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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



ةيميظنت ميسارم

 ةينازيم ىلإ دامتعالـــــــيوـــــــحـت نـــــمضتـي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مرحم ٤2 يف خّرؤم ٠92-22  مقر يسائر موسرم
.............................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو رييست

 ىلإ داـمتـعا ليوحـتو باب ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٤2يف خّرؤم 192-22 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................ةحصلا ةرازو رييست ةــيـنازـيـم

ةّيدرف ميسارم

......ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا ماــهــم ءاـهنإ نمـــضــــتي ،22٠2 ةنــس تشــغ 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ةيالو يف يراقعلا ظفحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................يزيليإ
 يوذو نيدهاجملا ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................قوقحلا
....نيتيالو يف نيدهاجملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيوكتل ينطولا دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................................................................ترايت ةيالوب "دشر نبا" ةينطولا ةيبرتلا عاطق يفظوم
..نيتعماجب نيتيلك يديمع ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نيوكتلا ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو
......فراطلا ةيالو يف ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يزكرملا ريغ ديحولا كاّبشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...............................................................................................................................وزو يزيتب رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل
 ةحالفلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو
 ةيحالفلا حلاصملل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................ريغملل ةيرادإلا ةعطاقملاب
 نكسلا ةرازوب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........................................................................................................................................................................اقباس– نارمعلاو
 رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................ضيبلا ةيالو يف يراقعلا
 ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................وزو يزيت
 اهتنايصو قرطلا رييست ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب
 ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................ةنيطنسق
 قرطلا ربع لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................لقنلا ةرازوب ةيتسيجوللاو
 –ةيئاملا دراوملا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........................................................................................................................................................................................اقباس
 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................ةزابيت ةيالو يف يلئاعلا لمعلاو
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٧٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٧
3م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤

 ةرازوب لئاسولاو ةيلاملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................اقباس– تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

 ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................................ةزابيت

...ةنتاب ةيالوب ةكيرب ةيدلبل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسم ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................نوميمـيـت ةـيالو
 ةيالو يف مجانملاو ةقاطلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قــــفاوـــملا ٤٤٤1 ماــــع مّرــــحم 81 يف خّرؤــــم يذيفـــــــنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................................ىلفدلا نيع
......................نيتيالو يف نيدهاجملل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................يملعـلا ثحـبـلاو
.............................طاوغألا ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............راشب ةعماجب بطلا ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةينقتلا ةباقرلاو تاتابنلا ةيامح ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب
.وزو يزيت ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةعيرشلا يف ةينطولا ةريظحلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............................................................................................................................................................................)ةديلبلا ةيالو(
...جيريرعوب جرب ةيالو يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم

...........................................................................................................................................................نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا
 ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................................ريغملا
...............لاصتالا ةرازوب ريدم يتبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب اهتنايصو قرطلا رييست ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................ةيمومعلا لاغشألا
 يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................مازق نإ ةيالو
..ةحصلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ليغشتلاو لمعلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................................................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو
 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................لـجـيــج ةــيالو يف

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 باسح تاقفنو تاداريإ ةنّودم ددحي ،22٠2 ةنس وينوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 31يف خرؤمكرتشم يرازو رارق
............................................."ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص" هناونع يذلا 2٠3-٠2٠ مقر صاخلا صيصختلا

)عبات( سرهف
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 خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،22٠2 ةنس وينوي 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 31 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك دّدحي يذلا 61٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا 83٤1 ماع مّرحم 22 يف

...................................................................................................“ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص“ هناونع يذلا 2٠3–٠2٠

 عباطلا تاذ ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،22٠2 ةنس وينوي 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 82يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
...................................................قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ناونعب بّاجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلل يفيظولا

ةيلاملا ةرازو

...ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا ســـيئر ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤمرارق

.........كرامجلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤـــم رارـــق

.....ةينطولا كالمألل ماعلا رــيدملا ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤـــم رارـــق

 ةــــنيزخلل ماــــعلا رـــــيدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤــــمرارـــق
...................................................................................................................................ةلودلل ةيلاملا تاــــيلمعلل يـــبساحملا رـــييستلاو

...بئارضلل ةماعلا ةرـــيدملا ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤــــم رارــــق

........ةينازيملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤــــم رارـــق

 تاقالعلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خرؤم رارق
....................................................................................................................................................ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا

..تاسايسلاو ريدقتلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤــم رارــــق

.فارشتسالل ماعلا رــــــيدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤــــمرارــــق

 ةـــنمقرلل ماـــعلا رـــــيدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤــــمرارــــق
.............................................................................................................................ةيداصتقالا تامولعملا ةمظنأو ةــيتامولعملاو

...ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا ريدم ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوفت نمضتي ،2202 ةنس ويلوي 91قفاوملا 3441 ماع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤـمرارق

......ةيرشبلا دراوملا رــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤـــمرارــــق

 لئاسولاو ةيلاملا رـــــيدم ىلإ ءاـــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤـــــمرارــــق
..........................................................................................................................................................................ةيدعاقلا تآشنملاو

 لئاسولا ةرادإ رـــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤــــمرارــــق
..................................................................................................................................................................................ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب

 ةيرشبلا دراوملا رـــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤـــمرارــــق
..........................................................................................................................................................................كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب

 لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤــــم رارــــق
.............................................................................................................................................................كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب

 لئاسولا ةرادإ رــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤــــمرارــــق
...............................................................................ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو

 تآشنملاو لئاسولا رــــــيدم ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤـــمرارـــق
......................................................................................................................بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب ةينازيملا تايلمعو ةيدعاقلا

 لئاسولا ةرادإرــــــيدم ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوــفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف خّرؤــــمرارــــق
.............................................................................................................................................................ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

......ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا دّدحي ،22٠2 ةنس وينوي 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 82 يف خّرؤم رارق

)عبات( سرهف
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٧٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٧
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤

 ماع مّرــحـــم ٤٢ يف خّرؤــــم ٠٩٢-٢٢ مــــقر يـــسائر موــــسرم
لـــــــيوـــــــحـت نـــــمضتـي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢٢ قفاوملا ٤٤٤١
 ينطولا نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

––––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــتداـــــمـلا اـــمـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاــــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماـع لاّوـــش 8 يف خّرؤـــمـلا 71-٤8 مقر نوــــناـــقلا ىضـــتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنــس وـــيلوي 7 قفاوـــــملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

 ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤمـلا 61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربـــمـــسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماـــــع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ىلوألا ىدامج 92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عـــيزوــــت نـــمضـــتملاو 22٠2 ةنــــس يفـــناج 3 قــــفاوــــملا 3٤٤1 ماع
 نم ةكرـتــــشملا فيلاــــكتلا ةينازـــيمل ةصـــصــخملا تادامــــتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 92 يف خرؤملا 91-22 مقر يذيــفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ينــطولا نماـــضتلا ةرـــيزول ةصـــصخملا تادامـــتعالا عـــيزوــــت
 نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةأرملا اياضقو ةرسألاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلُي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠8.٥( رانيد نويلم ةئامنامثو رييالم ةسمخ
 19 – 73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 هردــق دامــــتعا 22٠2 ةنــــس ةينازــــيمل صــــصــــخُي : ٢ ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠٠.٠٠8.٥( رانيد نويلم ةئامنامثو رييالم ةسمخ
 ةرسألاو ينــطولا نـــماــــضتلا ةرازو ريـــــيــست ةينازــــيم يف ّديقي
 اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو ةأرملا اياضقو
.موسرملا

 ينطولا نماضتلا ةريزوو ةــيلاملا ريزو فّلكُي : 3 ةّداملا
 موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصخي اــميف لـك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو
 ةّيرئازـــجلا ةّيروهـــمجلل ةّيمـــسّرلا ةدــــيرــجلا يف رــــشـــنــي يذــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

 تشغ 22 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماع مّرــــحم ٤2 يف رئازـــــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

ةيميظنت ميسارم

قحلملا لودجلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.816.566.000 

3.816.566.000 

3.816.566.000 

3.816.566.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 - 36

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

..............................................................ةصصختملا تاسسؤملل تاناعإ
سداسلا مسقلا عومجم
ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٧٥٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤ 6

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤٢يف خّرؤم ١٩٢-٢٢ مقر يسائر موسرم
 باـــب ثادـــحإ نمــــضتي ،٢٢٠٢ ةنــس تشغ ٢٢ قفاوملا

.ةحصلا ةرازو رييست ةــيـنازـيـم ىلإ داـمتـعا ليوحـتو

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7-19 ناــــــتداــــمـلا امـــيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ماــــع لاّوــش 8 يف خّرؤـــمـلا 71-٤8 مقر نوـــــناقلا ىــضتقمبو –
  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا ٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

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

 ٤٤٤1 ماع مّرحم ٥ يف خرؤمـلا 1٠-22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ىلوألا ىدامج 92 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةــنــــس يـــفـــناـــج 3 قـــــفاوـــملا 3٤٤1 ماــــع
 نم ةكرتشملا فيــــلاكــــتلا ةيـــنازيـــمل ةصـــصـخـــملا تادامتعالا

،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

 92 يف خرؤملا 92-22 مقر يذيــفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ةيــنازيـــم نم ةحــصلا ريزول ةصـــصـــخملا تاداـــمتـــعالا عيزوــــت
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا

: يتأي ام مسري

 ةرازو رييـست ةيــنازـــيـــم لودــــج يف ثدـــــحُي : ىلوألا ةّداملا
 ،عــــبارلا ناوــــنعلا ،لوألا يئزجلا عرـــــفلا ،لوألا عرفلا ،ةــــحـــصلا

)عبات( قحلملا لودجلا

 
 
 
 
 
 

703.290.000 

824.244.000 

 

74.098.000 

1.601.632.000 

 

 

711.000 

711.000 

 

 

381.091.000 

381.091.000 

1.983.434.000 

1.983.434.000 

5.800.000.000 

5.800.000.000 

 

 

 

 

 

 

11 - 31 

12 - 31 

13 - 31 

 

 

 

 

12 - 32 

 

 

 

13 - 33 

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

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

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

يناثلا مسقلا
حنملاو تاشاعملا - نوفظوملا

....ةيدسجلا رارضألاو ةمدخلا شاعم - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
يناثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

.........................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم
يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم
..............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر



٧٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٧
7م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤

 ةيئانثتسا ةمهاسم'' هناونعو 7٠-٤٤ همقر باب ،عبارلا مسقلا

 ةلودلا باسحل حاقللا ءارش ناوـــنعب ،رئازـــجلا روـــتساب دهعــــمل

.''91 - ديفوك دض

 هردق دامـــتعا 22٠2 ةــــنــــس ةــــينازــــيم نـــــم ىغلُي : ٢ ةّداملا

 )جد ٠٠٠.٠٠٠.777( رانيد نويلم نوعبسو ةعبسو ةئامعبس

 19 – 73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاــكتلا ةينازــــيم يف ّديقم

.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

 هردق دامتعا 22٠2 ةنــس ةـــينازـــيمل صـــصــــخُي : 3 ةّداملا

 )جد ٠٠٠.٠٠٠.777( رانيد نويلم نوعبسو ةعبسو ةئامعبس

 7٠ – ٤٤ مقر بابلا يفو ةحصلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي

 ،رئازجلا روتساب دهعمل ةيئانثتسا ةمهاسم'' هناونع يذلا

.''91 - ديفوك دض ةلودلا باسحل حاقللا ءارش ناونعب

 اــميف لـك ،ةحصلا رــيزوو ةــيـــلاملا ريزو فّلـــــكُي : ٤ ةّداملا

 ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــصخي

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تشغ 22 قفاوـملا ٤٤٤1 ماع مّرــــحم ٤2 يف رئازــــــجلاب رّرح

.22٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠3 يف خّرؤم يسائر موسرم
 ماعلا نيمألا ماــهــم ءاـــهنإ نمـــضــــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــــس تــــشــــــغ
.ةيروهمجلا ةسائرل

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم 2-29و 7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

 8 يف خرؤملا 93-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةـــنــس ريارــــبف 2 قـــفاوـــملا 1٤٤1 ماــــع ةيـــناـــثلا ىداـــمـــج
 ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

 عيبر ٤2 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نمضتملاو 91٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع يناثلا

 ةــــسائرل ًاماــــع ًانــــيــمأ ،دــياـــســم نيـــمألا دـمـــحم دّيــــسلا نيــــيـــعت
،ةيروهمجلا

: يتأي ام مسري

 ،22٠2 ةنس تشغ ٠2 نم ءادتبا ،ىـهنت : ىلوألا ةداملا
 ةسائرل ًاماع ًانيمأ هتفصب ،دياسم نيمألا دـمحم دّيسلا ماهم
.ةافولا ببسب ،ةيروهمجلا

 ّةيـــــمـــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشــــنـــي : ٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تشغ 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم ٠3 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 3١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ظفحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ١١
.يزيليإ ةيالو يف يراقعلا

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 هتفصب ،شومح حتاف دّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 11
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يزيليإ ةيالو يف يراقعلا ظفحللً اريدم

–––––––––––★–––––––––––

 ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،فالخ ظيفحلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 6
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ناويدل اسيئر هتفصب

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 3١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ١١
.نيتيالو يف نيدهاجملل

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا
 نيتيالوـلا يف نـيدـهاـجـمـلـل نـيرـيدـم اـمـهـتـفصب ،اـمـهاـمسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،نيتيتآلا

،ركسعم ةيالو يف ،يجار ريذن دـمحم–
.ةماعنلا ةيالو يف ،يفيلخ ةفيلخ لولهب –

ةّيدرف ميسارم



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٧٥٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤ 8

 ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 كاّبشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
 ريوطتل ةينطولا ةلاكولل يزكرملا ريغ ديحولا
.وزو يزيتب رامثتسالا

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يركسم ليعامسا ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 6
 ةينطولا ةلاكولل يزكرملا ريغ ديحولا كّابشللً اريدم هتفصب
.هبلط ىلع ءانب ،وزو يزيتب رامثتسالا ريوطتل

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،دعاس نب ديمح ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا
 ةحالفلا ةرازوب ةيتابنلا ةحصلا ىلع رهسلل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيفيرلا ةيمنتلاو

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 3١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ١١
.ريغملل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيحالفلا حلاصملل

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،نيروق هـللا اطع ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا
 ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيحالفلا حلاصملل ابدتنمً اريدم هتفصب
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،ريغملل

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.اقباس– نارمعلاو نكسلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يفرش ةقيجج ةّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا
 ،اقباس – نارمعلاو نكسلا ةرازوب تاساردلل ةريدم اهتفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––
 ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.ضيبلا ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 هتفصب ،لوسق حاتفلا دبع ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 6
.ضيبلا ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ًاماعً اريدم

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 دهعملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
 ةينطولا ةيبرتلا عاطق يفظوم نيوكتل ينطولا
.ترايت ةيالوب "دشر نبا"

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مساق دمحأ دّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا

 ةيبرتلا عاطق يفظوم نيوكتل ينطولا دهعمللً اريدم هتفصب
.ترايت ةيالوب "دشر نبا" ةينطولا

–––––––––––★–––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١ قفاوملا

.نيتعماجب نيتيلك يديمع

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 تيان نارقم دّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا

 ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكلً اديمع هتفصب ،لولهب
.هبلط ىلع ءانب ،2 نارهو ةعماجب رييستلا مولعو

–––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ىسيـع دـّيسلا ماــهــم ىـهــنــت ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا

 ةعماجب اـيـجوـلوـنـكـتـلا موـلـع ةـيـلـكـلً ادـيـمـع هـتـفصب ،دـيزوـب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،1 ةنيطنسق

–––––––––––★–––––––––––

 ٦ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يميهارب نيدلا زع ّديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 6
 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب تاساردللً اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١

.فراطلا ةيالو يف
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يفاص لداع دّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا

.فراطلا ةيالو يف ةفاقثللً اريدم هتفصب



٧٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٧
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 3١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــيدـــم ماـــهم ءاــهنإ نـــمــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس تـــشـــــغ ١١
.وزو يزيت ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يريخ نيدلا ردب ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا
.وزو يزيت ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتللً اريدم هتفصب

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب اهتنايصو قرطلا رييست

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةيـــماــس ةّديـــسلا ماـــهم ىـهـــنت ،22٠2 ةنس تـــــــشغ 61 قــــــفاوــــملا
 ةرازوب اهتنايصو قرطلا رييستل ةريدم اهتفصب ،خيش نب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةيمومعلا لاغشألا

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 لاغشألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.ةنيطنسق ةيالو يف ةيمومعلا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ديلولا نبإ دلاخ ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا
 ،ةنيطنسق ةيالو يف ةيمومعلا لاغشأللً اريدم هتفصب ،ريخلب يس

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 3١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ١١
.لقنلا ةرازوب ةيتسيجوللاو قرطلا ربع

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ينيوج كيلم ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 11 قفاوملا
.لقنلا ةرازوب ةيتسيجوللاو قرطلا ربع لقنللً اريدم هتفصب

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.اقباس – ةيئاملا دراوملا ةرازوب

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،جيجح ريهز ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا
 هايملا نم نداعملا عزنو ةيلحت ريوطتل ريدم بئان هتفصب
.هبلط ىلع ءانب ،اقباس – ةيئاملا دراوملا ةرازوب

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرـيدـم ماـهـم ءاـهـنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
 يف يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

.ةزابيت ةيالو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةزازوب لامأ ةّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا

 يف يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل ةريدم اهتفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةزابيت ةيالو

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
 حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملا
.اقباس– تايفشتسملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةنس وينوي 21 نم ءادتبا ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 61 قفاوملا

 ةـيـلاـمـلـل ةرـيدـم اـهــتــفصب ،يرــيــبز حاــبص ةدــّيسلا ماــهــم 22٠2
 – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب لئاسولاو

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس
–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـيدـم ماـهـم ءاـهـنإ نــمضتــي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.ةزابيت ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هتفصب ،ةلحروب دـمحم ّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 61
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةزابيت ةيالو يف ناكسلاو ةحصللً اريدم

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.ةنتاب ةيالوب ةكيرب ةيدلبل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ًاماع ًانيمأ ،زيزع نيدلا زع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.ةنتاب ةيالوب ةكيرب ةيدلبل
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 3١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 حسم ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ١١
.نوميميت ةيالو يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 حسملً اريدم ،شومح حتاف ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 11
.نوميميت ةيالو يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةقاطلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.ىلفدلا نيع ةيالو يف مجانملاو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ً اريدم ،ليعامس يداهلا دبع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.ىلفدلا نيع ةيالو يف مجانملاو ةقاطلل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم 3١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيدهاجملل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ١١

.نيتيالو يف

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 31 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيريدم ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 11
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نيدهاجملل

،رئازجلا ةيالو يف ،يجار ريذن دـمحم –
.ركسعم ةيالو يف ،يفيلخ ةفيلخ لولهب –

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم باون نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ناّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس تشغ 61
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نيريدم باون

،يناثلا روطلا يف ميلعتلل ريدم بئان ،يتايز رينم –

 عم ةقالعلاو تاصبرتلل ريدم بئان ،تينقرفت ميركلا دبع –
،ةسسؤملا

.ةدوجلا نامضو مييقتلل ريدم ةبئان ،يحي تيآ ةميرك –

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.طاوغألا ةعماجب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ريدم بئان ،ينايزوب بيطلا ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
 لاصتالاو طـيشنـتـلاو نواـعـتـلاو ةـيـجراخلا تاـقالـعـلاـب ًاـفـلـكــم
.طاوغألا ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.راشب ةعماجب بطلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ً اديمع ،ةعمجوب رداقلا دبع دّيسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.راشب ةعماجب بطلا ةيلكل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيامح ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
 ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ةينقتلا ةباقرلاو تاتابنلا
.ةيفيرلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيامحلً اريدم ،دعاس نب ديمح ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ةينقتلا ةباقرلاو تاتابنلا

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 حلاصملا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.وزو يزيت ةيالو يف ةيحالفلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ًارـيدـم ،بوسرس لاـمــج دــّيسلا نــّيــعــي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.وزو يزيت ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةريظحلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.)ةديلبلا ةيالو( ةعيرشلا يف ةينطولا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةريظحللً اريدم ،رايز دـمحم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.)ةديلبلا ةيالو( ةعيرشلا يف ةينطولا
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يف نكسلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.جيريرعوب جرب ةيالو

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 نكسللً اريدم ،ينادم دـمحم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.جيريرعوب جرب ةيالو يف

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم

 ريمعتلل نيريدم نييعت نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ريمعتللً اريدم ،يرومع يحتف ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.ةيادرغ ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

–––––––––––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ةريدم ،دوعسموب موثلك مأ ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس تشغ 61
.ريغملا ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.ريغملا ةيالو يف ةيمومعلا

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ً ارـيدـم ،يمساـقـلـب دـمـحـم دـّيسلا نـّيــعــي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.ريغملا ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ريدم يتبئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.لاصتالا ةرازوب

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 يتبئان ،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس تشغ 61
: لاصتالا ةرازوب ريدم

،يجراخلا لاصتالل ريدم ةبئان ،ةويون ةنيمأ  –
.ةماعلا لئاسولل ريدم ةبئان ،ةناك ةكيلم  –

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 رييست ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب اهتنايصو قرطلا

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ريخلب يس ديلولا نبإ دلاخ ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب اهتنايصو قرطلا رييستلً اريدم

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةحايسلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.مازق نإ ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةحايسللً اريدم ،يناديز يدهم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.مازق نإ ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيلاملا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.ةحصلا ةرازوب لئاسولاو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيلامللً اريدم ،ةلحروب دـمحم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.ةحصلا ةرازوب لئاسولاو

–––––––––––★–––––––––––

 قـــــفاوــــملا ٤٤٤١ ماـــع مّرــــحم ٨١ يف خّرؤـــــم يذيـــــفنت موسرم
 ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.ةحصلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ريدم ةبئان ،يدايع ةليبن ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس تشغ 61
.ةحصلا ةرازوب ةيئافشتسالا ةيلديصلل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٨١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ًاشتفم ،روصنم نب دامع ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوـــملا ٤٤٤١ ماــع مّرــــحم ٨١ يف خّرؤــــم يذيفنت موسرم
 يرحبلا ديصلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٦١
.لجيج ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 81 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ً اريدم ،روبج حياس رمع دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 61
.لجيج ةيالو يف تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل
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 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 3٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 3١يف خرؤمكرتشم يرازو رارق
 تاداريإ ةنّودم ددحي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي 3١ قفاوملا

 يذلا ٢٠3-٠٢٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو
 تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص" هناونع
."ةيلحملا

––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
،ةيلاملا ريزوو
 62 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
 22 يف خرؤملا 611-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 نمضتملاو ٤1٠2 ةنس سرام ٤2 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ديدحتو ،ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاشنإ

،هريسو هميظنتو هماهم
 يف خرؤملا 911-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا 61٠2 ةنس ليربأ 6 قفاوملا 73٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 82
 2٠3-٠2٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
 لدعملا ،"ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص" هناونع يذلا

،ممتملاو
 يف خرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 مرحم 22 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –

 تاداريإ ةنّودم ددحي يذلا 61٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا 83٤1 ماع
 هناونع يذلا 2٠3-٠2٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو
،ممتملاو لدعملا ،"ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص "

: يتأي ام نارّرقي

 موسرملا نــــــم 3 ةداملا ماـكــحأل اــقــيــبــطــت : ىلوألا ةداملا
 ماع ةيناثلا ىدامج 82 يف خرؤملا 911-61 مقر يذيفنتلا

 اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 61٠2 ةنس ليربأ 6 قفاوملا 73٤1

 صيصختلا باسح تاداريإو تاقفن ةنّودم ديدحت ىلإ رارقلا
 نامضلاو نماضتلا قودنص " هناونع يذلا 2٠3-٠2٠ مقر صاخلا
."ةيلحملا تاعامجلل

 روكذـــملا صاــــخلا صيـــصختلا باـــسح يف دّيـــقي : ٢ ةداملا
: يتأي ام ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

: تاداريإلا باب يف

 اهصصخي يتلا بئارضلا صصحو بئارضلا ليخادم –
،هب لومعملا عيرشتلا

،نوناقلا بجومب هل هجوت يتلا دراوملا عيمج –

 عيراـشم ليوــــمتل ةحوــــنمملا ةتــــقؤـــــملا ضورــــقلا ديدست –
،ليخادملل ةجتنم

،ةعجرتسملا تاصصخملاو تاناعإلا غلابم يقبتم –

،اياصولاو تابهلا –

: تايالولاو تايدلبلل ةيونسلا تامهاسملا –

،تايدلبلا تامهاسم *

.تايالولا تامهاسم *

: تاقفنلا باب يف

: رييستلل يلامجإلا صيصختلا –
،يواستلاب عيزوتلا ةلداعم حنم *
،ةيمومعلا ةمدخلا صيصخت*
،ةيئانثتسالا تاناعإلا *
،ثحبلاو تاساردلاو نيوكتلا تاناعإ *
 ةصصخملا موسرلاو بئارضلا ليصحت ىلع ةميقلا صقان *

.تايالولاو تايدلبلل

: رامثتسالاو زيهجتلل يلامجإلا صيصختلا –
،زيهجتلا تاناعإ *
 ةجتنم عيراشم ليومتل ةحونمملا ةتقؤملا ضورقلا *

 تاســـــسؤملاو تايدـــــلبلاو تاـــيالولا ةدئاــــفل حنــــمت : ليـــــخادـــملل
 يف رامثتسالاو زيهجتلا عيراشم زاجنإل ةيلحملا ةـــــيمومعلا
.تايدلبلا نيب ام نواعتلا راطإ يف وأ يلحملا راطإلا

 نـــــماــضـــتلا قودـــنص ةدئاـــفل ةحوــــنمملا تادامــــتعالا –
: ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو

 ةدايزلا نع جتانلا يلاملا رثألاب لفكتلل صصخم دامتعا *
،ةيلحملا تاعامجلا يفظوم روجأ يف

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



٧٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٧
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤

،ةيئادتبالا سرادملا ةنايصو رييستل صصخم دامتعا *

،ةيسردملا معاطملل صصخم دامتعا *

،يدلبلا سرحلا كلس رييستل صصخم دامتعا *

 صقن ةيطغتل ةلودلا ةينازيم اهحنمت يتلا تاضيوعتلا *
 طاشنلا ىلع مسرلا يف ضيفختلا نع ةجتانلا ةيئابجلا ميقلا
،يفازجلا عفدلا ءاغلإو ينهملا

.ةيئانثتسالا ةلودلا تاصصخم *

 خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : 3 ةداملا
 ددحي يذلا 61٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا 83٤1 ماع مرحم 22 يف

 مــــقر صاــــخلا صيـــــصختلا باســـــــح تاقـــفنو تادارـــيإ ةــــــنودم
."ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص " هناونع يذلا 2٠3-٠2٠

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

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

–––––––––––★–––––––––––

 3٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 3١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 رارقلا مّمتيو لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي 3١ قفاوملا
 ٨3٤١ ماع مّرحم ٢٢ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
 تايفيك دّدحي يذلا ٦١٠٢ ةنس ربوتكأ ٤٢ قفاوملا

 مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم
 تاعامجلل نماضتلا قودنص“ هناونع يذلا ٢٠3–٠٢٠
.“ةيلحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو
 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٥1 يف خّرؤملا ٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قفاوملا ٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
 يف خّرؤملا 611–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 ٤1٠2 ةنس سرام ٤2 قفاوملا ٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج 22
 تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص ءاشنإ نمضتملاو
،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ،ةيلحملا

 يف خّرؤملا 911–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 61٠2 ةنس ليربأ 6 قفاوملا 73٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 82
 مــــقر صاـــخلا صـــيــصـــختلا باـــســـح رـــيـــيــــست تايفــــيك دّدــــحي
 ،“ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص“ هناونع يذلا 2٠3–٠2٠
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 مّرحم 22 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 تايفيك دّدحي يذلا 61٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا 83٤1 ماع
 2٠3–٠2٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم
،“ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص“ هناونع يذلا

: يتأي ام نارّرقي

 يذيفنتلا موسرملا نم 2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 92 يف خّرؤملا 1٠–22 مقر
 مقر يذيفنتلا موسرملل مّمتملاو لّدــــعـــــملا ،22٠2 ةنـــــس يفناـــــج
 6 قفاوملا 73٤1 ماع ةيــــناثلا ىدامــــج 82 يف خّرؤــــملا 911–61
 صيصختلا باسح رييست تايفيك دّدحي يذلا 61٠2 ةنس ليربأ
 نـماضتــلا قودــنص“ هــناوــنــع يذــلا 2٠3–٠2٠ مــــــقر صاخلا
 نـماضتـلا قودـنص“ ةراـبـع لدـبـتست ،“ةـيـلحملا تاـعاـمــجــلــل
 نم 7و 3و ىلوألا داوملاو ناونعلا يف “ةيلحملا تاعامجلل
 83٤1 ماع مّرحم 22 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا
 ةرابـعـب ،هالـعأ روــــــكذملاو 61٠2 ةــنس رــبوـــتـــكأ ٤2 قـــفاوملا
.“ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص“

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

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

–––––––––––★–––––––––––
 3٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٨٢يف خرؤم كرتشم يرازو رارق

 ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٨٢ قفاوملا
 يقئاسو نيينهملا لامعلل يفيظولا عباطلا تاذ
 نمألل ةينطولا ةيبودنملا ناونعب باجحلاو تارايسلا

.قرطلا يف
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا



دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو




ةيوار نامحرلا دبع

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا



دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو




ةيوار نامحرلا دبع



ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٧٥٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤ 14

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
،ةيلاملا ريزوو
 71 يف خرؤملا 7٠3-7٠ مقر يسائرلا موـسرـــملا ىضــتقمب –

 ددحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر
 ايلعلا بصانملا يلغاـــشل ةيلالدتـــسالا ةداـــيزلا حـــنم تايفـــيك

،لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

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

 ٥1 يف خرؤملا ٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥991 ةنس رياربف ٥1 قـــفاوـــملا ٥1٤1 ماع ناـــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 11 يف خرؤملا ٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مرحم
 تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،هنم 83 ةداملا اميس ال ،باّجحلاو

 ٥ يف خرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 تايحالص ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا ٥3٤1 ماع ناضمر
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

 ٤1 يف خرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

 يف خرؤملا 3٠3-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 91٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا 1٤٤1  ماع لّوألا عيبر 31
 اهماهمو قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ةعيبط ددحي
،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام نورّرقي

 موسرملا نم 83 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 92٤1 ماع مرحم 11 يف خرؤملا ٥٠-8٠ مقر يذيفنتلا

 بــــصانـملا ددـــع ددــحي ،هالـــعأ روـــكذـــملاو 8٠٠2 ةـــنـــس رياــــني 91
 ناونعب ،بّاجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلل ايلعلا
: يتآلا لودجلل اقفو ،قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

ةيلاملا ةرازو

 ٩١قـــــــفاوـــملا 3441 ماـــــــــع ةجـــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤـــــمرارــــق
 ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوفت نـــــمــضــتي ،2202 ةـــنس وــــيلوي
.ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا ســـيئر

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنـــس وـــيلوي 7 قـــفاوــــملا 2441 ماع ةدعــــقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذــــلا 5991 ةــــنس رــــياربف 51 قــــفاوملا 5141 ماــــع ناــــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 6 يف خّرؤملا 372–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8002 ةنس ربمتــــبس 6 قــــفاوــملا 9241 ماــــع ناضمر
 ،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا لكايهلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذـلا 1202 ةنس ويلوي 7 قـفاوملا 2441 ماع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 52 يف خّرؤــــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دــــعـبو – 
 نمضتملاو 8102 ةـنس ويـــنوي 01 قـــفاوملا 9341 ماع ناــــضمر
،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل اسيئر ،كارت يلع دّيسلا نييعت

: يتأي ام رّرقي

 ســـــــيئر ،كارـــــت يلــــع دّيـــــسلا ىلإ ضّوــــــفي : ىلوألا ةداملا
 مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

 كلذ يف اـــمب ،تاررـــقملاو قــــئاثولا عـــيمج ىلـــع ،ةـــيلاملا ريزو
.تارارقلا

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

 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 82 يف رئازــــــــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

ددعلاايلعلا بصانملا

ةريظح سيئر

نزخم سيئر

1

1

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربإ

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ
–––––––––––★–––––––––––

 ويلوي ٩١قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤـــم رارـــق
 ريدملا ىلإ ءاــضـــــمإلا ضـــيوـــفت نـــمــضتي ،2202 ةـــنس

.كرامجلل ماعلا
––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 يذـــــلا 1202 ةـــنس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 92 يف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلــــع عالـــطالا دعـــبو – 
 0202 ةـــــنس رـــياربف 32 قــــفاوملا 1441 ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج
 اـــماع ارـــيدم ،يدـــلاخ نـــيدلا روـــن دّيـــسلا نييـــعت نـــمضتملاو
،كرامجلل

: يتأي ام رّرقي

 ريدملا ،يدلاخ نيدلا رون ّديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،كرامجلل ماعلا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوـــملا 3441 ماـــــــع ةـــجـــحلا يذ ٠2 يف رئازـــجلاب رّرــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

 ٩١قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤـــم رارـــق
 ىلإ ءاــضمإلا ضـــيوفت نـــمضــتي ،2202 ةـــنـــس وـــيلوــــي
.ةينطولا كالمألل ماعلا رــيدملا

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذـــــلا 5991 ةـــنس رــــياربف 51 قـــــفاوملا 5141 ماــــع ناــــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةــنس وـــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 12 يف خّرؤـــــملا يــــسائرلا موــــسرملا ىلـــع عالـــطالا دعــــبو – 
 نــــمضتملاو 6102 ةـــنس وــــيلوي 62 قـــفاوملا 7341 ماـــع لاوـــش
 ةينطولا كالمألل اماع اريدم ،يجانزخ لامج دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

 ريدملا ،يـجانزخ لاــــمج ّديــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
 مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينطولا كالمألل ماعلا

 كلذ يف اــمب ،تاررـــقملاو قــــئاثولا عـــيمج ىلــــع ،ةيلاملا رــــيزو
.تارارقلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قـــــفاوــملا 3441 ماـــــــع ةجـــحلا يذ ٠2 يف رئازـــجلاب رّرح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤــــمرارـــق
 ءاـــــضــمإلا ضــــيوــــفت نــــمـــضـــتي ،2202 ةـــنــــس وـــيلوــــي
 يـــبساحملا رـــييستلاو ةــــنــيزـــخلل ماـــــــعلا رـــــيدــــملا ىلإ
.ةلودلل ةيلاملا تاــــيلمعلل

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ
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 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذـــلا 5991 ةــنس رـــياربف 51 قـــفاوملا 5141 ماــــع ناــــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةـــنس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 2 يف خّرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرــــملا ىلــــــع عالــــطالا دــــــعبو –
 ةـــــنــــــس رــــبـــمـــسيد 7 قــــفاوـــــملا 3441 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــــج
 اريدم ،درزلاوب ميركلا دبع دّيسلا نييعت نمضتملاو 1202
 ةــيلاملا تاـــيلمعلل يــــبساحملا رــــييستلاو ةـــــنيزخلل اماع
،ةيلاملا ةرازوب ةــــــلودلل

: يتأي ام ررقي

 ،درزـــلاوب ميرــــكلا دــــبع دّيــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
 ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ماعلا ريدملا
 ،ةـــيلاملا رـــيزو مـــساب ،هــــتايحالص دودــــح يف ءاــــضمإلا ،ةــــلودلل
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قـــــــفاوـــملا 3441 ماـــــــع ةـــجـــحلا يذ ٠2 يف رئازــــــجلاب رّرح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قـــــــفاوـــملا 3441 ماـــــــع ةجــــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤـــــم رارــــق
 ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوـفت نـــمـــضتي ،2202 ةـــنــــس وـــيلوي
.بئارضلل ةماعلا ةرـــيدملا

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 خّرؤملا 252–12 مـقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52 يف

 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 9 يف خّرؤــــملا يـــــسائرلا موــــسرملا ىلـــــع عالــــطالا دـــــعبو – 
 0202 ةـــنس رــــياربف 3 قــــفاوملا 1441 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج
 ةــماع ةرــيدم ،فـــيطللا دبـــع لاـــمأ ةّديـــسلا نييــــعت نـــمضتملاو
،ةيلاملا ةرازوب بئارضلل

: يتأي ام رّرقي

 ،فــــيطللا دـــــبع لاــــمأ ةدّيــــسلا ىلإ ضّوــــــفي : ىلوألا ةداملا
 ،اــــهتايحالص دودـــح يف ءاـــضمإلا ،بــــئارضلل ةــــماعلا ةرــــيدملا

 يف امب ،تاررقملاو قـــئاثولا عــيمج ىلـــع ،ةيلاملا رـــيزو مـساب
.تارارقلا كلذ

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوــــملا 3441 ماـــــــع ةجــــحلا يذ ٠2 يف رئازـــــجلاب رّرح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤــــم رارـــق
 ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نـــمــضـــتي ،2202 ةـــنـــــس وــــيلوـــي
.ةينازيملل ماعلا ريدملا

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 51 يف خّرؤملا 45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
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 يف خّرؤملا 282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 01 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو – 
 نمضتملاو 0202 ةــنــس وـــياـــم 3 قـــفاوــــملا 1441 ماــــع ناـــضــــمر
 ةرازوب ةينازيــملل اــماـــع ارـــيدـــم ،زيزـــعل دــياـــف دّيسلا نيـــيـــعت
،ةيلاملا

: يتأي ام رّرقي

 ماعلا ريدملا ،زيزعل دياف دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينازيملل
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قـــــفاوـملا 3441 ماــــــع ةــجــــحلا يذ ٠2 يف رئازـــــجلاب رّرح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قــــفاوـــملا 3441 ماــــع ةـــجــــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ىلإ ءاضمإلا ضيوــفت نمـــضتـــي ،2202 ةـــنــــس وــــيلوــــي
 ةــيــــلاــملاو ةـــيداـــصـــتــقالا تاـــقالـــعلل ماــــعلا رـــيدـــــــملا
.ةيجراخلا

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 31 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو – 
 نمضتملاو 1202 ةنـــس ليرــــبأ 52 قـــفاوــــملا 2441 ماع ناـــــضمر
 ةيداصتقالا تاقالعلل اماع اريدم ،ةوارهوب يلع دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو

: يتأي ام ررقي

 رـــيدملا ،ةوارـــهوب يلـــع دّيـــسلا ىلإ ضّوــــفي : ىلوألا ةداملا
 يف ءاضمإلا ،ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ماعلا

 قئاثولا عيــمج ىلع ،ةـــيلاــملا ريزو مــــساب ،هتاــــيحالـــص دودــــح
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوـــملا 3441 ماــــــع ةجـــحلا يذ ٠2 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤــــم رارــــق
 ىلإ ءاــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي
.تاسايسلاو ريدقتلل ماعلا ريدملا

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 32 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو – 
 1202 ةــنس رــبــمــفوــن 82 قــــــفاوملا 3441 ماــع يناــثــلا عــيــبر
 ريدقتلل اماع اريدم ،ينغارم لامك دّيسلا نييعت نمضتملاو
،ةيلاملا ةرازوب تاسايسلاو

: يتأي ام ررقي

 رـــــيدملا ،ينغارم لاــــمك ّديــــسلا ىلإ ضّوــــفي : ىلوألا ةداملا
 ،هـــــتايحالص دودـــــح يف ءاــــضمإلا ،تاـــــسايسلاو رــــيدقتلل ماــــعلا

 يف امب ،تاررقملاو قــئاثولا عــيمج ىلـــع ،ةيلاملا رــــيزو مساب
.تارارقلا كلذ
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 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قـــــفاوـــملا 3441 ماـــــــع ةـــجــــحلا يذ ٠2 يف رئازـــجلاب رّرــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤــــمرارــــق
 ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنــس وـــيلوــــي
.فارشتسالل ماعلا رــــــيدملا

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــــلا 1202 ةــــنس وــــيلوي 7 قـــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 عيبر 32 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو –
 نمــــضتـــملاو 1202 ةنـــس ربـــمــفون 82 قــــفاوــملا 3441 ماـــع يناـــثلا

 ةرازوب فارشتسالل اماع اريدم ،تينيدات لصيف ّديسلا نييعت
،ةيلاملا

: يتأي ام رّرقي

 ،تـــينيدات لــــصيف دّيـــسلا ىلإ ضّوــــفي : ىلوألا ةداملا
 ،هــــتاــيــحالــص دودـــح يف ءاـــضــــمإلا ،فارـــشــتـــسالل ماـــعلا رــــــيدــــملا

 يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب
.تارارقلا كلذ

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قـــــــفاوـــملا 3441 ماــــــع ةـــجـــحلا يذ ٠2 يف رئازـــجلاب رّرــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

 ٩١قـــــفاوـــملا 3441 ماــــــع ةجــــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤــــــمرارــــق
 ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنـس وــــيلوــــي
 ةمـــــظنأو ةــيـــتامولعـــملاو ةـــنــــمقرــــلل ماــــــعلا رـــــــيدــــملا
.ةيداصتقالا تامولعملا

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنــس وـــيــنوــي 6 قـــفاوــــملا 2441 ماـــع لاوـــــش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 32 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو – 
 نمضتملاو 1202 ةنس ربمفون 82 قفاوملا 3441 ماع يناثلا عيبر
 ةيتامولعملاو ةنمقرلل اماع اريدم ،مناغ ةعمجوب ّديسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب ةيداصتقالا تامولعملا ةمظنأو

: يتأي ام رّرقي

 ريدملا ،مناغ ةعمجوب دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ،ةيداصتقالا تامولعملا ةمظنأو ةيتامولعملاو ةنمقرلل ماعلا
 عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوــملا 3441 ماـــــــع ةـــجـــحلا يذ ٠2 يف رئازـــــجلاب رّرـــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قــــــفاوـــملا 3441 ماـــــــع ةـــجــــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤــــــــمرارــــق
 ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،2202 ةـــنـــس ويــــلوــي
.ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا رـــيدم

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ
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 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موــــسرملا ىضـــتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 71 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو – 
 نمـــضـــتملاو 1202 ةنـــس سرام لّوأ قفاوــــملا 2441 ماع بــــجر
 ةيئاضقلا ةلاكولل اريدم ،نارمح دلو نيدلا رون دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل

: يتأي ام رّرقي

 ،نارمح دلو نيدلا رون دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا ريدم
 يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب
.تارارقلا كلذ

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوـــملا 3441 ماــــــع ةـــجــحلا يذ ٠2 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قــــــــفاوـــملا 3441 ماـــــــع ةجـــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤـــــمرارـــــق
 ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنس وــيــــلوـــي
.ةيرشبلا دراوملا رــــيدم

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتــملاو 1202 ةنـــس وـــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــع ةدعـــــقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمــضـــتملاو 1202 ةنـــس ويــنوي 6 قـــفاوـــملا 2441 ماـــع لاوــــش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 4 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو – 
 6102 ةـــــنس سراـــــم 31 قــــفاوملا 7341 ماــــع ةـــيـــناـــثلا ىداــــمـــــج
 ةيرشبلا دراوملل اريدم ،شالب ميلس ّديسلا نييعت نمضتملاو
،ةيلاملا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

 رــــــــيدم ،شالـــــب مـــــيلس ّديـــــــسلا ىلإ ضّوـــــــــفي : ىلوألا ةداملا
 ريزو مساب ،هتايحالص دودــح يف ءاــضـــمإلا ،ةيرــــشبلا دراوــــملا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوملا 3441 ماـــــــع ةجـــحلا يذ ٠2 يف رئازــــــجلاب رّرــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ
–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قــــفاوــــملا 3441 ماـــــــع ةـــجــــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤــــــمرارــــق
 ىلإ ءاـــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي
.ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولاو ةيلاملا رـــــيدم

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل
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 ىدامج 3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو –
 نييعت نمضتملاو 1202 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 3441 ماع ىلوألا
 ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولاو ةيلاملل اريدم ،راطخ دمـحم ّديسلا

،ةيلاملا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

 رـــــيدم ،راــــطخ دــــــمــحم دّيــــــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
 دودح يف ءاــضــمإلا ،ةــيدـــعاـــقلا تآشـــنــملاو لئاـــسوـــلاو ةـــيلاــــملا

 ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا كلذ يف امب

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قــــفاوملا 3441 ماــــع ةجحلا يذ ٠٢ يف خّرؤــــمرارــــق
 ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نــــمضتي ،2202 ةـــنس ويلوي
.ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب لئاسولا ةرادإ رـــــيدم

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذــــلا 5991 ةنـــس رـــياربف 51 قــــفاوملا 5141 ماــــع ناــــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 6 يف خّرؤملا 372–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8002 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا 9241 ماع ناضمر
،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا لكايهلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةــــنس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 5 يف خّرؤـــــملا يسائرلا موــــسرملا ىلــــع عالـــطالا دـــــعـبو – 
 نــــمضتملاو 2202 ةـــنس رـــياربف 6 قــــفاوملا 3441 ماــــع بـــجر
 لئاسولا ةرادإل اريدم ،كوربمم ديعس دـــمحأ دّيـــسلا نييــــعت
،ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب

: يتأي ام رّرقي

 ،كورــــبمم دـــيعس دــــمحأ ّديـــسلا ىلإ ضّوــــفي : ىلوألا ةداملا
 يف ءاضمإلا ،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب لئاسولا ةرادإ ريدم
 قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوــــملا 3441 ماـــــــع ةجـــحلا يذ ٠2 يف رئازــــجلاب رّرــــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قـــــفاوــملا 3441 ماــــــع ةـــجـــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤـــــــمرارــــق
 ىلإ ءاــــضـــمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،2202 ةـــنــــــس ويلوي
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب ةيرشبلا دراوملا رـــــيدم

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةـــنس ويــــلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماـــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 5 يف خّرؤـــــملا يــــسائرلا موـــسرملا ىلــــع عالــــطالا دـــــعـبو – 
 نــــمضتملاو 2202 ةــــنس رــــياربف 6 قــــفاوملا 3441 ماــــع بــــجر
 ةيريدملاب ةيرشبلا دراوملل اريدم ،يرايخ نايفس ّديسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب كرامجلل ةماعلا

: يتأي ام رّرقي

 رــيدم ،يرايخ ناـــيفس دّيــــسلا ىلإ ضّوــــفي : ىلوألا ةداملا
 يف ءاضمإلا ،كرامجلل ةماعلا ةـــيرـــيدـــملاب ةـــيرـــشـــبلا دراوــــملا

 قئاثولا عيــــمــــج ىلع ،ةـــيلاــملا رـــيزو مـــساب ،هتايـــــحالـــص دودـــــح
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو



٧٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٧
21م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوــــملا 3441 ماــــع ةجـــــحلا يذ ٠2 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قــــــــفاوـــملا 3441 ماـــــــع ةـــجــــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤــــم رارــــق
 ىلإ ءاضمإلا ضيوـــفت نمـــضتي ،2202 ةـــنــــس وـــيـــلوـــــي
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب لئاسولا ةرادإ ريدم

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 32 يف خّرؤـــــملا يـــسائرلا موـــــــسرـــملا ىلع عالــــطالا دـــــعـبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس ربمسيد 82 قفاوملا 3441 ماع ىلوألا ىدامج
 ةيريدملاب لئاسولا ةرادإل اريدم ،بلاطوب ناوضر ّديسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب كرامجلل ةماعلا

: يتأي ام رّرقي

 ريدم ،بلاطوب ناوضر دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 دودح يف ءاضمإلا ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب لئاسولا ةرادإ

 ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا كلذ يف امب

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــــفاوــــملا 3441 ماـــــع ةـــجــحلا يذ ٠2 يف رئازــــجلاب رّرـــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

 ٩١قـــــــفاوــــملا 3441 ماـــــــــع ةـــجــــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤـــــــمرارـــــق
 ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمـــضتي ،2202 ةـــنــــــس ويلوي
 ةماعلا ةيريدــملاب ةيــــلاملاو لئاــــسولا ةرادإ رــــيدـــــم
 ةيلاملا تايلمـــعلل يبـــساــحملا ريـــيستلاو ةنـــيزــــخلل
.ةلودلل

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 صخري يذلا 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل

 ىدامج 3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو –
 نمــضــتملاو 1202 ةنــس ربـــمـــسيد 8 قــــفاوـــملا 3441 ماـــــع ىلوألا

 ةيلاملاو لئاسولا ةرادإل اريدم ،يزيزع راتخم دّيسلا نييعت
 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب
،ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا

: يتأي ام رّرقي

 رـــيدـــم ،يزـــيزـــع راـــتـــخم ّديسلا ىلإ ضّوـــفي : ىلوألا ةداملا
 رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ
 دودـــــــح يف ءاـــــضمإلا ،ةـــــلودلل ةــــيلاملا تاــــيلمعلل يــــبساحملا

 ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص
.تارارقلا كلذ يف امب

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوــملا 3441 ماــــــع ةـــجـــحلا يذ ٠2 يف رئازــــجلاب رّرـــــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ



 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤـــملا 45–59 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو – 
 يذــــلا 5991 ةـــنس رـــياربف 51 قــــفاوملا 5141 ماـــع ناـــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 252–12 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا 1202 ةــــنس وـــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 41 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعـبو – 
 نمضتملاو 9102 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا 1441 ماع يناثلا عيبر
 ةيلاملاو لئاسولا ةرادإل اريدم ،شيورد دمـحم دّيسلا نييعت
،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب

: يتأي ام رّرقي

 رـــــيدم ،شـــيورد دـــمـحم ّديــــسلا ىلإ ضّوــــفي : ىلوألا ةداملا
 ءاضمإلا ،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ

 قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قــــفاوــــملا 3441 ماــــع ةـــــجـــحلا يذ ٠2 يف رئازــــجلاب رّرـــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

 وينوي ٨٢ قفاوملا 3٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٨٢ يف خّرؤم رارق
 ةينطولا ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس

.ةينالديصلا داوملل
––––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

 ماع لاوش 81 يف خّرؤملا 11–81 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو 81٠2 ةنس وــيلوي 2 قـــفاوـــملا 93٤1
،هنم 322 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـــع ةدعــــقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٧٥٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤ 22

 ٩١قــــــــفاوـــملا 3441 ماــــــــع ةــــجـــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤـــــــــمرارـــق
 ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوفت نـمـــضتي ،2202 ةـــنـــس وـــيلوـــي
 ةينازيملا تايلمعو ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولا ريدم
.بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ

 62 يف خّرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو 1202 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 5141 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس وينوي 6 قفاوملا 2441 ماع لاوش 52
 ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
 يذــــلا 1202 ةنـــس وــــيلوي 7 قــــفاوملا 2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 ىدامج 42 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نـــمضتملاو 1202 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا 3441 ماع ىلوألا

 تآــــشـــنملاو لئاـــسولل ارــــيدـــم ،وليــــلح نب لامج ّديسلا نييعت
 بئارضلل ةماعلا ةــيريدملاب ةــينازيملا تاــــيلمعو ةـــــيدعاقلا

،ةيلاملا ةرازوب

: يتأي ام رّرقي

 ريدم ،وليلح نب لاــمج دّيـــسلا ىلإ ضّوـــــفي : ىلوألا ةداملا
 ةيريدملاب ةينازيملا تايلمعو ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولا
 ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،بئارضلل ةماعلا
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 91قـــــفاوـــملا 3441 ماــــــع ةــجـــحلا يذ ٠2 يف رئازــــجلاب رّرـــــح
.2202 ةـــنس ويلوي

يلاسك لامج ميهاربإ
–––––––––––★–––––––––––

 ٩١قــــفاوـــملا 3441 ماــــــع ةـــجـــحلا يذ ٠٢ يف خّرؤــــــمرارــــق
 ىلإ ءاـــضمإلا ضــــيوــفت نـــمضــتي ،2202 ةـــنـــس ويـــلوي
 ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإرــــــيدم
.ةينازيملل

––––––––––––

،ةّيلاملا ريزو ّنإ



٧٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٧
23م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤

: يتأي ام ،ماعلا نيمألاب قحلي : ٤ ةداملا

،تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا بتكم –

.نمألاو ةياقولا بتكم –

 قــســنيو عــباــتيو ةلاـــكولل ماــــعلا نيـــمألا طـــشــنـــي : ٥ ةداملا
.هالعأ 2 ةداملا يف ةروكذملا تايريدملا تاطاشن

 ،ةينالديــصلا داوـملا ليــجـســت ةــيرـــيدـــم فـــّلـــكــت : ٦ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا ليجست –
 ،ءاضتقالا دنعو ،هليدــــعت وأ/و هدــــيدـــجتو ليـــجــستلا ررــــقم حنمو

،هبحس

 روف ليجستلل ةعضاخلا ةيودألا راعسأ ةداهش ميلست –
 ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجّللا فرط نم اهديدحت

،ةيودألل

 ةميقلاو رطاخملاو دئاوفلل يملعلا قيثوتلا ميــــيقتب ماـيقلا –
،يداصتقالا يبطلا اهمييقتو ةينالديصلا داوملل ةيجالعلا

 لامعتسال ةتقؤملا صيخارتلا صخي اميف يأرلا ءادبإ –
 ،ةلجسملا ريغ ةيودألا

 داوــــــملا ريوــــطت تاـــيـــــجـــيتارـــتسا دادـــعإ يف ةمهاـــســــملا –
،ةينالديصلا

،ةينالديصلا داوملا ليجست ةيجيتارتسا عضوو ريوطت –

 ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةنّودملا دادعإ يف ةمهاسملا –
،اهنييحتو

،ةيساسألا ةينالديصلا داوملا ةمئاق دادعإ يف ةمهاسملا –

 نم ضيوعتلل ةلباقلا ةيودألا ةمئاق دادعإ يف ةمهاسملا –
،يعامتجالا نامضلا تائيه فرط

 ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ راطإ يف تاحارتقالا ميدقت –
،ةينالديصلا داوملاب ةقلعتملا

 ةنجّللاو ةينالديصلا داوملا ليجست ةنجل ةنامأ نامض –
،ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا

 داوـــــملا ليـــجــست لاـــجم يف ةذــــختــملا تاءارـــجإلا مـــيـــيـــقت –
.اهنع لئاصح دادعإو ةينالديصلا

 )3( ثالــــث ةــيـــنالدــيــصلا داوـــملا ليـــجــست ةـــيرـــيدم مــــضـــتو
: ةيعرف تايريدم

 داوملل ةيميظنتلاو ةينقتلا ةبقارملل ةيعرفلا ةيريدملا –
،ةينالديصلا

،ءاودلا رعسل ةيعرفلا ةيريدملا –

 داوـــملل يملــــعلا يقئاثولا ميـــيــقــتلل ةــيـــعرـــفلا ةـــيرـــيدـــملا –
 .ةينالديصلا

 يف خّرؤملا ٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدـــــحي يذلا 91٠2 ةنـــــس وــــيلوي 3 قـــفاوملا ٠٤٤1 ماع لاّوش ٠3
 ،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،هنم 7 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٠2٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 11

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

 6 يف خّرؤملا ٤23–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب

 6 يف خّرؤملا ٥23–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو ٠2٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 ةيوهج تاقحلم ءاشنإ نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج 61 قفاوملا
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

: يتأي ام رّرقي

 يذيفنتلا موسرملا نم 7 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ويلوي 3 قفاوملا ٠٤٤1 ماع لاوش ٠3 يف خّرؤملا ٠91–91 مقر

 ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 91٠2 ةنس
 يف ىعدت يتلا ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل يلخادلا

.”ةلاكولا“ صنلا بلص

 ةطلــــس تــحت ،ةلاـــكولل يلـــخادلا مـــيظـــنــتلا مـــضـــي : ٢ ةداملا
: يتأي ام ،ماعلا نيمألا ةدعاسمبو ماعلا ريدملا

 ،ةينالديصلا داوملا ليجست ةيريدم –

،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةيريدم –

 ،ةظقيلاو شيتفتلاو ةينقتلا ةباقرلا ةيريدم –

،ةربخلاو ةبقارملا ةيريدم –

،ينالديصلا ثحبلاو رباخملا حلاصم ةيريدم –

،مالعإلا ةمظنأ ةيريدم –

،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ةيريدم –

،ةبساحملاو ةيلاملا ةيريدم –

،ةيتسيجوللا لئاسولا ةيريدم –

.ةيوهجلا تاقحلملا –

: يتأي ام ماعلا ريدملاب قحلي : 3 ةداملا

،ةدوجلا ةرادإ بتكم –

،تاقفصلا بتكم –

 .لاصتالا بتكم –
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 ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةيريدم ّفلكت : ٧ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا –
 دنعو ،هليدعت وأ /و هديدجتو ةقداصملا ررقم حنمو يرشبلا
،هبحس ،ءاضتقالا

 تامزلتسملا ريوطت تايجيتارتسا دادعإ يف ةمهاسملا –
،ةيبطلا

 تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةيجيتارتسا عضوو ريوطت –
،ةيبطلا

 تامزلتــســملل ةيـــنــطولا ةنّودـــملا دادـــعإ يف ةمــــهاــســـملا –
،اهنييحتو ةيبطلا

،ةيساسألا ةيبطلا تامزلتسملا ةمئاق دادعإ يف ةمهاسملا –

،ةيبطلا تامزلتسملاب ةقلعتملا ريياعملا حارتقا –

 ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ راطإ يف تاحارتقالا ميدقت –
 ،ةيبطلا تامزلتسملاب ةقلعتملا

،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل ةنامأ نامض –

 عضو يف ،ةينعملا تاســـسؤـــملاو لكايـــهلا عـــم ةمهاــــسملا –
 ،ةيبطلا تامزلتسملا راعسأ ديدحت ةسايس

 ىلع ةقداــصملا لاـــجــم يف ةذـــخـــتــملا تاءارــــجإلا مــيـــيـــقت –
.اهنع لئاصح دادعإو ةيبطلا تامزلتسملا

 ثالث ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةيريدم مضتو
: ةيعرف تايريدم )3(

 ةيـــمـــيظــنــتلاو ةيـــنــقــتلا ةبـــقارــملل ةيـــعرـــفلا ةيرـــيدــــملا –
،ةيبطلا تامزلتسملل

 تامزلتسملل يملعلا يقئاثولا مييقتلل ةيعرفلا ةيريدملا –
،ةيبطلا

 .ةيبطلا تامزلتسملا ةعاجن مييقتل ةيعرفلا ةيريدملا –

 ،ةظقيلاو شيتفتلاو ةينقتلا ةباقرلا ةيريدم ّفلكت : ٨ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 نمأو ةيلاعفلاو ةدوجلاب ةقلعتملا تاغيلبتلا ةجلاعم –
 تاغيلبتلا اذكو ةيبطلا تامزلتسملا ةعاجنو ةينالديصلا داوملا

،ةيبطلا تامزلتسملاو ةيئاودلا ةظقيلا نأشب

 ةرداصلا ةمدخلا تابلط وأ ىواكشلاو تاملظتلا ةجلاعم –
 ،اهنع درلا دادعإو ،ةينالديص ةسسؤم وأ ةمظنم يأ نع

 ةبقارم لك وأ ينقت مييقت لكو ةسارد لك قيسنتو ءارجإ –
 لاجم يف ةيبــطلا تاــمزلـــتســـملا وأ ةيـــنالديـــصلا داوـــملا ةدوـــج
 ،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب اهصاصتخا

 يجراخلا قيقدتلاو شيتفتلا تايلمع قيسنتو ميظنت –
 ةينالديصلا تاسسؤملل هنع نلعم ريغ وأ يونس جمانربل اقفو
 دادعإو ،ذيفنتلا ةمزلملا ةيميظنتلا ماكحألا ذيفنت ةبقارم فدهب
 ،اهنع صخلم

 ةبقارم رباخم قيـــقدت تاـــيلمع ةعــباتــــم ناــمــضو ميظنت –
 لجأ نم ةدمتعملا عينصتلل ةينالديصلا تاسسؤملل ةدوجلا
 ،اهيلع ةقداصملا

 ةيوقت دصق اهذاختا بجاولا ةيرورضلا ريبادتلا حارتقا –
 تاسسؤملا شيتــفت تايــــلــمعو ةـــظــقــيلاو ةيـــنـــقـــتلا ةــــباـــقرلا
،ةينالديصلا

 ةــــيــعــيرــشــتلا صوـــصـــنلا عـــيراـــشم دادــــعإ يف ةكراــــشـــملا –
 ،ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو

 داوملاب ةقلعتملا ةيميظنتلا صوصنلا تاحارتقا دادعإ –
 ئدابملا اهنم اميـــس ال ،ةـــيـــبطلا تاـــمزلتـــســـملاو ةـــيـــنالدـــيــــصلا
،ةلاكولا نع ةرداصلا ةيودألا ريتاسدو ةيهيجوتلا

 ةظقيلاو ةينقتلا ةباقرلا لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا مييقت –
.اهنع لئاصح دادعإو شيتفتلاو

 ثالث ةظقيلاو شيتفتلاو ةينقتلا ةباقرلا ةيريدم مضتو
: ةيعرف تايريدم )3(

 ،ةينقتلا ةباقرلل ةيعرفلا ةيريدملا –

،شيتفتلل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةظقيلل ةيعرفلا ةيريدملا –

 صوصخلا ىلع ،ةربخلاو ةبقارملا ةيريدم ّفلكت : ٩ ةداملا
: يتأي امب

 ةـــــيـــنالديـــصلا داوـــملل ةرــــبــخلاو ةبقارــــملا تابلــــط ةجلاـــــعم –
 ةباقرلاو ةقداصملاو ليجستلا راطإ يف ةيبطلا تامزلتسملاو
 صصح ريرحت راطإ يف ةبقارملا تايلمعو شيتفتلاو ةينقتلا
 ةعباتم نامـــضو ،ةيـــــبطلا تامزلــــتســملاو ةـــيـــنالدـــيـــصلا داوــــملا

،اهذيفنت

 ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةبقارم نامض –
 ةيودألاو ةيـعاــنملا ةـــيودألا اهـــنم امـــيــس ال ،صـــصـــحلا رـــيرــــحتو
،مدلا نم ةقتشملا

 ةيــــنالديـــصلا داوـــملل تاناـــيبلا دـــعاوـــق عـــضو ىلع لــــمـــعلا –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

 ىدل ربـــخــملل ةنــــســـحلا تاسرامــــملا مارـــتحا ىلع رهـــسلا –
،ةدوجلا ةبقارم لاجم يف ةلاكولل ةينقتلا حلاصملا

 عم فّيكتملا ةدوجلا ماظن ةنايصو عضو ةدايقو ديدحت –
 ةيقرتو ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةبقارم ةطــشنأ

،مئادلا نيسحتلا ئدابم
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 داوـملا راهـــشإو جـــيورـــتل ةقبـــســـملا صـــيـــخارـــتلا مـــيلــــست –
 اهيلع قداصملا ةيبطلا تامزلتسملاو ةلجسملا ةينالديصلا
،ةحصلا يينهمل ةهجوملا

 ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ راطإ يف تاحارتقا ميدقت –
 تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةربخو ةدوج ةبقارمب ةقلعتملا
،ربخملل ةنسحلا تاسرامملاو ةيبطلا

 ةربخلاو ةبقارملا لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا مييقت –
.اهنع لئاصح دادعإو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم ةربخلاو ةبقارملا ةيريدـم مـضتو

،ةربخلاو ةدوجلا ةبقارمل ةيعرفلا ةيريدملا –

.رباخملا ةدوج نامضل ةيعرفلا ةيريدملا –

 ،ينالديصلا ثحبلاو رباخملا حلاصم ةيريدم ّفلكت : ٠١ ةداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةـيــنالدــيــصلا داوـــملا ةــيــــلاـــعــفو نــمأو ةدوـــــج ةــبــــقارـــم –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

 ةينالديصلا داوملا ةبقارم قرط ىلع ةقداصملاو دادعإ –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

 داوملا ليــهأــتو ةـــبـــقارــملا قرـــط رـــيوــطت يف ةمــــهاـــسملا –
 ىلع ةيــــعـــجرملا داوــــملاو ةـــيـــساــيــقلا داوــملا كســمو ةيـعجرملا
،ينطولا ىوتسملا

 عم نواعتلاب ةينقتلا تايعجرملا دادعإ يف ةكراشملا –
،ديحوتلاو سييقتلا لكايه

 ،ةــــيداــيــــعــلا تاـــساردــلا زاــــجـــنإ تاـبـلط يف يأرــــلا ءادــــــبإ –
،يويحلا ؤفاكتلا تاسارد اميس ال

 ةنسحلا تاسرامملا دعاوقو سيياقملا يف يأرلا ءادبإ –
 يتلا ةيدايعلا تاساردلا ىلع ةقبطملا قرطلاو تاءارجإلاو
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا صخت

 لاجم يف ةمولعم وأ نيوكت وأ ثحب وأ ةسارد لك ءارجإ –
 نمأو ةيلاعفو ةيعون ةيقرت يف ةمهاسملاو ،اهتاصاصتخا
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا

 ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ راطإ يف تاحارتقالا ميدقت –
 تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا نمأو ةيلاعفو ةدوجب ةقلعتملا
،ةيبطلا

،نييدايعلا ءاربخلا ةنجل ةنامأ نامضو قيسنت –

 ثحبلاو ةدوجلا ةبقارم لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا مييقت –
.اهنع لئاصح دادعإو ،ينالديصلا

 عبس ينالديصلا ثحبلاو رباخملا حلاصم ةيريدم مضتو
: حلاصم )7(

،ةينالديصلا داوملل ةيئايزيفلا ءايميكلا ةحلصم –

،ةيبطلا تامزلتسملل ةيئايزيفلا ءايميكلا ةحلصم –

،ةيرهجملا ايجولويبلا ةحلصم –

 ،ةينالديصلا ةينقتلا ةحلصم –

،ةينالديصلا مومسلا ملع ةحلصم –

،ةيعانملا ءايميكلا ةحلصم –

.يويحلا ؤفاكتلاو ةيويحلا ايجولونكتلا ةحلصم –

 ،صوصخلا ىلع ،مالعإلا ةمظنأ ةيرـــيدم ّفلــــكت : ١١ ةداملا
: يتأي امب

 ىدل اهذيفنتو ةنمقرلا ةيجيتارتسا دادعإ يف ةكراشملا –
،ةلاكولا

 لالخ نم مالعإلا ةمظنأ ريوطتو ةنرصع ىلع رهسلا –
،ةيجولونكتلا تاروطتلا رخآ جاردإ

،ةلاكولل يريرقتلا يمالعإلا ماظنلا ذيفنتو ريوطت –

 ةيتامولعملا ةمظنألل ينيبلا ليغشتلاو ماجسنالا نامض –
،ةلاكولل تانايبلا دعاوقو

 دعاوـــــقلاو ســـيــياقــملاو ةيـــجولونـــكــتلا ةظـــقـــيلا ناـــمــــض –
،ةلاكولل ةيتامولعملا نمأ ةيجيتارتساو

 مادختسال ةلاــــكولا لــــكاـــيــهل ةيـــنـــقــتلا ةدعاــــســملا ناـــمـــض –
،ةيمقرلا ايجولونكتلا

،يمالعإ ماظن عضو ىلع رهسلا –

،ةيتامولعملا دراوملا دضاعت ىلع رهسلا –

،ةيتامولعملا ةريظحلا ةنايص نامض –

 تازيهجتلا ءانتقا لاجم يف تاريدقتلا ديدحت يف ةكراشملا –
،ةيتامولعملا ةيكالهتسالا داوملاو

 دادعإو ةلاكولا ةنمقر لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا مييقت –
.اهنع لئاصح

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مالعإلا ةمظنأ ةيريدم مضتو

،مالعإلا ةمظنأ ريوطتو روصتل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةنايصلاو تاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا –

 ،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ةيريدم فــّلـــكــت : ٢١ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةيرشبلا دراوملا نيمثتو ةيمنت ةسايس ذيفنتو ديدحت –
،ةلاكولل

 راسملا ةرادإو ةيرشبلا دراوــــملا رييـــست ميــيقتو ةــــعباـــتم –
،ةلاكولا يمدختسمل ينهملا
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 سيــيــقت يف ،ةيـــنـــعملا لكايــــهلا عـــم لاـــصـــتالاب ،ةكراــــشملا –
،نيمدختسملا تادادعت

 ةبسانم لمع فورظ نامــض هنأـــش نم ءارـــــــجإ يأ ذاــــختا –
،لمعلا تاقالعل لاعفلا رييستلاو

 ىلع نيوكتلا لاجم يف ةـيرــيدـــقتلا تاـــجاــيــتــحالا دـــيدـــحت –
 دادعإو ةلاكولا حلاصم عم نواعتلاب ،يعونلاو يّمكلا ني ديعصلا

،نيوكتلا تاططخم ذيفنتو

 ةيرشبلا دراوملا لاــجــم يف ةذـــخـــتملا تاءارـــجإلا مـــيـــيــــقت –
،اهنع لئاصح ميدقتو

 ةمهاسملاو نواعتلا جمارب ىلع ضوافتلا يف ةكراشملا –
 لاــجــم يف اهــــنم امــيس ال ،ءاـــكرــشلا عـــم عــيراـــشــملا دادــــعإ يف

،نيوكتلا

 مولعلا يف نيصبرتملاو ةبلطلا نيوكت راسم ةعباتم نامض –
.ةيجولويبلاو ةيئاميكلاو ةينالديصلا

 )2( نيتيريدم نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ةيريدم مضتو
: نيتيعرف

،ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملا –

.نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا –

 ىلــع ،ةبـــساــــحملاو ةـــيلاــملا ةـــيرـــــيدــم فّلــــكت : 3١ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

،ةلاكولا زيهجتو ريسل ةمزاللا ةينازيملا تاعقوت دادعإ –

 ديحوت نامـــضو ،ةلاــــكولل ةــيلاـــملا تاداـــمــتعالا رـييــــست –
،تاباسحلا

 عيرشتلل اقبط ةلاكولا تاداريإ صيصختو ليصحت نامض –
،امهب لومعملا ميظنتلاو

 ةيبساحملاو ةيلاملا تايلمعلا عيمج ذيفنتو ةجلاعم –
،ةلاكولل

 ةبساحملاو ةيلاملا لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا مييقت –
.اهنع لئاصح دادعإو

 )2( نيــتــيرـــيدم ةـــبـــــساـــــحملاو ةـــيلاــــــملا ةــيرــــــيدــــم مـــــضـــتو
: نيتيعرف

،ةيلاملل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةبساحملل ةيعرفلا ةيريدملا –

 ىلـع ،ةـــيــتـــســيجوللا لئاـسولا ةـــيرـــيدـــم فّلكت : ٤١ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

 تاــــساردلا دوــــقـــع اــهــنم امـــيـــس ال ،دوقعلا ذيفنتو ةعباــتم –
 تايلمعو مزاّوللا ءانــتقاو لاــمــعألا ذيــفــنتب ةـــصاخلا تامدـــخلاو

،ةلاكولا زيهجت

 ةماعلا لئاسولاو زيهجتلا يف ةلاكولا تاجايتحا ديدحت –
 ،اهتايمكو

 درجلا كسمو تازيهجتلا ةريظح ديدجتو ةنايص نامض –
،اهنأشب

،اهديدجتو تارايسلا ةريظح رييست نامض –

 مالعإلا لــــئاــسو تازــــيــــهــجت ةرــيــظــــح رـــــيـــيــست ناــــمــــض –
،اهديدجتو يلآلا

 ةيتسيجوللا لئاسولا لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا مييقت –
.اهنع لئاصح دادعإو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم ةيتسيجوللا لئاسولا ةيريدم مضتو

،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةنايصلاو تازيهجتلل ةيعرفلا ةيريدملا –

 ءاـــسؤر فرـــط نم ةـــيوهـــجلا تاقـــحلملا ّريـــســـت : ٥١ ةداملا
 ّفلــكــملا رــيزوـــلا نم رارـــق بـــجومب مهــــنـيــيعت مـــتي تاـــقـــحلـــم
.ةلاكولل ماعلا ريدملا نم حارتقاب ،ةينالديصلا ةعانصلاب

 تاقحلملا ميظنت ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا دّدحي
.اهرييستو ةيوهجلا

 ةّيـــــــمــسرلا ةدـــيرـــجلا يف رارــــقلا اذـــه رــــشــنــــي : ٦١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي 82 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 82 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

 دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

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


