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لاسرالا تاقفن
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ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
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.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
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تارارق

ةيروتسدلا ةمكحملا


 ةيروتسد مدعب عفدلاب قــــــلعتي ،22٠2 ةــــنس رــــبوتكأ 62 قـــــفاوملا ٤٤٤1 ماــــع يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤم 22/د ع د/د .م .ق/٠3 مقر رارق
 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع رـــفص 81 يف خرؤــملا 9٠-8٠ مـــقر نوـــناقلا نــــم 6٠9و 5٠9و ٤٠9و 628و 518 داوملا

..........................................................................................................................ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو

 ةيروــتـسد مدعب عفدلاب قلعتي ،22٠2 ةــنـس رـــبوــتــكأ 62 قــفاوـمـلا ٤٤٤1 ماــع يناثلا عيبر لّوأ يف خّرؤم 22/د ع د/د .م .ق/13 مقر رارق
.............ةيدلبلاب قــلعتملاو 11٠2 ةـنـس وـيـنوــي 22 قفاوملا 23٤1 ماــع بـجر ٠2 يـف خّرؤـملا ٠1–11 مــقر نوــناــقـلا نــم 3٤ ةدامـلا

ةـّيميظنت ميسارم

 ىلإ دامتـعا لـيوـحـت نـمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 13 قـفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤم 69٤–22 مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................................لوألاريزولا حلاصم رييسـت ةينازيـم

 خّرؤملا 12–78 مقر موسرملا مّمتيو لّدعي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم 16–32 مقر يسائر موسرم
 ينطولا شيجلا فوفص يف ةمدخلل يبطلا ليهأتلا نمضتملاو 7891 ةنس رياني ٠2 قفاوملا 7٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠2 يف

.....................................................................................................................................................................................يبعشلا

 ةيحالف ٍضارأ عطق فينصت ءاغلإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 9 يف خرؤم 26-32 مقر يذيفنت موسرم
............................................رئازجلا ةيالو تايدلب ضعب ىوتسم ىلع راجيإلاب عيبلا ةغيصب ةينكس جمارب زاجنإل ةهجوم

ةـّيدرف ميسارم

........................ةيرئازجلا ةيسنجلاب سنجتلا نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 9 يف خرؤم يسائر موسرم
 تالصاوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........................................................................................................................فلشلا ةيالو يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................رئازجلا

...ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةعماجل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل نارهو

...تاعماجب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نانمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

...................تاعماجب تايلك ءادمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...ةريوبلا ةعماجب ايجولونكتلا دهعم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ميلعتلاو نيوكتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................سابعلب يديس ةيالو يف نيينهملا

 طاشنلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................فراطلا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا
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 نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................سابع ينب ةيالو يف

 ةفرعملا داصتقا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................اقباس – ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب

 يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

 تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................اقباس – ةددجتملا

 ةرازوب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

....ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...حلاص نإ ةـيالو يف ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....تاعماجب تايلك ءادمع نييعت نمضتت ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

................ةريوبلا ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةفاقثلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................نونفلاو

......ترايت ةيالو يف ةفاقثلا ةريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................ضيبلا ةيالو

 ةنمقرلا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو

 يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................تليسمسيت ةيالو

 ةرادإلا ريدم نييعت ماكحأ ءاغلإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب نيوكتلاو

...نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

 صصختملا بتكملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 82 يف خرؤمرارق
.................................................................................................................................................تانيمأتلا لاجم يف ةفيرعتلاب

 3٤٤1 ماـــع ةـــجـــحلا يذ 91 يف خّرؤـــملا رارـــقلا لدـــعي ،22٠2 ةـــنس رـــبمســـيد 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤1 يف خّرؤم رارق
...............................ةيلاملا ةرازول تاقفصلل ةــيــعاطــقلا ةــنـجّللا ءاـضـعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةــنــس وــيلوــي 81 قــفاوــملا

6٠  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع  بجر ٩
3م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣
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ةينطولا ةيبرتلا ةرازو


 خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد11قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج71يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلابصانم دادعت دّدحي يذلا ٠1٠2 ةنس وينوي 61 قفاوملا 13٤1 ماع بجر 3 يف

 ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
........................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةياصو تحت

ةأرملا اياضقوةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

 قفاوملا 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربوـتـكأ 32 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع لوألا عـيبر 72 يف خّرؤم رارق
 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 8
...........................................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو

 ،نيغرسمل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 7 يف خّرؤم رارق
.............................................................................................................................................................................نارهو ةيالو

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 61 يف خّرؤم رارق
 ةلوفطلا يف نيصصختملا نيفظوملا نيوكتل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد 31
............................................................رئازجلا ةيالو ،مداخ رئبل ةيعامتجالا ةدعاسملاو ةقهارملاو ةلوفطلا ةيامحو ةفعسملا

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا يف طارخنالا ةقاطب جذومن دّدحي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 91 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 32 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................اهيف طارخنالا فيراصم غلبم اذكو ةعانصلاو

 دراوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 8 قــــفاوـــمــلا ٤٤٤1 ماــــع يـــناـــثــلا عـيــبر ٤1 يـف خّرؤـــم رارـــق
....................................................................................................................................................................................ةيرشبلا

 ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا ةنّودم نييحت نمضتي ،22٠2 ةنسربمفون 31 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 91 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................................يراجتلا لجسلا يف ليجستلل

ةيدعاقلا تآشنملاو يّرلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو  
 نيــفظوملل ايــــلعلا بــصانملا ددــع ددــحي ،22٠2 ةنس رــبمفون 71 قفاوــملا ٤٤٤1 ماــع يــناثلا عــيبر 22 يف خّرؤــم كرــتشم يرازو رارق

..............تايالولا يف ةــيمومعلا لاغشألا تاـيريدم ناوــنعب ،ةـــــيموـمعـلا لاــــــــغشألاـب ةــــــــفلكملا ةرادإلل ةــــــكرتشملا كالــــسألل نيــمتنملا

لقنلا ةرازو

 رتساملا ةداهش تانايبو تافصاوم دّدحي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 5 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 9 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
................................................................................................................ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملا يجيرخل ةمّلسملا

)عباـت(سرهف
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6٠  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع  بجر ٩
5م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣

تارارق
 ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةلسرملا تاراعشإلا ىلع ءانبو –

 ،ينطولا يبعشلا سلجملا ســــيئرو ،ةــــمألا ســــلجم ســـيئرو
 يتلا ،22٠2 ةنس ويلوي 62 خيراتب ،فارطألاو لوألا ريزولاو
 ميدــــقتل لـــجأ رــــخآك 22٠2 ةـــنس تــــشغ ٤1 خــــيرات اــــهل ددـــــح
 ،ةبوتكملا اهتاظحالم

 فرط نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو –
 ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر
،لوألا

 نــم ةــمدقملا ةـــبوتكملا تاـــظحالملا ىلــــع عالــــطالا دــــعبو –
 ةــبوتكملا تاــظحالملا ىلـــع ادر )م.ع( عفدلا يف يــعّدملا فرـــط
 ،هالعأ ةروكذملا تاطلسلل

 هريرقتل هتوالــت يف ررــقـملا وــضــعلا ىلإ عاــمتسالا دــعــبو –
 رـــــبوتكأ 62 خـــيراتب ةدــــقعنملا ةــــينلعلا ةــــسلجلاب ،بوــــتكملا

،22٠2 ةنس

 يف يـــّـعدملل ةــيوفشلا تاـــظحالملا ىلإ عاـــمتسالا دـــعبو –
 ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 خيراتب ةينلعلا ةسلجلا يف )م.ع( عفدلا
 هكسمت اددجم ،ةبوتكملا هتاظحالم هتنمضت ام اهيف دكأ يتلا

 رمألا نم ٤71 ةداملا ةيروتسد مدع ةراثإب صوصخلا ىلع
 نوناقلا نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ويلوي 51 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر
 ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

 ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلا يف

 ءاغلإ دعب عوضوم نودب حبصأ عفدلا نأ ىلع اهيف دكأ يتلا
 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مـــقر نوـــناقلا نــــم 628 ةداــــملا

 نوــناـــق نـــمضتملاو 8٠٠2 ةـــنس رـــيارـــبــــف 52 قــــــــفاوملا 92٤1
 نوناقلا نم ٤1 ةداملا بــجومب ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

،22٠2 ةنس ويلوي 21 يف خرؤملا 31-22 مقر

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 عارذ يـــــــحـب نــــطاـــــقلا )م.ع( عـــــفدلا يف يـــــعدـــــــملا نأ ثــيـــح –
 راـــــثأ ،جـــيريرعوب جرـــب ةـــيالو ،ةروـــمز جرــــب ةـــيدلب ،ةــــميلح
 ةيالوب ةرومز جرب ةيدلب دض هاوعد يف فانئتسالا ةبسانمب
 مدعب اعفد ،ةلودلا سلجمب ةثلاثلا ةفرغلا مامأ ،جيريرعوب جرب
 نوناقلا نم 6٠9و 5٠9و ٤٠9و 628و 518 : داوملا ةيروتسد
 53و ٤3 داوملل اهتفلاخم ادكؤم ،هالعأ روكذملاو 9٠-8٠ مقر
 اذكو ،روتسدـــــلا نـم 591و 771و 571و 561و ٤61و 77و 73و
 ةاواسملا يف قحلا اهسأر ىلعو ةـيروتسدلا هقوقحب اـهساسم
،عيمجلل ءاضقلا ةحاتإو ،عافدلا يف قحلاو

ةيروتسدلا ةمكحملا


 يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤم ٢٢/د ع د/د .م .ق/٠٣ مقر رارق
 قــــــلعتي ،٢٢٠٢ ةــــنس رــــبوتكأ 6٢ قـــــفاوملا ٤٤٤١ ماــــع
 5٠٩و ٤٠٩و 6٢٨و 5١٨ داوملا ةيروتسد مدعب عفدلاب
 رـــفص ٨١ يف خرؤــملا ٩٠-٨٠ مـــقر نوـــناقلا نــــم 6٠٩و
 نمضتملاو ٨٠٠٢ ةنس رياربف 5٢ قفاوملا ٩٢٤١ ماع
.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

 ،روتسدلا ىلع ءانب –

 يف خرؤــملا 91-22 مــقر يوــضـعلا نوـــناــقــلا ىـضــتقـمـبو –
 يذــلا 22٠2 ةنس ويلوي 52 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ةـجـحلا يذ 62
 ماـمأ ةــعـبـتملا ةــلاــحإلاو راــطـخإلا تاـيـفـيـكو تاءارــجإ ددـحـي
،ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةيناثلا ىدامج ٤1 يف خرؤملا 75-17 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ةدــــــعاسملاب قـــلعتملاو 1791 ةـــنس تــــشغ 5 قـــفاوملا 1931 ماـــع
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيئاضقلا

 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 تاءارـــــجإلا نوــــناق نـــــمضتملاو 8٠٠2 ةـــنس رــــياربف 52 قـــــــفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا

 3٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر 32 يف ةـــخرؤملا ةـــلوادملا بـــجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 لمعلا ةنمضتملاو ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف ةيروتسدلا

 سلجملا لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا نم ثلاثلاو يناثلا نيبابلاب
 وــــيام 21 قــــفاوــــملا ٠٤٤1 ماـــع ناــــضمر 7 يف خرؤـــــملا يروــــتسدلا

،مّمتملاو لّدعملا ،91٠2 ةنس

 ةفرغلا( ةلودلا سلجم نع رداصلا ةلاحإلا رارق ىلع ءانبو –
 وينوي 51 يف خرؤمـلا 2٠٠٠٠/22 سرـهـفلا مـقر تـحـت ،)ةثلاثلا

 ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةنامأ ىدل لجسملاو ،22٠2 ةنس
 نمضتملاو ،6٠/22٠2 مقر تحت ،22٠2 ةنس ويلوي ٤2 خيراتب
 نـــم 6٠9و 5٠9و ٤٠9و 628و 518 : داوملا ةيروتسد مدعب عفدلا
 داوملل اهتفلاخم ةـجحب ،هالـــعأ روـــكذملاو 9٠-8٠ مقر نوناقلا

 روتسدلا نم 591و 771و 571و 561و ٤61و 77و 73و 53و ٤3
 ةيدلب دض هاوعد فانئتسا ةبسانمب ،)م .ع( دــيسلا هراثأ يذلا

 سلجمب ةثلاثلا ةفرغلا مامأ جيريرعوب جرب ةيالوب ةرومز جرب
 ،ةلودلا



ـه ٤٤٤١ ماع  بجر 6٠٩  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣ 6

 يف يعّدملا عفر ،12٠2 ةنس ربمفون ٤1 خيراتب هنأ ثيح –
 ةيدلب دض جيريرعوب جربل ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ىوعد عفدلا

 ويلوي 3 خيراتب ايظفحت لمعلا نع هفيقوت ببسب ،ةرومز جرب
 ،صاخ ناكم يف ريوصتلا ةمهتب ايئازج هتعباتمو ،11٠2 ةنس
 ،ىرـــــــخأ ةــــــيدلب ىلإ هــــــلقنو ،يلاــــملاو يرادإلا هـــــفلم داـــــعبإ اــــبلاط
 ،ةـــــينهملا ةرـــبخلا نـــم هــــنامرح نــــم قـــــقحتلاو ،هـــــل راــــبتعالا درو
،يرئازج رانيد نويلم ةئام غلبمب هضيوعتو

 عفدلا يف يعّدملا راثأ ،ىوعدلا هذه ةبسانمب هنأ ثيح –
 مامأ ٍماحمب ليثمتلا ةيبوجوب قلعتملا مكحلا ةيروتسد مدع
 628و 518 ناتداملا هتنمضت يذلا ،ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا

 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا نم
 ،هالعأ روكذملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 52

 تردـــــصأ ،12٠2 ةـــنس رـــبمسيد 72 خــيراتبو هـــنأ ثـــيح –
 ضفرب هيف تضق ًـامكح جيريرعوب جربل ةيرادإلا ةمكحملا
 لوـــبق مدــعب تـــلصفو ،ةــــلودلا ســـلجم ىلإ عـــفدلا اذـــه لاـــسرإ
،22٠2 ةنس ليربأ ٤ خيراتبً الكش ةيلصألا ىوعدلا

 يف لـصافلا مــــكحلا فــــنأتسا عــــفدلا يف يــــعّدملا نأ ثـــــيح –
 خيراتب مدقت هتبسانمبو ،ةلودلا سلجم مامأ ةيلصألا ةيضقلا

 نم عفدي ةلصفنمو ةبوتكم ةركذمب 22٠2 ةنس ليربأ 61
 نم 6٠9و 5٠9و ٤٠9و 628و 518 داوملا ةيروتسد مدعب اهلالخ
 ءوجللا نامضب اهساسمل ،هالعأ روكذملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا
 نيتداملا يف امهيلع صوصنملا ،همامأ ةاواسملاو ءاضقلا ىلإ
 ٍماحمب ليثمتلا ةيبوجو نأً اربتعم ،روتسدلا نم 561و ٤61
 ،روـتسدـلا اـهـنـمضي يتـلا تاـيرحلاو قوـقـحـلـل كاـهـتــنا اــهــيــف
،ينوناقلا نمألا نامضو ةينوناقلا ةيامحلا اهنم ةصاخ

 7 خيراتب سمتلا ةلودلا سلجم ىدل ةلودلا ظفاحم نأ ثيح –
 عوضوملا يفو ،الكش عفدلا لوبقب ءاضقلا 22٠2 ةنس ويلوي
،هتيدج مدعل ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ هلاسرإ ضفر

 سلجم ردصأ ،22٠2 ةنس وينوي 51 خيراتبو هنأ ثيح –
 هــبجومب ىـــضق ،2٠٠٠٠/22 سرــــهفلا مــــقر تـــــحت ارارـــق ةــــلودلا

 يف ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإب
 5٠9و ٤٠9و 628و 518 داوملا هتنمضت يذلا يعيرشتلا مكحلا

 اـهتفلاخم ةجحب ،هالعأ روكذملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا نم 6٠9و
 نــم 591و 771و 571و 561و ٤61و 77و 73و 53و ٤3 داوـمــلل
،روـتسدلا

 ةــلاحإلا رارـــقب تــــلّصوت ةـــيروتسدلا ةــــمكحملا نأ ثــــيح –
 ،هالعأ روكذملا ،)ةثلاثلا ةفرغلا( ةلودلا سلجم نع رداصلا

 ،22٠2 ةنس ويلوي ٤2 خيراتب طبضلا ةنامأ ىدل هليجست متو
،6٠/22٠2 مقر تحت

 تاطلسلا رعشأ ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نأ ثيح –
 تـشـغ ٤1 خــيراــت مــهـل ادّدــحـم ،فارــطألاو اـــنوــناــق ةــيـنـعـمـلا

،ةبوتكملا مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 22٠2 ةنس

 ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ ةمألا سلجم سيئر نأ ثيح –
 روكذملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا نم 628 ةداملا ءاغلإ دعب هنأ
 يف خرؤملا 31-22 مقر نوناقلا نم ٤1 ةداــملا بــجوــمـب ،هالـــعأ
 9٠-8٠ مـــــــقر نوـــــناقلل مّمــــــتملاو لّدــعملا ،22٠2 ةنس ويلوي 21
 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا

 ،مّمتملاو لّدـعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو
 فرص نيعتيو ،ىودج نود اهتيروتسد مدعب عفدلا حبصأ
 ةيروتسدلا مدعب عفدلا لحم ىرخألا هجوألا نأو ،هنع رظنلا

 6٠9و 5٠9و ٤٠9و 518 داوملا يف ةلثمتملاو ،ةيضقلا هذه يف
 ةـــــيروتسدلا قوـــــــقحلل اــــهقرخ ةــــجحب ،نوـــــناقلا ســـــــفن نـــــم
 561و ٤61و 77و 73و 53و ٤3 داوــــــملا يف اــــهيلع صوــــصنملا

 ام ،ةيروتسدلا داوملا هذه ماكحأ عم مءاوتت ال ،روتسدلا نم
،الصأ اهضفر نيعتي امم ،ساسألل ةدقتفم اهلعجي

 يـف دـــكأ يـنطوــلا يـبـعـشلا سـلـجـملا ســيــئر نأ ثيــح –
 يأ كهتنت ال ،ركذلا ةفلاس 628 ةداملا نأ ةبوتكملا هتاظحالم
 قوقحل رثكأ ةيامح نمضت لب ،ةيروتسدلا قوقحلا نم قح
 نيذللا صصختلاو ةربخلاب يماحملا هدمي يذلا ،يضاقتملا

 نوناق نأ امك ،ةريبك يضاقلا عانقإ صرف نوكتف ،امهكلتمي
 نيضاقتملل يناــجملا عاــفدــلا نـمــضـي ةـــيـئاــضــقـلا ةدـــعاــسملا
 ٤61 نيتداملا نأو ،ءاضقلا ىلإ جولولا قيعي ال امم ،نيزوعملا

 ةـيروـتـسدــلا  ةـــموــظـنـملاـب اــمــهـل ةـــلـص ال روــتـسدــلا نــم 561و
 ةددـحملا ةــماــعـلا تاــيرـحلاو ةـيـساـسألا قوــقـحلاــب ةــقلـعـتـملا

 نعاطلا عفد لعجي امم ،روتسدلا نم 77 ىلإ ٤3 نم داوملاب
 هتيروتسد مدعب عوفدملا يعيرشتلا مكحلاو ،سسؤم ريغ
،روتسدلل ًاقباطم

 هنأ ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ لّوألا ريزولا نأ ثيح –
 ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نم 628 ةداملا ءاغلإ دعب
 ،هالــعأ روـــكذــملا 31-22 مــقر نوــناـقــلا نــم ٤1 ةدامـلا بـــجوــمـب
 ،ايبوجو ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ماحمب فارطألا ليثمت حبصي مل
 ماظنلل ةعباتلا مكاحملل ةبسنلاب سركم وه ام رارغ ىلع
 ةيروتسد مدعب عفدلا حبصي ،هيلع ءانبو .يداعلا يئاضقلا

   ،عوضوم نود ةداملا هذه

 درس ةبوتكملا هتاظحالم يف داعأ عفدلا يف يعّدملا نأ ثيح –
 سفن يف اريثم ،ةرومز جرب ةيدلب عم هعازن عئاقوو لحارم
 خرؤــــملا 3٠-6٠ مــــقر رـــمألا نـــم ٤71 ةداملا ةـــــيروتسد مدـــــع تــــقولا

 ماــــــعلا يـــــساسألا نوــــناقلا نـــــمضتملاو 6٠٠2 ةــــنس وــــيلوي 51 يف
 9٠-8٠ مـــــقر نوــــــناــــقلا نــــــم 835 ةداـــــــــملاو ،ةـــــيموــــمعلا ةــــــــــفيظوــــلل
.هالعأ روكذملاو

: عوضوملا ثيح نم

 518 داوملا ةيروتسد مدعب عفدي عفدلا يف يعدملا نأ ثيح –
 ،هالعأ روكذـملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا نم 6٠9و 5٠9و ٤٠9و 628و
 ،همامأ ةاواسملاو ءاضقلا ىلإ ءوجللا نامضب اهساسم ةجحب
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 ،روتسدلا نم 561و ٤61 نيتداملاب نانومضملا ناّقحلا امهو
 قوــــــقحلل كاــــــهتنا اـــــهيف ٍماــــحمب لـــــيثمتلا ةــــــيبوجو نأ ارـــــبتعم
 ةـــــــــيامحلا اـــــهنم اـــــميس ال ،روـــــتسدلا اــــــهنمضي يــــتلا تاــــيرحلاو
 ،ينوناقلا نمألا نامضو ةينوناقلا

 سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر نمّ الك نأ ثيح –
 ةبوتكملا مهتاظحالم يف اودـّكأ لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا
 ممتملاو لدعملا ،هالعأ روكذملا 31-22 مقر نوناقلا رودصب هنأ
 هئاغلإو 518 ةداملل هليدعتو ،هالعأ روكذملاو 9٠-8٠ مقر نوناقلل
،عوضوم نود نعاطلا عفد حبصي ،628 ةداملل

 حبصي مــل ةــيرادإلاو ةـــيندـملا تاءارــــجإلا نوــــناق نأ ثـيح –
 دعب ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ٍماحمب ليثمتلا ةيبوجو ضرفي

 518 ةداملل هليدعتو ،هالعأ روكذملا 31-22 مــقر نوــناــقـلا رودــص
 ةــمـكـحملا ماــمأ ىوــعدــلا عــفرــت“ : نأ ىلــع صــنـت تـحـبـصأ يـــتــلا
 تناك امدعب ،”ينورتكلإلا قيرطلاب وأ ةيقرو ةـضـيرــعـب ةــيرادإلا

 ىوعدلا عفرت ،هاندأ 728 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم“ : هنأ ىلع صنت
 ايـّلك  هئاغلإو ،”ٍماحم نم ةعّقوم ةضيرعب ةيرادإلا ةمكحملا مامأ
 ماحمب موصخلا ليثمت“ : نأ ىلع صنت تناك يتلا 628 ةداملل
 لوـــــبـــــق مدـــــع ةـــــلـــــئاـــــط تحت ،ةـــــيرادإلا ةـــــمـــــكحملا ماـــــمأ يبوـــــجو
 ءاوس ،نيضاقتملا نيب دحاو عضول ديدج نم سسأو ،”ةضيرعلا

 ةـــيداــعــلا مــكاــحمـلا ماـــــمأ ،ةــــيوـنــعـم وأ ةــيـعـيبط اــصاـخـشأ اوـناــك
 نــم مـــهــــنــّـكمو ،ةــيواـــستـم اظوـظـح مــهـحـنـمو ،ةيرادإلا مكاحملاو
 لعجي امم ،ٍماحمب ليثمتلا ةيبوجو نود ةجرد لوأ  مامأ يعادتلا

 ادقافو عوضوم يذ ريغ امهتيروتسد مدعب عفدلا ةجيتنلاب
،سيسأتلا هجوأ نم هجو يأل

 روـــــكذملا 9٠-8٠ مــــقر نوــــناقلا نــــم ٤٠9 ةداــــملا نأ ثـــــيح –
 مكح يأ نمضتت حبصت مل ،اهتيروتسد مدعب عوفدملا ،هالعأ
 518 ةداملا ىلع اهتلاحإل ،ماحمب ليثمتلا ةيبوجوب قلعتي
 ،هالعأ روكذملا 31-22 مقر نوناقلا نم 6 ةداملا بجومب ةلدعملا

 يذ رـيـغ ،ىرخألا يـه اهتيروتسد مدــعـب عـفدــلا لــعـجي اــمـم
،سيسأتلا هجوأ نم هجو يأل ادقاف ،عوضوم

 مامأ ٍماحمب ليثمتلا ةيبوجو ىلع عّرشملا صن نأ ثيح –
 روكذملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا نم 5٠9 ةداملا يف ةلودلا سلجم
 نوعطلاو ضئارعلا مدقت نأ بجي“ : هنأ ىلع صنت يتلا ،هالعأ

 ٍماحم فرط نم ،لوبقلا مدع ةلئاط تحت ،موصخلا تاركذمو
 ةعزانملا ةيصوصخ هّدرم امنإ ،”...ةلودلا سلجم ىدل دمتعم
 ةراـــثإ يف عاــفدلا ةـــئيهل زــــيمم رود نــــم هــــضرفت اــــمو ،ةـــــيرادإلا

 رود نم هلّوخت امو ،عازنلا عوضومب ةلص تاذ ةينوناق بناوج
 انايحأ سسؤملا وه هنوك ،يرادإلا يضاقلل يعادبإو يسيسأت
 رداــصم مــهأ نــم ءاـــضقلا لــــعج اـــم ،عازــــنلا مــــكحت يـــتلا ةدــــعاقلل
 ،يرادإلا نوناقلا

 ،ةفلتخملا اهعيضاومو ةيرادإلا ةداملا بعشت نأ ثيح –
 نيناوقلا يف مــخضت هـــيلع بــــترت ،يـــنقتلاو دـــــقعملا اـــــهعباطو
 يف ٍماــحم دوــجو نإـــف ،مـــث نــــمو ،اــــهب ةــــقلعتملا تاــــميظنتلاو

 فـلتخم نوــــمضم نــــع فــــشكلل ةءاـــــفكو ،ةـــــيرادإلا ةـــــعزانملا
 يتلا ةدعاسملاو ،عازنلا عوضومب ةطبترملا ةينوناقلا دعاوقلا

 ،فـــصنمو لداــع مـــكح ىلإ لوـــصولل يرادإلا يــــضاقلا اــــهمدقي
 ،ةيرادإلا ةلادعلا مدخي رمأ

 صاخشألا ليثمت ةيبوجو ىلع عّرشملا ّصن نأ ثيح –
 ةلحرم يف ٍماحمب ةـصاخلا ةــيونعملا صاـــخشألاو ةـــيعيبطلا
 لوـــحي ال ،يرادإلا ءاــــضقلا تاـــهج ماـــمأ ضــــقنلاو فاــــنئتسالا
 مهتلاح تناك اذإ ام ةلاح يف ءاضقلا ىلإ مهئوجل ةيناكمإ نود
 نأ ماد اـــــم ،كلذــــب حــــمست ال ةــــيعامتجالا مـــــهتيعضوو ةــــيلاملا
 بجومب ةيئاضقلا ةدعاسملا يف قحلا نم مهنّكم دق روتسدلا
 نـــيزوعملا صاــــخشألل“ هنأ ىلع صـــنت يــــتلا ،هـــنم 2٤ ةداــــملا
 طورش ديدحت عّرشملل لاحأو ،”ةيئاضقلا ةدعاسملا يف قحلا

،مكحلا اذه قيبطت

 75-17 مقر رمألا نم )ىلوألا ةرقفلا( ىلوألا ةداملا نأ ثيح –
 ةنس تشغ 5 قفاوملا 1931 ماع ةيناثلا ىدامج ٤1 يف خرؤملا

 صنت ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاضقلا ةدعاسملاب قلعتملاو 1791
 ةيونعملا صاخشألاو ةيعيبطلا صاـــخشألا نـــــكمي“ : هـــــنأ ىلـــــع
 ةــــبلاطملاب مـــهدراوم مـــهل حــــمست الو ،حـــــبرلا فدـــــهتست ال يـــــتلا

 ةدعاسملا نم ةدافتسالا ،اهنع عاـفدلا وأ ءاـــضقلا ماـــمأ مــــهقوقحب
 ،”ةيئاضقلا

 صاــخشألل يـــنوناقلا زـــــكرملا ىلــــع اـــــظافحو هـــــنأ ثـــــيح –
 ءاضقلا تاهج مامأ ةصاخلا ةيونعملا صاـخشألاو ةـــيعيبطلا
 مهتلاح ببسب ،ٍماحم ليكوت مهيلع رّذعت اذإ كلذو ،يرادإلا
 نم ةدافتسالا مهل قحي هنإف ،ةيعامتجالا مهتيعضوو ةيلاملا
 أدبمل انامض يضاقتلا قح مهل لفكي امب ةيئاضقلا ةدعاسملا
 561 ةداـــملا يف هـــيلع صوــــصنملا ،”عــــيمجلل حاـــــتم ءاـــــضقلا“
 ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(

 9٠-8٠ مقر نوناقلا نم 6٠9 ةداملا صخي اميف هنأ ثيح –
 قيبطت ىلع اهصنل ،اهتيروتسد مدعب عوفدملا ،هالعأ روكذملا
 ليثمت صخي اــميف ،نوـــناقلا ســـفن نـــم 828 ىلإ 628 نــــم داوــــملا
 ءاغلإ دعب هنأ ريكذتلا نـّيعتي هّنإف ،ةلودلا سلجم مامأ فارطألا
 عفدلا نإف ،هالعأ روكذملا 31-22 مقر نوناقلا بجومب 628 ةداملا

 ءاـــــفعإب قــــلعتملا ءزــــجلا ىلــــع اـــــبصنم ىـــــقبي اـــــهتيروتسد مدــــــعب
 تاــــهج ماـــمأ ٍماــــحمب لـــــيثمتلا نـــــم ةــــــماعلا ةـــــيونعملا صاـــــخشألا
،يرادإلا ءاضقلا

 9٠-8٠ مقر نوناقلا نم 6٠9و 5٠9 نيتداملا نإف ،ةجيتنلابو –
 عم ناضراعتت ال ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا عوضوم ،هالعأ روكذملا
 اـــمهساسم مدــــعل ،روــــتسدلا نــــم 561و ٤61و 73و 53و ٤3 داوـــــملا
 اديدحتو ،نينطاوملل ةماعلا تايرحلاو ةيساسألا قوقحلاب ةتبلا

 مامأ ةاواسملاو ،تايرحلاو قوقحلا يف مهنيب ةاواسملا نامض
 زييمتلا مدعو ةيواستملا ةيامحلا يف قحلاو ،ءاضقلاو نوناقلا

،اعيمج مهل ًاحاتم ءاضقلا لعجو ،مهنيب
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بابسألا هذهل

: يتأي ام ررقت

 518 نيــتداملا ةـــيروتسد مدـــعب عــفدلا نأــــب حــــيرصتلا : الوأ
 92٤1 ماــــع رــفص 81 يف خرؤـــملا 9٠-8٠ مــــقر نوــــناقلا نـــــم 628و
 تاءارـــجإلا نوــناق نـــمضتملاو 8٠٠2 ةـــنس رـــياربف 52 قــــفاوملا
 خرؤملا 31-22 مقر نوناقلاب ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا

 حبصأ ،22٠2 ةنس ويلوي 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 31 يف
 ،اــيــلــك ةيناثلا ءاغلإو ىلوألا ليدعت دعب ،عوضوم نود

 ةيروتسد مدعب عفدلا نع رظنلا فرصب حيرصتلا : ايناث
 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مــقر نوـــناقلا نـــم ٤٠9 ةداـــــملا

 نوـــــناق نــــمضتملاو 8٠٠2 ةــــنس رــــياربف 52 قـــــفاوملا 92٤1
 مقر نوناقلاب ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 ويلوي 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 31 يف خرؤملا 22-31
 ىلع صنت دعت مل يتلا 518 ةداملا ىلع اهتلاحإل ،22٠2 ةنس
،ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ٍماحمب ليثمتلا ةيبوجو

 نوناقلا نم 6٠9و 5٠9 نيتداملا ةيروتسدب حيرصتلا : اثلاث
 ريارــــبف 52 قـــفاوملا 92٤1 ماـــع رــــفص 81 يف خرؤـــــملا 9٠-8٠ مــــقر

 ،ةــــيرادإلاو ةـــيندملا تاءارــــجإلا نوــــناق نــــمضتملاو 8٠٠2 ةــــنس
،مّمتملاو لّدعملا

 ةمألا ســـلجم ســــيئرو ةـــــيروهمجلا ســــــيئر مــــــلعي : اعبار
  ،رارقلا اذهب لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو

،ةلودلا سلجم سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبي : اسماخ

 ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : اسداس
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

 ةدقعنملا اـهتاسلج يف ةــيروتسدلا ةـــمكحملا تـــــلوادت اذـــــهب
 ٤٤٤1 ماــــع يـــناثلا عـــيبر لوأو لوألا عـــيبر 92و 32 خــــيراوتب
.22٠2 ةنس ربوتكأ 62و 52و 81 قفاوملا

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل
،اوضع ،هـللا دعس يرحب
،اوضع ،سانم حابصم
،اوضع ،يدوليم يلاليج
،اوضع ،وبع نب ةحيتف
،اوضع ،فيرخ باهولا دبع
،اوضع ،رامع سابع
،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع
،اوضع ،فايضوب رامع
 .اوضع ،سافرطوب دمـحم

 يناثلا عيبر لّوأ يف خّرؤم ٢٢/د ع د/د .م .ق/١٣ مقر رارق
 قـــلـعتـي ،٢٢٠٢ ةــنـس رـــبوــتــكأ 6٢ قــفاوـمـلا ٤٤٤١ ماــع
 نوــناــقـلا نــم ٣٤ ةدامـلا ةــيروــتـسد مدـــعــب عـــفدـــلاــب
 قفاوملا ٢٣٤١ ماــع بـجر ٠٢ يـف خّرؤـملا ٠١–١١ مــقر
.ةيدلبلاب قــلعتملاو ١١٠٢ ةـنـس وـيـنوــي ٢٢

––––––––––––

،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ

،روتسدلا ىلع ءانب – 

 يـف خّرؤــملا 91–22 مـــقر يوـضـعلا نوـــناــقــلا ىــضـتــقـمبو –
 يذلا 22٠2 ةنس ويلوي 52 قفاوملا 3٤٤1 ماــع ةــجحلا يذ 62
 ماــمأ ةـعـبـتـملا ةــلاـحإلاو راـطـخإلا تاـــيـفـيـكو تاءارــجإ دّدحي
،ةيروتسدلا ةـمـكحملا

 بـــجر ٠2 يـف خّرؤـملا ٠1–11 مــقر نوــناــقــلا ىــضـتـقـمبو –
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا

 3٤٤1 ماع يناثلا عيبر 32 يف ةخّرؤملا ةلوادملا بجومبو –
 ةمكحملا لمع دعاوقب ةقلعتملاو 12٠2 ةنس ربمفون 82 قفاوملا
 ةنمــضتـملاو ،ةيروـتسدـلا مدــعـب عـفدــلا لاـجـم يف ةـيروتـسدـلا
 دــعاوــقل ددـحملا ماـظـنلا نـم ثـلاـثـلاو يــناـثـلا نيـباـبـلاـب لـمـعـلا

 ٠٤٤1 ماـــع ناــضـمر 7 يـف خّرؤـمـلا يروـتـسدـلا سـلـجـملا لـمـع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،91٠2 ةنس ويام 21 قفاوملا

 ةــلودــلا ســلـجم نــع رداـصــلا ةــلاــحإلا رارــق ىلــع ءاــنــبو –
 يف خّرؤـملا 1٠٠٠٠/22 سرـــهفلا مــقر تـحــت )ةــثـلاثــلا ةفرـغـلا(
 ةمكحملل طبضلا ةنامأ ىدل لجسملاو 22٠2 ةنس وــيـنوــي 51
 7٠/22٠2 مقر تحت 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 خيراتب ةيروتسدلا

 نوـناــقـلا نــم 3٤ ةداـملا ةـيروـتـسد مدـــعـب عــفدــلا نــمـضـتملاو
 وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا ٠1–11 مقر

 اهضراعتل ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس
 ةـطـساوــب )س.أ( دـــّيسـلا هراــثأ ،روـتـسدــلا نــم 1٤ ةداملا عم
 ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعم ٍماحم )ز.ب( ذاتسألا هيماحم
 3٤ ةداملا ةيروتسد مدع هيف يعّدي يذلاو ،ةلودلا سلجمو
 قفاوملا 23٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا ٠1–11 مقر نوناقلا نم
 ةنيرق كهتنت اهنوك ،هالعأ روكذملاو 11٠2 ةنس وينوي 22
،روتسدلا نم 1٤ ةداملا بجومب ةلوفكملا ةءاربلا

 ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةلسرملا تاراعشإلا ىلع ءانبو –
 ،ينـطوـلا يـبـعـشـلا سـلـجملا سـيـئرو ،ةــمألا سـلــجم سـيـئرو
،22٠2 ةنس ويلوي 62 خيراتب فارطألاو ،لوألا ريزولاو

 لبق نم ةمدقملا ةبوتكملا تاظحالملا ىلع عالطالا دعبو – 
 يـف لثمتملا يعيرشتلا مكحلا ددصب فارطألاو تاطلسلا
 23٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا ٠1–11 مقر نوناقلا نم 3٤ ةداـملا
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 مدـعـب ىــعّدـملا ،هالــعأ روــكذـملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا
 بجومب ةسركملا ةءاربلا ةنيرق عم هضراعتل هتيروتسد
،روتسدلا نم 1٤ ةداملا

 هريرقتل هتوالت يف ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 رــبوـتـكأ 62 خــيراـتـب ةدــقعنملا ةيـنـلـعـلا ةــسـلـجـلاـب ،بوـتـكـملا

،22٠2 ةنس

 عفدلا يف يعّدملل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 خيراتب ةينلـعـلا ةـسـلـجلا يـف )س.أ(
 هكسمت اددجم ،ةبوتكملا هتاظحالم هتنمضت ام اهيف دكأ يتلا

 نوناقلا نم 3٤ ةداملا ةيروتسد مدع ةراثإب صوصخلا ىلع
 وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا ٠1–11 مقر

 ضراعتت اهنوك ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس
،روتسدلا نم 1٤ ةداملا عم

 ةموكحلا لثممل ةيوفشلا تاظحالملا ىلإ عامتسالا دعبو –
 دكأ يتلا ،22٠2 ةنس ربوتكأ 62 خيراتب ةينلعلا ةسلجلا يف

 نوـناـقـلا نـم 3٤ ةداـملا يـف دراوــلا يـعـيرشـتلا مـكحـلا ّنأ اــهـيـف
 وـيـنوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا ٠1–11 مـقر

 سمي ال ،مّمتملاو لّدـعـملا ،ةـيدـــلـبـلاـب قـلـعـتـملاو 11٠2 ةـنـس
،روتسدلا نم 1٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةءاربلا ةنيرقب

،ةلوادملا دعبو –

: تاءارجإلا ثيح نم

 سلجملل اسيئر هتفصب ،)س .أ( عفدلا يف يعّدملاّ نأ ثيح –
 ةصخر حنم )سادرموب ةيالو( ريفعأ ةيدلبل يدلبلا يبعشلا
 )ف .ت( ديسلل ،ةيدلبلا بارتب نئاك يسردم معطم لالغتسا

 دنحم“ ةـيــئادــتـبالا ةـسردــملا يف هــيـخأ سرــع ةـــماــقإ لــجأ نــم
 91٠2–2291 مقر تحت يدلب رارق بجومب اذهو ،”روــشاــع وأ

 سراحو خابط ريخست عم ،91٠2 ةنس تشغ 31 يف خّرؤم
 ةــلـطـعـلا ءاــنـثأ تــناــك سرــعـلا ةــماــقإ ةــصـخر نأو ،ةــسردـملا
،ةيسردــملا

 ”روشاع وأ دنحم“ ةيئادتبالا ةسردملا ةريدم ّنأ ثيح –
 سادرموب ةيالول ةيبرتلا ريدمل عوضوملا يف اريرقت تمدق
 ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ريخألا اذه نم ىوكش ميدقت هنع جتن
 سلجملا سيئر ،عفدلا يف يعّدملا ةنادإب تهتنا ةصتخملا
 ةءاسإ مرجب ،)سادرموب ةيالو( ريفعأ ةيدلبل يدلبلا يبعشلا
،حنجلا مسق ،سادرموب ةمكحم لبق نم ةفيظولا لالغتسا

 ايبايغ ةنادإلاب يئازجلا مكحلا رودص درجمبو هنأ ثيح –
 يلاو ردصأ ،جد ٠٠٠.٠٠1 ةمارغو نيماع ةدمل ذفانلا سبحلاب
 يفناج 51 خيراتب 9٠32 مقر تحت ارارق سادرموب ةيالو

 اسيئر هتفصب هيلع موكحملا فيقوت نمضتي ٠2٠2 ةنس
،)سادرموب ةيالو( ريفعأ ةيدلبل يدلبلا يبعشلا سلجملل

 سادرموب ةيالو يلاو نع رداصلا فيقوتلا رارقّ نأ ثيح –
 نوــناــقــلا نــم 3٤ ةداــملا تاـــيـضـتــقم ىلـــع ساــسألاــب دــمـتعا

 وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماــع بـــجر ٠2 يف خّرؤـملا ٠1–11 مـقر
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس

 يعّدملا عفر ٠2٠2 ةنس رياربف ٠1 خيراتبو هنأ ثيح –
 سادرموبب ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ءاغلإ ىوعد )س.أ( عفدلا يف

 ءاضق سلــجــم ىدــل دــمــتــعــم ٍماــحــم ،)ت.م( ذاــتسألا ةــطساوــب
،سادرموب

 مدـق ،٠2٠2 ةنس ليربأ رهش نم لّوألا خيراتبو هنأ ثيح –
 ةيرادإلا ةـمـكحملا ماـمأ ةلصــفـنم ةرــكذــم عــفّدـــلا يـف يــعّدــملا
 يماحملا ،)ز.ب( ذاتسألا هــلـثمم ةـطـساوـب سادرـموـب ةـيالول
 اهلالخ نم عفد ،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىدل دمتعملا

 يف خّرؤملا ٠1–11 مقر نوناقلا نم 3٤ ةداملا ةيروتسد مدعب
 قلـعـتملاو 11٠2 ةـنـس وــيــنوــي 22 قـفاوـملا 23٤1 ماــع بــجر ٠2
 نم 1٤ ةداملا عم ضراعتت اهنوك ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيدلبلاب
،روتسدلا

 ةمكحملا تردصأ ،12٠2 ةنس ويام ٤2 خيراتبو هنأ ثيح –
 لصفلا فقوب هبجومب تضق امكح سادرموب ةيالول ةيرادإلا

 عم ،عفدلا فلم يف لصفلا ةياغل اهمامأ ةعوفرملا ىوعدلا يف
،ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال ةلودلا سلجم ىلع فلملا ةلاحإ

 سلجم ردصأ ،22٠2 ةنس وينوي 51 خيراتبو هنأ ثيح –
 1٠٠٠٠/22 سرهفلا مقر تحت ارارق )ةثلاثلا ةفرغلا( ةلودلا

 ةلاحإب عوضوملا يفو ،عفدلا لوبقب لكشلا يف هبجومب ىضق
،ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع ةيروتسدلا مدعب عفدلا

 ةلاحإلا رارقب تلصوت ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 ،هالعأ روكذــملا ،)ةثلاثلا ةــفرـغـلا( ةــلودــلا ســلـجـم نــع رداـصـلا

 خيراتب ةيروتسدلا ةمكحملا طبض ةنامأ ىدل هليجست متو
،7٠/22٠2 مقر تحت ،22٠2 ةنس ويلوي ٤2

 نـــم الــك رـــعشأ ةــيروـتـسدـلا ةــمـكحملا سـيئر ّنأ ثـيـح –
 تشغ ٤1 خيرات ادّدحم ،فارطألاو انوناـق ةيـنـعـملا تاــطـلـسـلا

 ،ةبوتكملا مهتاظحالم ميدقتل لجأ رخآك 22٠2 ةنس

 ةبوتكملا هتاظحالم يف دكأ ةمألا سلجم سيئر ّنأ ثيح –
 يـف بخـتـنملا ةــيوــضـع دـيـمـجت وــه فـيـقوـتـلاـب دوصقملا ّنأ
 بـبـس عــجرــيو ،ةـتـقؤــم ةروـصـب يدــلـبــلا يبــعـشـلا سـلـجملا
 3٤ ةداملا صن يف تركذ ةديحو ةينوناق ةــلاــح ىلإ فـيـقوـتـلا

 ةيئازجلا ةعباتملا يف لثمتت ،ةيدلبلاب قلعتملا نوناقلا نم
 ةسرامم يف بخــــتـــــنملا وضعـــــلا رارـــــمـــــتسا نود لوحت يتـــــلا

 نـــع ةراــبــع وــه لــب ،ًءاــصـقإ دـــعـي ال فـيـقوـتـلا نأ امك ،هماهم
 نم 3٤ ةداملا ماكحأ نإـف ةجـيـتنـلابو .تقؤمو يـظـفــحت ءارــجإ
 ةءاربلا ةنيرقب ساسم يأ لكشت ال ةيدلبلاب قلعتملا نوناقلا

 ادودرم عفدلا لعجي ام وهو ،روتسدلا نم 1٤ ةداملا عوضوم
،سيسأتلا مدعل هيلع
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 يـف دــــكأ يــنـطوـــلا يــبـعـشـلا ســلـجـملا ســـيـئر ّنأ ثـيــح –
 ةيدلبلاب قلعتملا نوناقلا نم 3٤ ةداملا نأ ةبوتكملا هتاظــحالم
 اهنأو ،روتسدلا يف ةنومضملا قوقحلا نم قــح يأ كـهــتــنت ال
 تسسأ يتلا روتسدلا نم 1٤ ةداملا ماكحأ عم ضراعتت ال
 ،ةــبوــقـع دــعــي ال تــقؤـمــلا فيـقوـتـلا نأ اـمــك ،ةءاربلا ةنـيرــقـل
 هنم ضرغلا ،ريغ ال يظفحت ريبدت وأ ءارجإ درجم وه اـمـّنإو
 يئاهنلا رارقلا ردصي امثير ايئاضق عباتملا بختنملا داعبإ
 ةيضقلا يف لصفلاّ متي ىتحو ،ةصتخملا ةـيـئاـضـقلا ةـهـجلا نع
 كـــلــمـي نــمـم ءاــضـقـلا ةــهـج ىلــع ريــثأــت ىــندأ نود ةــيـئازــجلا
 ةداملا ةيروتسد مدعب عفدلا نإف ،ةجيتنلابو .ةيرادإلا ةــفـصـلا
،سيسأتلل دقتفي ةروكذملا

 نأ ةبوـتـكـملا هـتاــظـحالــم يـف دــكأ لوألا رــيزوــلا ّنأ ثـيـح –
 لـحـم ةـــيدــلـبـلاب قلعتملا نوــناــقلا نـــم 3٤ ةداــملا نوـمـضـم
 يلاولا هذختي يظفحت ريبدتب قلعتت ةيروتسدلا مدـعـب عـفدــلا

 نكمي الو ،تقؤم يزارتحا ءارجإ وهو ،يدلبلا بختنملا هاجت
 روكذملا صنلا نأو ةصاخ ،باقع وأ ءازج ةباثمب ةتبلا هرابتعا

.يظفحتلا فيقّوتلل ةبجوملا بابسألا ةلمج حضاو لكشب ّنيب
 يه يظفحتلا ءارجإلا نم ةياغلا نأ لوألا ريزولا زربأ امك
 ءاـضـعأ يـف نوـبـخاـنلا اــهـعـضو يـتـلا ةــقــثـلا ىلــع ةــظـفاـحملا
 نأ ىلإ ىـهـتـناو ،مـهـــباـخـتـــنا نيح يدلبلا يبعشلا سلجملا
 لاح ّيأب ،سمت ال ةيدـلبلاب قلعتملا نوـــناــقلا نــم 3٤ ةداـملا

 نم 1٤ ةداملا بجومب ةنوصملا ةءاربلا ةنيرق ،لاوحألا نم
،سسؤم ريغ لاحلا عفد ةياهنلا يف لعجي امب ،روتسّدلا

 ةبوتكملا هتاظحالم يف كسمت عفدلا يف يعّدملا ّنأ ثيح–
 اهنوك ةيدلبلاب قلعتملا نوناقلا نم 3٤ ةداملا ةيروتسد مدعب
.روتسدلا نم 1٤ ةداملا يف ةسركملا ةءاربلا ةنيرق كهتنت

: عوضوملا ثيح نم
 ةيروتسد مدعب هعفد معد )س.أ( عفدلا يف يعّدملاّ نأ ثيح –

 ةركذم لالخ نم ةيدلبلاب قلعتملا نوناــقلا نم 3٤ ةداـملا
 خيراتب ةيروتسّدلا ةمكحملا طبض ةنامأ ىدل اهعدوأ ةلصفنم
 روتسّدلا نم 1٤ ةداملا ّنأ اهيف فاضأ ،22٠2 ةنس تشغ ٤1
 ةهج تبثت ىتح ائيرب ربتعي صخش ّلك“ : ّنأ ىلع صنت
 ضراعتي ام وهو .”ةلداع ةمكاحم راطإ يف هتنادإ ةيئاضق
 يف خّرؤملا ٠1–11 مقر نوناقلا نم 3٤ ةداملا يـف درو اــم عـم
 قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع بجر ٠2
،فيقوتلا رارق يف اهيلع دمتعملا ، مّمتملاو لّدعملا ،ةيدلبلاب

 يف خّرؤملا ٠1–11 مقر نوــناــقـلا نــم 3٤ ةداــملا ّنأ ثـيــح –
 لدعملا ،11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع بجر ٠2
 نم رارقب فقوي“ : هنأ ىلع صنت ،هالعأ روكذملاو ممتملاو
 هباكترا ببسب ةـيــئاـضـق ةــعـباــتــمل ضّرـــعــت بـــختـنـم لك يلاولا

 ةلخم بابسأل وأ ،ماعلا لاملاب ةلص اهل ةحنج وأ ةيانج
 رارمتسالا نم هنّكمت ال ةيئاضق ريبادت لحم ناك وأ ،فرشلاب

 ةياغ ىلإ ،ةحيحص ةفصب ةيباختنالا هتدهع ةسرامم يف
.ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم يئاهن مكح رودص

 بختنملا فنأتسي ،ةءاربلاب يئاهن مكح رودص ةلاح يف 
،”ةيباختنالا هماهم ةسرامم ايروفو ايئاقلت

 ةمألا سلجم سيئر( ةيمومعلا تاطلسلا تاباجإّ نأ ثيح –
 تدحتا )لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو
 ،يرادإ ريبدت درجم ّالإ وه ام فيقوتلا رارق نأ ىلع اهعيمج
 ةـنيرق عم ىفانتي ىتح ةبوقع ،لاوحألا نم لاح ّيأب ،دعي الو
 ٠1–11 مقر نوــناــقــلا نــم 3٤ ةداـملا دــــعـت ،ةجـيـتنلابو .ةءاربــلا
 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا
،ةيروتسد ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا

 يف عيرشتلا ناملربلا صاصتخا نم ناك نئلو هنأ ثيح –
 ةدّدحملا كلت اميس ال ،روتسّدلا هل اهصصخ يتلا نيدايملا

 ةيروتسدلا ةمكحملل دوعي هنإف ،روتسدلا نم 931 ةداملا يف
 اهراطخإ دعب يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد ىدم رارقإ اهدحو
،ايروتسد ةلّوخملا تاهجلا نم ايمسر

 يف دراو يعيرشت مكحب قلعتي عفدلا عوضوم ّنأ ثيح –
 ،ةلودلل الثمم هرابتعاب ،ةيالولا يلاو لّوخي ةيدلبلا نوناق

 ةيئازج ةعباتم لحم ناك اذإ يدلبلا بختنملا فيقوت ةطلس
 ةبوسنملا ةعقاولا يف ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا لصفت امثير
 ،يئاهن مكح بجومب هيلإ

 1٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةءاربلا ةنيرق ّنأ ثيح –
 ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف ةسّركم ،روتسدلا نم
 رهش نم رشاعلا يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نع رداصلا
 تقداص يذلاو ،هنم 1–11 ةداملا بجومب 8٤91 ةنس ربمسيد
 ةسّركمو .3691 روتسد نم 11 ةداملا بــجوــمب رــئازــجلا هــيـلــع
 6691 ةنسل ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا يف اضيأ

 ىضتقمب رئازجلا هيلع تقداص يذلاو ،هنم 2–٤1 ةداملا بجومب
 9٠٤1 ماع لاوش 11 يف خّرؤملا 76–98 مقر يسائرلا موسرملا
،9891 ةنس ويام 61 قفاوملا

 نأ كش ىندأ ةيروتسّدلا ةمكحملا دواري ال هنأ ثيح –
 عوضوم يدلبلا بختنملل يزارتحالا وأ تقؤملا فيقوتلا
 نم لاح ّيأب لثمي ال ،ةيدلبلاب قلعتملا نوناقلا نم 3٤ ةداملا
 اهضراعت عفدلا يف يعّدملا ريثي ىتح ءازج وأ ةبوقع ،لاوحألا

 درجم هنوك نع جرخي ال رمألا لب ،روتسدلا نم 1٤ ةداملا عم
 لمعلا ريس نسح تايضتقم هتضرف تقؤم يرادإ ءارجإ
 تاءارجإ ةرشابم رّوصت نكمي ال ثيح ،ّالإ سيل يرادإلا
 ،هفيقوت نود ،يدلب يبعش سلجم سيئرل ةيئازجلا ةعباتملا

 تايحالصلا عيمج ةرشابم نم هنكمت يتلا هتفصب هظافتحاو
 ةـهـجـك وأ ،ةــيدــلــبلـل الـثمم وأ ،ةــلودــلل الــثـمم هراـبــتـعاـب ءاوـس
،يدلبلا يبعشلا سلجملل ةيذيفنت



6٠  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع  بجر ٩
11م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣

 ٠1–11 مــقر نوــناـقـلا نــم 3٤ ةداــملا نإــف ،ةــجــيتـنـلاـبو –
 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا

 عم ةتبلا ضراعتت ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو
 حـيرـصـتلا نيـعـتـي اــمب ،روـتـسدــلا نــم 1٤ ةداملا تاــيـضتـقـم
.اهتيروتسدب

بابسألا هذهل

: يتأي ام رّرقت

 ٠1–11 مقر نوناقلا نم 3٤ ةداملا ةيروتسدب حيرصتلا : الوأ
 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا 23٤1 ماع بجر ٠2 يف خّرؤملا

.مّمتملاو لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو

 ةــمألا سـلجم سيئرو ةـيروـهـمـجلا سـيـئر مـلــعـُي : ايناث
 اذـــهـب لوألا رــيزوــلاو يــنـطوــلا يــبـعـشـلا سـلـجـمــلا ســيــئرو
.رارقلا

.ةلودلا سلجم سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبُي : اثلاث

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

 ةدقعنملا اهتاسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا تلوادت اذهب
 ٤٤٤1 ماـــع يـناـثـلا عــيـبر لّوأو لوألا عـيـبر 92و 32 خــيراوـتـب
.22٠2 ةنس ربوتكأ 62و 52و 81 ةـقـفاوـملا

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل –

،اوضع ،هلـلا دعس يرحب –

،اوضع ،سانم حابصم –

،اوضع ،يدوليم يلاليج –

،اوضع ،وبع نب ةحيتف –

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع –

،اوضع ،رامع سابع –

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع –

،اوضع ،فايضوب رامع –

 .اوضع ،سافرطوب دـمحم –

ةـّيميظنت ميسارم
 ةيناثلا ىدامج ٧ يف خّرؤم 6٩٤–٢٢ مقر يسائر موسرم

 نـمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١٣ قـفاوملا ٤٤٤١ ماع
ريزولا حلاصم رييسـت ةينازيـم ىلإ دامتـعا لـيوـحـت
.لوألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 7–19 ناـــتداـــمــلا اـــمـيـس ال ،روــتــسدـــلا ىلـــع ءاــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 ٤٠٤1 ماع لاوش 8 يف خّرؤمـلا 71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو ٤891 ةنس ويلوي 7 قفاوملا

،ممتملاو

 ىلوألا ىدامج 52 يف خرؤمـلا 61–12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع
،22٠2 ةنسل ةيلاملا

 ٤٤٤1 ماع مّرحم 5 يف خرؤمـلا 1٠–22 مقر رمألا ىضتقمبو –
 يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو 22٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا
،22٠2 ةنسل

 ٤٤٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 تادامتعالا عيزوت نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا
 رييستلا ةينازيم نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا

،22٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق بجومب

 يف خرؤملا ٤٠–22 مقر يذيـفـنـتلا موــسرـمــلا ىـضـتـقـمبو –
 22٠2 ةـنـس يــفـناــج 3 قـــفاوـملا 3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج 92
 نم لوألا ريزولل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري

 هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 )جد ٠٠٠.٠٠3.31( رانيد فلأ ةئاـمـثالـثو اــنوـيـلـم رـشــع ةــثالــث
 19–73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فـيـلاــكـتـلا ةـيـنازــيـم يف دــّيقم
.”عـّـمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”



ـه ٤٤٤١ ماع  بجر 6٠٩  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣ 12

 ةثالث هردق دامتعا 22٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 دّيقي )جد ٠٠٠.٠٠3.31( رانيد فلأ ةئامثالثو انويلم رـشع
 : يـناثـلا عرفلا ،لوألا رـــيزوــلا حـــلاــصــم رــيـيــسـت ةـيـنازـيـم يـف
 يرادإلا حالــصإلاو ةـيـموـمـعـلا ةـــفـيـظوــلل ةـــماـــعــلا ةــيرــيدــملا

.''راجيإلا - ةيزكرملا ةرادإلا'' 69–٤3 مقر بابلا يفو

 ةــّيـمسّرلا ةدـــيرجلا يــف موــسرـــملا اذـــه رـــشنـــي : ٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 قــفاوـملا ٤٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداــمــج 7 يـف رــئازـــجلاــب ررـح
.22٠2 ةنس ربمسيد 13

نوبت ديجملا دبع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم ١6–٣٢ مقر يسائر موسرم
 موسرملا مّمتيو لّدعي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٩٢ قفاوملا

 ٧٠٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠٢ يف خّرؤملا ١٢–٧٨ مقر
 ليهأتلا نمضتملاو ٧٨٩١ ةنس رياني ٠٢ قفاوملا
.يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص يف ةمدخلل يبطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و )7و 1( 19و ٠3 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

 ةجحلا يذ 71 يف خّرؤملا 6٠1–67 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 6791 ةنس ربمسيد 9 قفاوملا 6931 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيركسعلا تاشاعملا

 ناضمر 12 يف خّرؤملا 31–38 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ثداوحب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا

 مّرــحـم 3 يـف خّرؤمـلا ٠2–22 مـــقر نوـــناــقــلا ىــضـتـقـمبو –
 طايتحالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع
،هنم 56و 26و 16 داوملا اميس ال ،يركسعلا

 يناثلا عيبر ٠2 يف خّرؤملا 28–67 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 سيسأت نمضتملاو 6791 ةنس ليربأ ٠2 قفاوملا 6931 ماع
،زجعلل ةيبطلا تالدعملل رايعم

 ىدامج ٠2 يف خّرؤملا 12–78 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 7891 ةنس رياني ٠2 قفاوملا 7٠٤1 ماع ىلوألا
 ،يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص يف ةمدخلل يبطلا ليهأتلا
،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام مسري

 نوناقلا نم 56و 26و 16 داوملل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع مّرحم 3 يف خّرؤملا ٠2–22 مقر

 اذــه فدــهــي ،يرـــكسعـــلا طاـــيـــتـــحالاـــب قـــلـــعـــتملاو 22٠2 ةــــــنس
 يف خّرؤملا 12–78 مقر موسرملا ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا

 7891 ةنس رياني ٠2 قفاوملا 7٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠2
 ينطولا شيجلا فوفص يف ةمدخلل يبطلا ليهأتلا نمضتملاو
.مّمتملاو لّدعملا ،يبعشلا

 12–78 مقر موسرملا نم ٤و 2 نيتداملا ماكحأ مّمتت : ٢ ةداملا
 رــياـنـي ٠2 قــفاوــملا 7٠٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـج ٠2 يـف خّرؤـمـلا

 رّرــحــتو ،هالــــعأ روـــكذـــــمـــلاو مــــّمــتـمـــلاو لّدـــعــمـــلا ،7891 ةــنس
: يــتأــي اـــمـك

.................................. )رييغت نودب( ............... : 2 ةداملا “

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

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

 ييركسع ىلع يبطلا ليهأتلا ريياعمل حجارلا ريدقتلا قبطي
.“ طايتحالا

: ىلع ليهأتلل ةيبطلا صوحفلا ىرجت : ٤ ةداملا “

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

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

،ةينطولا ةمدخلا ييركسعو يوعدم –

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

.“ طايتحالا ييركسع –

 يــــف خرؤـــمــلا 12–78 مــــقر موـــسرــــــــملا مـــَّمـــتـي : ٣ ةداــمـلا
 ،7891 ةنس رياني ٠2 قفاوملا 7٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٠2
 ،رّركم ٠2و رّركم 21 نيتدامب ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا

: يتأي امك نارّرحتو

 ةيبطلا ةربخلل ةيوهجلا ةنجّللا لّوخت : رّركم 21 ةداملا “
 ،طاـيـتـحالا نم ةيئاهن ةفصب ةمدخلا ءاهنإ تابلط يقلتل
 طاـــيـتـحالا يــيرــكـسـع نــم ةــمدـــقــمـلا ،يــبـط فــلمــب ةررــبـمـلا
.مهنكسم يف نيدجاوتملا

 رارق لحم نوكي يتابثإ يبط صحفب موقت ،نأشلا اذهب
.“ يبط ليهأت مدع وأ ليهأت
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 ةأشنملا ملظتلل ةيوهجلا ةنجّللا عمتجت : رّركم ٠2 ةداملا “
 مّرحم 3 يف خّرؤملا ٠2–22 مقر نوناقلا نم 26 ةداملا بجومب
 ىلع ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ةـــيرـــكسعـــلا ةـــحصلا حــــلاصمل ةــــيوــــهجلا ةــــيرــــيدملا ىوــــتسم
.ايميلقإ ةصتخملا

 فرط نم مدقملا ملظتلا بلط يقلتل ةنجّللا هذه لّوخت
 ليهأتلا رارقب ينعملا ،هنكسم يف دجاوتملا طايتحالا يركسع
.موسرملا اذه نم رّركم 21 ةداملا يف روكذملا يبطلا

: يف ،ةلاحلا بسح ،ةنجّللا تبت

،يبطلا فلملا ةسارد ةداعإ نمضتملا ملظتلا لوبق –

.“ طايتحالا يف ةمدخلل يئاهنلا ليهأتلا مدع وأ ليهأتلا –

 نم رارقب موسرملا اذه قيبطت تايفيك ددحت : ٤ ةداملا
.ينطولا عافدلا ريزو

 ةــّـيـمسرـلا ةدــيرـجلا يـف موــسرـملا اذــه رـشـنـي : 5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف رئازجلاب رّرح 
.32٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع بجر ٩ يف خرؤم ٢6-٣٢ مقر يذيفنت موسرم
 فينصت ءاغلإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣ قفاوملا

 ةينكس جمارب زاجنإل ةهجوم ةيحالف ٍضارأ عطق
 تايدلب ضعب ىوتسم ىلع راجيإلاب عيبلا ةغيصب
.رئازجلا ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و 5–211 ناـــتداــمــلا اـــميـس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤891 ةنس رياربف ٤  قفاوملا ٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ىلوألا ىدامج لوأ يف خرؤملا 52-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نــــــمضتملاو ٠991 ةـــنس رـــبــــمــــفوــــن 81 قــــــــــــفاوملا 11٤1 ماــــــع
،هنم 63 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

 نابعش لّوأ يف خرؤملا 61-8٠ مــقر نوـناـــقـلا ىضـتـقـمبو –
 هيجوتلا نمضتملاو 8٠٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 92٤1 ماع
،هنم 51 ةداملا اميسال ،يحالفلا

 23٤1 ماع بجر ٠2 يف خرؤملا ٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 لّدعملا  ،ةيدـــلـبـلاـب قــلـعـتـملاو 11٠2 ةـنـس وــينوــي 22 قــفاوـمـلا

،مّمتملاو

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

 يف خرؤملا 572-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: يتأي ام مسري

 مقر نوناقلا نم 51 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
 ةنس تشغ 3 قفاوملا 92٤1 ماع نابعش لّوأ يف خرؤملا 61-8٠
 ىلإ موسرملا اذه فدهي ،يحالفلا هيجوتلا نمضتملاو 8٠٠2
 جمارب زاجنإل ةهجوم ةيحالف ٍضارأ عطق فينصت ءاغلإ

 ةياغرلا تايدلب ىوتسم ىلع راجيإلاب عيبلا ةغيصب ةينكس
.رئازجلا ةيالو ،ةيراردلاو ةيسيارخلاو شارحلاو

 يف ةروكذملا ةيحالفلا يضارألا عطق دودح نيعت :٢ ةّداملا
 اراــتــكـه ٤5 اــهردــق ةــيـلاــمـجإ ةـــحاـــسمــب ،هالـــعأ ىلوألا ةداـمـلا

 اذــه لصأب ةقحلملا تاططخملل اقبط ارايتنس 93و ارآ 19و
.موسرملا

 ةيحالفلا يضارألا عطق تاحاسمو تايدلبلا ةمئاق قحلت
.موسرملا اذهب ،فينصتلا ءاغلإ ةيلمعب ةينعملا

 ةـيـمسرـلا ةدــيرـجلا يـف موــسرـملا اذـــه رـــشــنـــي :٣ ةّداـمـلا
   .ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 يفناج 13 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 9 يف رئازجلاب رّرح 
.32٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 
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قحلملا

فينصتلا ءاغلإ ةيلمعب ةينعملا ةيحالفلا يضارألا عطق تاحاسمو رئازجلا ةيالو تايدلب ةمئاق

ةينعملا ةيحالفلا ةرمثتسملا ةيدلبلا





ةياغرلا







شارحلا



ةيسيارخلا













ةيراردلا

ةحاسملاعورشملا

 ةعرزملا - 1 مقر ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا

اقباس -  ةدعروب ةيكارتشالا ةيحالفلا




 ةعرزملا - 5 مقر ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا

اقباس - ةدعروب ةيكارتشالا ةيحالفلا



 ةعرزملا - ٤ مقر ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا

اقباس - ةفيروك ةيكارتشالا ةيحالفلا


 ةعرزملا - 61 مقر ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا

 اقباس - يدبع ةيكارتشالا ةيحالفلا

رضخل يسونس نب ةيدرفلا ةيحالفلا ةرمثتسملا

 

 - دعاس ةعالدوب ةيدرفلا ةيحالفلا ةرمثتسملا

اقباس - صاصق ةيكارتشالا ةيحالفلا ةعرزملا

 ةعرزملا - 9 مقر ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا

اقباس - صاصق ةيكارتشالا ةيحالفلا


اقباس - صاصق ةيكارتشالا ةيحالفلا ةعرزملا



- رامع  خيجفوب ةيدرفلا ةيحالفلا ةرمثتسملا

اقباس - صاصق ةيكارتشالا ةيحالفلا ةعرزملا


 ةعرزملا - 7 مقر ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا

اقباس - صاصق ةيكارتشالا ةيحالفلا


اقباس - صاصق ةيكارتشالا ةيحالفلا ةعرزملا

 ةغيصب نكسلا جمانرب
 ةلاكو( راجيإلاب عيبلا

1 مقر عقوملا ،)لدع


 ةغيصب نكسلا جمانرب
 ةلاكو(  راجيإلاب عيبلا

2 مقر عقوملا ،)لدع


 ةغيصب نكسلا جمانرب
 ةلاكو(  راجيإلاب عيبلا

)لدع

 ةغيصب نكسلا جمانرب
 ةلاكو( راجيإلاب عيبلا

)لدع





 ةغيصب نكسلا جمانرب
راجيإلاب عيبلا

 ،)لدع ةلاكو( 

1 مقر عقوملا











 ةغيصب نكسلا جمانرب
راجيإلاب عيبلا

 ،)لدع ةلاكو( 

2 مقر عقوملا

تارآ 6و  )2( ناراتكه 

ارايتنس 39و



 اراتكه 71





 ارآ 66




ارآ 93و  )2( ناراتكه

ارايتنس 21و

ارآ 52و  تاراتكه 5

ارايتنس 37و

ارآ 77و )1( راتكه

تارايتنس 8و

ارآ ٤8و  )2( ناراتكه

تارايتنس 6و


ارآ 32و  )2( ناراتكه

ارايتنس 31و

ارآ 31و  تاراتكه 9

ارايتنس ٠6و

ارآ 1٤و  تاراتكه 7

ارايتنس 56و


اًرآ ٤1و  تاراتكه ٤

تارايتنس 9و
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ةـّيدرف ميسارم
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجل ماعلا نيمألا

––––––––––––

 ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤـــم يذـيـفـنت موــسرـــم بـــجوــمب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 مولعلل نارهو ةعماجل اماع انيمأ هتفصب ،يحي نب ميهاربا

.هبلط ىلع ءانب ،ايجولونكتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماـــع بـــجر ٢ يـف ناـــخّرؤـــم ناـــيذــيفـنت ناــموــسرــم
 ءاـهـنإ ناـنــمضتــي ،٣٢٠٢ ةـــنس يفــــناــــج ٤٢ قـــفاوملا

.تاعماجب نيريدم باون ماهم

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤2
: مهبلط ىلع ءانب ،نيتيتآلا نيتعماجلاب نيريدم باون مهتفصب

 ةيمـــنــتـلاــب اـــفــــّلــكـــم ،رـــيدـــم بـــــئاــــن ،شاــكــــع تــيأ رـيـمس –
،ةريوبلا ةعماجب هيجوتلاو فارشتسالاو

 يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،ديميمح دارم –
 اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا
،جيريرعوب جرب ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

 ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان ،روشاع نيساي –
 ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
.جيريرعوب جرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ىلحـــي يراوــــه دّيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،32٠2 ةـــنس يفــــناــــج ٤2
 نيروطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان هتفصب
 نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا
.مناغتسم ةعماجب جردتلا يف يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٢ يف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موـــسرــم

 ءادــمـع ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،٣٢٠٢ ةـنـس يــفــناـــج ٤٢
.تاعماجب تايلك

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤2
: ةيتآلا تاعماجلاب تايلك ءادمع مهتفصب

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٩ يف خرؤــم يـــساـــئر موـــسرــم
 ةيسنجلاب سنجتلا نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣
.ةيرئازجلا

–––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 9 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

 نمض ةيرئازجلا ةيسنجلاب سنجتي ،32٠2 ةنس يفناج 13
 يف خرؤملا 68-٠7 مــقر رمألا نم )3 ةرــقـفـلا( 11 ةداـــملا طورــش
 نمضتملاو ٠791 ةنس ربمسيد 51 قفاوملا ٠931 ماع لاوش 71
 صــخـشـلا ،مــمـتـملاو لدـــعـملا ،ةـــيرــئازــجلا ةـــيـسـنجلا نوـــناــق
 1٤91 ةنس رياربف 51 يف دولوملا ،يداهلا ةفيلوب : همسإ يتآلا

.)سنوت( فاكلاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا

 يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ريدم
.فلشلا ةيالو

––––––––––––
 ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موــسرــم بـــجوــمـب

 دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنـس يــفـناــج 81 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع
 تالصاوملل ارــيدــم هــتـفصـب ،يــسـيـك بيـبـحلا دــمـحـم يدــيـس

.فلشلا ةيالو يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف ةقاطلا ريدم
––––––––––––

 ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بـــجوــمـب
 دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ،رئازجلا ةيالو يف ةقاطلل ارـــيدــم هــتـفـصـب ،فــلـخي نــب يلــع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٢ يف خّرؤــم يذــيـفـنت موـــسرــم

 ةبئان ماهم ءاـهـنإ نــمـضتي ،٣٢٠٢ ةـنـس يـفـناـج ٤٢
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يشاغ ةيجس ةدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤2
 فارشتسالاو يوبرتلا ماظنلا مييقتل ريدم ةبئان اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب



ـه ٤٤٤١ ماع  بجر 6٠٩  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣ 16

 ،1 ةدــيـلبلا ةـعـماــجـب بـــطلا ةـيلــك ،دــيـكوأ دــيـعـسلا دـــمحـم –
،هبلط ىلع ءانب

 ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،يلماك دارم –
،هبلط ىلع ءانب ،لجيج

 ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،يسينول يلع –
،ةريوبلا

 ةعماجب ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ،ماصيه ىسوم –
،ةيدملا

 ةعماجب ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلك ،يعبر دـمحم –
.نازيلغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٢ يف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موـــسرــم
 رـيدــم ماــهـم ءاـــهـنإ نمـضـتـي ،٣٢٠٢ ةـنـس يـفـناــج ٤٢
.ةريوبلا ةعماجب ايجولونكتلا دهعم

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،سابع تيأ ومح دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤2
 هفيلكتل ،ةريوبلا ةعماجب ايجولونكتلا دهعمل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يـفــناــج ٨١ قــفاوـملا

 ةــــيالو يـف نيـيـنـهـملا مـيـلـعـتلاو نــيوـــكـتـلا ةرــيدــم
.سابعلب يديس

––––––––––––

 ةيناثلا ىداـمـج 52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةريدم اهتفصب ،يداهلا ةدنيل
.سابعلب يديس ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا

 ةــيالو يـف نــماـضـتلاو يعاـمـتـجالا طاــشـنـلا ةرــيدــم
.فراطلا

––––––––––––

 ةيـناـثـلا ىداـمـج 52 يـف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم بـــجوـمـب
 ةدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناــج 81 قـفاوملا ٤٤٤1 ماــع

 نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل ةريدم اهتفصب ،ةباد ةيماس
.فراطلا ةيالو يف

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٢ يف خّرؤـــم يذـــيـفنـت موـــسرــم
 رــيدــم ماــهـم ءاــهـنإ نـمـضـتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤٢
.سابع ينب ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،لاــخوــب دــمـحـم دـــّـيسلا ماــهـم ىـهـنـت ،32٠2 ةـنـس يـفـناـج ٤2
 ةــيالو يـف نـماـضـتلاو يــعاـمـتـجالا طاــشـنـلل ارـــيدــم هــتـفـصــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،سابع ينب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا
 بدتنملا ريزولا حلاصمب ةــفرـعـملا داـصـتـقا رــيدـم
 ةــفرــعـملا داــصـتـقاــب فــّلــكـملا ،لوألا رــيزوــلا ىدــل

.اقباس – ةئشانلا تاسسؤملاو

––––––––––––

 ةـيـناـثـلا ىداـمـج 52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرـــم بـــجوــمب
 دـــّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 حـلاـصـمب ةــفرــعملا داــصـتقال ارـــيدــم هـتــفـصـب ،مــشرش دــمـحم
 ةـفرــعملا داـصـتقاب فــّلــكـملا ،لوألا رــيزوــلا ىدل بدتنملا ريزولا

.هبلط ىلع ءانب ،اقباس – ةئشانلا تاسسؤملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماــع بــجر ٢ يـف خّرؤـــم يذيـفــنـت موــسرـم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤٢
.نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤2
 ،نيتيتآلا نيتيالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم امهتفصب
 : ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل

،ةديعس ةيالو يف ،ةرامع نب دـمحم –
.ركسعم ةيالو يف ،يرماع دـمحم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٢ يف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم

 ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤٢
.اقباس – ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج ٤2
 ءانب ،اقباس – ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب
: امهيبلط ىلع

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،هلـلا قزر دادغب –
.يتاذلا كالهتسالل ريدم ةبئان اهتفصب ،يفولخم ةديعس –
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 ةـيـناـثـلا ىداـمـج 52 يـف خّرؤـم يذـيـفـنـت موـسرــم بــجوـمـب
 ّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
: ةديعس ةعماجب نيتيلكل نيديمع ،امهامسا يتآلا

،نونفلاو تاغللاو بادآلا ةيلك ،رجحوب داعس –
 ةيراجتلا مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،يلكعلا يلاليجلا –

.رييستلا مولعو
––––––––––––––––––––

 ةـيناثــلا ىداــمـج 52 يـف خّرؤــم يذــيفـنت موــسرــم بــجوــمـب
 ةدومح دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
.ةبانع ةعماجب ايجولونكتلا ةيلكل اديمع ،ناغطوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قفاوملا ٤٤٤١ ماــع بــجر ٢ يـف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موــسرــم

 رــيدــم بــئاــن نييـعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤٢
.ةريوبلا ةعماجب

––––––––––––
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 بئان ،سابع تيأ ومح دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2
.ةريوبلا ةعماجب هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ،ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةبئان نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ريدم

––––––––––––
 ةيناثلا ىداـمـج 52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنـت موـسرـم بــجوــمـب

 ةليسو ةّديسلا ّنيعت ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 ةفاقثلا ةرازوب يفاقثلا جاتنإلا عيزوتل ريدم ةبئان ،ةسالحوب
.نونفلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا
.ترايت ةيالو يف ةفاقثلا

––––––––––––
 ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤــم يذـيـفنت موــسرــم بــجوـــمـب

 ةمام ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
.ترايت ةيالو يف ةفاقثلل ةريدم ،ريشب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا
.ضيبلا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا

––––––––––––
 ةـيـناـثلا ىداــمـج 52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوـمـب

 رودق دـّيسـلا نـّيـعـي ،32٠2 ةـنـس يـفـناـج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع
.ضيبلا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم ،نايزم

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 سيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––

 ةـيـناـثـلا ىداــمـج 52 يـف خّرؤــم يذــيـفنت موـسرـم بــجوـمـب
 لامج دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
 يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر ،ةڤوغ
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ةسسؤملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماــع بــجر ٢ يـف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم
 ريدم يبئان نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤٢
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسا يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس يفناج ٤2
: ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم يبئان

 داــشرإلاو اــيــجوـــغادــيـبلل رـــيدــم ةـبــئاــن ،يـشاــغ ةــيـجس –
 ،يسردملا

 يوبرتلا ماظنلا مييقتل ريدم بئان ،ناــيز فـيـطـللا دـبـع –
.فارشتسالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا
.حلاص نإ ةيالو يف ةيبرتلا

––––––––––––

 ةـيناـثـلا ىداـمـج 52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم بــجوـمـب
 يلــع دــّيسـلا نــّيـعـي ،32٠2 ةـنـس يـفـناــج 81 قــفاوملا ٤٤٤1 ماـع
.حلاص نإ ةيالو يف ةيبرتلل اريدم ،يزرك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
 ءادمع نييعت نمضتت ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا

.تاعماجب تايلك

––––––––––––

 ةيـناـثـلا ىداـمـج 52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوـمـب
 يتآلا نادّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع
: 1 ةنيطنسق ةعماجب نيتيلكل نيديمع ،امهامسا

،قوقحلا ةيلك ،حومڤ دولوم –

.ايجولونكتلا مولع ةيلك ،يعسم فوؤرلا دبع –
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 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماكحأ ءاغلإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا
 ةماعلا ةيشتفملاب نيوكتلاو ةرادإلا ريدم نييعت
.لمعلل

––––––––––––

 ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بـــجوــمـب
 ماـــكـحأ ةــيــغال ّدــعـت ،32٠2 ةـنـس يـــفـناــج 81 قــفاوـملا ٤٤٤1 ماــع
 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر 31 يف خّرؤملا يذيفنتلا موــسرــملا

 ،ةفيرط نيسح ّديسلا نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس رياربف ٤1
.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب نيوكتلاو ةرادإلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماــع بـــجر ٢ يـف خّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم
 ةحصلل نيريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤٢
.نيتيالو يف ناكسلاو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 نيريدم ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس يفناج ٤2
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ناكسلاو ةحصلل

،ناسملت ةيالو يف ،يرماع دـمحم –

.ركسعم ةيالو يف ،ةرامع نب دـمحم –

 ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 5٢ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يبئان نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨١ قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 ةيناثلا ىدامج 52 يف خّرؤم يذيــفـنت موــسرــم بـــجوــــمـب
 ةدـــّيـسـلا نــّيــعـت ،32٠2 ةــنـس يـــفـناــج 81 قـــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع
 ةــنـمــقرــلا ةرازوـــب رــــيدــم يــبــئاـــن ،اـــمــهاـــمـــــسا يــتآلا دــّيـسـلاو
: تايئاصحإلاو

،ةيرشبلا دراوملل ريدم ةبئان ،يهابلب ةنيمأ ايسآ –

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،رمع جاح دـمحم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بـــجر ٢ يـف خّرؤـــم يذيـفـنـت موــسرـم
 طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤٢
.تليسمسيت ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع بــجر 2 يـف خّرؤــم يذـيـفنت موــسرــم بــجوـمـب
 دــــمــحـم دــــّيــســلا نـــّيـــعـــي ،32٠2 ةــنـس يـــفـــناــج ٤2 قـــفاوــمـلا

 ةـــيالو يـف نـماـضـتلاو يـــعاـــمـتجالا طاــشــنـلل ارــيدــم ،لاــخوــب
.تليسمسيت

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

 قــــفاوـــمــــلا ٤٤٤١ ماــــع يـــناــثــلا عــيــبر ٨٢ يـف خرؤـــمرارــق
 ةـيـمـسالا ةــمـئاـــقـلا ددـحــي ،٢٢٠٢ ةــنـس رـبــمـفوــن ٣٢
 لاـجـم يف ةفيرعتلاب صصختملا بتكملا ءاضعأل
.تانيمأتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 82 يـف خرؤــم رارــق بــجوـمـب
 بتكملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،22٠2 ةنس ربمفون 32
 ماكحأل اقيبطت تانيمأتلا لاجم يف ةفيرعتـلاــب صـصـخـتمـلا
 يـف خرؤــمــلا 752-9٠ مـــقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا نــم 2 ةداــمــــلا

 يذــلا 9٠٠2 ةنس تـشــغ 11 قفاوملا ٠3٤1 ماع نابعش ٠2
 تانــيمأتلا ةــفيرعت لاجم يف صصــختملا زاهجلا لـيكشت ددحي
: يتأي امك ،هريسو هميظنتو

ةلثمملا ةطلسلافنصلابقللاو مسالا

لالع ةيهب ةديسلا –

يواد ةمسب ةديسلا –

ظوفحم ديسلا –

نايزوب نايز 

يداهلب دمحا ديسلا –

رافح نالدع ديسلا –

ةسيئر

اوضع

اوضع



اوضع

اوضع

ةيلاملا ةرازو

 ةراجتلا ةرازو

تارداصلا ةيقرتو

 ةيعمج

 نيمأتلا تاكرش

نيمأتلا ةداعإو

تانيمأت ريبخ
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 يف خّرؤملا 572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤملا 5٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 562–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤991 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا 51٤1 ماع لوألا عيبر 92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا ٤5–59 مـــقر يذيــفـنـتـلا موــسرــملا ىــضـتـقمبو –
 يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

 خّرؤملا 391–٤1 مــقر يذـيــفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
 يذـــلا ٤1٠2 ةـنـس وــيــلوــي 3 قـــفاوـــملا 53٤1 ماـــع ناــضــمر 5 يف

 حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص دّدحي
،يرادإلا

 بجر 3 يف خّرؤملا كرتشملا يرازوــلا رارـقـلا ىـضـتـقـمبو –
 دادــعــت دّـدـحي يذـــلا ٠1٠2 ةـنـس وــيـنوــي 61 قــفاوــمــلا 13٤1 ماــع
 ناوــعألاــب صاخـلا دـــقـعلا ةدــمو اهـفـيـنـصتو لــغـشـلا بــصاـنـم
 ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
 ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا
،لّدعملا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا

: يتأي ام نورّرقي

 رارــــقـــلا نـــم ىـلوألا ةداــمــلا ماـــكــحأ لّدـــعــت : ىـلوألا ةداـمـلا
 قــفاوـمـلا 13٤1 ماـــع بـــجر 3 يـف خّرؤـــملا كرــتـشملا يرازوـــلا

 ررـــحـتو ،هالــــعأ روــــكذــمـلاو لدــعمـلا ،٠1٠2 ةـــنـس وـــيــنوــــي 61
: يتأي امك

 موــسرـمــلا نــم 8 ةداـمــلا ماــكحأل اـــقـــيـبــطت : ىلوألا ةداملا “
 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71 يف خّرؤملا 8٠3–7٠ مقر يسائرلا

 رارـقـلا اذـــه دّدـحــي ،هالـــعأ روـــكذــملاو 7٠٠2 ةـنـس ربـمـتـبس 92
 ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم دادـعت
 ناوـعألاـب صاــخلا دـــقـعلا ةدـــم اذـكو اـهـفـيـنـصتو تاــمدــخلا وأ
 ةــيزــكرــماللا حــلاـصـملاو ةــيزــكرـملا ةرادإلا ناوـنـعب نيلـماــعـلا

 ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةياصو تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو
: هاندأ لودجلا يف نــّـيـبم وه امك

 قـــفاوــمـلا ٤٤٤١ ماــــع ىـلوألا ىداـــمـج ٤١ يـف خّرؤـــم رارـق
 يف خّرؤـــملا رارـــقلا لدـــعي ،٢٢٠٢ ةـــنس رـــبمســـيد ٨
 ٢٢٠٢ ةنس وــيلوــي ٨١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةجحلا يذ ٩١
 تاقفصلل ةـيعاطــقلا ةنجللا ءاـضـعأ نييعت نمضتملاو
.ةيلاملا ةرازول

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٤1 يف خّرؤم رارق بجومب
 ةجحلا يذ 91 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 8
 نييعت نمـضـتـملاو 22٠2 ةــنـس وــيــلوـــي 81 قــفاوــملا 3٤٤1 ماـــع
: يتأي امك ،ةيلاملا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ

)ىتح رييغت نودب(........................................................."

: نوفلختسملا ءاضعألا

)ىتح رييغت نودب(........................................................."

 ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،دولوم ةطازقوب ديسلا –
 تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا(
.يقابلا دبع ياب ديسلل افلخ ،)ةلودلل ةيلاملا

."..........................)رييغت نودب يقابلا(............................


ةينطولا ةيبرتلا ةرازو


 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٧١يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 يرازولا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد١١قفاوملا
 قـفاوــملا ١٣٤١ ماـــع بــــجر ٣ يـف خّرؤــمــلا كرــتـشـملا
 لغشلابصانم دادعت دّدحي يذلا ٠١٠٢ ةنس وينوي 6١
 نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو
 تاـــمدــخـلا وأ ةـــناـــيـصــلا وأ ظـــفحـلا تاــطاــشـن يـف
 ةيزكرـماللا حــلاــصـملاو ةـــيزــكرــمــلا ةرادإلا ناوـنـعـب
 ةيبرتلا ةرازو ةياصو تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو
.ةينطولا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزوو

 يف خّرؤـملا 8٠3–7٠ مـقر يـساــئرــلا موـسرــملا ىـضتـقمـب –
 دّدحي يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاــعتملا ناوــعألا فـيـظوــت تاـيـفـيـك
 مهرييستب ةقلعتملا دعاوـقـلاو مــهـبتاورــل ةلــّكشملا رصانعلاو
،لّدعملا ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو
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لغشلا بصانم

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

فنصلا
 مقرلا

يلالدتسالا

 ةدملا دّدحم ريغ دقع
)١(

ةدملا دّدحم دقع
)٢(

دادعتلا
)٢( + )١(

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

 تيقوتلا
لماكلا

 تيقوتلا
يئزجلا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ةريظح سيئر

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عومجملا

1

2

3

٤

5

6

7

٠52

962

٠92

313

833

563

893

“

٤٠757

6٤٤

866

6951

19٠٤1

77

85٤

3

1

٤85٤1

٤2٤1

2698

227

826

٤6٣٩١١

52٠27

٤

83٤

1951

57931

67

2

1

1

663٤1

3

9398

755

916

٧٩5٢١١

9763

2٤٤

٠32

5

611

1

65٤

2

–

812

12٤1

32

561

9

٧6٧6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

 تايالولاب ةيبرتلا تايريدمو ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب لغشلا بصانم دادعت عيزوت لوادج ،رارقلا اذه لصأب قحلت : ٢ ةداملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةينطولا دهاعملاو زكارملاو نيواودلا اذكو

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا

.22٠2 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 71يف رئازجلاب رّرح

ةينطولا ةيبرتلا ريزو

دباعلب ميكحلا دبع

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو 

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو



يلاسك لامج ميهاربا



6٠  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع  بجر ٩
21م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣

 871–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 9 ةداملا ماكحأل اقيبطت
 2٠٠2 ةنس ويام ٠2 قفاوملا 32٤1 ماع لوألا عيبر 7 يف خّرؤملا

 اـهـنوناق ديدحتو ةمحرلا رايد تاسسؤم ثادحإ نمضتملاو
 ةـمـحرــلا راد ةرادإ سـلـجم  يـف ،مــّمـتـملاو لّدــعملا ،يساسألا
 ةــــلــباــــق تاوــنـس )3( ثالــــث ةدــمـــــل ،نارـــهو ةـــيالو ،نــيــغرســمـــل
: ديدجتلل

 ينطولا نماضتلا ةريزو نع الثمم ،ةلاضف نايزمأ دنحم –
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

،ينطولا عاـفدــلا رـــيزو نــع الــثمـــم ،يداـــمـح اـمــيرـــل –

 ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا نع الثمم ،يسودنق لولج –
،ةيلحملا تاعامجلاو

 لـمـعـلاـب ّفلــكـملا رــيزوــلا نــع الــثـمم ،لــساــحــلـب دــمحأ –
،يعامتجالا نامضلاو

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا نع الثمم ،ةصقلب مساقلب –

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا نع الثمم ،ةعدوب رصانلا دبع –

 ةيبرتلاب ّفلكملا ريزولا نع الثمم ،ديعلبوأ رداقلا دبع –
،ةينطولا

 نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا نع الثمم ،رايمع نيدلا رون –
،ينهملا

 بابـشـلاـب فــّلــكـملا رــيزوــلا نــع الــثمم ،يـفاـيـس نيـساـي –
،ةضايرلاو

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا نع الثمم ،يجيق نامحرلا دبع –

،نارهو ةيالو نع الثمم ،ريغصب ريزعلا دبع –

،نيغرسم ةيدلب نع ةلثمم ،ريشع نب ةرهزلا –

 نيبختنم نيلثمم ،يمانغلب ةيراوهو يوابرع يراوه –
،نيغرسمل ةمحرلا راد ةسسؤم يمدختسم نع

،”ةيهابلا بابش” ةيعمج نع الثمم ،فنخم دـمحم –

،”روهزلا“ ةيعمج نع ةلثمم ،وتع ةتيخب –

 يـنارـقـش” ةيعمج نع الثمم ،رـيرـس يـنارـقـش مالعوب –
،”ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيقرتلاو طاشنلل

،”ةمادتسملا ةنطاوملا” ةيقيسنت نع الثمم ،نونغ دـمحم –

 لبانس“ ةيـعـمـج نــع الــثـمم ،شادــح مـياــص يــنـغـلا دــبـع –
.”ةمحرلا

 ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو ةرسألاو

 ربوتكأ ٣٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٧٢ يف خّرؤم رارق
 يناثلا عيبر ٣ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس ربمفون ٨ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 72 يف خّرؤم رارق بــــجوـمــب
 يناثلا عيبر 3 يف خّرؤـملا رارــقـلا لّدــعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 32
 نييــعت نـمـضـتـملاو 12٠2 ةـنـس رـبـمـفوــن 8 قــفاوـمــلا 3٤٤1 ماع
 نماضتلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاــضـعأ
: يتأي امك ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

 )ىتح رييغت نودب( ....................................................... “
،سيئرلل ةبئان

،ةدقاعتملا ةحلصملا لثمم ،يرامغلب ركبوب –

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

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

 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو لثمم ،طامرش دـمحم –
،امئاد اوضع ،ةأرملا اياضقو

 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو لثمم ،وسكسوب نامثع –
،افلختسم اوضع ،ةأرملا اياضقو

 ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو ةلثمم ،شابرب ةيروح –
،امئاد اوضع ،)ةينازيملل

،امئاد اوضع ،ةراجتلا )ىتح رييغت نودب( .................... –

 ةيقرتو ةراجتلا ريزو ةلثمم ،زوزع نب ءارهزلا ةمطاف –
.“افلختسم اوضع ،تارداصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربمفون ٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧ يف خّرؤم رارق
 راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس

.نارهو ةيالو ،نيغرسمل ةمحرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 7 يف خّرؤم رارــق بــــجوـمب
 ،مــهؤاـمسأ ةــيـتآلا ءاـــضـعألا نـــّيــعـي ،22٠2 ةـنـس ربــمـفوــن 2
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 يف خّرؤملا 5٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 35٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 38–22 مـقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىـضــتقـمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس رياربف 62 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر 52
 اميس ال ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا ميظنت ةداعإ
،هنم 93 ةداملا

: يتأي ام رّرـقي

 موــسرـملا نــم 93 ةداــمـلا ماــكـحأل اــقــيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 3٤٤1 ماع بجر 52 يف خّرؤملا 38–22 مقر يذيفنتلا

 ةـــفرـــغـلا مـيـظنـت ةداـــعإ نــمـضـتملاو 22٠2 ةـنـس رــيارــبـف 62
 ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةــعاــنـصـلاو ةراــجـتلل ةــيرــئازـجلا

 ةراجـتـلل ةــيرــئازـجلا ةــفرــغــلا يـف طارخنالا ةــقاـــطب جذوـمن
.اهيف طارخنالا فيراصم غلبم اذكو ةعانصلاو

 ،ايونعم وأ ايـعـيبط اـصـخش ،رـــجاـــت لــكــل مّـلـسـي : ٢ ةداملا
 فــيراـصــم غـــلـبم هــــعـفد دـــعب ةــفرــغـلا يـف طارـخـنا ةـــقاـطب
.طارخنالا

 اذــهـب لوألا قـحـلـملا يـف طارـخـنالا ةــقاـطــب جذوــمـن دّدـحــي
.رارقلا

 ةــفرــغـلا يـف طارخنالا فــيراــصم غـلـبـم دّدـحـي : ٣ ةداملا
.رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف ،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا

 طارخنالا فيراصم غلبم نوطرخنملا عفدـــي : ٤ ةداملا
 يـتـلا ةـيـئالوــلا فرــغـلا ىوـتـسـم ىلـــع ةدـــحاو ةـــعـفد اــيوـنس
.اهنوعبتي

 ةيونسلا طارـخـنالا فـيراـصـم غــلاـبـم صــصخـت : 5 ةداملا
 ليومتل ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا يف ةعدوملا
 ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل ةيفاقثلاو ةيداصتقالا تاطاشنلا

.ةيئالولا فرغلاو ةعانصلاو

 ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : 6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قـــفاوــمــلا ٤٤٤1 ماــــع لوألا عــيــبر 32 يـف رــئازـجـلاــب رّرـــح
.22٠2 ةنس ربوتكأ 91

ڤيزر لامك

 قـــفاوـــمــلا ٤٤٤١ ماـــع يناــثــلا عــيـبر 6١ يـف خّرؤــم رارــق
 يـف خّرؤــملا رارــقــلا لّدـــعـي ،٢٢٠٢ ةــنـس رــبـمـفوــن ٠١
 رـبـمـسـيد ٣١ قــفاوــملا ٣٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمـج ٨

 ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس
 نيصصختملا نيفظوملا نيوكتل ينطولا زكرملا

 ةقهارملاو ةلوفطلا ةيامحو ةفعسملا ةلوفطلا يف
.رئازجلا ةيالو ،مداخ رئبل ةيعامتجالا ةدعاسملاو

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 61 يف خّرؤم رارق بجومب
 ىلوألا ىدامج 8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمفون ٠1
 نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمسيد 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع
 نيــفظوملا نـيوــكـتــل يــنطوــلا زـــكرــمـلا ةرادإ سـلـجـم ءاــضــعأ
 ةـــلوــفـطلا ةــياــمـحو ةـــفـعـسـملا ةــلوــفـطــلا يـف نـيصـصـخـتملا

 ،رئازجلا ةيالو ،مداخ رئبل ةيعامتجالا ةدعاسملاو ةـقـهارــملاو
: يتأي امك

 ينطولا نماضتلاب ةّفلكملا ةريزولا لثمم ،ةنسوب رامع – “
 ،اسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

 نيوكتب فّلكملا ريدملا لــثـمم ،يـفرــقـلا دــبـع نيــساــي –
 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب نييصاصتخالا نيفظوملا

 ،ةأرملا اياضقو

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

 ،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،شابرب ةيروح –

 ،ينهملا نيوكتلا )ىتح رييغت نودب( ............................. –

 ةذتاسألا نـع نيلثمم ،كازليوت لصيفو ةديلجوب ةليبن –
 ،نيملعملا

،تامدخلاو نييرادإلا )ىتح رييغت نودب( ....................... –

 نــع نيـبخـتـنم نيلـثـمم ،عارذوــب مـــيرــكو زــيزـــعب دــيـحو –
.“ ةبلطلا



تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 ربوتكأ ٩١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٣٢ يف خّرؤم رارق
 ةفرغلا يف طارخنالا ةقاطب جذومن دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس

 فيراصم غلبم اذكو ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا
.اهيف طارخنالا

––––––––––––

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

 11٤1 ماع مّرحم ٤2 يف خّرؤملا 12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 ،ةيمومعلا ةبساحملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ 51 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا
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لوألا قحلملا

طارخنالا ةقاطب جذومن

يناثلا قحلملا

ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا يف ةيونسلا طارخنالا فيراصم غلبم

 ينورتكلإلا زمرلا
يراجتلا لجسلل

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا


تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو


............................ ةيالول ةيئالولا ةفرغلا

ةنسلا / ................ مقر طارخنالا ةقاطب

ةكرشلا ةيمست / بقللاو مسالا

: يراجتلا لجسلا مقر

: طاشنلا فنص

ةسرامملا تاطاشنلا
فيراصم غلبم

طارخنالا 

 عيزوتلا ،ريدصتلاو داريتسالا ،تامدخلا ،ةيمومعلا لاغشألا ،ةيجاتنإلا تاسسؤملا

.ةلمجلاب



.)ةراقلا ريغو ةراقلا( ةئزجتلاب عيزوتلا



جد ٠٠٠3



جد ٠٠٠1
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 قــــفاوـــمــلا ٤٤٤١ ماــــع يـــناـــثــلا عـيــبر ٤١ يـف خّرؤـــم رارـــق

 ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٨

.ةيرشبلا دراوملا ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 5٠3–22 مقر يساــئرــلا موـسرـملا ىضـتـقـمـب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 2002 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 3241 ماع لاوـش 71
،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

 خّرؤمــلا 454-20 مــقر يذــيـفـنـتـلا موـــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 2002 ةــنـس رــبـمـسـيد 12 قــفاوــمــلا 3241 ماـــع لاوــش 71 يـف
 ،ةراـجـتـلا ةرازو يـف ةــيزــكرــملا ةرادإلا مــيظـنـت نـمـضـتملاو
،مّمتملاو لّدعملا

 يف خّرؤملا 282–12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 يــف خّرؤــــملا يذيـــفنــتلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دــــعــبو –
 22٠2 ةــنـس وـيــلوــي ٤1 قـــفاومــلا 3٤٤1 ماـــع ةــجحـلا يذ 51
 دراوملل اريدم ،زيزعلا دبع دومحم دّيـسـلا نييــعـت نمـضتملاو
،ةيرشبلا

: يتأي ام رّرقي

 ،زيزعلا دبع دومحم دـــّيـــســـلا ىلإ ضّوــفـي : ىلوألا ةداملا
 ،هـــتاــيــحالـــص دودـــح يـف ءاـضـمإلا ،ةــيرــشـبـلا دراوــمـلا رـــيدــم
 قئاثولا عيمج ىلع ،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو مساب
.تارارقلا ءانثتساب ،تارّرقملاو

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

 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــع يـــناــثــلا عـيــبر ٤1 يـف رـــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمفون 8

ڤيزر لامك

 قــفاوـمـلا ٤٤٤١ ماـــع يـــناــثــلا عــيــبر ٩١ يـف خّرؤـــم رارــق
 ةــنّودــم نــييـحـت نــمـضـتـي ،٢٢٠٢ ةـنـسرـبـمـفوــن ٣١
 يـف لـيـجـسـتـلل ةــــعـضاخــــلا ةــيداـــصتـقالا ةـطـشـــنألا
.يراجتلا لــجـسـلا

––––––––––––

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 5٠3–22 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقمــب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 9٤2–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو –
 يذلا 51٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 63٤1 ماع ةجحلا يذ 51
 ةنّودم نييحتو رييست طورش اذكو روحمتو ىوتحم دّدحي
 ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا

،هنم 5 ةداملا اميس ال

 يف خّرؤملا 35٤–2٠ مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىضــتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 2٠٠2 ةنس ربمسيد 12 قفاوملا 32٤1 ماع لاوش 71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 111–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدـحـي يذــلا 51٠2 ةـنـس وــياــم 3 قــفاوـملا 63٤1 ماــع بــجر ٤1
،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدعتلاو ديقلا تايفيك

: يتأي اـم رّرــــقي

 موــسرــملا نــم 5 ةداـملا ماــكـحأل اــقــيبـطــت : ىلوألا ةداملا
 63٤1 ماع ةجحلا يذ 51 يف خّرؤملا 9٤2–51 مقر يذيفنتلا
 اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 51٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا
 ةـعـضاـخـلا ةــيداصـتقالا ةــطــشنألا ةــنّودـــم نــييـحـت ىلإ رارــقــلا
.يراجتلا لجسلا يف ليـجـستـلل

 ةــيداصــتـقالا ةـــطـشـــنألا ةــنّودــم نـيـيحـت قـــفرــي : ٢ ةداملا
.رارقلا اذه لصأب ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروـــكذــملا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 قـفاومـلا ٤٤٤1 ماــع يـناـثــلا عــيــبر 91 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنسربمفون 31

ڤيزر لامك



6٠  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع  بجر ٩
25م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣

 يّرلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

 ةيدعاقلا تآشنملاو
 ٤٤٤١ ماــع يــناثلا عــيبر ٢٢ يف خّرؤــم كرــتشم يرازو رارق

 بــصانملا ددــع ددــحي ،٢٢٠٢ ةنس رــبمفون ٧١ قفاوملا
 ةــــــكرتشملا كالــــسألل نيــمتنملا نيــفظوملل ايــــلعلا
 ناوــنعب ،ةـــــيموـمعـلا لاــــــــغشألاـب ةــــــــفلكملا ةرادإلل

.تايالولا يف ةــيمومعلا لاغشألا تاـيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
،ةيدعاقلا تآشنملاو يرـلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزوو

  ىلوألا ىدامج 2 يف خّرؤملا 9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 مــيظنتلاب قلعــتملاو ٤891 ةــنس ريارــبف ٤ قفاوــملا ٤٠٤1 ماع
،ّممتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 يف خّرؤملا 7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 7٠٠2 ةنس ربمتبس 92 قفاوملا 82٤1 ماع ناضمر 71
 بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤5-59 مـقر يذيفنـتـلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناــضمر 51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

 يف خّرؤملا 63٤-5٠ مقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىــضـتـقمبو –
 دّدحي يذلا 5٠٠2 ةنس ربمفون ٠1 قفاوملا 62٤1 ماع لاّوش 8
،اهلمعو ةيالولا يف ةيمومعلا لاغشألا حلاصم ميظنت دعاوق

 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يذيفــنتلا موــسرـملا ىــضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياني 91 قفاوملا 92٤1 ماع مّرحم 11
 كالــسألل نيمتـنملا نيـفـظوــملاــب صاـخـلا يساسألا نوـناــقــلا
 لّدــــعملا ،ةــيـموــمـعـلا تارادإلاو تاـــسـسؤـملا يـف ةــكرـــتشملا

،هــنـم 791و 331 ناتداملا اميس ال ،ّممتملاو

 يف خّرؤملا 391-٤1 مقر يذيفنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو –
 ددحي يذلا ٤1٠2 ةنس ويلوي 3 قفاوملا 53٤1 ماع ناضمر 5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 يــف خّرؤــمــلا كرــتـشـملا يرازوــلا رارــــقــلا ىـضـــتـــــــقـمـبو –
 يذلا ٤1٠2 ةنس سرام 32 قفاوملا 53٤1 ماع ىلوألا ىدامج 12
 كالـسألل نيـمتـنـملا نيـفظوـمـلل اـيــلـعلا بــصاـنــمـلا ددـــع ددــحـي
 ةــــفــلــكملا ةرادإلـــل ةـــيجراخـلا حــــلاـصـملا ناونــعـب ةـــكرـتشـملا

،ةيمومعلا لاغشألاب

: يتأي ام نوررقي

 نــم 791و 331 نيـتدامـلا ماــكـحأل اــقــيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 92٤1 ماع مّرحم 11 يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر يديفنتلا موسرملا
 ددـــع ددــحي ،هالــعأ روـــكذــملاو 8٠٠2 ةــنس رـياــني 91 قــفاوـمـلا
 ةـــفــلكملا ةرادإلــل يفــيظوــلا عــباطـلا تاذ ايــــلـعـلا بـــصاـنـملا

 ةيمومعلا لاـغشألا تاـيرــيدــم ناونــعـب ،ةيـموـمـعـلا لاـغشألاــب
: يتآلا لودجلا يف نيبم وه امك ،تايالولا يف

ددعلا ايلعلا بصانملاةبعـّشلا

85

85

تايطعملا دعاوق لوؤسم

 ةيقئاثولا جماربلاب فلكم
يلآ مالعإ

تاظوفحملاو قئاثولا

 ةيمومعلا لاغشألا ريزو
 ةيدعاقلا تآشنملاو يّرلاو

خورخر رضخل

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

لّوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو 

 يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

 لودجلا يف ةروكذملا ايلعلا بصانملا ددع عزوي : ٢ ةداملا
 ةيريدم لك ىوتسم ىلع )1( دحاو ٍلاع بصنم لدعمب ،هالعأ

.ةيمومعلا لاغشألل ةيئالو
 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٣ ةداملا

 يذلا ٤1٠2 ةنس سرام 32 قفاوملا 53٤1 ماع ىلوألا ىدامج 12
 كالــسألل نيــمـتــنملا نيــفــظوــمــلــل اــيـــلــعــلا بــصاــنملا ددــع ددــحــي
 لاغشألاب ةفلكملا ةرادإلل ةيجراخلا حلاصملا ناونعب ةكرتشملا
.ةيمومعلا

 ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٤ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 قــفاوـمـلا ٤٤٤1 ماـع يــناـثــلا عــيـبر 22 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس ربمفون 71

لقنلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٩ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تاــفـصاوــم دّدـحـي ،٢٢٠٢ ةـنـس رــبوــتــكأ 5 قــفاوـمـلا

 يـجـيرـخـل ةـمــّـلـســملا رــتساــمـلا ةداــهــش تاــناــيـبو
.ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملا

––––––––––––
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

،لقنلا ريزوو



ـه ٤٤٤١ ماع  بجر 6٠٩  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنس يفناج ١٣ 26

 ةيفلخ يف ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملا زمر عضوي –
 ،قرزألا نوللاب ةداهشلا

 طـقـف ةيـبرــعـلا ةــغـلـلاــب “رتساملا ةداهش“ ناوـنـع نوــكـي –
.دوسألا نوللابو

 2 ةداملا يف ةروكذملا رتساملا ةداهش نمضتت : ٤ ةداملا
 : ةيتآلا تانايبلا ،هالعأ

: ةماع تانايب –١

،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو –
،لقنلا ةرازو –
،ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملا –
 : ىنــميـلا ةـهـجلا نــم اــقالـــطـنا نــمـضـتـي ةداـــهـشـلا مـــقر –

،جرختلا ةنسو ةعفدلاو ليجستلا مقر
.ةداهشلا ءاضمإ خيرات –

: تاريشأتلاب ةقلعتم تانايب –٢

،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا ةريشأت –
 ةينطولا ةسردملا ليوحتب قلعتملا موسرملا ةريشأت –

،ايلع ةسردم ىلإ “ةعماجلا جراخ ةسردم“ةيرحبلا ايلعلا
 تاساردلا ماظن ديدحتب قلعتملا موسرملا ةريشأت –

،يلاعلا ميلعتلا تاداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاو
.تالوادملا ةنجل رضحم خيرات –

 ةـيـبرـــعــلا ةــــغـــلـلاــب ،جرــخـتمــلاـب ةـــقــلـعـتـم تاـــناــيــب –٣
 : ةينيتاللا فرحألابو

،مسالاو بقللا –
،دايدزالا ناكمو خيرات –
،اهيلع لصحتملا ةداهشلا –
.صصختلاو ةبعشلاو ناديملا –

 ريدـملا فرـط نم ،كارتشالاب ،ةداــهــشـلا ىضـمـت : 5 ةداملا
 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا

.ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدمو
 ةرازوـل نـيوـكـتلاو ميـلـعـتلل ماــعـلا رــيدــملا فلــكـي : 6 ةداملا

 ةـيـنطوـلا ةــسردــملا رــيدـمو يمـلـعلا ثحبلاو يـلاــعلا ميلعتلا
 .رارقلا اذه قيبطتب ،هصخي اميف لك ،ةيرحبلا ايلعلا

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

 ربوتكأ 5 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 9 يف رئازجلاب ّررح 
.22٠2 ةنس

 ةجحلا يذ 81 يف خّرؤملا 5٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 نوناقلا نمضتملاو 9991 ةنس ليربأ ٤ قفاوملا 91٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

 يف خّرؤملا 5٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خّرؤملا 77–31 مقر يذيفنتلا موسرــملا ىضتــقمــبو –
 يذلا 31٠2 ةنس رياني ٠3 قفاوملا ٤3٤1 ماع لوألا عيبر 81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 671–61 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو –
 دّدحي يذلا 61٠2 ةنس وينوي ٤1 قفاوملا 73٤1 ماع ناضمر 9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 يف خّرؤملا 362–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 81٠2 ةنس ربوتكأ 71 قفاوملا ٠٤٤1 ماع رفص 8

 يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش
،اهتسرامم تايفيكو ،ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا

 خّرؤـمـلا 991–91 مــقر يذـيـفـنـتـلا موــسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 91٠2 ةـنــس وــيـلوــي ٠1 قــفاوـمـلا ٠٤٤1 ماــع ةدـعــــــقـلا يذ 7 يـف
 ةــيرـحـبلا اــيــلـعـلا ةـيـنـطوــلا ةــسردمـــلا لــيوـحـت نــمـضتـملاو
،ايلع ةسردم ىلإ “ةعماجلا جراخ ةسردم“

 يف خّرؤملا 663–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2
،لقنلا ريزو تايحالص دّدحي

 يف خّرؤملا 8٠2–22 مقر يذيفنـتلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 22٠2 ةنس وينوي 5 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 5
،يلاعلا ميلعتلا تاداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاو تاساردلا ماظن

: يتأي ام نارّرقي

 موـسرـملا نــم 22 ةداـملا ماـكـحأل اقيـبـطت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا ٠٤٤1 ماع رفص 8 يف خّرؤملا 362–81 مقر يذيفنتلا

 ةــياصوـــلا حـــنـــم طورش دّدحي يذـــــــلا 81٠2 ةــنس رـــبوـــتـــكأ 71
 ةيرازو رئاودل ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا
 دـــيدحــت ىلإ رارـقـلا اذــه فدــهـي ،اـــهـتسراــمم تاــيـفـيكو ،ىرـخأ

 يـجـيرـخل ةـمـّلـسـملا رـتـساــملا ةداــهـش تاـــناــيبو تاــفـصاوـم
.ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملا

 ةينطولا ةسردملا يجيرخل رتساملا ةداهش دــعت : ٢ ةداملا
 ةغللاب ،رارقلا اذهب قفرملا جذومنلل اقبط ،ةيرحبلا ايلعلا
.ةينيتاللا فرحألاب اهنم ءزجو ةيبرعلا

 2 ةداملا يف ةروكذملا رتساملا ةداهش نمضتت : ٣ ةداملا
: ةيتآلا تافصاوملا ،هالعأ

،قرزأ نول تاذ ةفاحب طاحم يقفأ لكش ىلع نوكت –
 ًالوط مس 5,92 اهداعبأ ،ضيبأ نول نم ىوقم قرو ىلع دعت –

،ًاضرع مس 12و

لقنلا ريزو


دوجلب لامك

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

يرادب لامك
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