوــلا حــلاصمب تاساردــلــل ارــيدــم هــتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢ ١٥ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١٣ 20

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدــم ماهم ءاــهـنإ نــمـضـتي ،٢٢٠٢ ةـنـس وــيــلوـــي ٤١
 ناــمــضـــلاو لــيــغــشـــتـلاو لـــمــعـلا ةرازوـــب تاـــسارد
 .يعامتجالا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 حلاص دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا
 لـيـغشتـلاو لـمـعـلا ةرازوــب تاساردــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،قرزــل
.يعامتجالا نامضلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٤١

.لوألا ريزولا حلاصمب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يلاليف ماشه دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل اسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٤١
.رئازجلا ةيالوب ةبقلا ةيدلبل

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ذافن فسوي دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا
.رئازجلا ةيالوب ةبقلا ةيدلبل اماع انيمأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٤١
.١ فيطس ةعماجب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،صاصق نيسح دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا

 ةعماجب هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ،ريدم بئان
.1 فيطس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٤١
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ةيرشبلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرـم بـجوـمب
 ،زيزعلا دبع دومحم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس ويـلوــي ٤1 قـفاوـملا

.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ةيرشبلا دراوملل اريدم

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٤١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ماــــهـــم ءاـــــهــنإ نمــــضـــتــي ،٢٢٠٢ ةـنـــس وـيــلوي ٣١
 ةيالو يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا
.ةليسملا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ىفطصم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي 31 قفاوملا

 تالصاوملاو ديربلل اريدم هتفصب ،شيديد نامحرلا دبع لامك
 ةفيظوب هفـيـلـكـتـل ،ةـلـيـسـملا ةــيالو يـف ةيــكـلـساللاو ةـيــكــلـسلا
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدــم ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضـتـي ،٢٢٠٢ ةـنـس وـيــلوــي ٤١
 .سارهأ قوس ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ليربأ ٤2 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا

 اريدم هتفصب ،يوازمح ديعلا دـمحم دّيسلا ماهم ،22٠2 ةنس
 ىلـع هــتـلاــحإل ،سارهأ قوـــس ةـــيالو يـف مــجاــنــمـلاو ةـــعاــنـصلل
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدــم ماـــهـم ءاـــهـنإ نــمضـتـي ،٢٢٠٢ ةــنس وـيــلوــي ٤١
 .ةلشنخ ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ياطق دجمل دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس ويلوي ٤1 قفاوملا

.ةلشنخ ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٤١
 .اقباس - ةراجتلا ةرازوب

––––––––––––

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دومحم دّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنـس وـيـلوـي ٤1 قـفاوـملا

 - ةراجتلا ةرازوب نيفظوملل ريدم بئان هتفصب ،زيزعلا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس



ـه ٤٤٤١ ماع مّرحم ٢ ١٥ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
21م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١٣

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو

 وينوي 6 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 6 يف خّرؤم رارق
 ةيراشتسالا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةقاعإلا نم ةياقولل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدـــعـقلا يذ 6 يـف خّرؤــــم رارـــق بــــجوــمـب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،22٠2 ةنس وينوي 6
 خّرؤملا 781–71 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 31 ةداملا ماكحأل
 71٠2 ةــنــس وـــيــنوـــي 3 قــــفاوـــملا 83٤1 ماــــع ناـــضــمر 8 يــف
 ةــنـجــّـلــلا يـف ،ةـــقاـــعإلا نــم ةـــياـــقوـــلا تاـــيـفـيــك دّدـحــي يذــلا
 ةلباق تاونس )٤( عبرأ ةدمل ،ةقاعإلا نم ةياقولل ةيراــشـتسالا
: ديدجتلل

 ،ينطولا نماضتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،لازمأ نب دارم –
.اسيئر

: تارازولا ناونعب .١

 تاعامجلاو ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نفولخم ميكح –
،ةيلحملا

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ديعلا فسوي –

 نامضلاو لمعلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةرشد ةشئاع –
،يعامتجالا

 باــبـشــلاــب فـــّلــكــمـــلا رـــيزوـــلا لــثـــمـم ،دــيزوـــب دــــيرــــف –
.ةضاـيرــلاو

: ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب .٢

،ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملا ةلثمم ،رايك ةدنه–

 نــيوــكـتـل يــنـطوــلا زـــكرـملا لــثــمم ،رــيذــن دــمصــلا دــبــع –
،ةنيطنسقل نيــقوعملا تاسسؤم يف نييصاصتـخالا نيــفـظوـملا

 ينهملا نيوكتلل ينطولا زكرملا ةلثمم ،يجارم ةفيرش –
،ايدسج نيقوعملل

 يف نمألل ةينـطوــلا ةـيـبودـنـملا ةـلـثـمم ،يــتاــمس ةـســيـن –
،قرطلا

 نيقوعملا ءاضعأل ينطولا ناويدلا ةلثمم ،يتاوت ةظيفح –
،اهقحاولو ةيعانطصالا

 تانيمأتلل ينطولا قودنصلا لثمم ،باـنوـب نـيدلا فرش –
،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

 نم ةياقولل ينطولا دهعملا ةلثمم ،ناكيدمح ةمطاف –
.ةينهملا رطاخملا

: تايعمجلا ناونعب .٣

 صاخشألل ةيرئازجلا ةيلارديفلا ةلثمم ،فساي ةيروح –
،ةقاعإلا يوذ

 مــصـلل ةـيـنطوـلا ةـيــلاردـيــفلا ةــلـثـمم ،يـــتاــكرــح ةرــهز –
،نييرئازجلا

 ءايلوأ تايعمجل ةينطولا ةيلارديفلا لثمم ،رطيع سنوي –
،نيفلختملا لافطألا

 نيفوفكملل ةينطولا ةيعمجلا لثمم ،يشتابع كياحوب –
.”ءاضيبلا اصعلا ”رصبلا فاعضو


 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 وــياــم ٩٢قــفاوــملا ٣٤٤١ ماـــع لاوـــش ٨٢ يـف خّرؤـــم رارــق
 ىلوألا ىدامج ٢١ يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 نمضتملاو ٠٢٠٢ ةنس ربمسيد 7٢ قفاوملا ٢٤٤١ ماع
 ينـطوـلا دـهـعـمـلــل هــيــجوــتــلا سلــجــم ءاضعأ نييــعــت
.وزو يزيتل ةحايسلاو ةقدنفلل

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

قـــفاوـملا 3٤٤1 ماـــع لاوـــش 82 يـف خّرؤــــم رارــــق بــــجوــمـب
 ىلوألا ىدامج 21 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ويام 92
 نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمسيد 72 قفاوملا 2٤٤1 ماع
 ةحايسلاو ةقدنفلل ينطولا دهعملل هيجوتلا سلجم ءاضعأ
: يتأي امك ،وزو يزيتل

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

 ،ةحايسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،رورعز نب يركش ديسلا –
،هـللا ميدخ نب رونلا دبع ديسلل افلخ ،اسيئر

.”............................)رييغت نودب يقابلا(..........................

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذـيـفـنتلا موـسرـــملا ىـضـتــقمبو –
 يذلا ٥991 ةنس رــيارــبف ٥1 قــفاوــملا ٥1٤1 ماـــع ناـضــمر ٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون 12 قفاوملا 23٤1 ماع ةّجحلا يذ ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

 ٥ يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس وــيـــلوـــي 3 قـــفاوـــملا ٥3٤1 ماـــع ناـــضـــمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 لوألا عيبر 8 يف كرـتشـملا يرازوــلا رارــقـلا ىــضـتـقــمبو –
 دادــعت ددـحـي يذــلا 21٠2 ةـنـس رــياـنــي 13 قــفاوــملا 33٤1 ماــع
 ناوـعألاــب صاـخلا دــقـعلا ةدــمو اــهـفـيـنـصتو لــغـشـلا بــصاـنـم
 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
،لدعملا ،مدلل ةينطولا ةلاكولا

: يتأي ام نورّرقي

 ماـكـحأ يف هيلع صوصنملا لودجلا لدعي : ىلوألا ةداملا
 لوألا عيبر 8 يف كرتشملا يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا

 دادـعـت ددحي يذلا 21٠2 ةنس رياني 13 قفاوملا 33٤1 ماع
 ناوـعألاـب صاـخلا دــقـعـلا ةدــمو اــهـفـيـنـصتو لــغـشلا بــصاــنــم
 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
: يتأي امك ،مدلل ةينطولا ةلاكولا

ةحصلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٣١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 يرازولا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٣١ قفاوملا
 قفاوملا ٣٣٤١ ماع لوألا عيبر ٨ يف خرؤملا كرتشملا
 لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا ٢١٠٢ ةنس رياني ١٣
 نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو
 تاـــمدــخـلا وأ ةــناــيـصــلا وأ ظـــفـحــلا تاـطاــشــن يـف
.مدلل ةينطولا ةلاكولا ناونعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو
،ةحصلا ريزوو

 يـف خرؤملا 8٠3-7٠ مــقر يــساــئرـلا موــسرـــملا ىـضـتـقـمب –
 ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 مـهـتاـبـجاوو مـهـقوـقـحو نـيدـقاـعـتملا ناوـعألا فـيــظوــت تاــيــفــيــك
 اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
 8 ةداملا اميس ال ،لدعملا ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا

،هنم

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرــملا ىضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

فينصتلا

دادعتلا
)٢+١(

 مقرلالغشلا بصانم
يلالدتسالا فنصلا

 تيقوتلا
يئزجلا

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

 تيقوتلا
لماكلا
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لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع


سراح


لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع


لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس


يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس


يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع


لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع


ماعلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

''

''
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23م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ١٣

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

 وينوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 31 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو


ةيوار نامحرلا دبع

ةحصلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يحياس قحلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو 

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وـياـم ٩١ قــفاوــملا ٣٤٤١ ماــع لاّوـــش ٨١ يـف خّرؤـــم رارــق
 ةيعامتجالا تامدخلا ةنجل ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس
.ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةحصلا ريزو ّنإ

 بـــجر  12 يــف خّرؤــملا 971-28 مــقر موـــسرـــملا ىـضـتــقــمب –
 ىوتحم دّدحي يذــلا 2891 ةنس وــياــم ٥1 قــفاوـملا 2٠٤1 ماــع
،مّمتملا ،اهليومت ةيفيكو ةيعامتجالا تامدخلا

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

 ةدعقلا يذ 32 يف خّرؤملا 3٠3-28 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 رييستب قلعتملاو 2891 ةنس ربمتبس 11 قفاوملا 2٠٤1 ماع
،هنم 3 ةداملا امّيس ال ،ةيعامتجالا تامدخلا

 يف خّرؤملا 182-12 مقر يساــئرـلا موـسرــملا ىضـتـقــمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 973-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 11٠2 ةنس ربمفون 12 قفاوملا 23٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص دّدحـي

 يف خّرؤملا 761-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 21٠2 ةـنـس لــيرــبأ ٥ قــفاوــملا 33٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج 31
 اهميظنتو ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،اهريسو

: يتأي ام رّرقي

 ةلاكولاب ةيعامتجالا تامدخلل ةنجل أشنت : ىلوألا ةداملا
.ءاضعألا عرزل ةينطولا

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

 وـياـم 91 قفاوملا 3٤٤1 ماــع لاّوش 81 يـف رــئازـجـلاــب رّرح
.22٠2 ةنس

ديزوب نب نامحرلا دبع


