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ةّيمظنت ميسارم

 ةنــــجللا رــــيسو مـــيظنتو ءاـــشنإ نـــمضتي ،22٠2 ةنس تـــشغ ٣2 قـفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرـــحم ٥2 يف خّرؤم 2٩2-22 مقر يسائر موـــسرم
 وأ )ةيجولويبلا( ةيجولويرتكبلا ةحلسألا نيزختو جاتنإو ثادحتسا رظح ةيــقافتا ذيفنت ةعباتمب ةـفلكملا ةـــكرتشملا ةيرازولا
................................................................................................................................................................ةحلسألا كلت ريمدتو ةينيسكتلا

ةّيدرف ميسارم


.......................................ةيضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ ١2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــع مّرـــحم ٣2 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم

 ةيشتفملاب شيتفتلاب فــــلكم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةنس تــشغ ١2 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مّرـــحم ٣2 يف خّرؤــم يـــسائر موسرم
......................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

 ديربلا طبض ةطلسل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ ١2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ةينورتكلإلا تالاصتالاو

 ديربلا طبض ةطلسل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ ١2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةينورتكلإلا تالاصتالاو

 ديربلا طبض ةطلس سلجم يف وضع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ ١2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................................................ةينورتكلإلا تالاصتالاو

 ينطولا سلجملاب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ ١2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

 ينطولا سلجملاب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ ١2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

 - نيدهاجملا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..................................................................................................................................................................................................................اقباس

 ضعب يف نيدهاجملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
.........................................................................................................................................................................................................تايالولا

 فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

 مولعلاو قوقحلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................ةليسملا ةعماجب ةيسايسلا

.........................جيريرعوب جرب ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ ١2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................اقباس - ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا

 نارمعلاو نكسلل بدتنم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................راتخم يجاب جربل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا تازيهجتلاو

 يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

 ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................اقباس – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٥٨  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٨٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨
33م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥

..................................ةئيبلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يرحبلا ديصلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو

.....لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ ١2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةددجتملا تاقاطلاو

 يوذو نيدهاجملا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...........................................................................................................................................................................................................قوقحلا

.سادرموب ةيالو يف نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.................١ ةنتاب ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....................تاعماجب تايلك ءادمع نييعت نمضتت ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

.............تليسمسيت ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................................١نارهو ةعماجب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ضعب يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم نييعت نمضتت ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
.........................................................................................................................................................................................................تايالولا

..........ةعانصلا ةرازوب نيريدم تابئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ةريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................................................ترقوت

 ضعب يف تاباغلل نيظفاحم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...........................................................................................................................................................................................................تايالولا

 ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم نييعت نانمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
............................................................................................................................................................................نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

 ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................................................ةعينملا

 ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................................................تارداصلا

 ضعب يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................................................تايالولا

....................لقنلا ةرازوب نيريدم باون نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 لوح مالعإلا زكرمب تاسارد ءاسؤر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................................نييرحبلا ةمالسلاو نمألا

......................نيتيالو يف لقنلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................................لالج دالوأ ةيالو

 نواعتلاو تاعزانملاو ميظنتلا ةريدم  نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................ةحصلا ةرازوب

............................................ةئيبلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

)عبات( سرهف
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ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨٥٨  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥ 4

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ة رازو

........................................نييركسع ةاضــــق ماهـم ءاهنإ نمــــضـــــتــــت ،22٠2 ةنـس تشــــغ 2 قـفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مّرـــحم ٤ يف ةـــخّرؤم تارارــــق

..............................................................نييركسع ةاضق نييعت نمضتت  ،22٠2 ةنـــــس تــــــشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف ةخّرؤم تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 يفيظولا عباطلا تاذ ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،22٠2 ةنس وينوي 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 82يف خرؤم كرتشم يرازورارق
..........................قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ناونعب ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل

ةيلاملا ةرازو


...........................................فودنتب كرامج بتكم ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس ويام ٥١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش ٤١يف خرؤم ررقم

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو


 ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ليكشت نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ ٣2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ١2 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................نونفلاو ةـفاقثلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب

 ةفاقثلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىدل نعطلا ةنجل ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس ليربأ ٣2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ١2 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................................................................................................نونفلاو

 ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ىدل نعطلا ةنجل ةليكشت نمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 8 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 8 يف خّرؤم رارق
...........................................................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا

 ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا يف وضع فالختسا نمضتي ،2202 ةنس ليربأ 32 قفاوملا 3441 ماع ناضمر 22 يف خّرؤم رارق
...........................................................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا

 نارـــهول يوـــهجلا حرـــسملا فينصت ىوـــــعد حـــــتف نـــــمضتي ،22٠2 ةنس وينوي 22 قــــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدــعقلا يذ 22يف خرؤمرارـــــق
......................................................................................................................................................................................."ةلولع رداقلا دبع"

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو


..............................تاباغلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ويلوي ٠2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ١2 يف خرؤم رارق

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو


..................................................ريمعتلا دوقع ةبقارم ناجل ةليكشت ددحي ،22٠2 ةنس ويلوي 2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٣يف خرؤم رارق

لقنلا ةرازو

 ىواعدلا يف لقنلا ريزو ليثمتل تايالولا يف لقنلا يريدم لهؤي ،22٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 8 يف خّرؤم رارق
.................................................................................................................................................................ةلادعلا مامأ ةعوفرملا

ةئيبلا ةرازو

 ةرازوــــل ةـــيزكرملا ةرادإلا مـــــيظنت ددحي ،22٠2 ةنس وــيلوي ١١ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماـع ةــجحلا يذ 2١ يف خرؤـــم كرـــتشم يرازو رارــــق
.......................................................................................................................................................................بتاكم يف ةئيبلا
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٨٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨
5م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥

 ماـــــــع مّرـــــــحم ٥٢ يف خّرؤـــــــم ٢٩٢-٢٢ مــــــــقر يـــــــسائر موــــــسرم
               ءاـــــــشنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تـــشغ ٣٢ قــــــفاوملا ٤٤٤١
 ةـفلكملا ةـــكرتشملا ةـــيرازولا ةنــــجللا رــــيسو مـــيظنتو
 جاــــــــتنإو ثادــــــحتسا رـــــظح ةيـــــقافتا ذــــــيفنت ةــــــعباتمب
 وأ )ةيجولويبلا( ةيجولويرتكبلا ةحلسألا نيزختو
.ةحلسألا كلت ريمدتو ةينيسكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 ١٤١و )٧و ١( ١٩ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 خرؤملا ٠٥٤-٠٠٠2 مــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
 ٠٠٠2 ةنس ربمسيد ٣2 قفاوملا ١2٤١ ماع ناضمر ٧2 يف

 جاتنإو ثادحتسا رظح ةيقافتا ىلإ مامضنالا نمضتملاو
 وأ )ةــــــيجوـــــلوـــــيبلا( ةـــــيجوـــــلوـــيرــــتكبلا ةـــــحلسألا نـــــــيزـــــختو
 وكسومو ندنلب ةمربملا ،ةحلسألا كلت ريمدتو ةينيسكتلا

،2٧٩١ ةنس ليربأ ٠١ يف نطنشاوو

 ٦2 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نـــــمضتملاو ١2٠2 ةــــنس وــــيلوي ٧ قــــفاوملا 2٤٤١ ماــــع ةدــــــــعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

 ةروكذملا ةيقافتالا نم ٤ ةداملا ماكحأب المع :ىلوألا ةّداملا
 ةنجللا ريسو ميظنتو ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ
 ةــــــــيقاـــــــفتا ذــــــــيـــــفنت ةــــــــــــعباـــــــــتمب ةـــــــــــفــلكملا ةـــــــــــكرــــــتشملا ةـــــــيرازوــــــــلا

 ةـــــيجولويرتكبلا ةــــحلسألا نــــيزختو جاــــتنإو ثادــــحتسا رـــــــظح
 ىعدت يتلا ،ةحلسألا كلت ريمدتو ةينيسكتلا وأ )ةيجولويبلا(

.''ةنجللا'' صنلا بلص يف

 عاــــفدلا رـــيزو ىدــــل ةــــعوضوملا ةــنـــجللا فــــلكت :٢ ةّداملا
: يتأي امب اصوصخ ،ينطولا

 عمو ةيقافتالا معد ةدحو عم نواعتلاو لاصتالا نامض –
،ىرخألا فارطألا لودلا

 يونسلا ريرقتلا دادعإل ةيرورضلا تامولعملا عمج نامض –
 ةـيـقاـفـتالا هذـه ماـكــحأ هاجت اــندــلــب تاــمازــتــلا مارــتــحاــب قــلــعــتملا

،ةيقافتالا معد ةدحول اهلاسرإو

 ،ةينعملا ةينطولا تاعاطقلا فلتخم عم قيسنتلاب رهسلا –
،لاجملا اذه يف تانايبلاو تامولعملا لدابت ىلع

 فييكتل ةيرورضلا ريبادتلا لك نأشب تايصوت ميدقت –
 ةيقافتالا ماكحأ عم امهب لومعملا نيينطولا ميظنتلاو عيرشتلا
،ةروكذملا

 ةصتخملا ةينطولا تاطلسلل ةبسانملا تامولعملا ميدقت –
،لاجملا اذه يف رئازجلل ةيلودلا تامازتلالاب عالطضالل

،ةيقافتالا هذه قيبطت راطإ يف اهتربخ لدابت ىلع رهسلا –

 نـــيوكتلا مـــيعدت يف ،يـــنطولا دــــيعصلا ىلــــع ،ةـــــمهاسملا –
،ةيقافتالا هذه قيبطت راطإ يف تاردقلا زيزعتو

 ايجولويبلا ناديمب ةطبترملا فراعملا رييست نامض –
،اهنم ةدافتسالاو

 ئراوطلل ةباجتسالل ينطولا ططخملا رصانع دادعإ –
،ةلصلا تاذ ةيعاطقلا تاططخملا ىلع ءانب ،ةيجولويبلا

 لماوعلا مادــختسا ةبقارم ماــــــــهمب ،ءاـــضتقالا دـــنع ،ماــــيقلا –
،ينطولا ىوتسملا ىلع ايناديم ةيجولويبلا

 تالاجملا يف ةيسيسحتلا ةطشنألا ةيقرت يف ةمهاسملا –
،ةيقافتالاب ةلصلا تاذ

 هذــــه راــــطإ يف يلودـــــلا نواــــعتلا تاــــطاشن يف ةـــــكراشملا –
.ةيقافتالا

 عافدلا ريزو نع لثمم اهسأري يتلا ةنجللا لكشتت :٣ ةّداملا
: ةيتآلا ةينطولا تائيهلاو ةيرازولا رئاودلا يلثمم نم ،ينطولا

: ةيرازولا رئاودلا ناونعب –

،ينطولا عافدلا ةرازو –

،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو –

،لدعلا ةرازو –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو –

،ةعانصلا ةرازو –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو –

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو –

،لقنلا ةرازو –

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو –

،ةحصلا ةرازو –

ةّيميظنت ميسارم
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،ةئيبلا ةرازو –
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو –
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو –

: ةينطولا تائيهلا ناونعب –

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا –

،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا –

،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا –

،يلخادلا نمألل ةماعلا ةيريدملا –

،ايجولونكتويبلا يف ثحبلا زكرم –

.رئازجلاب روتساب دهعم –

 ريزو نـــم رارــــق بـــجومب ةنــــجللا ءاــــضعأ نّـيـــــعي :٤ ةّداملا
 نومتني يتلا تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ينطولا عافدلا
.ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل ،اهيلإ

.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

 فلختسي ،ةنجللا ءاضعأ دحأل مئاد عنام لوصح ةلاح يف
.اهسفن لاكشألا بسح ةيقبتملا ةدملل ديدج وضعب

 اهلاغشأ يف كرشت وأ نيعتست نأ ةنجللا  نكمي :٥ ةّداملا
 نأ هنأش نم ةءافك يذ يونعم وأ يعيبط رخآ صخش يأ
.كلذ يف اهديفيو اهلاغشأ يف مهاسي

 يف تارم )٣( ثالث ،ةيداع ةرود يف ،ةنجللا  عمتجت :٦ ةّداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يفو ،ةنسلا

 ريزو ىلإ اريرقت ،ةرود لك ماتخ يف ،ةنجللا سيئر لسري
.اهلاغشأ جئاتن لوح ينطولا عافدلا

 يذيفنت نيمأ اهريدي ةيذيفنت ةنامأب ةنجللا دّوزت :٧ ةّداملا
 عافدلا ريزو نم حارتقا ىلع ءانب يسائر موسرم بجومب نّـيعي
.ينطولا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

: يتأي ام ،اصوصخ ،ةيذيفنتلا ةنامألا ىلوتت :٨ ةّداملا

،ةنجللا تاعامتجا لامعأ لودج ريضحت –

 ىلإ هميدقتو ةنجللا تاطاشن نع يونسلا ريرقتلا دادعإ –
،ةنجللا سيئر

،ةنجللا لمع ططخو تارارق ذيفنت ىلع رهسلا –

 ىلإ اهميدقتو ةنجللا تاطاشن نـع ةـــيرود رـــيراقت دادــــعإ –
،ةنجللا سيئر

 ءادأ نيــسحت اــهنأش نـــم يتلا تاـــحارتقالا لـــــك رـــــيضحت –
،ةنجللا سيئر ىلإ اهميدقتو ،ةنجللا لمع

 تاذ تاطاشنلا عـيمج قـيـــسنتو رــــيضحت يف ةـــــكراشملا –
.ةيقافتالا ذيفنتب ةلصلا

 ةيذيفنتلا ةنامألا ريس تايفيكو ميظنت ددحي :٩ ةّداملا
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب

 يف هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجللا دعت :٠١ ةّداملا
.اهل عامتجا لوأ

 ريسل ةمزاللا ةيلاملا تادامتعالا صيصخت متي :١١ ةّداملا
.ينطولا عافدلا ةرازو ةينازيم مساب لجستو ،ةنجللا لمع

 ،موــسرملا اذــــه ماـــكحأ قــــيبطت تاــــيفيك ددـــــحت :٢١ ةّداملا
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع

 ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــسرــــملا اذـــه رــــشنــي : ٣١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 تشغ ٣2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٥2 يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع 

 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــع مّرـــحم ٣٢ يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
.ةيضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ١٢

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ،22٠2 ةــــــنس وـــــــــــينوي ١2 نــــم ءادـــــتبا ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس تــــشغ ١2
 بـــــــــــبسب ،ةــــــــيضاــــق اــــــهـــــتفصب ،شاــــــــشر حاـــــــبص ةّديـــــــسلا ماــــــــهـــــم
.ةاـــــــــفولا

 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مّرـــحم ٣٢ يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم
 فــــلكم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تـــــشغ ١٢
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب شيتفتلاب

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماــع مّرـــحم ٣2 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب

 ،دهاز زرحم دّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تـشغ ١2 قــفاوملا
 ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب شيتفتلاب افلكم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا

ةّيدرف ميسارم
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 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــع مّرحـــم ٣٢ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
 رـــيدملا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس تـــشغ ١٢
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسل ماعلا

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 باهولا دبع دّيسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ ١2 قفاوملا
 دـــــيربلا طــــبض ةـــطلسل اــــماع ارــــيدم هـــــتفصب ،فــــيطللا دـــــبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو

–––––––––––★–––––––––––
 قـفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مّرحـــم ٣٢ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم

 ماـــعلا رـــيدملا نييــــعت نمـــضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تــــشغ ١٢
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسل

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،سيمخ دمـحم ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ ١2 قفاوملا
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسل اماع اريدم

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 سلجم يف وضع نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ١٢
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 باـــــهولا دـــبع دــــيسلا نّيـــــعي ،22٠2 ةــــنس تــــشغ ١2 قـــــفاوملا
 تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس سلجم يف اوضع ،فيطللا دبع
.ةينورتكلإلا

–––––––––––★–––––––––––
 ١٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 سلجملاب ريدم بئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 ،يلولج ماشه ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ ١2 قفاوملا
 يــــــنطولا ســـــلجملاب ةـــــيتامولعملا ةــــــموظنملل رــــــيدم بـــــئان
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣٢ يف خّرؤم يسائر موسرم

 تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ١٢
 يـــــعاـــــمتجالاو يداـــــــصتقالا يــــنطوــــــــــلا ســــــلجملاب
.يئيبلاو

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

 يداهلا دمـحم ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ ١2 قفاوملا
 سلجملاب  طبضلاو ةمكوحلا مسقب تاساردلل اسيئر ،تاديمح
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

 ٤٤٤١ ماــــع مّرــــحم ٠٢ يف ناـــــخّرؤم نايذـــيفنت ناموــــــسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تــشغ ٨١ قــــفاوملا
.اقباس - نيدهاجملا ةرازوب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نيتديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 8١
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،اقباس - نيدهاجملا ةرازوب

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم اهتفصب ،راون نب ةحيلص –

 يخـيراـتـلا ثحـبـلـل رـيدـم ةـبـئاـن اـهــتــفصب ،يتــيزــم ةرــيــخ –
.ةيفحتملا تاطاشنلا ةعباتمو

––––––––––––––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اهتفصب ،يدبع ةريصن ةديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 8١
 - نيدهاجملا ةرازوب فيشرألاو قيثوتلاو ميظنتلل ريدم ةبئان

.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
 نـــيريدم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتت ،٢٢٠٢ ةـــنس تــــشغ ٨١
.تايالولا ضعب يف نيدهاجملل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هتفصب ،يدرك دمحأ ديس ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 8١
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلقرو ةيالو يف نيدهاجملل اريدم

––––––––––––––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اهتفصب ،ةلابردوب ةزياف ةديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 8١
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،سادرموب ةيالو يف نيدهاجملل ةريدم

––––––––––––––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هتفصب ،يخيرش ديعسلا ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 8١
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلشنخ ةيالو يف نيدهاجملل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نــيريدم ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تــــشغ ٢٢
.نيتيالو يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نيديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا
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 يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: نيتيتآلا نيتيالولا

،ةياجب ةيالو يف ،يرهوج مالعوب –

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،ريقف جاحلا –

–––––––––––★–––––––––––

 قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع مّرحــم ٤٢ يف خّرؤـــم يذــــيفنت موــــسرم
 ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢٢
.ةليسملا ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يرضخ ةزمح ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا

 ةـعـماـجـب ةـيساـيسلا موـلـعـلاو قوـقحلا ةـيـلـكـل ادـيـمـع هـتــفصب
.هبلط ىلع ءانب ،ةليسملا

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةـــعماجب ماـــهم ءاهـــنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس تـــــشغ ٢٢
.جيريرعوب جرب

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيديسلاو نيتديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا
: جيريرعوب جرب ةعماجب ،مهؤامسأ ةيتآلا

 نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان هتفصب ،يروطاص يدوجلا –
 يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا

،هبلط ىلع ءانب ،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو

 تاقالعلاب ةفلكم ،ريدم ةبئان اهتفصب ،جرف نب ةنيوز –
 ،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا

،اهبلط ىلع ءانب

،ةماع ةنيمأ اهتفصب ،يواوز ةياب –

 ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،يركنز دوليم –
.رييستلا مولعو ةيراجتلاو

–––––––––––★–––––––––––

 ١٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةماعلا

.اقباس - ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هتفصب ،سيمخ دمـحم ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ ١2

 ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم
 ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

 ٢٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بدتنم رـــيدم ماــــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةنـــــس تـــــشغ
 ةعطاقملاب ةيمومعلا تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل
.راتخم يجاب جربل ةيرادإلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 هتفصب ،ينموق ينموق ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس تشغ 22
 ةعطاقملاب ةيمومعلا تازيهجتلاو نارمعلاو نكسلل ابدتنم اريدم
.راتخم يجاب جربل ةيرادإلا

–––––––––––★–––––––––––

 قـــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع مّرـــحم ٠٢ يف خّرؤـــم يذيـــفنت موــــسرم
 نــــيريدم ماــــهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةنــــس تشــــــغ ٨١
.تايالولا ضعب يف ةيمومعلا لاغشألل

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةـــــيتآلا ةداـــسلا ماـــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــنس تــــــــشغ 8١ قــــفاوملا
 تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،فلشلا ةيالو يف ،لاله دـمحم –

،ناسملت ةيالو يف ،عجار دـمحم –

،وزو يزيت ةيالو يف ،يحبار ليعامس –

.فودنت ةيالو يف ،يواز زيزعلا دبع –

–––––––––––★–––––––––––

 ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدم ةبئان ماــهم ءاـــهنإ نــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس تـــشغ
 – تاـــيفشتسملا حالــــصإو ناــــكسلاو ةــــحصلا ةرازوـــــب

.اقباس

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةـــيدعس ةّديـــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،22٠2 ةــــــنس تـــــشغ 8١ قـــــفاوملا
 ةرازوب ةينوناقلا تاساردلل ريدم ةبئان اهتفصب ،حالوصا
 اهفيلكتل ،اقباس – تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

.ىرخأ ةفيظوب



٨٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨
9م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرـــحم ٤٢ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــــــسرم
 ةرازوـــــب ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس تــــــشغ ٢٢
.ةئيبلا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يـــتآلا نــــيدّيسلا ماهــــم ىـــــهنت ،22٠2 ةنس تـــشغ 22 قــــفاوملا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل ،ةئيبلا ةرازوب امهمسا

،اشتفم هتفصب ،نانرق نب دلاخ –

 بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،ةبغز نب نيدلا زع –
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢٢
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،سونه ىليل ةّديسلا ماهم ىـهنت ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا

 ةرازوب ةينهملاو ةيعامتجالا ةيقرتلل ريدم ةبئان اهتفصب
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ١٢

.لوألا ريزولا حلاصمب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٣2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 تاساردلل اريدم ،دهاز زرحم ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ ١2

.لوألا ريزولا حلاصمب

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــيدم بـــئان نييــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تــــشغ ٨١
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،فـــــساي لــــيبن ّديــــسلا ّنيـــــعي ،22٠2 ةــــنس تـــــشغ 8١ قـــــفاوملا

 يوقاطلا لاقتنالا ةرازوـــب لئاــــسولاو ةـــينازيملل رــــيدم بــــئان
.ةددجتملا تاقاطلاو

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ةرازوــــــــب نييـــــعتلا ناـــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس تـــــــــــشغ ٨١
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا دّيسلاو ناتدّيسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا
: قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ،مهؤامسأ

،تاساردلل ةريدم ،راون نب ةحيلص –

،طيشنتلاو هيجوتلل ريدم ةبئان ،يتيزم ةريخ –

.فيشرألاو ةيقاطبلل ريدم بئان ،يدرك دمحأ ديس –

––––––––––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

: قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

،ةشتفم ،يدبع ةريصن –

 تاـعزاـنملاو مـيـظـنـتـلـل رـيدـم ةـبـئاـن ،ةـلاـبردوـب ةزــياــف –
.قيثوتلاو

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١

.سادرموب ةيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يخيرش ديعسلا دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

.سادرموب ةيالو يف نيدهاجملل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رـــيدم بـــئان نييـــــعت نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس تــــــشغ ٨١
.١ ةنتاب ةعماجب

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،هـللا باج نيسي دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

 ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب ًافلكم ريدم بئان
 دـعـب اـمـيـف يلاـعـلا نـيوـكـتـلا اذـكو يمــلــعــلا ثحــبــلاو يعــماجلا
.١ ةنتاب ةعماجب جردتلا
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
 تايلك ءادمع نييعت نمضتت ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١
.تاعماجب

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،زيزعوب دمحأ دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

.١ رئازجلا ةعماجب مولعلا ةيلكل اديمع
––––––––––––––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

: فلشلا ةعماجب نيتيلكل نيديمع

،ةيرامعملاو ةيندملا ةسدنهلا ةيلك ،يرون ديعس –

.ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ،ةراقب نيمألا دـمحم –
––––––––––––––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ةداوزوب بيبح دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

.ركسعم ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلكلً اديمع
––––––––––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

: سابعلب يديس ةعماجب نيتيلكل نيديمع

،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ،رمحألا ةداق –

.ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ،يديزوب يلع دـمحم –

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١

.تليسمسيت ةعماجل

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يتاوت رصانلا ديسلا نيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا
. تليسمسيت ةعماجل اماع انيمأ

–––––––––––★–––––––––––

 ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.١نارهو ةعماجب نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 امهامسا يتآلا ناديسلا نيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

: ١ نارهو ةعماجب

،اماع انيمأ ،ةنيمي نب زيزع دمـحـم –

 يلاعلا نيوكتلاب افلكم ريدم بئان ،يوارحص قيفوت –
 اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف

.جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
 بابشلل نيريدم نييعت نمضتت ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١
.تايالولا ضعب يف ةضايرلاو

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يراصنل ىسيع ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

. فودنت ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم

–––––––––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يوالعم دمـحم ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم

–––––––––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اريدم ،هكب رهزألا ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا
.ةماعنلا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم تابئان نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١
.ةعانصلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نهؤامسأ ةيتآلا تاديسلا نيعت ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

: ةعانصلا ةرازوب نيريدم تابئان

 ةيمومعلا تاسسؤملا قيقدتل ريدم ةبئان ،شومح ةجيدخ –
،ةيعانصلا ةيداصتقالا

،فارشتسالل ريدم ةبئان ،ساسع ةظيفح –

.يئانثلا نواعتلل ريدم ةبئان ،ينارغزم لامأ –

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 حلاصملا ةريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١
.ترقوت ةيالو يف ةيحالفلا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ضيبل نانح ةديسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

.ترقوت ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملل ةريدم
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نيــــــــظفاحم نييـــــعت ناـــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــــنس تــــــشغ ٨١
.تايالولا ضعب يف تاباغلل

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف تاباغلل نيظفاحم

،ةليم ةيالو يف ،ةريدس نب دمحأ –

،تنشومت نيع ةيالو يف ،يدبع ىسيع قيفش دمحأ –

.نازيلغ ةيالو يف ،يكرابم نيسح –

–––––––––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يديزوب رهزل ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

.راتخم يجاب جرب ةيالو يف تاباغلل اظفاحم

–––––––––––★–––––––––––

 ٤٤٤١ ماــــــع مّرــــحم ٠٢ يف ناــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناــــموسرم
 نييــــعت ناــــنمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تـــــشغ ٨١ قـــــــفاوــــملا

 يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم
.نيتيالو

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ثارح ردنكسا ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

.ةلشنخ ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم

–––––––––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يدولوم يلاليج ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

.تناج ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

 ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ
.ةعينملا ةيالو يف ةيمومعلا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،تاكرب زيزعلا دبع ديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

.ةعينملا ةيالو يف ةيمومعلا  تازيهجتلل اريدم

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــــيدم بــــئان نييــــعت نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس تـــــشغ ٨١
.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،ملاسوب داؤف ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

.تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 لاغشألل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١
.تايالولا ضعب يف ةيمومعلا

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم

،فلشلا ةيالو يف ،عجار دــمحم –

،ةسبت ةيالو يف ،ديص رضخل –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،لاله دمـحـم –

،فودنت ةيالو يف ،مساقلب ميركلا دبع –

،ةزابيت ةيالو يف ،يحبار ليعامس –

.ةماعنلا ةيالو يف ،يواز زيزعلا دبع –

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم باون نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١
.لقنلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو تاديسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا
: لقنلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ

،فيشرألاو قئاثولل ريدم ةبئان ،ةديصعوب ةليضف –

،ميظنتلاو ةنمقرلل ريدم ةبئان ،قيدص تيأ ةايح –

،ةيئانيملا تاطاشنلل ريدم ةبئان ،يباع ةدجام –

،طيطختلل ريدم بئان ،تنومڤت ديجملا دبع –

،يئانثلا نواعتلل ريدم بئان ،يملاس دّمـحم –

،فارشتسالل ريدم بئان ،حبيور سايلإ –

 ةيمومعلا كالمألا ريوطتو رييستل ريدم بئان ،يدومح دارم –
،ةيئانيملا

 تاطاشنلاو يرحبلا لقنلل ريدم بئان ،رودق يس لامك –
،ةدعاسملا

.ةيتسيجولل ريدم بئان ،ريبك ريمس –
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 تاسارد ءاسؤر نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١

.نييرحبلا ةمالسلاو نمألا لوح مالعإلا زكرمب

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماـــع مّرـــحــــم ٠2 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
  ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

: نييرحبلا ةمالسلاو نمألا لوح  مالعإلا زكرمب تاسارد ءاسؤر

،حبار ميهارب نايفس –

،ةبورخوب قحلا دبع –

.يلع نب دلاخ –

–––––––––––★–––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرــحم ٠٢ يف خّرؤـــم يذيـــفنت موــــسرم
 لقنلل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١

.نيتيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف لقنلل نيريدم

،ضيبلا ةيالو يف ،فيض ىلع –

.سارهأ قوس ةيالو يف ،ماعوب نيمأ –

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةحايسلا ريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١
.لالج دالوأ ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،طيرشوب ىسوم ديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا
.لالج دالوأ ةيالو يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل  اريدم

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ميظنتلا ةريدم  نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٨١
.ةحصلا ةرازوب نواعتلاو تاعزانملاو

––––––––––––
 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٠2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،حالوصا ةيدعس ةديسلا نّيعت ،22٠2 ةنس تشغ 8١ قفاوملا
.ةحصلا ةرازوب نواعتلاو تاعزانملاو ميظنتلل ةريدم

–––––––––––★–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.ةئيبلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس تشغ ٢٢
––––––––––––

 ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ناديسلا نّيعي ،22٠2 ةنس تشغ 22 قفاوملا

: ةئيبلا ةرازوب
 ،صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب اـفـلــكــم ،ةــبــغز نــب نــيدــلا زــع –

،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا لوؤسم
.ةماعلا ةرادإلل اريدم ،نانرق نب دلاخ –

ينطولا عافدلا ة رازو


 تــــــشــــغ ٢ قـفاوملا ٤٤٤١ ماـــع مّرـــحم ٤ يف ةـــخّرؤم تارارــــق
.نييركسع ةاــــضــــق ماهــــم ءاهــــنإ نمــــضـــــتــــت ،٢٢٠٢ ةنـــــس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تـشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب

 ّديسلا ماهم ،22٠2 ةنس ويلوي ٥١ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنـــــس
 ىدــــــل ماـــهتالا ةـــفرغل ايرـــكسع اـــيضاق هــــتفصب ،ةـــــفارز يـــــشايعلا

 ةـــــــيركسعلا ةـــــيحانلا / نارــــهوب يرــــكسعلا فاـــنئتسالا ســـلجم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ةيناثلا

 تــشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 ّديسلا ماهم ،22٠2 ةنس ويلوي ٥١ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنـــــس
 سلجم ىدل ماهتالا ةفرغل ايركسع ايضاق هتفصب ،لازور دـمحم
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا

 تــشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 ّديسلا ماهم ،22٠2 ةنس ويلوي ٥١ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنـــــس
 ةمكحملا ىدل يركسع قيقحت يضاق هتفصب ،اباب سارعلوب
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا /ةلقروب ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تــشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 ّديسلا ماهم ،22٠2 ةنس ويلوي ٥١ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنـــــس
 ىدل ةيروهمجلل يركسعلا ليكولل ابئان هتفصب ،يوارد ديشر
.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا /ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تــشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 ماهم ،22٠2 ةنس ويلوي ٥١ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنـــــس

 يرــــكسعلا لــــيكولل اــــبئان هـــتفصب ،ةدــــيوب فــــسوي دّيــــسلا
 ةيحانلا /تــسغنماتب ةـــيركسعلا ةـــمكحملا ىدــــل ةــــيروهمجلل
.ةسداسلا ةيركسعلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



٨٥  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٨
13م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٥

 تــشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 ّديسلا ماهم ،22٠2 ةنس ويلوي ٥١ نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةنـــــس
 ةـمكحملا ىدـــل يرـــكسع قـيقحت يــضاق هـــتفصب ،فالـــخ يزوف
.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا /ةنيطنسقب ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تــــــشــــغ ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع مّرحم ٤ يف ةخّرؤم تارارق
.نييركسع ةاضق نييعت نمضتت  ،٢٢٠٢ ةنـــــس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تــشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 ةفرغل ايركسع ايضاق ،ولامأ نيسح ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنـــــس

 ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ماهتالا
.22٠2 ةنس ويلوي ٦١ نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تــشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 يركسع قيقحت يضاق ،اباب سارعلوب ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنـــــس

 ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل
.22٠2 ةنس ويلوي ٦١ نم ءادتبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تـــشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 يركسع قيقحت يضاق ،فالخ يزوف ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنـــــس

 ،ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا / راشبب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل
.22٠2 ةنس ويلوي ٦١ نم ءادتبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 ةفرغل ايركسع ايضاق ،ةديوب فسوي ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنـــــس

 ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ماهتالا
.22٠2 ةنس ويلوي ٦١ نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 قيقحت يضاق ،اشاب يدمح قيفوت دّيسلا نّيعي ،22٠2 ةنـــــس
 ةيركسعلا ةيحانلا /ةلقروب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل يركسع
.22٠2 ةنس ويلوي ٦١ نم ءادتبا ،ةعبارلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تـــشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 يركسعلا ليكولل ابئان ،ةفارز يشايعلا ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنـــــس

 ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةيروهمجلل
.22٠2 ةنس ويلوي ٦١ نم ءادتبا ،ةسماخلا ةيركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 قيقحت يضاق ،يروـــصنم يناـــجـــيت ّديسلا ّنيــــعي ،22٠2 ةنــــــس
 ةـــــيحاــــنلا / ةــــنيطنسقب ةــــيركــــسعلا ةــــمـــــكحملا ىدــــل يرـــــــكسع
.22٠2 ةنس ويلوي ٦١ نم ءادتبا ،ةسماخلا ةيركسعلا

 تـشــــغ 2 قفاوملا ٤٤٤١ ماع مرحم ٤ يف خّرؤم رارق بجومب
 يركسعلا ليكولل ابئان ،يوارد ديشر ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنـــــس

 ةيحانلا / تسغنماتب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةيروهمجلل
.22٠2 ةنس ويلوي ٦١ نم ءادتبا ،ةسداسلا ةيركسعلا



 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٨٢يف خرؤم كرتشم يرازورارق
 بصانملا ددع ددحي ،٢٢٠٢ ةنس وينوي ٨٢ قفاوملا
 نيمتنملا نيفظوملل يفيظولا عباطلا تاذ ايلعلا
 تارادإلاو تاــــــــــــسسؤــــــــملا يف ةــــــــــــــكرــــــــــــتشملا كالـــــــــــــسألل
 يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ناونعب ةيمومعلا
.قرطلا

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
،ةيلاملا ريزوو
 ٧١ يف خرؤملا ٧٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

 ددحي يذلا ٧٠٠2 ةنس ربمتبس ٩2 قفاوملا 82٤١ ماع ناضمر
 ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

،لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
 ٩١ يف خرؤـــــملا ٥٧2-١2 مـــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو –

 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

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

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص
 ١١ يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 نوناقلا نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني ٩١ قفاوملا ٩2٤١ ماع مرحم
 يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا
 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

،هنم 2٧١و ٣٣١و 8٩و ٦٧
 ٥ يف خرؤملا ٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا ٤١٠2 ةنس ويلوي ٣ قفاوملا ٥٣٤١ ماع ناضمر
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 ٤١ يف خرؤملا ١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذـــــلا 8١٠2 ةـــنس رــــبمسيد 22 قـــــفاوملا ٠٤٤١ ماــــع يــــناثلا عـــــيبر
 ةئيهتلاو ةيلحملا تاــــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددـــــحي
،ةينارمعلا

 يف خرؤملا ٣٠٣-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٩١٠2 ةنس ربمفون ٠١ قفاوملا ١٤٤١  ماع لوألا عيبر ٣١
 اهماهمو قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ةعيبط ددحي
،اهريسو اهميظنتو
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: يتأي ام نورّرقي
 قفاوملا ٩2٤١ ماع مرحم ١١ يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 2٧١و ٣٣١و 8٩و ٦٧ داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

 ناونعب ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،هالعأ روكذملاو 8٠٠2 ةنس رياني ٩١
: يتآلا لودجلل اقفو ،قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا

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

 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماـع ةدعقلا يذ 82 يف رئازــجلاب رّرح
.22٠2 ةنس وينوي

ددعلاايلعلا بصانملابعُّشلا

ةماعلا ةرادإلا

ةيروفلا ةمجرتلا - ةمجرتلا

يلآلا مالعإلا



تايئاصحإلا

ةيزكرملا ةرادإلا يف عورشمبو تاساردلاب فلكم

ةيروفلا ةمجرتلا - ةمجرتلا جماربب فلكم

تايطعملا دعاوق لوؤسم

ةكبشلا لوؤسم

ةيتامولعملا تاموظنملا لوؤسم

ةيئاصحإلا جماربلاب فلكم

٣

١

١

١

١

١

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو نع
ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربإ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ةرازو


 ةنس ويام ٥١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش ٤١يف خرؤمرّرقم
.فودنتب كرامج بتكم ثادحإ نمضتي ،٢٢٠٢

––––––––––

،كرامجلل ماعلا ريدملا ّنإ

 ماع نابعش ٦2 يف خرؤملا ٧٠-٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ،كرامجلا نوناق نمضتملاو ٩٧٩١ ةنس ويلوي ١2 قفاوملا ٩٩٣١
،هنم 2٣ ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤملا ١2٤-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ١١٠2 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا ٣٣٤١ ماع مرحم ٣١
،اهريسو كرامجلل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت

 ىدامج ٥2 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 ددــــحي يذــــلا 2١٠2 ةـــنس لــــيربأ ٧١ قــــفاوملا ٣٣٤١ ماــــع ىلوألا
 تايشتفمو كرامجلل ةيوهجلا تايريدملل ةيرادإلا تاّرقملا
،يميلقإلا اهصاصتخا ساسأ ىلع اهل ةعباتلا ماسقألا

 قفاوملا ١١٤١ ماع مرحم ٦2 يف خرؤملا رّرقملا ىضتقمبو –
 ،كرامجلا تاضابق فينصت نمضتملاو ١٩٩١ ةنس تشغ ٧
،ممتملاو لدعملا

 ٩١ قفاوملا ٠2٤١ ماع لاوش ٣١ يف خرؤملا رّرقملا ىضتقمبو –
،ممتملاو لدــــعملا ،كراــــمجلا بتاكمب قـــــلعتملاو ٠٠٠2 ةنس رياني

: يتأي ام رّرقي
 كراـــــــمجلل ماــــسقألا ةـــــــيشتفم ىدــــــل ثدـــــحي : ىلوألا ةداملا

 ديهشلا" ىعدي كرامج بتكم ،٥٧ ةيرتموليكلا ةطقنلاب ،فودنتب
.2/٧٣-2٠٠ يبساحملا زمرلا ،"ديعلوب نب ىفطصم

 ةداـــــــملا يف هــــيلع صوــــصنملا بـــــتكملا فــــنصي : ٢ ةداملا
 يتلا لماكلا صاصتخالا تاذ بتاكملا ةئف نمض ،هالعأ ىلوألا

 ةمظنألا لك تحت عئاضبلا لكب حيرصتلا اهيف ىرجي نأ نكمي
 صاصتخالل ةّديقملا ماكحألا قيبطت ةلاح يف ادع ام ،ةيكرمجلا
 ٠2٤١ ماع لاّوش ٣١ يف خرؤملا رّرقملا نم ١١ ةداملا يف ةدراولا
.هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠٠٠2 ةنس رياني ٩١ قفاوملا

 بتكملا اذهب ةطبترملا كرامجلا ةضابق فينصت : ٣ ةداملا
.ةيناثلا ةئفلا يف

 خرؤملا ررقملاب ةقحلملا ةمئاقلا يلاتلاب ممتت : ٤ ةداملا
 لدعملا ،٠٠٠2 ةنس رياني ٩١ قفاوملا ٠2٤١ ماع لاّوش ٣١ يف

.هالعأ روكذملاو ممتملاو
 خرؤملا رّرقملاب ةقحلملا ةمئاقلا يلاتلاب ممتت : ٥ ةداملا
 لدعملا ،١٩٩١ ةـــنس تــــشغ ٧ قــــفاوملا ١١٤١ ماــــع مرــــحم ٦2 يف

.هالعأ روكذملاو ممتملاو
 ،هالعأ ثدحملا كرامجلا بتكم حتف خيرات ددحي : ٦ ةداملا

.كرامجلل ماعلا ريدملا نع رداص رّرقم بجومب
 سيئرو راشبب كرامجلل يوهجلا ريدملا ّفلكي : ٧ ةداملا

 ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،فودنتب كرامجلل ماسقألا ةيشتفم
 ةّيروــهــمــجلل ّةيمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف رـــشـــني يذلا رّرقــــملا اذــــه
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ويام ٥١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع لاّوش ٤١يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يدلاخ نيدلا رون
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نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ليكشت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ليربأ ٣٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ١٢ يف خّرؤم رارق
.نونفلاو ةـفاقثلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا لكشتت ،22٠2 ةنس ليربأ ٣2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ١2 يف خّرؤم رارق بجومب
: يتآلا لودـجلل اقبط ،تاونس )٣( ثالث ةدمل ،نونفلاو ةفاـقثلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا

كالسألامقرلا

نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا













١





















٢

: ىلوألا ةنجّللا
،يفاقثلا ثارتلا وشتفم –
 قــــئاثوـــــلاو تاـــــبتكملا وـــــشتفم –
،تاظوفحملاو
،نوينفلاو نويفاقثلا نوشتفملا –
،يفاقثلا ثارتلا وظفاحم –
 قـئاــثوــلاو تاــبــتــكملا وــظــفاــحــم –
،تاظوفحملاو
،نوممرملا  –
 ءاـنـمأ نوـيـقـئاـثوـلاو نوـيـبـتــكملا –

،تاظوفحملا
،نويفاقثلا نوراشتسملا –
،مالفألا وممرمو وظفاحم –
،نويرامعملا نوسدنهملا –
.نويئامنيسلا نوشتفملا –

: ٢ ةنجّللا
،نوفرصتملا –
،ةمجارتلا – نومجرتملا –
،تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا –
،يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا –
،تايئاصحإلا يف نوسدنهملا –
،فرصتم ودعاسم –
 ءاـــــنمأ نييــــــــقئاثوـــــــلا ودـــــعاـــــسم –

،تاظوفحملا
 مالـــــعإلا يف نيـــسدنهملا ودــــعاسم –

،يلآلا
 يف نيـــــــــــسدــــــــنــــهــــــملا ودــــــــــــعاـــــــسم –

.تايئاصحإلا









 يناحرف نيسايل






 دايع بنيز




 بوكرك ايسأ 
















 فوؤرلا دبع 
 ناوص


 يدامح زانش
 فراش


 يكم ناسح









يتوريس ةيضار






 ةفيشح ةيمس




يواوض ةكيلم
















 لاحر رمع




 ةديبعوب ريمس




 طانب ناوضر









 ظيفحلا دبع
)اسيئر( تاحرف





 غاروز ةيروص 




زوزع ةنهل
















 ظيفحلا دبع
)اسيئر( تاحرف



 غاروز ةيروص 




 ماسح بنيز









 ءارهزلا ةمطاف
 يواطوب





 روشاع نب ديشر




سيرد نتاف 
















 ةرهش نب دمحم




  نامور لاون




 يديعلب ناميإ
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)عبات( لودجلا

كالسألامقرلا

نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا













٣





















٤













٥

: ٣ ةنجّللا
،ةرادإلا وقحلم –
،ةرادإلا ناوعأ –
،نويرادإلا نوبساحملا –
 يلآلا مالــــــــعإلا يف نوـــــــيــــنـــــقـــــتـــــلا –

،تايئاصحإلاو
،ميمرتلا وينقت –
،يفاقثلا ثارتلا يف نوينقتلا –
،نويفاقثلا نوطشنملا –
 نوـــــــــيــــنــــقــــتــــلا نودـــــــــــعاـــــســـــمـــلا –

 تالصاوملا يف نوصصخــــــــــــــــــــــــــــــــتملا
،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا

 يف يــــــنقتلا لالــــــغتسالا ناوــــعأ –
 ةـــــيكلساللاو ةــــــيكلسلا تالـــــصاوملا
.ةينطولا

: ٤ ةنجّللا
،باّتكلا –
 قـئاـثوـلا يف نوــيــنــقــتــلا ناوعألا –

،تاظوفحملاو
 نويـنـقـتـلا ناوعألاو نوــــنواــــعملا –
،تايئاصحإلاو يلآلا مالعإلا يف
 ظـــــــــفـــحلل نوــــــــيـــنقتلا ناوــــــــــعألا –

،ةبقارملاو ةسارحلاو
 قـــــــئاثوــــلاو تاـــــــبتـــــكملا وـــــــينقت –

،تاظوفحملاو
 يفاــــــــــقثلا طـــــــيشنتلا ودــــــــعاسم –

،ينفلاو
.مالفألا وضراع –

: ٥ ةنجّللا
،نوينهملا لامعلا –
،تارايسلا وقئاس –
.باّجحلا –









يحتف
 يواللا دبع





 لادقم ةديمح




ةقوق نيساي
















 يرومح ىليل




 شوريمع نب حتاف




 يليضوف لامج






 ديدحم رامع

ةوارور داؤف

حابصم يلع ديس









 يتباث زيزع






 دوفنك ةرون




يسنوي ةريخ
















 فيض ةرون




       ةبتع ةملس
ةبتع نب



وفاص ةرهزلا






يملعلا دـمحم

 فاصر دـمحم

حضاو نب نامقل









 ظيفحلا دبع
)اسيئر( تاحرف





 غاروز ةيروص 




ماسح بنيز
















 ظيفحلا دبع
)اسيئر( تاحرف



 غاروز ةيروص 




 ماسح بنيز






 ظيفحلا دبع
)اسيئر( تاحرف
 غاروز ةيروص 

 ماسح بنيز









 ةرهش نب دـمحم






  نامور لاون




يديعلب ناميإ
















 ةرهش نب دـمحم




  نامور لاون




يديعلب ناميإ






 ةرهش نب دـمحم

  نامور لاون

يديعلب ناميإ

 ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت ديدجت نمضتملاو 8١٠2 ةنس ليربأ 2 قفاوملا ٩٣٤١ ماع بجر ٥١ يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
.ةفاقثلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا
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 كالـــــــسألل نيــــــمتنملا نيـــــفظوملاب صاـــــخلا يـــــساسألا نوــــــناقلا
 ةــــيـــكلساللاو ةــــــيكلسلا تالـــــصاوملاب ةــــــفلكملا ةرادإلاب ةــــــصاخلا
،ةينطولا

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

 قفاوملا ٩2٤١ ماع لاوش 8 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
 نــــــــعطلا ةــــــنجل ءاــــــشنإ نـــــــمضتملاو 8٠٠2 ةـــــــــنس رــــــــبوتكأ 8
 ةرازو يف ةـــــيزـــــــكرـــــملا ةرادإلا يـــــــفظوم كالــــــسأب ةــــــصتخملا
 ،ةفاقثلا

: يتأي ام ررقت

 ةيزكرملا ةرادإلا ىدل نعطلا ةنجل أشنت : ىلوألا ةداملا
: يتآلا لودجلل اقبط نونفلاو ةفاقثلا ةرازول

 ليربأ ٣٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ١٢ يف خّرؤم رارق
 ةرادإلا ىدل نعطلا ةنجل ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول ةيزكرملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ  

 ىداــمــج ٩١ يف خّرؤملا ٣٠–٦٠ مــــــقر رــــــمألا ىضتــــــقمب –
 نمضتملاو ٦٠٠2 ةنس ويلوي ٥١ قفاوملا ٧2٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

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

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

 يف خّرؤملا ٩٩–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠٩٩١ ةــــــــنس سراـــــــم ٧2 قـــــــفاوملا ٠١٤١ ماــــــــع ناــــــضمر لّوأ

 ةــــــــبسنلاب يرادإلا رــــــييستلاو نييـــــــــــعتلا ةـــــطلسب قــــــلعتملاو
 تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا ناوعأو نيفظوملل
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

 يف خّرؤملا ٩٧–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٥٠٠2 ةنس رياربف ٦2 قفاوملا ٦2٤١ ماع مّرحم ٧١

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

 ٧١ يف خّرؤملا ٠8–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــــمضتملاو ٥٠٠2 ةــــنس رـــــياربف ٦2 قـــــفاوملا ٦2٤١ ماــــع مّرـــــحم
،ةفاقثلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا ٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني ٩١ قفاوملا ٩2٤١ ماع مّرحم ١١
 كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
 لّدــــــــعملا ،ةـــــيموــــمعلا تارادإلاو تاــــــــسسؤملا يف ةــــــكرتشملا

،مّمتملاو

 يف خّرؤملا ٥٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني ٩١ قفاوملا ٩2٤١ ماع مّرحم ١١
 يــــــقئاسو نييـــــنهملا لاــــمــعلاب صاــــخلا يــــساــسألا نوـــــناــقلا
،باّجحلاو تارايسلا

 يف خّرؤملا ٣8٣–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٠٠2 ةــــــنس رــــبمفون ٦2 قــــــفاوملا ٩2٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ 82
 نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةفاقثلاب ةصاخلا كالسألل

 82 يف خّرؤملا ٦٥2–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــــــمضتملاو ١١٠2 ةــــــنس وـــــيلوي ٠٣ قـــــفاوملا 2٣٤١ ماــــــع ناــــــبعش

 ماــــع لاوـــش 8 يف خّرؤـــملا رارـــقلا ماـــكحأ ىــــغلت : ٢ ةداملا
  ةنجل ءاشنإ نمضتملاو 8٠٠2 ةنس ربوتكأ 8 قفاوملا ٩2٤١
 يف ةـــــــيزكرملا ةرادإلا يـــــفظوم كالــــسأب ةــــصتخملا نـــــعطلا

.ةفاقثلا ةرازو

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

 ليربأ ٣2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر ١2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يجولوم ةيروص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وينوي ٨ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٨ يف خّرؤم رارق
 ىدـــــل نــــعطلا ةــــنجل ةــــليكشت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 8 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةرادإلا ىدل نعطلا ةنجل ةليكشت دّدحت ،22٠2 ةنس وينوي
 ،تاونس )٣( ثالث ةدمل ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازول ةيزكرملا

: يتآلا لودجلل اقبط

ةرادإلا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

٧٧

نيفظوملا ولثمم

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

٧٧
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 نعطلا ةنجل ةليكشت ديدجت نمضتملاو 8١٠2 ةنس ويام 82 قفاوملا ٩٣٤١ ماع ناضمر 2١ يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
.ةفاقثلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا

ةرادإلا ولثمم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

 لادجر نب ناطسر نامثع
)اسيئر(

روجنم ناسح

ةجلثوب ديشر

يساق ةبيسح

 دادش غيزب

يوافلخ نيدلا نيز

اباب قازرلا دبع

دادح يحي



نايط يناتست

ةحيلصوأ ةنيمأ

يفولخ ريمس

اطاط ديرف

ينيجيت ةحيتف

روشاع نب ديشر

نيفظوملا ولثمم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

 فراش يدامح زانش



 ناوص فوؤرلا دبع

 دايع بنيز

 يواللا دبع يحتف

 يناحرف نيسايل

 يكم ناسح

 ةقوق نيساي

بوكرك ايسأ



 لادقم ةديمح

 شوريمع نب حتاف

 يرومح ىليل

 ديدحم رامع

 ةوارور داؤف

 يليضوف لامج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليربأ 32 قفاوملا 3441 ماع ناضمر 22 يف خّرؤم رارق
 ةــــــنجّللا يف وـــــضع فالـــــختسا نـــــمضتي ،2202 ةـــــنس

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا
––––––––––

 32 قفاوملا 3441 ماع ناضمر 22 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةــلــثمم ،يفسوـــي ةـــيداـــن ةدـــّيسلا نـــّيـــعـــت ،2202 ةـــنس لـــيرــــبأ
 اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب فّلكملا ريزولا
 ةــــــفاقثلا ةرازوــــــل تاـــــقفصلل ةـــــيعاطقلا ةنـــــجّللا يف اــــــمئاد
 نـــم ةـــيقبتملا ةرـــتفلل ،راوــــنأ ةـــيمال ةدّيـــسلل اــــفلخ ،نوـــنفلاو
 يسائرلا موسرملا نم 781  ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيوضعلا

 61 قفاوملا 6341 ماع ةجحلا يذ 2 يف خّرؤملا 742-51 مقر
 ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو 5102 ةنس ربمتبس
.ماعلا قفرملا تاضيوفتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وينوي ٢٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٢٢يف خرؤمرارق
 حرسملا فينصت ىوعد حتف نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

."ةلولع رداقلا دبع" نارهول يوهجلا
––––––––––

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ

 ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ثارتلا ةيامحب قلعتملاو 8٩٩١ ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١
،هنم 8١ ةداملا اميس ال ،يفاقثلا

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

 ٧١ يف خرؤملا ٩٧-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥٠٠2 ةنس رياربف ٦2 قفاوملا ٦2٤١ ماع مرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

: يتأي ام رّرقت

 يفاـــــــــــقثلا كلـــــــتمملا فــــــينصتل ىوـــــــعد حــــــــتفت : ىلوألا ةداملا
."ةلولع رداقلا دبع" نارهول يوهجلا حرسملا ىّمسملا

: يتآلاك يه يفاقثلا كلتمملا ديدحت رصانع : ٢ ةداملا

: يفاقثلا كلتمملا ةعيبط –

 ةفحت نارهول يوهــــجلا حرـــسملل يــــخيراتلا ملــــعملا ّدعُي
 ،يلاطيإلا يكورابلا ةضهنلا طمن نع ارّبعم ادهاشو ةيرامعم
 نيـــجرب نـــم ةـــنّوكم ةـــينف ةـــفحت اـــهتاذ ّدــــحب هـــتهجاو لــــكشُت
 نازكترت ناـــتبهذم ناـــتبق اـــمهولعت ،لاـــمجلا ةـــياغ يف نيـــعبرم
 ةـتوـحـنملا ناـتزرـبـم ،ةـقرـب ناـتـنــيزــم ،تاــماــعد عــبرأ ىلع
."سينوكلوف" نانفلل ةعئارلا

 ظــــفاحو 8٠٩١ ةـــنس اــــيمسر نشد يذـــلا حرـــسملا اذــــه مدــــق
 حرسملا يلثمم نم ةبكوك ،هئاشنإ ذنم ةيلوألا هتفيظو ىلع
 ،هروضح مهنم ديدعلا لجس نيذلا ثيدحلاو يكيسالكلاو يواهلا

 "ةلولع رداقلا دبع " لحارلاو "يكاك نامحرلا دبع " رارغ ىلع
.٤٩٩١ ةنس ذنم همسا لمحي يذلا

 يخيراتلا ملعملا عقي : يفاقثلا كلتمملل يفارغجلا عقوملا –
 يف ّنيبـــم وــــهو ،نارـــهو ةـــيالو ،نارــــهو ةرـــئاد ،نارـــــهو ةــــيدلبب
: يتأي امك ددحيو ،رارقلا اذه لصأب قحلملا ططخملا
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)٥٣٥٣٠٧.٥٣, – ٣٣2٠٥٦.٠( ، دـمحم جوعل عراش : الامش –

)١١٣٣٠٧.٥٣, – ١١٣٠٥٦.٠( ،ناميلس طالج عراش : ابونج –

)٤٩٣٣٠٧.٥٣, – 8٩8٩٤٦.٠( ،٤٥٩١ ربمفون لوأ ةحاس : اقرش –

)8٦٤٣٠٧.٥٣, – 2٥٥٠٥٦.٠( ،دوعسم يبرعلا عراش : ابرغ –

 نم ءادتبا م٠٠2 : ةيمحملا ةقطنملا دودح نييعت –
.يفاقثلا كلتمملا دودح

 ـب ةردــــقم يفاــــقثلا كلـــتمملا ةـــــحاسم : فينصتلا قاطن –
.ةيمحملا ةقطنملا ةحاسم اهيلإ فاضتو 2م١٩٧١

 يمومع كلم : يفاقثلا كلتمملل ةينوناقلا ةعيبطلا –
.ةلودلل

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازو : نيكلاملا ةيوه –

 روصلاو تاططخملا : ةيخيراتلاو ةيقئاثولا رداصملا –
.رارقلا اذه لصأب ةقحلم

: تامازتلالاو تاقافترالا –

 صيخرت ىلإ هبناجب وأ ملعملا ىلع لخدت وأ ءانب لك عضخي –
.نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نم

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

 نارهو ةيدلبل يدلبلا يبعشلا سلجملا رقمب رهشلا ضرغب
 خيرات نم ءادتبا امهلوعفم يرسي نييلاتتم )2( نيرهش ةدمل

.نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا هلسري يذلا غيلبتلا مالتسا

 لخاد ةدجاوتملا ةيراقعلا تاكلتمملا يكلام نكمي : ٤ ةداملا
 مهتاظحالم اودبي نأ ،رارقلا اذه عوضوم ،ةيمحملا ةقطنملا

 ةــــيالول نونفلاو ةـــفاقثلا رـــيدم ىدــــل صاـــخ لــــجس يف ةــــبوتكم
.نارهو

 ذيفنتب نارهو ةيالول نونفلاو ةفاقثلا ريدم فلكي : ٥ ةداملا
.رارقلا اذه

 تابوقعلل رارقلا اذه ماكحأ فلاخي نم لك ضرعتي : ٦ ةداملا
 ماع رفص ٠2 يف خرؤملا ٤٠-8٩ مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا

 ثارتلا ةيامحب قلعتملاو 8٩٩١ ةنس وينوي ٥١ قفاوملا ٩١٤١
.يفاقثلا

 ةّيروهمجلل  ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 وينوي 22 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ 22 رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يجولوم ةيروص

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو


 ويلوي ٠٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ١٢ يف خرؤم رارق
 رـــــيدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضـــــيوفت نــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنس

.تاباغلل ماعلا

––––––––––––

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

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

 يف خرؤملا ٤٤2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٦١٠2 ةنس ربمتبس 22 قفاوملا ٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ ٠2
 ،تاـباـغـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدـمـلـل ةـيزـكرملا ةرادإلا مـيـظـنـت ددـحـي
،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤملا 82١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام ١2 قفاوملا ١٤٤١ ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا ٩2١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويام ١2 قفاوملا ١٤٤١ ماع ناضمر 82
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خرؤملا 282-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 ٧2 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ 82 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ناضمر
،تاباغلل اماع اريدم ،ةيرهاوط لامج دّيسلا نييعت

: يتأي ام رّرقي

 ريدملا ،ةيرهاوط لامج دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 رــــــيزو مـــساب ،هــــتايحالص دودـــــح يف ءاــــضمإلا ،تاــــباغلل ماـــــعلا
 ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

.تارارقلا ءانثتساب

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

 ويلوي ٠2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ١2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ينه ظيفحلا دبع دـمحم
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ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو


 ويلوي ٢ قـفاوملا ٣٤٤١ ماــع ةـــجحلا يذ ٣يف خرؤــــم رارــــق
.ريمعتلا دوقع ةبقارم ناجل ةليكشت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس

––––––––––

      ،ةنيدملاو نارمعلا و نـكسلا ريزو ّنإ

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

 ٤ يف خرؤملا ٩١-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٥١٠2 ةنس رياني  ٥2 قفاوملا ٦٣٤١ ماع يناثلا عيبر
 لدـعملا ،اـهـمـيـلستو رـيـمـعـتـلا دوـقـع رـيضحت تاـيـفـيـك ددـحــي
،ممتملاو

:يتأي ام ررقي

 موسرملا نم 2٩ ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةداملا
 ٦٣٤١ ماع يناثلا عيبر ٤ يف خرؤملا ٩١-٥١ مقر يذيفنتلا
 ريضحت تايفيك ددحي يذلا ٥١٠2 ةنس رياني  ٥2 قفاوملا

 رارقلا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا ،اهميلستو ريمعتلا دوقع
.ريمعتلا دوقع ةبقارم ناجل ةليكشت ديدحت ىلإ

لّوألا لصفلا

ةينطولا ةنجّللا

 يتلا ريمعتلا دوقع ةبقارمل ةينطولا ةنجللا لكشتت :٢ ةداملا
:نع نيلثمم نم ،هلثمم وأ نارمعلاب فلكملا ريزولا اهسأري

،اوضع ،)ينطولا كردلا ةدايق( ينطولا عافدلا ريزو–

،اوضع ،ةيلاملا ريزو–

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو–
،اوضع

،اوضع ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو–

،اوضع ،ةقاطلاب فلكملا ريزولا–

،اوضع ،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا–

،اوضع ،ةحالفلاب فلكملا ريزولا–

،اوضع ،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا–

،اوضع ،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا–

.اوضع ،ةئيبلاب فلكملا ريزولا–

 ةبقارمل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.نارمعلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ريمعتلا دوقع

 نيعتست نأ ريمعتلا دوقع ةبقارمل ةينطولا ةنجّللا نكمي
  .اهلاغشأ يف اهتدعاسم امهناكمإب ةئيه وأ صخش يأب

 يناثلا لصفلا

ةيئالولا ةنجّللا

 ريمعتلا دوقع ةبقارمل ةيئالولا ةنجّللا لكشتت : ٣ ةداملا
: نم ، هلثمم وأ يلاولا اهسأري يتلا

 ،يئالولا يبعشلا سلجملا نع نيبختنم ءاضعأ )٣( ةثالث–
،ءاضعأ

،اوضع ،ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلاب فّلكملا ريدملا–

،اوضع ،ةيالولل ينطولا كردلا ةعومجم دئاق–

،اوضع ،يئالولا نمألا سيئر–

 ،اوضع ،ةلودلا كالمأب فّلكملا ريدملا–

 ،اوضع ،ةقاطلاب فلكملا ريدملا–

 ،اوضع ،ةفاقثلاب فلكملا ريدملا–

 ،اوضع ،ةيحالفلا حلاصملاب فلكملا ريدملا–

 ،اوضع ،نارمعلاب فلكملا ريدملا–

 ،اوضع ،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريدملا–

 ،اوضع ،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريدملا–

 ،اوضع ،ةئيبلاب فلكملا ريدملا–

 ،اوضع ،ةحايسلاب فلكملا ريدملا–

،اوضع ،ةيندملا ةيامحلا ريدم–

 ،)زاغلنوس( زاغلاو ءابرهكلل ةينطولا ةكرشلا نع لثمم–
.اوضع

 ةبقارمل ةـــيئالولا ةــنجّللا ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةـــمئاقلا ددــــحت
.يلاولا نم رارق بجومب ريمعتلا دوقع

 نيعتست نأ ريمعتلا دوقع ةبقارمل ةيئالولا ةنجّللا نكمي
  .اهلاغشأ يف اهتدعاسم امهناكمإب ةئيه وأ صخش يأب

ثلاثلا لصفلا

ةيرادإلا ةعطاقملا ةنجل

 دوقع ةبقارمل ةيرادإلا ةعطاقملا ةنجل لكشتت :٤ ةداملا
:نم ،هلثمم وأ بدتنملا يلاولا اهسأري يتلا ريمعتلا

 ،يئالولا يبعشلا سلجملا نع نيبختنم ءاضعأ )٣( ةثالث–
،ءاضعأ

،اوضع ،ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ريدم نع لثمم–

 ،اوضع ،ةقاطلاب فلكملا بدتنملا ريدملا–

 ،اوضع ،ةحالفلاب فلكملا بدتنملا ريدملا–
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 ،اوضع ،ةيئاملا دراوملاب فلكملا بدتنملا ريدملا–

 ،اوضع ،ةئيبلاب فلكملا بدتنملا ريدملا–

 ،اوضع ،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا بدتنملا ريدملا–

 ،اوضع ،نارمعلاب فلكملا بدتنملا ريدملا–

 ،اوضع ،ةحايسلاب فلكملا بدتنملا ريدملا–

 ،اوضع ،ةلودلا كالمأب ةفّلكملا ةيريدملا نع لثمم–

،اوضع ،ةفاقثلاب ةفّلكملا ةيريدملا نع لثمم–

،اوضع ،ةيندملا ةيامحلا نع لثمم–

 ،)زاغلنوس( زاغلاو ءابرهكلل ةينطولا ةكرشلا نع لثمم–
.اوضع

 ةبقارمل ةيرادإلا ةعطاقملا ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.بدتنملا يلاولا نم رارق بجومب ريمعتلا دوقع

 نأ رـــيمعتلا دوـــــقع ةبقارمل ةيرادإلا ةـــعطاقملا ةــنجل نــكمي
 يف  اــــــهتدعاسم اــــمهناكمإب ةــــئيه وأ صــــخش يأـــــب نيــــعتست
  .اهلاغشأ

 عبارلا لصفلا

ةيدلبلا ةنجللا

 ريمعتلا دوقع ةبقارمل ةيدلبلا ةنجللا لكشتت : ٥ ةداملا
:نم ،هلثمم وأ يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر اهسأري يتلا

 ،يدلبلا يبعشلا سلجملا نع نيبختنم ءاضعأ )٣( ةثالث–
،ءاضعأ

،اوضع ،ينطولا كردلا نع لثمم–

،اوضع ،يرضحلا نمألا سيئر نع لثمم–

،اوضع ،نارمعلاب ةفلكملا ةلودلا حلاصم نع لثمم–

،اوضع ،ةيئاملا دراوملاب ةفلكملا حلاصملا نع لثمم–

 ،اوضع ،ةحالفلاب ةفلكملا حلاصملا نع لثمم–

،اوضع ،ةيمومعلا لاغشألاب ةفلكملا حلاصملا نع لثمم–

 ،اوضع ،ةيندملا ةيامحلا نع لثمم–

 ،)زاغلنوس( زاغلاو ءابرهكلل ةينطولا ةكرشلا نع لثمم–
.اوضع

 ةبقارمل ةيدلبلا ةــنجللا ءاــــضعأل ةــــيمسالا ةـــــــمئاقلا ددـــــحت
 يــــبعشلا ســــلجملا ســــيئر نــــم رارــــــق بـــــجومب رــــــيمعتلا دوــــــقع
.يدلبلا

 نيـــعتست نأ رـيمعتلا دوـــقع ةـبقارمل ةــيدلبلا ةـــنجللا نـــكمي
  .اهلاغشأ يف اهتدعاسم امهناكمإب ةئيه وأ صخش يأب

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 ويلوي 2 قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٣ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يبيرعلب قراط دـمحم



لقنلا ةرازو

 وـيلوي ٧ قــفاوملا ٣٤٤١ ماــع ةــجحلا يذ ٨ يف خّرؤــــم رارـــق
 تاــــــيالولا يف لــــــقنلا يرــــــيدـــــم لـــــهؤــــــي ،٢٢٠٢ ةــــــنس

 مامأ ةــعوفرملا ىواــــعدلا يف لــــقنلا رــــيزو لــــيثمتل
.ةلادعلا

––––––––––––

،لقنلا ريزو ّنإ

 ماع رفص 8١ يف خّرؤملا ٩٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمب –
 نوــــــناق نـــــمضتملاو 8٠٠2 ةـــــنس رــــــياربف ٥2 قــــفاوملا ٩2٤١
،هنم 828 ةداملا اميس ال ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 ٦2 يف خّرؤملا ١82–١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نــمضتملاو ١2٠2 ةـــنس وـــيلوي ٧ قـــــفاوملا 2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ٧ يف خّرؤملا ١8٣–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠٩٩١ ةـــــنس رـــــبمفون ٤2 قـــــفاوملا ١١٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
،اهلمعو تايالولا يف لقنلا تايريدم ميظنتب قلعتملاو

 يف خّرؤملا ٦٦٣–١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـــضتقمبو –
 يذــــــلا ١2٠2 ةـنس رــــــبمتبس ٧2 قــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع رـــفص ٠2
،لقنلا ريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام رّرقي

 ليثمتل تايالولا يف لـــقنلا ورـــــيدم لـــــهؤي : ىلوألا ةداملا
 ءاعدالا ىواعد يف ةيئاضقلا تاهجلا عيمج مامأ لقنلا ريزو
.عافدلا ىواعد اذكو

 ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا ليثمتلا متي : ٢ ةداملا
 تايالولا يف لقنلا يريدم فئاظو ةسرامم راطإ يف ،هالعأ

.مهتايحالصو مهماهم دودح يفو

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

 ويلوي ٧ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ 8 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

هـللا دبع يجنم
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ةئيبلا ةرازو

 ٣٤٤١ ماـع ةــجحلا يذ ٢١ يف خرؤـــم كرـــتشم يرازو رارــــق
 ةرادإلا ميظنت ددحي ،٢٢٠٢ ةنس وــيلوي ١١ قـــفاوملا
.بتاكم يف ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ 

،ةيلاملا ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

 يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موـسرــملا ىــضـتـقـمب –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٩١
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤـملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2
،لدعملا ،ةـموكحلا ءاضعأ نييـعت

 يف خرؤملا ٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضـتـقـمـبو –
 ددحي يذلا ٥٩٩١ ةنس رياربف ٥١ قفاوملا ٥١٤١ ماع ناضمر ٥١

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا ٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرــملا ىضتقــــمبو –
 ددحي يذلا ٤١٠2 ةنس ويلوي ٣ قفاوملا ٥٣٤١ ماع ناضمر ٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يف خرؤم ٧٥٣-٠2 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
 ٠2٠2 ةنس ربمفون ٠٣ قــفاوـملا 2٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤١
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

 ٤١ يف خرؤملا 8٥٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٠2٠2 ةـــــنس رــــــــبمفوـــــن ٠٣ قــــــــفاوـــــملا 2٤٤١ ماــــــع يــــــناثلا عــــــــيبر
،ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

: يتأي ام نوررقي

 موــسرــملا نــــــم ٧ ةداــــملا ماـــــكـحأل اـــــــقــيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 2٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٤١ يف خرؤملا 8٥٣–٠2 مقر يذيفنتلا
 اذه فدـهي ،هالـــعأ روـــكذملاو ٠2٠2 ةـــنس رـــبمفون ٠٣ قــــفاوملا
.بتاكم يف ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ىلإ رارقلا

 ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل ةماعلا ةيريدملا مضت : ٢ ةداملا
: يتأي ام

 مـّظـنتو ،ةيرــضـحلا ةيــئـيـبلا ةساـــيـسـلا ةـــيرـــيدــم –١
: يتأي امك

 اههباش امو ةيلزنملا تايافنلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةدماهلاو ةمخضلاو

،تايافنلا رييست تاينقت ةيقرت بتكم –

 ةــيقرــتو تاـــياـــفـنـلا نيــمثـتو ةـــلـكسر تاـــطاــشــن بــتـكـم –
.يرئادلا داصتقالا

 ةيرصبلاو ةـيعمسلا رارــــضألل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا )ب
:)2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةفيظنلا تالقنتلاو ءاوهلا ةيعونو

،ءاوهلا ةيعون بتكم –

.ةفيظنلا تالقنتلاو ةيرصبلاو ةيعمسلا رارضألا بتكم –

 ،ةــيرضحلا ةـــلئاسلا تاـــقفدتلل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا )ج
:)2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةلبقتسملا طاسوألا ثولت ةعباتم بتكم –

.هايملا ثولت ةحفاكم ريياعم بتكم –

 مــّظـنتو ،ةـيـعاــنــصـلا ةـــيـئـيبـلا ةـــساـــيـسـلا ةـــــيرـــيدــم –٢
: يتأي امك

 تاـجتنملاو تاــيافنلا رـــييستل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا )أ
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةرطخلا ةيئايميكلا داوملاو

  ،ةرطخلا ةصاخلاو ةصاخلا تايافنلا بتكم –

  .ةرطخلا ةيواميكلا تاجتنملاو داوملا بتكم –

 ةفيظنلا تايجولونكتلا ةيقرتل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 نوكتتو ،ةيعانصلا ةيعرفلا تاجتنملاو تايافنلا نيمثتو
: )2( نيبتكم نم

  ،ةفيظنلا تايجولونكتلا لامعتسا ةيقرت بتكم –

 ةــــيعرفلا تاــــجتنملاو تاــــيافنلا نيــــمثت ةـــيقرت بــــتكم –
.ةيعانصلا

 ةياقولاو ةفنصملا تاسسؤملل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةيعانصلا رارضألاو راطخألا نم

 تاسسؤملل ةيئيبلا ةقباطملا ةبقارمو ةعباتم بتكم –
،ةفنصملا

 ثوـــلتلا ةــــلازإو رارــــضألاو راــــطخألا نــــم ةــــياقولا بــــتكم –
.يعانصلا

 يجولويبلا عونتلا ىلع ةظفاحملاو ةيامحلا ةيريدم –٣
: يتأي امك مّظنتو ،اهنيمثتو ةيجولوكيإلا ةمظنألاو

 يعيبطلا ثارتلا ىلع ظافحلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 نوكتتو ،اهنيمثتو ءارضخلا تاحاسملاو يجولويبلاو
: بتاكم )٣( ةثالث  نم

،يعيبطلا ثارتلا ىلع ةظفاحملا بتكم –

،ةيمحملا تالاجملا بتكم –

.ءارضخلا تاحاسملا  بتكم –
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 طسولاو لحاسلا ىلع ظافحلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو ،ةبطرلا قطانملاو يرحبلا

،لحاسلا ىلع ظافحلا بتكم –

،يرحبلا طسولا بتكم –

.ةبطرلا قطانملا بتكم –

 ةيئيبلا ةمظنألا ىلع ظافحلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 ،اهنيمثتو ةيتاحاولاو ةيوارحصلاو ةيبهسلاو ةيلبجلا

:بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو

،اهنيمثتو ةيلبجلا ةيئيبلا ةمظنألا ىلع ظافحلا بتكم –

 ،اهنيمثتو ةيبهسلا ةيئيبلا ةمظنألا ىلع ظافحلا بتكم –

 ةــــــيوارــــحصلا ةــــــيئيبلا ةــــــمظنألا ىلـــــــع ظاــــــفحلا بــــــــتكم –
.اهنيمثتو ةيتاحاولاو

: يتأي امك مّظنتو ،ةيخانملا تاريغتلا ةيريدم –٤

 ،ةيخانملا تاريغتلا عم ةمءالملل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
:)2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةيخانملا تاريغتلا عم ةمءالملا جمارب بتكم –

 رــــيبادت لوـــح ةـــيعاطقلاو ةــــينطولا تاـــططخملا بــــتكم –
.ةيخانملا تاريغتلا عم ةمءالملا

 ،ةيخانملا تاريغتلا نم صيلقتلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو

،ةيخانملا تاريغتلا نم صيلقتلا جمارب بتكم –

،يرارحلا سابتحالل ةببسملا تازاغلا درج بتكم –

.نوزوألا ةقبط ةيامح بتكم –

: يتأي امك مظنتو ،ةيئيبلا تاساردلا مييقت ةيريدم –٥

 نوكتتو ،ريثأتلا تاسارد مييقتل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
:)2( نيبتكم نم

،ريثأتلا تاسارد لوبقو ةقباطم ةسارد بتكم –

.يئيبلا رييستلا ططخم ذيفنت ةبقارمو ةعباتم بتكم –

 رـــــــطخلا تاـــــسارد مـــــييقتل ةـــــيعرــــــفلا ةـــــــيرــــيدــــملا )ب
 )٣( ةــــثالث نـــم نوــــكتتو ،ةــــيئيبلا ةــــيليلحتلا تاــــساردلاو
:بتاكم

،رطخلا تاسارد بتكم –

،ةيئيبلا ةيليلحتلا تاساردلا بتكم –

 تاـــسـسؤــمـلا لالــــغـــتــساو صـيـــخرـــتـــلا تارارـــــق بــــتــــكــم –
.ةفنصملا

 ،ةــكارــشـلاو ةـيـئيـبلا ةـيـبرـتـلاو ةـيــعوــتلا ةــيرـــيدــم –٦
:  يتأي امك مّظنتو

 ،ةــــــيئيبلا ةــــــيبرـــــتلاو ةـــــيعوــــتلل ةــــــيعرفلا ةـــــــيرــــيدـــــــملا )أ
: )2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةيئيبلا ةيعوتلا بتكم –

.ةيئيبلا ةيبرتلا بتكم –

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،ةكارشلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب

  ،ةيمومعلا تائيهلاو ةيلحملا تاعامجلا عم ةكارشلا بتكم –

  .نييداصتقالا نيلماعتملاو تايعمجلا عم ةكارشلا بتكم –

 ةينوناقلا نوؤـشـلاو ميظنـتـلا ةــيرــيدـــم مــّظـنت :٣ ةداملا
:يتأي امك ،قئاثولاو تاعزانملاو

:)2( نيبتكم نم نوكتتو ،ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ

 ،ةينوناقلا تاساردلا بتكم –

.ةينوناقلا صوصنلا دادعإ بتكم –

 ،تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
:)2( نيبتكم نم نوكتتو

،ةينوناقلا نوؤشلا بتكم –

.تاعزانملا بتكم –

 نوكتتو ،فيشرألاو قئاثولل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
:)2( نيبتكم نم

،قئاثولا  بتكم –

.فيشرألا بتكم –

 ةمظنألاو فارشتسالاو طيطختلا ةيريدم ّمظنت :٤ ةداملا
: يتأي امك ،ةيتامولعملا

 ،ءاصحإلاو فارشتسالاو طيطختلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
:)2( نيبتكم نم نوكتتو

 راـمـثـتسالا جـــمارــب  صــخر ليــجـستو  طــيـطـختلا بتكم –
 ،اهتعباتمو  عفدلا  تادامتعا  عيزوتو

.ءاصحإلاو فارشتسالا  بتكم –

 ،ةيتامولعملا ةمظنألاو ةنمقرلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
: بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو

  ،ةنمقرلا بتكم –
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،ةيتامولعملا ةمظنألا رييستو ريوطت  بتكم –

.يتامولعملا نمألا بتكم –

: يتأي امك ،لاصتالاو نواعتلا ةيريدم مّظنت:٥ ةداملا

:)2( نيبتكم نم نوكتتو ،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ

،يئانثلا نواعتلا بتكم –

.فارطألا ددعتملا نواعتلا بتكم –

:)2( نيبتكم نم نوكتتو ،لاصتالل ةيعرفلا ةيريدملا )ب

،يعاطقلا لاصتالا بتكم –

.يئيبلا لاجملا  يف ةيمالعإلا ةظقيلا بتكم –

: يتأي امك ،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم مّظنت:٦ ةداملا

 نـم نوـكتتو ،ةـــيرشبلا دراوـــملل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا )أ
:بتاكم )٤( ةعبرأ

،ريطأتلا يمدختسم رييست بتكم –

،نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملا رييست بتكم –

 لـيـهأـتــلا ةداـــعإو نــيوــكـتلا جــمارــب ذــيـفـنتو دادـــعإ  بتكم –
،اهمييقتو

 ةيجراخلا حـلاصملا يـــمدختسم رـــييست ةــــعباتم بــــتكم –
.عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملاو

 نوكتتو ،ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
:)2( نيبتكم نم

،ةينازيملا بتكم –

.ةبساحملا بتكم –

 ،تاقفصلاو تاكلتمملاو لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
:بتاكم )٣( ةثالث نم نوكتتو

،ةماعلا لئاسولا بتكم –

  ،تاكلتمملا بتكم –

.ةيمومعلا تاقفصلا بتكم –

 ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ١١ قــــــفاوملا ٣٤٤١ ماـــــع ةــــجحلا يذ 2١ يف رــــــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس ويلوي

ةيلاملا ريزو نع

ماعلا نيمألا

يلاسك لامج ميهاربإ

ةئيبلا ةريزو



يفلاوم ةيماس

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب


