
ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٧ ءاثالثلا ٢1 ددعلا

م٣٢٠٢ ةنس رياربف ٨٢ قفاوملا نوتسلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

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

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

 لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا

ةّيمسّرلا ةعبطملا

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

29  ىلإ  98.81.1٤.32٠ : فتاهلا

 67.81.1٤.32٠ سكافلا

رئازجلا élc 05-0023 86 ب.ج.ح

٠٠ ٠٠3 8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

3٠٠ ٠٠ 2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د  00,0٩01

ج.د  00,0٨12

ج.د  00,5762

ج.د  00,0535

اهيلع دازت 
لاسرالا تاقفن

ج.د 0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د ٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

.رطّسلل ج.د  00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةيميظنت ميسارم


 ةينازيم ناونعب دامتعا ليوحت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع  نابعش 2 يف خّرؤم ٥7-32 مقر يسائر موسرم
..................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ريزو فرصت تحت عوضوم ،32٠2 ةنسل ةلودلا

 ةينازيم ناونعب دامتعا  ليوحت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع  نابعش 2 يف خّرؤم 67-32 مقر يسائر موسرم
............................................................................... فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو فرصت تحت عوضوم ،32٠2 ةنسل ةلودلا

 ةينازيم ناونعب دامتعا  ليوحت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع  نابعش 2 يف خّرؤم 77-32 مقر يسائر موسرم
............................................................................................................ةعانصلا ريزو فرصت تحت عوضوم ،32٠2 ةنسل ةلودلا

 ةينازيم ناونعب دامتعا  ليوحت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع  نابعش 2 يف خّرؤم 87-32 مقر يسائر موسرم
..................................................................................................................................ةحصلا ةرازول  جماربلا ةظفحم ىلإ ةلودلا

ةّيدرف ميسارم

......................ةيرئازجلا ةيسنجلاب سنجتلا نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 6يف خرؤميسائر موسرم

 ضعب يف ةماعلا تايشتفملاب  نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................تايالولا

 ةيالو يف ةبقلا ةيدلبل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................رئازجلا

.نيتيالو يف بئارضلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 - نيدهاجملا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................................اقباس

 يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو

 مييقتلاو ثحبلا ةجمرب ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......يملعلا ثــحـبــلاو يلاـعـلا مـيـلــعـتـلا ةرازوــب يــجوــلوــنــكـتــلا رــيوـطـتــلاو يــمــلــعــلا ثــحـبــلل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا يف فارشتسالاو

 نيريدم باون ماهم ءاهنإ نانمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................................................................تاعماجب

 ةحصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
....................................................................................................................................................................نيتيالو يف ناكسلاو

 ةرازوب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................ناملربلا عم تاقالعلا

 ةئـيـهــلاـب لـفـطـلا قوــقــح ةيقرت ةريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................ةلوفطلا ةيـقرـتو ةـياـمـحل ةـيـنـطوــلا

........................نييلاو يناويد يسيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تسغنمات

...............ةياجب ةيالو يف نمألا بودنم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٢1٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨٢ 2
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...ةسبت ةيالو يف ةيندملا ةيامحلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..............تايدلبل نيماع ءانمأ نييعت نانمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

....نارهوب بئارضلل يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......ةركسب ةيالو يف بئارضلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

 ةيالو يف نيدهاجملا ةرــيدــم  نيــيــعــت نــمــضــتــي ،32٠2 ةــنــس رــيارــبــف 12 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع بــجر ٠3 يف خّرؤـم يذـيـفـنـت موــسرــم
...........................................................................................................................................................................................ةنتاب

 صـيـخـلـتــلاو تاــساردــلاـب فلكم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع ناــبــعــش لوأ يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
.....................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاـعـلا مــيــلــعـتــلا ةرازوـب

..نيتعماجب نيتيلك يديمع نييعت نانمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

 ةيقرتو بابشلا تاسسؤم ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب تاعاطقلا نيب كرتشملا لمعلاو ةكارشلا

 يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................ةلقرو يف بابشلا تاراطإل

 ناكسلاو ةحصلا نيريدم نييعت نانمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

 ةيئافشتسالا ةسسؤملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................نارهول ةيعماجلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا  ةليكشت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤2 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب ةصتخملا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

 ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،22٠2 ةنس ربمفون 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 82 يف خّرؤم رارق
..................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 7 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ربمفون ٤2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 92 يف خّرؤم رارق
.....................................................ةيمستلا ةداعإ وأ ةيمستلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٠1

 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ربمسيــد 3 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج 9 يف خرؤــم رارــق
................................................ةلشنخل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي 31

 قفاوملا 1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 12 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 32 يف خّرؤم رارق
............................................ناسملتل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويلوي 31

 قفاوملا 3٤٤1 ماع ناضمر 91 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس رــبــمــســيد ٠2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج 62 يف خّرؤــم رارــق
.................................................ةيدملل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 22٠2 ةنس ليربأ ٠2

٢1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٧
3م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨٢
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ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٢1٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨٢ 4

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 11 يف خّرؤم رارق
...........................................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

 ةبولطملا تاصصختلا ةمئاق مّمتي ،32٠2 ةنس يفناج 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 92 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................ةضايرلاو بابشلاب ةفّلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ضعب يف ةيقرتلاو فيظوتلل

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاةرازو

 ةينطولا ةسردملل يرادإلا ميظنتلا ددحي ،32٠2 ةنس يفناج ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 11 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..........................اهميظنتو ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو – فوصوب ظيفحلا دبع – لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو تالاصتالل ايلعلا

 ةينطولا ةسردملل يرادإلا ميظنتلا ددحي ،32٠2 ةنس يفناج ٤ قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 11 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................................اهميظنتو ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو ديربلاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ايلعلا

 قفاوملا 2٤٤1 ماع بجر 3 يف خّرؤــملا رارــقــلا لّدــعــي ،22٠2 ةــنــس رــبــمــفون 22 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع يــناــثلا عــيــبر 72 يف خّرؤــم رارــق
............................................................”رئازجلا ديرب“ ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا 12٠2 ةنس رياربف ٥1

ةعانصلا ةرازو

 ةسسؤملل ةينطولا ةزئاجلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 6 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 21 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................................ةركتبملا ةطسوتملاو ةريغصلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 سرام ٥1 قفاوملا 3٤٤1 ماع نابعش 21 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 72 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خّرؤم رارق
.......................رضخألا دسلا ثعب ةداعإو رحصتلا ةحفاكمل ةيقيسنتلا ةئيهلا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا 22٠2 ةنس

 قفاوملا 2٤٤1 ماع بــجر 3 يف خّرؤــملا رارــقـلا لدــعــي ،22٠2 ةــنــس رــبــمــســيد ٤ قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج ٠1 يف خّرؤــم رارــق
...............ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو 12٠2 ةنس رياربف ٥1

 ليخلا قابس ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمسيد 11 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 71 يف خّرؤم رارق
.......................................................................................................................................................................كرتشملا ناهرلاو



ةيروتسدلا ةمكحملا

 ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت نمضتي ،22٠2 ةنس ربمفون 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 72 يف خرؤم ررقم
...................................................................................................................................ةيروتسدلا ةمكحملا يفظوم كالسأب ةصتخملا



يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

....................لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف لوّأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف خّرؤــم ررــقـم
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٢1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٧
5م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨٢

ةيميظنت ميسارم
 ٤٤٤1 ماع  نابعش ٢ يف خّرؤم ٥٧-٣٢ مقر يسائر موسرم

 لــيوــحــت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس رــيارــبــف ٣٢ قــــفاوـــملا
 عوضوم ،٣٢٠٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم ناونعب دامتعا
 ةيلاجلاو ةيـجراــخلا نوؤــشــلا رــيزو فرــصــت تــحــت
.جراخلاب ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 رــيزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

 1٤1و 7-19 ناـــتداــمــــلا اـــمـــيـــس ال ،روـــتـــسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىدامج لوأ يف خرؤمـلا ٤2-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمسيد ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا

،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 9 يف خرؤملا 2٠-32 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةــنــس يــفــناــج 2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
 ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا
،جراخلاب ةينطولا

 9 يف خرؤملا 21-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةــنــس يــفــناــج 2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،ةيلاملا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا

: يتأي ام مسري

 بجومب ةحوــتــفــملا تاداــمــتــعالا نــم ىــغــلي : ىلوألا ةّداملا
 ةئامسمخو نانويلم هردق غلبم ،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 مازتلا ةصخرك ،)جد ٠٠٠.7٤٥.2( رانيد فلأ نوعبرأو ةعبسو
 '' ةصصخملا ريغ ةيلاملا تادامتعالا'' يف ديقم ،عفد تادامتعاو
 فرط نم ةّريسملا ،''ةعّقوتملا ريغ تاقفنلا'' عباسلا بابلا نم
.ةيلاملا ريزو

 هردــق غــلــبــم ،32٠2 ةــنــس ةــيــنازــيــمل صــصــخــي : ٢ ةّداملا
 راـــنــيد فـــلأ نوـــعـــبرأو ةـــعـــبـــسو ةـــئاـــمـــســـمـــخو ناـــنوـــيـــلـــم
 يف دـيــقــي ،عــفد تاداــمــتــعاو مازــتــلا ةــصــخرــك ،)جد 2.7٤٥.٠٠٠(

 ''يرادإلا معدلا'' يعرفلا جمانربلا يفو ،''ةماعلا ةرادإلا'' جمانرب
 جمارـب ةـظـفـحـم نـم ،''لـيوـحــتــلا تاــقــفــن'' عــبارــلا باــبــلا يفو
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

 ةيجراخلا نوؤشلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا 
 اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
 ةــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 رياربف 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 2 يف رئازجلاب ررح
.32٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع  نابعش ٢ يف خّرؤم ٦٧-٣٢ مقر يسائر موسرم
  لــيوــــحـت نــمــضــتـي ،٣٢٠٢ ةــنــس رــيارــبــف ٣٢ قــفاوــملا
 عوضوم ،٣٢٠٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم ناونعب دامتعا
. فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو فرصت تــحـت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

 1٤1و 7-19 ناـــتداــمــــلا اــمــيــس ال ،روـــتـــسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىدامج لوأ يف خرؤمـلا ٤2-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمسيد ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا

،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 9 يف خرؤملا 21-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةــنــس يـفــناــج 2 قــفاوـملا ٤٤٤1 ماــع ةــيــناــثـــلا ىداـــمـــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،ةيلاملا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا

 9 يف خرؤملا ٥1-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةــنــس يـفــناــج 2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا



ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٢1٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨٢ 6

: يتأي ام مسري

 بجومب ةحوتــفــملا تاداــمــتــعالا نــم ىــغــلــي : ىلوألا ةّداملا
 نييالم ةسمخو ناتئام هردق غلبم ،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 صخرك ،)جد ٠٠٠.٠٥٤.٥٠2( رانيد فلأ نوسمخو ةئامعبرأو
 ريغ ةيـلاــملا تاداــمــتــعالا'' يف دــيــقــم ،عــفد تاداــمــتــعاو مازــتــلا
 ،''ةعّقوـتـملا رـيـغ تاـقـفـنلا '' عـباـسـلا باــبــلا نــم'' ةــصــصــخــملا
.ةيلاملا ريزو فرط نم ةرّيسملا

 هردــق غــلــبــم ،32٠2 ةــنــس ةــيــنازــيمل صــصــخــي : ٢ ةّداملا
 رانيد فلأ نوسمخو ةــئاــمــعــبرأو نيــيالــم ةــســمــخو ناــتــئاــم
 يف ديقي ،عفد تادامتعاو مازتلا صخرك ،)جد ٠٠٠.٠٥٤.٥٠2(
 جمانربلا يفو ''ةيمالسإلا ةفاقثلاو ينيدلا هيجوتلا'' جمانرب
 تاــقـفـن'' يــناــثــلا باــبــلا يفو ''ةــيــمالــسإلا ةــفاــقــثــلا'' يعرــفــلا

 ةينيدلا نوؤشلا ةرازو جمارب ةظفحم نم ''حلاصملا رييست
.فاقوألاو

 ةينيدلا نوؤشلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا 
 رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،فاقوألاو

 ةّـيــطارقميّدلا ةّيرــئازجلا ةّيروــهمجلل ةّيــمسّرـلا ةدـــيرـجلا يف
 .ةّيبعّشلا

 رياربف 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 2 يف رئازجلاب ررح
.32٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع  نابعش ٢ يف خّرؤم ٧٧-٣٢ مقر يسائر موسرم
  لــيوــحـت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس رــيارــبــف ٣٢ قــفاوــملا
 عوضوم ،٣٢٠٢ ةنسل ةلودلا ةينازيم ناونعب دامتعا
 .ةعانصلا ريزو فرصت تحـت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 رــيزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشـملا رــيرــقــتــلا ىلــع ءاــنــب –
،ةعانصلا

 1٤1و 7-19 ناـــتداــمــــلا اـــمـــيـــس ال ،روـــتـــسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

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

 ىدامج لوأ يف خرؤمـلا ٤2-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمسيد ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا

،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 9 يف خرؤملا 21-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةــنــس يــفــناــج 2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع ةــيــناــثـــلا ىداـــمـــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،ةيلاملا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا

 9 يف خرؤملا ٤2-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةــنــس يــفــناــج 2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع ةــيــناــثلا ىداــمـــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،ةعانصلا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا

: يتأي ام مسري

 بـــجوــمب ةــحوــتــفــملا تاداــمــتــعالا نــم ىــغــلــي : ىلوألا ةّداملا
 انويلم نورشعو نانثا هردق غلبم ،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ،)جد ٠٠٠.399.22( رانيد فلأ نوعستو ةثالثو ةئامعستو
 ةيلاملا تادامتعالا'' يف ةديقم ،عفد تادامتعاو مازتلا صخرك
  ،''ةعقوتملا ريغ تاقفنلا'' عباسلا بابلا يفو'' ةصصخملا ريغ
.ةيلاملا ريزو فرط نم ةريسملا

 هردق دامــتــعا ،32٠2 ةــنــس ةــيــنازــيــمل صــصــخــي : ٢ ةّداملا
 فـلأ نوـعستو ةـثالـثو ةـئاــمــعستو اــنوــيــلــم نورشعو ناــنــثا
 ديقي ،عفد تادامتعاو مازتلا صخرك ،)جد ٠٠٠.399.22( رانيد

 معدلا'' يعرفلا جمانربلا يفو ،''ةماعلا ةرادإلا'' جمانرب يف
 نم ،''حلاصملا رييست تاقفن'' يناثلا بابلا يفو ''يرادإلا

.ةعانصلا ةرازو جمارب ةظفحم

 اــميف لـك ،ةعانصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا 
 ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــــسرــملا اذـــــه ذــــيــفــنــتــب ،هــصــخــي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

 رياربف 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 2 يف رئازجلاب ررح
.32٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع  نابعش ٢ يف خّرؤم ٨٧-٣٢ مقر يسائر موسرم
 لــيوــحـت نـمــضــتـي ،٣٢٠٢ ةــنــس رــيارــبــف ٣٢ قــفاوــملا
  جماربلا ةظفحم ىلإ ةلودلا ةينازيم ناونعب دامتعا
.ةحصلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 رــيزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشـملا رــيرــقــتــلا ىلــع ءاــنــب –
، ةحصلا

 1٤1و 7-19 ناـــتداــمـــلا اــمــيــس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

 22 يف خرؤملا ٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو  81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
 )2 ةرقفلا(  ٤2 ةدامـلا اميس ال ،ممتملا و لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب
،هنم

 ىدامج لوأ يف خرؤمـلا ٤2-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمسيد ٥2 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا

،32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق



٢1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٧
7م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨٢

 9 يف خرؤملا 21-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةــنــس يــفــناــج 2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،ةيلاملا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا

 9 يف خرؤملا 23-32 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
 32٠2 ةــنــس يــفــناـج 2 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع ةــيــناــثــلا ىداــمــج
 ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر عيزوت نمضتملاو
 ،32٠2  ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلا ةينازيم ناونعب
،ةحصلا رــيزو فرصت تحت ةعوضوملا

: يتأي ام مسري

 ناونعب ةحوتفملا تادامتعالا نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
 غــلـبـم ،32٠2 ةــنـسـل ةــيـلاـملا نوـناـق بـجوـمب ،ةـلودـلا ةـيـنازـيـم
 راـنــــيد نيـــيالـــم ةــتـــسو ةـــئاــمـــعـــبـــسو رــيــيالــم ةـــعــــبرأ هردــــق
 ديقم ،عفد تادامتعاو مازـتـلا صـخرـك ،)جد  ٤.6٠7.٠٠٠.٠٠٠(

 ةجردملا '' ةصصخملا ريغ ةيلاملا تادامتعالا'' صيصخت يف
 فرط نم ةرّيسملا ،''ةعّقوتم ريغ تاقفن'' عباسلا بابلا يف

.ةيلاملا ريزو

 ةعبرأ هردق غلبم ،32٠2 ةنس ةينازيمل صصخي : ٢ ةّداملا
 ،)جد ٠٠٠.٠٠٠.6٠7.٤( رانـيد نيــيالــم ةــتــسو ةــئاــمــعــبــسو رــييالم
 جــمارـبـلا ةـظـفـحـم يف دـيـقـت ،عـفد تاداــمـتــعاو مازـتــلا صــخرــك
 يعرفلا جمانربلا - ''جالعلاو ةياقولا'' جمانرب - ةحصلا ةرازول
.''رامثتسالا تاقفن'' ثلاثلا بابلا - ''جالعلاو ةياقولا''

 اــميف لـك ،ةحصلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي : ٣ ةّداملا
 ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رشني يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف 32 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش 2 يف رئازجلاب ررح
.32٠2 ةنس

 نوبت ديجملا دبع 

ةّيدرف ميسارم
 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش ٦يف خرؤميسائر موسرم

 ةيسنجلاب سنجتلا نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٧٢
.ةيرئازجلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش 6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
 ةّيرئازجلا ةيسنجلاب سنجتي ،32٠2 ةنس رياربف 72 قفاوملا

 71 يف خّرؤملا 68-٠7 مقر رمألا نم ٠1 ةداملا طورش نمض
 نمضتملاو ٠791 ةنس ربمسيد ٥1 قفاوملا ٠931 ماع لاوش
ىّمــســملا ،مــّمــتــملاو لّدــعــملا ،ةــــيرــئازــجلا ةــيــســنــجلا نوــناق
 نوــيــلــب 2691 ةنـس سراـــم ٠1 يف دوـــلوــملا ،لوب نوج وكسيف
.)اسنرف(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1٢ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
  نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.تايالولا ضعب يف ةماعلا تايشتفملاب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا
 تايالولا يف ةماعلا تايشتفملاب نيشتفم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ةيتآلا

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،لجيج ةيالو يف ،طيمغ دـمحم –

،ةلقرو ةيالو يف ،يوالع حلاص –

.ةزابيت ةيالو يف ،فراشب ىسوم –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1٢ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.رئازجلا ةيالو يف ةبقلا ةيدلبل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع بــجر ٠3 يف خّرؤــم يذــيــفــنت موــسرــم بــجومب
 ،دافن فسوي ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا

 هفيلكتل ،رئازجلا ةيالو يف ةبقلا ةيدلبل اماع انيمأ هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢
.نيتيالو يف بئارضلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا
 ،نيتيتآلا نيتيالولا يف بئارضلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
: ىرخأ ةفيظوب امهنم لك فيلكتل

،طاوغألا ةيالو يف ،هزبل قازر رمع –

.ةماعنلا ةيالو يف ،نارح دـمحم –



ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٢1٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨٢ 8

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةـبـئاـن ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٣٢٠٢ ةــنس رـــيارـــبـــف ٢٢
.اقباس - نيدهاجملا ةرازوب ريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،تباث ةميلس ةّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا

 ةرازوب ةيخيراتلا رثآملاو زومرلا ةيامحل ريدم ةبئان اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ، اقباس - نيدهاجملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ءاهنإ نانمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ قفاوملا

.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ماهم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ديسلاو نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم اهتفصب ،روبك ةمطاف –

 تاكلتمملاو لئاسولل اريدم هتفصب ،بـيــبــط ىــفــطــصـم –
،دوقعلاو

 نامضو مييقتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يحي تيأ ةميرك –
.اهبلط ىلع ءانب ،ةدوجلا

––––––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ميركلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا

 عم ةقالعلاو تاــصبرــتــلل رــيدــم بــئاــن هــتــفــصــب ،تــيــنــقرــفــت
 هفيلكتل ،يملعلا ثحبـلاو يلاـعـلا مـيـلــعـتــلا ةرازوـب ةــســسؤــملا

.ىرخأ ةفيظوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماــــهــــم ءاـــــهــــنإ نــمــــضــــتــــي ،٣٢٠٢ ةــــنــــس رــــيارــــبــــف ٢٢
 فارشتــسالاو مــيــيــقــتــلاو ثــحــبــلا ةــجــمرــب ةرــيدــم

 رــيوـطـتــلاو يــمــلــعــلا ثــحـبــلل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا يف
 ثــحـبــلاو يلاـعـلا مـيـلــعـتـلا ةرازوــب يــجوــلوــنــكـتــلا
.يملعلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةليمك ةدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا
 مــيــيــقــتــلاو ثــحــبــلا ةــجــمرــبــل ةرــيدــم اــهــتــفــصــب ،يــحــي تــيأ

 ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف فارشتسالاو
 ءانب ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا

.اهبلط ىلع

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ قفاوملا
.تاعماجب نيريدم باون

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دّيسلاو نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا
 ،ةيتآلا تاعماجلاب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: مهبلط ىلع ءانب

 ةيجراخلا تاقالعلاب افلكم ،ريدم بئان ،يلاوزم دـمحم –
 ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
،راردأ

 ةيجراخلا تاقالعلاب ةفلكم ،ريدـم ةــبــئاــن ،رــيــخــلــب دــنــه –
 ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
،" 2 " نارهو

 يف يلاعلا نيوكتلاب ةفلكم ،ريدم ةبئان ،يوايحي ةيداه –
 نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا
.ةلشنخ ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا

––––––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةدـنـيـل ةدّيــسلا ماــهـم ىــهــنت،32٠2 ةــنــس رــيارــبف 22 قــفاوــملا

 ةيجراخلا تاقالعلاب ةفلكم ريدم ةبئان اهتفصب ،يفانش
 ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
.ةلشنخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ قفاوملا

.نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يافش لامك ّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا

 هفيلكتل ،فلـشلا ةــيالو يف ناــكــسلاو ةــحــصلل ارــيدم هــتــفــصب
.ىرخأ ةفيظوب

––––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةحيتف ةدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا
.ةريوبلا ةــيالو يف ناكسلاو ةحصلل ةريدم اهتفصب ،ناتفإ



٢1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٧
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 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةنتف ماهس ةّديسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا

 ةباقرلا ةعباتم مسقب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،زوزع نب
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب ةيناملربلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1٢ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيقرت ةريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
 ةيـقرـتو ةـياـمـحل ةـيـنـطوــلا ةئـيـهــلاـب لـفـطـلا قوــقــح
.ةلوفطلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،مزار ةزــنــك ةدــّيــســلا نيــعـت ،32٠2 ةــنـس رــيارــبـف 12 قــفاوــملا

 ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلاب لفطلا قوقح ةيقرتل ةريدم
.ةلوفطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1٢ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يناويد يسيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.نييلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع بــجر ٠3 يف خّرؤــم يذــيــفــنــت موــسرــم بــجوــمب
 ،امهامسا يتآلا ناديسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف نييلاو يناويدل نيسيئر

،ةنتاب ةيالو يف ،بياش يزمر –

.ةزابيت ةيالو يف ،يدايعل فسوي –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1٢ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةرادإلا ريدم نييــعـت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس رــيارــبــف
.تسغنمات ةيالو يف ةيلحملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يوالج دـمحما دّيسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا

.تسغنمات ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل اريدم

 1٢ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نمألا بودنم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف

.ةياجب ةيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــــع بجر ٠3 يف خّرؤم يذــــيــــفــــنـــــت موسرـــــم بجومب
 ،يليعامسا جاحلا ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا

.ةياجب ةيالو يف نمألل ابودنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1٢ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيامحلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.ةسبت ةيالو يف ةيندملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يلبڤ يلكأ دنحم ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا

.ةسبت ةيالو يف ةيندملا ةيامحلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع بجر ٠٣ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييعت نانمضــتي ،٣٢٠٢ ةــنــس رــيارــبــف 1٢ قــفاوــملا
.تايدلبل نيماع ءانمأ

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،امهامسأ يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا
: نيتيتآلا نيتيدلبلل نيماع نينيمأ

،ةسبت ةيدلب ،يعسم يراهزل –

.رئازجلا ةيالو يف ةنيطنسق رسج ةيدلب ،يروخ لامج –
––––––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع بــجر ٠3 يف خّرؤــم يذــيــفــنــت موــسرـــم بــــجوـمب
 انيمأ ،دافن فسوي ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف يقارب ةيدلبل اماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢
.نارهوب بئارضلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،نارح دـمحم دّيسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا

.نارهوب بئارضلل ايوهج اريدم
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 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 بئارضلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢

.ةركسب ةيالو يف
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،هزبل قازر رمع دّيسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا

.ةركسب ةيالو يف بئارضلل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماـــع ناـــبــــعـــش لوأ يف خّرؤـــم يذـــيــــفـــنـــت موـــسرـــم
 ةفلكم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ قفاوملا
 يوذو نيدهاجملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.قوقحلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،تباث ةميلس ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا

 يوذو نـيدـهاـجـملا ةرازوـب صـيـخـلـتـلاو تاــساردــلاب ةــفــلــكــم
.قوقحلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع بــجر ٠٣ يف خّرؤـم يذـيـفـنـت موــسرــم
 ةرــيدــم  نيــيــعــت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس رــيارــبــف 1٢
.ةنتاب ةيالو يف نيدهاجملا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماــع بــجر ٠3 يف خّرؤــم يذــيــفــنت موــسرم بــجوــمب
 ،ةيباخوب لاون ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا

.ةنتاب ةيالو يف نيدهاجملل ةريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع ناــبــعــش لوأ يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
 فـــلــكــم نيـــيــعــت نـــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس رــيارــبــف ٢٢
 يلاـعـلا مــيــلــعـتــلا ةرازوـب صـيـخـلـتــلاو تاــساردــلاـب
.يملعلا ثحبلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ميركلا دبع دّيسلا ّنيعي ،32٠2 ةـنـس رــيارـبـف 22 قــفاوــملا

 يلاعلا ميلعتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،تينقرفت
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييعت نانمضتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس رــيارــبــف ٢٢ قــفاوــملا

 .نيتعماجب نيتيلك يديمع

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ،يشومع نيرسن ةّديسلا ّنيعت ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا

.ةدكيكس ةعماجب ايجولونكتلا ةيلكل ةديمع

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 اديمع ،وحد نيسح ّديسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا
.ةلقرو ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدــم نيــيــعــت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس رــيارــبــف ٢٢
 لــمــعــلاو ةــكارــشــلا ةــيــقرــتو باــبــشلا تاــســسؤــم
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب تاعاطقلا نيب كرتشملا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،يميظع نامحد دّيسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا
 كرتشملا لمعلاو ةكارشلا ةيقرتو بابشلا تاسسؤمل اريدم
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب تاعاطقلا نيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1٢ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠٣ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف
.ةلقرو يف بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع بجر ٠3 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 ،ينورمع ديرف دّيسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا
 يف بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكـتـلل يـنـطوـلا دـهـعـمـلـل ارــيدــم
.ةلقرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
 نييعت نانمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢ قفاوملا

.نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلا نيريدم
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيــفــنت موــسرـم بــجوــمب
 اريدم ،يافش لامك ّديسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا
.ةريوبلا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل

––––––––––––––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 نــيدــلا رــصـن دّيــسـلا نيــعــي ،32٠2 ةــنس رــيارــبــف 22 قــفاوــملا
.ةديعس ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم ،يرومعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٢٢
.نارهول ةيعماجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل

––––––––––––
 ٤٤٤1 ماع نابعش لوأ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

 اريدم ،راب حبار دّيسلا نيعي ،32٠2 ةنس رياربف 22 قفاوملا
.نارهول ةيعماجلا ةيئافشتسالا ةسسؤملل اماع



٢1 ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٧
11م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨٢

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
لدعلا ةرازو

 ةيواستملا ةيرادإلا ناّجللا  ةليكشت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٧1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤٢ يف خّرؤم رارق
.نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب ةصتخملا ءاضعألا

––––––––––––

 ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت دّدحت ،32٠2 ةنس يفناج 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
: يتآلا لودجلل اقبط ،نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب ةصتخملا ءاضعألا

 كالسألاناجّللا
نيفظوملا ولثمم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

ةرادإلا ولثمم

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلاءاضعألا





 مقر
1









 مقر
٢









 مقر
٣

 وفظوم
ةدايقلا





 وفظوم
ريطأتلا



 وفظوم
 ةداعإ

ةيبرتلا

رابجلا دبع يوابرض–

نيسح ضيبل–

يساس نيسح يسونس –

بيعش لامج ومح نب –

دمحا ديس رهاطب –



يتبسلا عماج نب –

حلاص يحيلش –

مالعوب حابصم –

فيطللا دبع يواريم –

كرابمل ديص –



ةراس ينايز –

ةرقوب ةرقوب –

دمحأ يريخ نب –

ةزمح شودامح –

دوليم بلاطوب –

سايلا كويكلا –

يلع ةشوبع نب –

نسحل ةديشكوب –

رمع ينش –

نيدلا ريخ ةعرقلاوب –



يبرعلا عنام –

رداقلا دبع شيرلا مأ –

ةعمجوب ميركلا دبع –

ةعمجوب ةيحلوب –

ةوالع يوايحي –



نيمأ دـمحم يتابن –

رداقلا دبع يوازمح –

ناميإ شرطل –

دـمحم يلالك –

ميهاربإ رودزب –

ديمحلا دبع يكلام –

قداصلا رهاطب –

ديعس يربه –

دـمحم يبوي –

دارم فيرش رودق –



ديمحلا دبع يكلام –

قداصلا رهاطب –

نيسحلا يس يوارد –

ماشه شوكب –

 ديمح ةدوع نب –



ديمحلا دبع يكلام –

قداصلا رهاطب –

ليعامس عبصوب –

نيسح فيرش يلع نب –

يحتف يبيزع –

لامج ناولع –

ديمح شالب –

ةليبن يرصان –

ماشه ظوفحم –

دـمحمأ يدوعسم –



دنه رفنخ –

ميرك نيومامإ –

ىسيع نيومامإ –

ميهارب فسوي –

ديشر ناكربأ –



ميكح ةيميهارب –

ميهارب شواش نابعش –

زيزعلا دبع شورك –

ديمحلا دبع لبيده –

ةوالع يبرعلا –

.قداص رهاطب دّيسلا هفلخي ،هل عنام عوقو ةلاح يفو .ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا ديمحلا دبع يكلام دّيسلا سأري

  ةيرادإلا ناجّللا ةليكشت ديدجت نمضتملاو 91٠2 ةنس ربمفون ٥ قفاوملا 1٤٤1 ماع لوألا عيبر 8 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
.نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا



ـه ٤٤٤1 ماع نابعش ٢1٧ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨٢ 12

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

 ٣٢ قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع يــناــثــلا عــيــبر ٨٢ يف خّرؤـــم رارـــق
 ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون
 ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنّجللا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازول يجولونكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 82 يف خّرؤم رارق بـجومب
 ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،22٠2 ةنس ربمفون 32
 ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا
 موسرملا نم ٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا
 قفاوملا ٠2٤1 ماع بجر 12 يف خّرؤملا 3٤2-99 مقر يذيفنتلا

 ةيعاطقلا ناجّللا ميظنت دّدحي يذلا 9991 ةنس ربوتكأ 13
 ةدمل ،اهريسو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا

: يتأي امك ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )٥( سمخ

: دّيسلاو ناتدّيسلا ،ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب - أ

،يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا ريدم ،دلاخ يمساق –

 رــثآــملاو زوــمرــلا ةــياــمــح رــيدــم ةــبــئاــن ،ةــمــيــلــس تــباــث –
،ةيخيراتلا

 يخيراتلا قيثوتلاو ثحبلا ريدم ةبئان ،ةنيربص يدلاخ –
.يرصبلا يعمسلاو

 ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا نع نيلثمملا ناونعب - ب
: نادّيسلا ،نيدهاجملا عاطقل

 تاساردلل ينطولا زكرملا نع لثمم ،نيسح راتسلا دبع –
،٤٥91 ةنس ربمفون لّوأ ةروثو ةينطولا ةكرحلا يف ثحبلاو

.دهاجملل ينطولا فحتملا نع لثمم ،ةماسأ وحوح –

 اهتءافك ساسأ ىلع ةراتخملا تايصخشلا ناونعب - ج
: ةداسلا ،ةيملعلا

،1 رئازجلا ةعماجب ذاتسأ ،يلع تيلبات –

 ،”فاـيـضوـب دـــمــحــم“ ةــعــماــجــب ذاــتــسأ ،رــمــع ةــبرــضوــب –
،ةليسملا

 مالعإلل ةيركسعلا ايلعلا ةسردملاب ذاتسأ ،نايزم يديعس –
،رئازجلا ،جرف يديس ،لاصتالاو

،ةملاق ،“٥٤91 يام 8“ ةعماجب ذاتسأ ،بياش ةردادق –

،فلشلا ،”يلعوب نب ةبيسح“ ةعماجب ذاتسأ ،لامج لدنق –

،ةلقرو ،”حابرم يدصاق“ ةعماجب ذاتسأ ،رضخل بيراوع –

،ناسملت ،”دياقلب ركب وبأ“ ةعماجب ذاتسأ ،رمعم بياعلا –

،ةنتاب ،”رضخل جاحلا“ ةعماجب ذاتسأ ،فسوي ةيرصانم –

.ةفلجلا ،”روشاع نايز“ ةعماجب ذاتسأ ،ناسح يرودغم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٢ قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع يــناــثــلا عــيــبر ٩٢ يف خّرؤــم رارــق
 ىدامج ٧ يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون
 ٢٢٠٢ ةنس يفناج ٠1 قفاوملا ٣٤٤1 ماع ةيـناـثــلا

 ةيمستلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.ةيمستلا ةداعإ وأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 92 يف خّرؤم رارق بجومب
 ىداــمــج 7 يف خّرؤــــملا رارــقــلا لّدــعــي ،22٠2 ةــنــس رــبــمفون ٤2
 نمضتملاو 22٠2 ةنس يفناج ٠1 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةيناثلا

 ،ةيمستلا ةداعإ وأ ةيمستلل ةينطولا ةــنـجـللا ءاــضـعأ نيــيــعــت
: يتأي امك

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا )ىتح رييغت نودب(..............."

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو لثمم ،قازرلا دبع اباب –

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣ قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج ٩ يف خرؤــم رارــق
 يذ 1٢ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد
 ٠٢٠٢ ةــنــس وــيــلوــي ٣1 قــفاوــملا 1٤٤1 ماــع ةدــعــقــلا

 فـحـتـملا ةرادإ ســلــجــم ءاــضــعأ نيـيــعـت نــمــضــتــملاو
.ةلشنخل دهاجملل يوهجلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 9 يف خرؤم رارق بجومب
 ةدعقلا يذ 12 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس ربمسيد 3
 نيـيـعـت نـمـضـتـملاو ٠2٠2 ةــنــس وــيــلوــي 31 قــفاوــملا 1٤٤1 ماــع
 ،ةلشنخل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ
: يتأي امك

،.....................................)رييغت نودب(.............................."

 ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو لثمم ،مالسلا دبع يلع –
،اسيئر

."............................)رييغت نودب يقابلا(..........................
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 ٧١ قــفاوــملا ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمــج ٣٢ يف خّرؤــم رارــق
 ١٢ يفخّرؤــملا رارـقـلا لّدــعــي ،٢٢٠٢ ةــنس رــبــمســـيد
 ٠٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا ١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
 فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.ناسملتل دهاجملل يوهجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٣٢ يف خّرؤم رارق بـجومب
 ةدعقلا يذ ١٢ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 7١
 نييعت نمضتملاو ٠٢٠٢ ةنس ويلوي ٣١ قفاوملا ١٤٤١ ماع
 ،ناسملتل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ
: يتأي امك

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

 ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو لثمم ، ىسيع يروصنم  –
،اسيئر

 نوؤشلا )ىتح رييغت نودب( ......................................... –
،فاقوألاو ةينيدلا

 ةعانصلاو ةـحاـيـسـلا رــيزو لــثــمم ،كــلاـملا دــبــع يـبــلاــط –
،ةيديلقتلا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو لثمم ،ريشب دـمحم ديز –

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو لثمم ،نيمأ ةلفدوب –

،لاصتالا ريزو لثمم ،دـمحم طوش –

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٦٢ يف خّرؤم رارق
 ٩١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد
 ٢٢٠٢ ةــنــس لــيرــبأ ٠٢ قــفاوــملا ٣٤٤١ ماــع ناــضــمر
 فحتملا ةرادإ سلجـم ءاـضــعأ نيـيــعـت نــمــضــتــملاو
.ةيدملل دهاجملل يوهجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 6٢ يف خّرؤم رارق بـجومب
 ناضمر 9١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٠٢
 نييعت نمضتملاو ٢٢٠٢ ةنس ليربأ ٠٢ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 امك ،ةيدملل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ
: يتأي

 )ىتح رييغت نودب(........................................................ “
،قوقحلا يوذو نيدهاجملا

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم ،هـللا حتف يمهامه –

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

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

 ٤ قــفاوــملا ٤٤٤١ ماــع ىلوألا ىداــمــج ١١ يف خّرؤــم رارــق
 ةنجّللا ءاضـعأ نيـيـعـت نـمـضـتـي ،٣٢٠٢ ةــنــس يــفـناـج
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ١١ يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤
 7٤٢–5١ مقر يسائرلا موسرملا نم 78١و 58١ نيتداملا ماكحأل
 ةنس ربمتبس 6١ قفاوملا 6٣٤١ ماع ةجحلا يذ ٢ يف خّرؤملا

 تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو 5١٠٢
 ةفاقثلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا يف ،ماعلا قفرملا

: نونفلاو

: نومئادلا ءاضعألا

 ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو لثمم ،ةيجلع نب رداقلا دبع ّديسلا –
،اسيئر

 ابئان ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو لــثــمم ،دادــح يــحــي دّيـسـلا –
،سيئرلل

 ةــفاــقــثــلا عاــطــق ةــلـــثمم ،فراش يداـــمـــح زاـــنش ةدــــّيسلا –
،اوضع ،نونفلاو

 ،نونفلاو ةفاقثلا عاطق ةلثمم ،يلامعل نيرسن ةدّيسلا –
،اوضع

 ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو ةلثمم ،لاعس ةيدان ةّديسلا –
،اوضع ،)ةينازيملل

 ةيريدملا( ةيلاملا ريزو ةلثمم ،ومح نب ماهس ةدّيسلا –
 ةـيـلاـملا تاـيـلـمـعلل يـبـساـحملا رـيـيـسـتـلاو ةـنـيزـخـلل ةــماــعــلا
،اوضع ،)ةلودلل

 ةـيـقرـتو ةراـجـتـلا رــيزو ةـلـثــمم ،ةواوز ةـنـيـســح ةدّيــسلا –
.اوضع ،تارداصلا

: نوفلختسملا ءاضعألا

،نونفلاو ةفاقثلا عاطق لثمم ،ناوص فوؤرلا دبع دّيسلا –

،نونفلاو ةفاقثلا عاطق ةلثمم ،ينادمح ةكيلم ةدّيسلا –

 ةيريدملا( ةيلاملا ريزو ةلثمم ،تنوميمات ةيضار ةّديسلا –
،)ةينازيملل ةماعلا

 ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو ةلثمم ،ودبع ةنيمي ةّديسلا –
،)ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا رييستلاو ةنيزخلل

 ةــيــقرــتو ةراــجـتـلا رــيزو لــثــمم ،يــباـــص لداـــع دّيــــســـلا –
.تارداصلا

 7٢ قفاوملا ١٤٤١ ماع رفص 8٢ يف خّرؤملا رارقلا ىغلي
 ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو 9١٠٢ ةنس ربوتكأ
.ةفاقثلا ةرازول تاقفصلل
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ةضايرلاو بابشلا ةرازو

 ماع ةيناثلا ىدامج ٩٢ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ةمئاق مّمتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٢٢ قفاوملا ٤٤٤١
 يف ةـيـقرـتـلاو فـيـظوـتـلل ةــبوـلــطــملا تاـصــصــختـلا
 بابشلاب ةفّلـكـملا ةرادإلاـب ةــصاـخلا كالـسألا ضـعـب
.ةضايرلاو

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

 9١ يف خّرؤملا 57٢–١٢ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا ٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خّرؤملا 5٠٣–٢٢ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ١٢ يف خّرؤملا 7٠–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٠١٠٢ ةنس رياني 7 قفاوملا ١٣٤١ ماع مّرحم
 ةصاــخلا كالــسألل نيــمــتــنــملا نيــفــظوــملاب صاــخلا يــساــسألا

،ةضايرلاو بابشلاب ةفّلكملا ةرادإلاب

 ٣ يف خّرؤملا ٤9١–٢١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٢١٠٢ ةنس ليربأ 5٢ قفاوملا ٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
 صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك دّدحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

 5 يف خّرؤملا ٣9١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 دّدحي يذلا ٤١٠٢ ةنس ويلوي ٣ قفاوملا 5٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 ١٢ يف خّرؤملا ٤8–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 6١٠٢ ةنس سرام لّوأ قفاوملا 7٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص دّدحي

: يـتأي ام نارّرقي

 نم 86و 66و ٠5و 8٤ داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ١٣٤١ ماع مّرحم ١٢ يف خّرؤملا 7٠–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا
 رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ٠١٠٢ ةنس رياني 7 قفاوملا
 ةيقرتلاو فيظوتلل ةبولطملا تاصصختلا ةمئاق ميمتت ىلإ

.ةضايرلاو بابشلاب ةّفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ضعب يف

 فيظوتلل ةبولطملا تاصصختلا ةمئاق مّمتت : ٢ ةداملا
: يتأي امك ،بابشلا يراشتسم كلس يف ةيقرتلاو

: ريتسجاملا ةداهشو سناسيللا ةداهش

،لاصتالاو مالعإلا مولع –

،سفنلا ملع –

،عامتجالا ملع –

،نونفلا –

،يحرسملا ضرعلا نونف –

،ةيماردلا نونفلا –

،ةيليكشتلا نونفلا –

،ىقيسوملا –

.حرسملا –

 فيظوتلل ةبولطملا تاصصختلا ةمئاق مّمتت : ٣ ةداملا
: يتأي امك ،ةضايرلا يراشتسم كلس يف ةيقرتلاو

: ريتسجاملا ةداهشو سناسيللا ةداهش

،يضاير بيردت –

،يضاير لاصتاو مالعإ –

.يضاير رييستو ةرادإ –

 قاحتلالل ةقباسملا حتف نمضتملا رارقلا دّدحي : ٤ ةداملا
 ةبولطملا تاصصختلا ةمئاق ،هالعأ نيروكذملا نيكلسلاب
.ةضايرلاو بابشلاب ةفّلكملا ةرادإلا حلاصم تاجايتحا قفو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : ٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ٢٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج 9٢ يف رئازجلاب رّرح
.٣٢٠٢ ةنس يفناج

ةضايرلاو بابشلا ريزو

قاقبس قازرلا دبع

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 ةفيظولل ماعلا ريدملا
 حالصإلاو ةيمومعلا

يرادإلا

لامشوب مساقلب
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تالصاوملاو ديربلاةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ماع ةـيـناـثـلا ىداـمـج ١١ يف خرؤـم كرـتـشـم يرازو رارــق
 ميظنتلا ددحي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤ قفاوملا ٤٤٤١
 تالاــصــتالل اــيــلــعــلا ةــيــنــطوــلا ةــسردــمــلل يرادإلا

 ظـيـفـحلا دـبــع – لاــصــتالاو مالــعإلا تاــيــجوــلوــنــكــتو
.اهميظنتو ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو – فوصوب

–––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزوو 

 9١ يف خرؤملا 57٢-١٢ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا ٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 5٠٣-٢٢ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 5١ يف خرؤملا ٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 599١ ةنس رياربف 5١ قفاوملا 5١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 5  يف خرؤملا ٣9١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤١٠٢ ةنس ويلوي ٣ قفاوملا 5٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 9 يف خرؤملا 67١-6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 6١٠٢ ةنس وينوي ٤١ قفاوملا 7٣٤١ ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 يف خرؤملا 87١-٠٢ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠٢٠٢ ةنس ويلوي 6 قفاوملا ١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص ددحي

 9 يف خرؤملا 96-٢٢ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 لوحي يذلا ٢٢٠٢ ةنس رياربف ٠١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع بجر
-لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو تالاصتالل ينطولا دهعملا

 ىلإ "يلاعلا نيوكتلل ينطو دهعم" -فوصوب ظيفحلا دبع
،ايلع ةسردم

 ٣١ يف خّرؤــملا كرــتـشــملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 يذلا 6١٠٢ ةنس رياربف ٢٢ قفاوملا 7٣٤١ ماـع ىلوألا ىدامج
 تايجولونكتو تالاصتالل ينطولا دهعملل يرادإلا ميظنتلا دّدحـي
،لاصتالاو مالعإلا

: يتأي ام نوررقي

 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ةنس وينوي ٤١ قفاوملا 7٣٤١ ماع ناضمر 9 يف خرؤملا 67١-6١
 ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 6١٠٢
 تايجولونكتو تالاصتالل ايلعلا ةينطولا ةسردملل يرادإلا
 اهحلاصم ةعيبطو   - فوصوب ظيفحلا دبع - لاصتالاو مالعإلا
.اهميظنتو ةينقتلا

: ةسردملا ريدم دعاسي : ٢ ةداملا

 نـيوـكـتـلاو تاداـهـشـلاو مــيــلــعـتــلاـب فــلــكــم دــعاــســم رــيدــم –
،لصاوتملا

 ثـحـبـلاو هاروـتـكدـلا يف نـيوــكـتــلاب فــلــكــم دــعاــســم رــيدــم –
،ةيتالواقملا ةيقرتو راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

 تاقالعلاو لاصتالاو مالعإلا ةمظنأب فلكم دعاسم ريدم –
،ةيجراخلا

،ماعلا نيمألا –

،ةبتكملا ريدم  –

.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو تالاصتالا مسق سيئر –

لوألا لصفلا

نودعاسملا نوريدملا

 تاداهشلاو ميلعتلاب فلكملا دعاسملا ريدملا فلكي : ٣ ةداملا
: يتأي امب لصاوتملا نيوكتلاو

 ،تاصبرتلاو ميلعتلا ريس مييقتو ةعباتم –

 لبق نم ةمدقملا نيوكـتـلا ضورــع ماــجــســنا ىلــع رــهــســلا –
 ،ةسردملا ةيمنت ططخم عم ماسقألا

 لاجم يف لوعفملا يراسلا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –
 ةداعإو هيجوتو فراعملا ةبقارمو ليجستلا ةداعإو ليجستلا

،ةبلطلا هيجوت

 ءارــجإلاو لوـعـفـملا يراـسـلا مـيـظـنــتــلا مارــتــحا ىلـع رـهـسـلا –
 ،تاداهشلا ميلست لاجم يف
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 ةذتاسألا عم ةيجوغاديبلا نوؤشلا قيسنت ىلع رهسلا –
،ةسردملل ةيجوغاديبلا ناجللاو

 ىوتسملا نيسحتو لصاوتملا نيوكتلا تاطاشن ةيقرت –
 ةـيـعاـمـتـجالا تاـعاـطـقـلا تاراـطإ ةدـئاـفـل فراــعملا دــيدجتو
 صصخت تالاجم وأ لاجم عم ةقالع اهل يتلا ةيداصتقالاو
،ةسردملا

.اهنييحتو ةبلطلل ةيمسالا ةيقاطبلا كسم نامض –

: هدعاسيو

،تاداهشلاو مييقتلاو تاصبرتلاو ميلعتلا ةحلصم سيئر  – 

.لصاوتملا نيوكتلا ةحلصم سيئر  – 

 يف نيوكتـلاب فـلـكـملا دـعاــســملا رــيدــملا فــلــكــي : ٤ ةداملا
 راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلاو هاروتكدلا

: يتأي امب ،ةيتالواقملا ةيقرتو

 ىلع رهسلاو ،هاروتكدلا يف نيوكتلا ريس ةعباتمو ميظنت –
 ،لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلا قيبطت

،اهطيشنتو ةسردـمـلـل ثحـبـلا ةساــيس ةــيــقرــت يف ةــمــهاسملا –

 عم ثحبلا تادحوو رباخم يف ثحبلا تاطاشن ةعباتم –
،ماسقألا

،ثحبلا جئاتن نيمثت هنأش نم طاشن لكب مايقلا –

 موقت يتلا ثحبلا ةطشنأب ةصاخلا تامولعملا رشنو عمج –
،ةسردملا اهب

 ديدجتو ىوـتسملا نيسحتو نـيوـكــتلا جمارــب ةــعــباــتــم ناــمض –
،اهماجسنا ىلع رهسلاو ،ةذتاسألا تامولعم

 قيسنتو ،ةسردـمـلـل يمـلـعـلا سلـجملا رـيس ةـعــباــتــم ناــمض –
،ماسقالل ةيملعلا ناجللا طاشن

 تاسسؤم عـم نواـعـتـلاو لداـبـتـلا ةــيــقرــت ةــطشنأب ةرداــبملا –
،ثحبلاو ميلعتلا لاجم يف ىرخألا يلاعلا ميلعتلا

 ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملا تايجاحل ةباجتسالا –
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لاجم يف

.ةيتالواقملاو راكتبالا ريوطت عيجشت –

: هدعاسيو

،ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا ةحلصم سيئر –

،هجئاتن نيمـثـتو ثحـبـلا ةـطشنأ ةـعـباــتــم ةــحــلصم سيــئر –

.ةيتالواقملا ةيقرتو راكتبالا ةحلصم سيئر –

 مالعإلا ةمظنأب فلكملا دعاسملا ريدملا فلكي : ٥ ةداملا
: يتأي امب ةيجراخلا تاقالعلاو لاصتالاو

 عقاوملاو ةسردملا تارشن( لاصتالا مئاعد زاجنإو ميمصت –
،)...ةينورتكلإلا

 ةيتامولعملا تاكبشلاو ةيدعاقلا لكايهلا جامدإ نامض –
،ةنمقرلا ةيقرتو

 ةسردملا لخاد ةمولعملا عمجب حمست تاءارجإو تايلآ عضو –
،اهرشنو اهتجلاعمو

 تايجولونكت لـــئاسوـب ةسردملاب قلعتت ةمولعم لك رشن – 
،لاصتالاو مالعإلا

،بلاطلا ةدئافل تنرتنإلا ربع تامدخلا ريفوت نامض –

،ةسردملل ةيئاصحإلا ةيقاطبلا كسم –

 مهتدعاسم اهنأش نم ةبلطلا فرصت تحت ةمولعم لك  عضو –
،مههيجوت رايتخا ىلع

 تاسسؤم عـم نواـعـتـلاو لداـبـتـلا ةــيــقرــت ةــطشنأب ةرداــبملا –
،ىرخألا يلاعلا ميلعتلا

،ينهملا مهراسم يف ةبلطلا ةقفارم عيجشت –

 ،يداصتقالاو يعامتجالا اهطيحم عم ةسردملا تـاقالع ةيقرـت –
،ةكارشلا جماربب ةردابملاو

 تاودـنـلا ( ةـيـمـلـعـلا تارـهاـظـتـلا مـيـظـنـتو ةــعــباــتــم ناــمــض –
.)...تايقتلملاو

: هدعاسيو

،لاصتالاو مالعإلا ةحلصم سيئر –  

،فارشتسالاو ءاصحإلاو ةظقيلا ةحلصم سيئر – 

.ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم سيئر – 

يناثلا لصفلا

ماعلا نيمألا

 نمألا بتكم هب قحلي يذلا ماعلا نيمألا فلكي : ٦ ةداملا
 : يتأي امب ،يلخادلا

 يمدختسمل ينهملا راسملا رييست ةعباتم ىلع رهسلا – 
،ةسردملا

،ةينقتلا حلاصملل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –

 رباخمو تادحول ثحبلا ةطشنأ ليومت ةعباتم نامض –
،ثحبلا

،اهتيقرتو ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا جمارب حارتقا –
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،تازيهجتلا ءانتقاو لكايهلا زاجنإ جمارب ةعباتم نامض –

،ةسردملل يلخادلا نمألا ططخم ةعباتم نامض –

 ةينقتلا اهحلاصمو ةسردملا لكايه ديوزت ىلع رهسلا –
،ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا تاكلتمملا ةنايصو ،ريسلا لئاسوب

،درجلا تالجس كسم ىلع رهسلا –

 ،اهذيفنت ةعباتمو ةسردملا ةينازيم عورشم ريضحت –

،ةيئاضقلا تاهجلا مامأ عازنلا لحم اياضقلا ةعباتم –

،ةبلطلا ماعطإو ءاويإلا طورش نامض –

،حنملا ةحلصم ريس نامض –

.ةسردملا يمدختسمو ةبلطلل ةيبطلا ةعباتملا نامض –

: هدعاسيو

 ةيفاقثلا تاـطاشنـلاو نـيوـكـتـلاو نيمدـخـتسملا رـيدــم بئاــن –
،ةيضايرلاو

،لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان –

،ةينقتلا حلاصملا –

: نييتآلا نيعرفلا لمشتو ،ةيعماجلا تامدخلا ةحلصم –

،ماعطإلاو ءاويإلا عرف •

.حنملا عرف •

 نـيوـكـتـلاو نيــمدــخــتــســملا رــيدــم بــئاــن فــلــكــي : ٧ ةداملا
 : يتأي امب ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلاو

،نيمدختسملل ينهملا راسملا رييست نامض – 

 ىوـتـسـملا نيـسـحتو نـيوـكـتـلا جـمارـب ذـيـفـنـتـلا زـيـح عــضو –
 ناوعأو نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملل تامولعملا ديدجتو
،حلاصملا

 مهعيزوت ىلع رــهسلاو ،نيمدــخـــتسملا دادعت رييست نامض –
،حلاصملا فلتخم نيب مجسنملا

 دراوملا رييستل يونسلا ططخملا ذيفنتلا زيح عضوو دادعإ –
،ةيرشبلا

،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا جمارب ذيفنتلا زيح عضو –

.تاعزانملاو ةينوناقلا تافلملا ةعباتم –

: هدعاسيو 

 نيمدـخــتسملا ،ةذتاسألا نيمدختسملا ةحلصم سيئر  –
،حلاصملا ناوعأو نييـنـقـتـلاو نييرادإلا

،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا ةحلصم سيئر –

.تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم سيئر – 

: يتأي امب لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان فلكي : ٨ ةداملا

 يديهمتلا عورشملا ريضحتل ةيرورضلا رصانعلا عمج –
،ةينازيملل

 ةــبــساــحمل يــموــيــلا كــســملاو ةــيــنازــيــملا ذــيــفــنــت ناــمــض –
،ةسردملا

،ثحبلا تادحوو رباخمل ثحبلا ةطشنأ ليومت ةعباتم –

،درجلا تالجسل يمويلا كسملا – 

 رــيــغو ةــلوــقــنــملا تاــكــلــتــمــملا ةــناــيــصو ةــفاــظــن ناــمــض –
،ةلوقنملا

.ةسردملا زيهجت جمارب ذيفنت نامض –

: هدعاسيو 

،ةيلاملا ةحلصم سيئر – 

،تازيهجتلاو تاقفصلا ةحلصم سيئر – 

.فيشرألاو درجلاو لئاسولا ةحلصم سيئر – 

: يه ةسردملل ةينقتلا حلاصملا : ٩ ةداملا

،يرصبلا يعمسلاو عبطلا زكرم – 

 نع ميلعتلاو لاصتالاو مالعإلا تاكبشو ةمظنألا زكرم – 
،دعب

 .يجولونكتلا وهبلا – 

 يذلا يرصبلا يعـمـسلاو عـبـطـلا زـكرـم فـلـكـي : ٠١ ةداملا
: يتأي امب ،زكرملا لوؤسم هرّيسي

،ةسردملا لوح ةيمالعإ ةقيثو لك عبط – 

،يملعو يميلعت يجوغاديب لامعتسا تاذ ةقيثو لك عبط –

 ةيرصبلا ةيعمسلا مئاعدلا لك ليجستل ينقتلا معدلا – 
.يميلعتلاو يجوغاديبلا لامعتسالا تاذ

 : نييتآلا نيعرفلا لمشيو

،عبطلا عرف – 

.يرصبلا يعمسلا عرف – 
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  لاصتالاو مالعإلا تاكبشو ةمظنألا زكرم فلكي : ١١ ةداملا
: يتأي امب ،زكرملا لوؤسم هرّيسي يذلا دعب نع ميلعتلاو

،اهرييستو اهترادإو تاكبشلا لالغتسا  –

 رييستلا لاجم يف يلآلا مالعإلا تاقيبطت ريوطتو لالغتسا – 
،يجوغاديبلا

 دعب نع ميلعتلاب ةقلعتملا عيراشملا ذيفنتو ةعباتم – 
،تنرتنإلا ربع سوردلا جاتنإو دادعإ يف ينقتلا معدلاو

.دعب نع ميلعتلا يف نيمهاسملا ريطأتو نيوكت – 

: ةيتآلا عورفلا لمشيو

،ةمظنألا عرف –

،تاكبشلا عرف –

.دعب نع ميلعتلا عرف –

 هّريسي يذلا ةسردملل يجولونكتلا وهبلا فلكي : ٢١ ةداملا
: يتأي امب ،وهبلا لوؤسم

 ةهجوملا لاـمـعألا رـيسو مـيــظــنــت يف ماسقألل ينــقــتــلا مــعدــلا –
،ةيقيبطتلا لامعألا وأ/و

 لاـمـعألا رـيـسـل ةـيرورـضـلا تازـيـهـجـتـلا ةـناـيـصو رـيـيـسـت –
.ةهجوملا وأ/و ةيقيبطتلا

 ثلاثلا لصفلا

ةبتكملا ريدم

: يتأي امب ةبتكملا ريدم فلكي : ٣١ ةداملا

،يعماجلا قيثوتلاو تافلؤملا ءانتقا جمارب حارتقا –

،ةسردملا صاصتخا ناديم يف اميس ال ،قيثوتلا رييست –

،تاركذملاو لئاسرلا ةيقاطب كسم –

 قرطلا لامعتساب ةبتكملل يقئاثولا ديصرلا ميظنت –
،اهدرجل يمويلا كسملاو ،بيترتلاو ةجلاعملل ةمئالملا

 نم يقئاثولا ديصرلا لامعتسال ةمئالملا طورشلا عضو –
.ةيفارغويلبيبلا مهثوحب يف مهتدعاسمو ،ةذتاسألاو ةبلطلا لبق

: هدعاسيو

،ةجلاعملاو ءانتقالا ةحلصم سيئر –

.ةيفارغويلبيبلا ثوحبلا ةحلصم سيئر –

عبارلا لصفلا

 تالاصتالا مسق سيئر 

لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو

 تايجولونكتو تالاصتالا مسق سيئر فّلكي : ٤١ ةداملا
: يتأي امب لاصتالاو مالعإلا

،مسقلل نسحلا يرادإلاو يجوغاديبلا ريسلا ىلع رهسلا –

 ةيميلعتلا لــئاسوــلا ،ةــبــلـــطـــلاو ةذتاسألا فرصت تحت عضو –
،نيوكتلل ةيرورضلا

 دـقـعـب اـمـيسال ،مسقـلا تاـطاشن قـيسنـتو طــيــطــخــت –
،ةمظتنم ةيجوغاديب تاعامتجا

،ميلعتلل يجوغاديبلا مييقتلاو ةعباتملا نامض –

،ميلعتلل نسحلا ريسلاو ةبلطلا ةبظاوم ىلع رهسلا –

: هدعاسيو

 روطلا وأ يريضحتلا مسقلا يف نيوكتلا ةحلصم سيئر –   
،يناثلا

 تاـطاـشـنو ثـلاـثـلا روـطـلا يف نـيوـكـتـلا ةـحـلـصــم ســيــئر –
،يملعلا ثحبلا

.ربخملا ريدم –

 خّرؤــملا كرــتـشــملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٥١ ةداملا
 6١٠٢ ةنس رياربف ٢٢ قفاوملا 7٣٤١ ماـع ىلوألا ىدامج ٣١ يف

 تالاــصــتالل يــنــطوــلا دــهــعــمــلل يرادإلا مــيــظــنــتــلا دّدــحـــي يذــلا
.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني: ٦١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ٤ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١١ يف رئازجلاب رّرح
.٣٢٠٢ ةنس يفناج

 تالصاوملاو ديربلا ريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

يكيرت يبيب ميرك

ةيلاملا ريزو

يلاسك لامج ميهاربا

،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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 ماع ةيناثلا ىدامج ١١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
 ميظنتلا ددحي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٤ قفاوملا ٤٤٤١
 تايجولونكتل ايلعلا ةينطولا ةسردملل يرادإلا
 ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو ديربلاو لاصتالاو مالعإلا

.اهميظنتو

–––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزوو 

 9١ يف خرؤملا 57٢-١٢ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
 نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا ٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 5٠٣-٢٢ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ١١
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 5١يف خرؤملا ٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 599١ ةنس رياربف 5١ قفاوملا 5١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 5  يف خرؤملا ٣9١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٤١٠٢ ةنس ويلوي ٣ قفاوملا 5٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

 9 يف خرؤملا 67١-6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 6١٠٢ ةنس وينوي ٤١ قفاوملا 7٣٤١ ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 يف خرؤملا 87١-٠٢ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٠٢٠٢ ةنس ويلوي 6 قفاوملا ١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٤١
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو تايحالص ددحي

 9 يف خرؤملا 86-٢٢ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 لوحي يذلا ٢٢٠٢ ةنس رياربف ٠١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع بجر
 دهعم" لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلل ينطولا دهعملا

،ايلع ةسردم ىلإ "يلاعلا نيوكتلل ينطو

 ٣١ يف خّرؤــملا كرــتـشــملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
 يذلا 6١٠٢ ةنس رياربف ٢٢ قفاوملا 7٣٤١ ماـع ىلوألا ىدامج
 تايجولونكتو ديربلل ينطولا دهعملل يرادإلا ميظنتلا دّدحـي
،لاصتالاو مالعإلا

: يتأي ام نوررقي

 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ماــكــحأل اــقــيــبــطــت : ىلوألا ةداملا
 ةنس وينوي ٤١ قفاوملا 7٣٤١ ماع ناضمر 9 يف خرؤملا 67١-6١

 ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو 6١٠٢
 مالعإلا تايـجوـلوـنـكـتـل اـيـلـعـلا ةـيـنـطوـلا ةسردـمـلـل يرادإلا

.اهميظنتو ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو ديربلاو لاصتالاو

: ةسردملا ريدم دعاسي : ٢ ةداملا

،لصاوتملا نيوكتلاوتاداهشلاو ميلعتلاب فلكم دعاسم ريدم –

 يملعلا ثحبلاو هاروتكدلا يف نيوكتلاب فلكم دعاسم ريدم –
،ةيتالواقملا ةيقرتو راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو

 تاقالعلاو لاصتالاو مالعإلا ةمظنأب فلكم دعاسم ريدم –
،ةيجراخلا

،ماعلا نيمألا –

،ةبتكملا ريدم  –

.ةنمقرلاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت مسق سيئر –

لوألا لصفلا
نودعاسملا نوريدملا

 تاداهشلاو ميلعتلاب فلكملا دعاسملا ريدملا فلكي : ٣ ةداملا
: يتأي امب لصاوتملا نيوكتلاو

 ،تاصبرتلاو ميلعتلا ريس مييقتو ةعباتم –

 لبق نم ةمدقملا نيوكتلا ضورع ماجسنا ىلع رهسلا –
 ،ةسردملا ةيمنت ططخم عم ماسقألا

 لاجم يف لوعفملا يراسلا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –
 ةداعإو هيجوتو فراعملا ةبقارمو ليجستلا ةداعإو ليجستلا

،ةبلطلا هيجوت

 يف ءارجإلاو لوعفملا يراسلا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –
 ،تاداهشلا ميلست لاجم

 ةذــتاـسألا عـم ةـيـجوـغادـيـبـلا نوؤـشـلا قــيــســنــت ىلــع رــهــســلا –
،ةسردملل ةيجوغاديبلا ناجللاو

 ىوتسملا نيسحتو لصاوتملا نيوكتلا تاطاشن ةيقرت –
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاعاطقلا تارـاطإ ةدئافل فراعملا ديدجتو
،ةسردملا صصخت تالاجم وأ لاجم عم ةقالع اهل يتلا

.اهنييحتو ةبلطلل ةيمسالا ةيقاطبلا كسم نامض –

: هدعاسيو

،تاداهشلاو مييقتلاو تاصبرتلاو ميلعتلا ةحلصم سيئر  – 

.لصاوتملا نيوكتلا ةحلصم سيئر  – 

 يف نيوكتلاب فلـكــملا دــعاــســملا رــيدــملا فــلــكــي : ٤ ةداملا
 راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلاو هاروتكدلا

: يتأي امب ،ةيتالواقملا ةيقرتو
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 ىلع رهسلاو ،هاروتكدلا يف نيوكتلا ريس ةعباتمو ميظنت –
 ،لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلا قيبطت

 ةسردـمـلـل ثحـبـلا ةساــيس ةــيــقرــت يف ةــمــــهاــسـملا –
،اهطيشنتو

 عم ثحبلا تادحوو رباخم يف ثحبلا تاطاشن ةعباتم –
،ماسقألا

،ثحبلا جئاتن نيمثت هنأش نم طاشن لكب مايقلا –

 يتلا ثحبلا ةطشنأب ةصاخلا تامولعملا رشنو عمج –
،ةسردملا اهب موقت

 ديدجتو ىوـتسملا نيسحتو نـيوـكــت جمارــب ةــعــباــتــم ناــمض –
،اهماجسنا ىلع رهسلاو ،ةذتاسألا تامولعم

 قيسنتو ،ةسردـمـلـل يمـلـعـلا سلـجملا رـيس ةـعــباــتــم ناــمض –
،ماسقألل ةيملعلا ناجللا طاشن

 تاسسؤم عـم نواـعـتـلاو لداـبـتـلا ةــيــقرــت ةــطشنأب ةرداــبملا –
،ثحبلاو ميلعتلا لاجم يف ىرخألا يلاعلا ميلعتلا

 يف ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملا تايجاحل ةباجتسالا –
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لاجم

.ةيتالواقملاو راكتبالا ريوطت عيجشت –

: هدعاسيو

،ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا ةحلصم سيئر –

،هجئاتن نيمـثـتو ثحـبـلا ةـطشنأ ةـعـباــتــم ةــحــلصم سيــئر –

.ةيتالواقملا ةيقرتو راكتبالا ةحلصم سيئر –

 مالــعإلا ةـمـظـنأـب فـلـكـملا دـعاـسـملا رـيدـملا فـلـكـي : ٥ ةداملا
: يتأي امب ةيجراخلا تاقالعلاو لاصتالاو

 عقاوملاو ةسردملا تارشن( لاصتالا مئاعد زاجنإو ميمصت –
،)...ةينورتكلإلا

 ةيتامولعملا تاكبشلاو ةيدعاقلا لكايهلا جامدإ نامض –
،ةنمقرلا ةيقرتو

 ةسردملا لخاد ةمولعملا عمجب حمست تاءارجإو تايلآ عضو –
،اهرشنو اهتجلاعمو

 تايجولونكت لـــئاسوـب ةسردملاب قلعتت ةمولعم لك رشن – 
،لاصتالاو مالعإلا

،بلاطلا ةدئافل تنرتنإلا ربع تامدخلا ريفوت نامض –

،ةسردملل ةيئاصحإلا ةيقاطبلا كسم –

 مهتدعاسم اهنأش نم ةبلطلا فرصت تحت ةمولعم لك  عضو –
،مههيجوت رايتخا ىلع

 تاسسؤم عـم نواـعـتـلاو لداـبـتـلا ةــيــقرــت ةــطشنأب ةرداــبملا –
،ىرخألا يلاعلا ميلعتلا

،ينهملا مهراسم يف ةبلطلا ةقفارم عيجشت –

 ،يداصتقالاو يعامتجالا اهطيحم عـم ةسردملا تاقالع ةيقرت –
،ةكارشلا جماربب ةردابملاو

 تاودنلا ( ةـيـمـلـعـلا تارــهاــظــتـلا مــيــظــنــتو ةـعـباـتـم ناــمــض –
.)...تايقتلملاو

: هدعاسيو

،لاصتالاو مالعإلا ةحلصم سيئر –  

،فارشتسالاو ءاصحإلاو ةظقيلا ةحلصم سيئر – 

.ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم سيئر – 

يناثلا لصفلا
ماعلا نيمألا

 نمألا بتكم هب قحلي يذلا ماعلا نيمألا فلكي : ٦ ةداملا
 : يتأي امب ،ةسسؤملل يلخادلا

 يــمدـخـتـسـمل يـنـهـملا راـسـملا رـيـيـسـت ةـعـباــتــم ىلع رـهـسـلا – 
،ةسردملا

،ةينقتلا حلاصملل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –

 رــباـخـمو تادــحوـل ثـحـبـلا ةـطـشـنأ لـيوـمت ةـعـباــتــم ناــمــض –
،ثحبلا

،اهتيقرتو ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا جمارب حارتقا –

،تازيهجتلا ءانتقاو لكايهلا زاجنإ جمارب ةعباتم نامض –

،ةسردملل يلخادلا نمألا ططخم ةعباتم نامض –

 ةينقتلا اهحلاصمو ةسردملا لكايه ديوزت ىلع رهسلا –
،ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا تاكلتمملا ةنايصو ،ريسلا لئاسوب

،درجلا تالجس كسم ىلع رهسلا –

 ،اهذيفنت ةعباتمو ةسردملا ةينازيم عورشم ريضحت –

،ةيئاضقلا تاهجلا مامأ عازنلا لحم اياضقلا ةعباتم –

،ةبلطلا ماعطإو ءاويإلا طورش نامض –

،حنملا ةحلصم ريس نامض –

.ةسردملا يمدختسمو ةبلطلل ةيبطلا ةعباتملا نامض –

: هدعاسيو
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 ةيفاقثلا تاـطاشنـلاو نـيوـكـتـلاو نيمدـخـتسملا رـيدــم بئاــن –
،ةيضايرلاو

،لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان –

،ةينقتلا حلاصملا –

: نييتآلا نيعرفلا لمشتو ةيعماجلا تامدخلا ةحلصم –

،ماعطإلاو ءاويإلا عرف •

.حنملا عرف •

 نــيوــكــتــلاو نيــمدــخــتــســملا رــيدــم بــئاــن فــلــكــي : ٧ ةداملا
 : يتأي امب ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلاو

،نيمدختسملل ينهملا راسملا رييست نامض – 

 ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا جمارب ذيفنتلا زيح عضو –
 ناوعأو نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملل تامولعملا ديدجتو
،حلاصملا

 مهعيزوت ىلع رــهسلاو ،نيمدــخـــتسملا دادعت رييست نامض –
،حلاصملا فلتخم نيب مجسنملا

 رييستل يونسلا ططخملا ذيفنتلا زيح عضوو دادعإ –
،ةيرشبلا دراوملا

،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا جمارب ذيفنتلا زيح عضو –

.تاعزانملاو ةينوناقلا تافلملا ةعباتم –

: هدعاسيو 

 نيمدـخــتسملاو ةذتاسألا نيمدختسملا ةحلصم سيئر  –
،حلاصملا ناوعأو نييـنـقـتـلاو نييرادإلا

،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا ةحلصم سيئر –

.تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم سيئر – 

: يتأي امب لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان فلكي : ٨ ةداملا

 يديهمتلا عورشملا ريضحتل ةيرورضلا رصانعلا عمج –
،ةينازيملل

 ةـبساحمل يموـيــلا كسملاو ةــيــنازــيملا ذــيــفــنــت ناــمض –
،ةسردملا

،ثحبلا تادحوو رباخمل ثحبلا ةطشنأ ليومت ةعباتم –

،درجلا تالجسل يمويلا كسملا – 

 رـيـغو ةـلوـقـنملا تاـكـلـتـمملا ةـناــيصو ةــفاــظــن ناــمض –
،ةلوقنملا

.ةسردملا زيهجت جمارب ذيفنت نامض –

: هدعاسيو 

،ةيلاملا ةحلصم سيئر – 

،تازيهجتلاو تاقفصلا ةحلصم سيئر – 

.فيشرألاو درجلاو لئاسولا ةحلصم سيئر – 

: يه ةسردملل ةينقتلا حلاصملا : ٩ ةداملا

،يرصبلا يعمسلاو عبطلا زكرم – 

 نع ميلعتلاو لاصتالاو مالعإلا تاكبشو ةمظنألا زكرم – 
،دعب

 .يجولونكتلا وهبلا – 

 يذلا يرصبلا يعمسلاو عبطلا زكرم فلكي : ٠١ ةداملا
: يتأي امب ،زكرملا لوؤسم هرّيسي

،ةسردملا لوح ةيمالعإ ةقيثو لك عبط – 

،يملعو يميلعت يجوغاديب لامعتسا تاذ ةقيثو لك عبط –

 ةيرصبلا ةيعمسلا مئاعدلا لك ليجستل ينقتلا معدلا – 
.يميلعتلاو يجوغاديبلا لامعتسالا تاذ

 : نييتآلا نيعرفلا لمشيو

،عبطلا عرف – 

.يرصبلا يعمسلا عرف – 

  لاصتالاو مالعإلا تاكبشو ةمظنألا زكرم فلكي : ١١ ةداملا
: يتأي امب ،زكرملا لوؤسم هرّيسي يذلا دعب نع ميلعتلاو

،اهرييستو اهترادإو تاكبشلا لالغتسا  –

 رييستلا لاجم يف يلآلا مالعإلا تاقيبطت ريوطتو لالغتسا – 
،يجوغاديبلا

 دعب نع ميلعتلاب ةقلعتملا عيراشملا ذيفنتو ةعباتم – 
،تنرتنإلا ربع سوردلا جاتنإو دادعإ يف ينقتلا معدلاو

.دعب نع ميلعتلا يف ،نيمهاسملا ريطأتو نيوكت – 

: ةيتآلا عورفلا لمشيو

،ةمظنألا عرف –

،تاكبشلا عرف –

.دعب نع ميلعتلا عرف –
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 هّريسي يذلا ةسردملل يجولونكتلا وهبلا فلكي : ٢١ ةداملا
: يتأي امب ،وهبلا لوؤسم

 لاـمـعألا رـيسو مـيــظــنــت يف ماسقألل ينــقــتــلا مــعدــلا –
،ةيقيبطتلا لامعألا وأ/و ةهجوملا

 لامعألا ريسل ةيرورضلا تازيهجتلا ةنايصو رييست –
.ةهجوملا وأ/و ةيقيبطتلا

 ثلاثلا لصفلا
ةبتكملا ريدم

: يتأي امب ةبتكملا ريدم فلكي : ٣١ ةداملا

،يعماجلا قيثوتلاو تافلؤملا ءانتقا جمارب حارتقا –

،ةسردملا صاصتخا ناديم يف اميس ال ،قيثوتلا رييست –

،تاركذملاو لئاسرلا ةيقاطب كسم –

 قرطلا لامعتساب ةبتكملل يقئاثولا ديصرلا ميظنت –
،اهدرجل يمويلا كسملاو ،بيترتلاو ةجلاعملل ةمئالملا

 نم يقئاثولا ديصرلا لامعتسال ةمئالملا طورشلا عضو –
.ةيفارغويلبيبلا مهثوحب يف مهتدعاسمو ،ةذتاسألاو ةبلطلا لبق

: هدعاسيو

،ةجلاعملاو ءانتقالا ةحلصم سيئر –

.ةيفارغويلبيبلا ثوحبلا ةحلصم سيئر –

عبارلا لصفلا
ةنمقرلاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت مسق سيئر

 لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت مسق سيئر فلكي : ٤١ ةداملا
: يتأي امب ةنمقرلاو

،مسقلل نسحلا يرادإلاو يجوغاديبلا ريسلا ىلع رهسلا –

 لــئاسوــلا ،ةــبــلـــطـــلاو ةذــــــــــــــــــــتاسألا فرصت تحت عضو –
،نيوكتلل ةيرورضلا ةيميلعتلا

 دـقـعـب اـمـيسال ،مسقـلا تاـطاشن قـيسنـتو طــيــطــخــت –
،ةمظتنم ةيجوغاديب تاعامتجا

،ميلعتلل يجوغاديبلا مييقتلاو ةعباتملا نامض –

.ميلعتلل نسحلا ريسلاو ةبلطلا ةبظاوم ىلع رهسلا –

: هدعاسيو

 روطلا وأ يريضحتلا مسقلا يف نيوكتلا ةحلصم سيئر –   
،يناثلا

 تاطاشنو ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا ةحلصم سيئر –
،يملعلا ثحبلا

.ربخملا ريدم –

 خّرؤــملا كرــتـشــملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت : ٥١ ةداملا
 6١٠٢ ةنس رياربف ٢٢ قفاوملا 7٣٤١ ماـع ىلوألا ىدامج ٣١ يف

 تايجولونكتو ديربلل ينطولا دهعملل يرادإلا ميظنتلا دّدحـي يذلا
.لاصتالاو مالعإلا

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني: ٦١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ٤ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ١١ يف رئازجلاب رّرح
.٣٢٠٢ ةنس يفناج

 تالصاوملاو ديربلا ريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

يكيرت يبيب ميرك

ةيلاملا ريزو


يلاسك لامج ميهاربا

،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢ قــفاوــملا ٤٤٤١ ماــع يــناــثــلا عــيــبر ٧٢ يف خّرؤــم رارــق
 ٣ يف خّرؤـملا رارـقـلا لّدـعـي ،٢٢٠٢ ةـنـس رـبـمـفوـن
 يذلا ١٢٠٢ ةنس رياربف ٥١ قفاوملا ٢٤٤١ ماع بجر
 ديرب“ ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي
.”رئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر 7٢ يف خّرؤم رارق بجومب
 ماع بجر ٣ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢
 ةـمـئاـقــلا دّدــحــي يذــلا ١٢٠٢ ةــنس رـــيارـــبـــف 5١ قـــــــفاوملا ٢٤٤١
: يتأي امك ،”رئازجلا ديرب“ ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا

 )ىتح رييغت نودب(............................................................ “
 ةيلخادلا رــيزو ةــلــثــمم ،بوــبــع ءارــهزــلا ةــمــطاــف ةــبــيــتر –
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

 ،ةـيـلاـملاب فــّلــكــملا رــيزوــلا لـثــمم ،دوادوــب لــيــعاــمــسإ –
،اوضع

 ةرازولا ىدل ديربلا ةسايسب ّفلكم لوؤسم ،يواوز ريمس –
،اوضع ،ديربلاب ةفّلكملا

 ديربلل ةلماشلا ةمدخلاب ّفلكم لوؤسم ،يواشيعلا قازرم –
،اوضع ،ديربلاب ةفّلكملا ةرازولا ىدل

 ،لامعلا نع بختنم لثمم ،دوعسم نب نامحرلا دبع –
،اوضع

.“ اوضع ،نيقفترملا نع لثمم ،ةريقبوب دـمحم –
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ةعانصلا ةرازو

 ٦ قـــفاوـــملا ٤٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمـــج ٢١ يف خّرؤـــم رارـــق
 ةنجل ءاضعأ نييعت نمضــتــي ،٢٢٠٢ ةــنــس رــبــمــســيد
 ةطسوتملاو ةريغصلا ةسسؤملل ةينطولا ةزئاجلا
.ةركتبملا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٢١ يف خّرؤم رارق بجومب
 اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 6
 6٢٢–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 5و ٤ نيتداملا ماكحأل
 ةنس ربمتبس ٤٢ قفاوملا ٠٤٤١ ماع مّرحم ٤١ يف خّرؤملا

 ةريغصلا ةسسؤملل ةينطو ةزئاج ثادحإ نمضتملاو 8١٠٢
 يف ،اهحنم تايفيكو طورش ديدحتو ةركتبملا ةطسوتملاو

 ةـطسوـتملاو ةرــيــغصلا ةسسؤمــلــل ةــيــنــطوــلا ةزــئاجلا ةــنجل
: تاونس )٣( ثالث اهتدم ةدهعل ،ةركتبملا

 ايجولونكتلاو مولعلا ةعماجب ثحاب ذاتسأ ،دواد لامك  –
،اسيئر ،نيدموب يراوه

 ،ةــعاـنـصلا رــيزو لــثمم ،يلـعوـب نـب فــسوـي نـب دـــمــحــم –
،اوضع

،اوضع ،ينطولا عافدلا ةرازو ةلثمم ،نيارغإ لانم –

،اوضع ،ةيلاملا ريزو ةلثمم ،روصقلب ةيقر –

 ثــحــبــلاو يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا رـيزو ةـلـثـمم ،يواـفرـش ةـياـم –
،اوضع ،يملعلا

 ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم ،بلاط دمحأ –
،اوضع ،ةيكلساللاو

 ،تاــيــئاــصــحإلاو ةــنــمــقرــلا رــيزو لــثــمم ،روــمز لــصــيــف –
،اوضع

 ،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ةلثمم ،ينارف ايسآ –
،اوضع

 يــنــطوــلا دــهــعــملل ماــعلا رــيدــملا ،يدــهــمــلب ظــيــفــحلا دــبــع –
،اوضع ،ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا

 نيمثتل ةينطوـلا ةــلاـكوـلل ماـعـلا رـيدـملا ،شــيورد بـيـجـن –
،اوضع ،ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن

 ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ،ينونقاو نيدلا يحم –
،اوضع ،ةلاطبلا نع نيمأتلل

 لجأ نم رواشتلل ينطولا سلجملا لثمم ،يساس نب لداع –
،اوضع ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت

 نيدموب يراوه ةعماجب ةثحاب ةذاتسأ ،شيلح ةليمج –
،اوضع ،ايجولونكتلاو مولعلل

 ةينطولا ةسردملاب رضاحم ذاتسأ ،يغاوز ردنكسإ –
،اوضع ،تاينقتلا ةددعتملا

،اوضع ،لاديص عمجم ةلثمم ،ينهم ةرهزلا ةمطاف –

.اوضع ،سيرإ عمجم لثمم ،سابرق دـمحم –

 ةرــيــغــصلا ةسسؤملل ةينطولا ةزئاجلا ةنجل ةليكشت مّمتت
 نيـــماـــعـــلا نيريدملا نييعتب ،اقحال ،ةرــكــتــبــملا ةطسوــتــملاو
 ةــطسوــتـــملاو ةرــيــغــصــلا تاــســـسؤـــملا رـــيوـــطـــت ةـــلاـــكو نـــم لـــكـــل
 ةـــيـــمـــنـــتو مـــعدـــل ةـــيــــنــــطوـلا ةـلاـكوـلا اذــكو راــكــتـبالا ةــيــقرــتو
.ةيتالواقملا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

 ٧٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خّرؤم رارق
 ٢١ يف خّرؤــملا رارــقــلا لّدــعــي ،٢٢٠٢ ةــنــس رــبوــتــكأ

 ٢٢٠٢ ةـــــنس سراــــــم ٥١ قـــــــفاوملا ٣٤٤١ ماــع ناــبـــعش
 ةـــئــيـــهـــلا ءاـــضـــعأل ةـــيـــمــسالا ةــمــئاــقــلا دّدــحــي يذــلا
 دسلا ثعب ةداعإو رحصتلا ةحفاكمل ةيقيسنتلا
.رضخألا

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خّرؤم رارق بجومب
 نابعش ٢١ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي  ،٢٢٠٢ ةنس ربوتكأ 7٢
 ةمئاقلا دّدحي يذلا ٢٢٠٢ ةنس سرام 5١ قفاوملا ٣٤٤١ ماع
 ةداعإو رحصتلا ةحفاكمل ةيقيسنتلا ةئيهلا ءاضعأل ةيمسالا

: يتأي امك ،رضخألا دسلا ثعب

 ،تاباـغــــلاــب فّـلـــكـــملا رـــيزوـــلا لــثــمم ،دـــعاـــس نـــب دـــيـــمـــح–"
،اسيئر

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

، ...............................)رييغت نودب( ...............................–
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 تاــعاــمــجلاو ةــيــلــخادــلا رــيزو لــثــمم ،يدــيزوــب مــساــقــلــب–

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملاو

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠١ يف خّرؤم رارق

 بجر ٣ يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد

 نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس رياربف ٥١ قفاوملا ٢٤٤١ ماع

 ةعارزلا ةيمنت ناويد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت

.ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٠١ يف خّرؤم رارق بجومب

 ماع بجر ٣ يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ٤

 ءاضعأ نييعت نمضتملاو ١٢٠٢ ةنس رياربف 5١ قفاوملا ٢٤٤١

 يــضارألاب ةــيــعاــنــصلا ةــعارزــلا ةـيـمـنـت ناوــيد ةرادإ ســلــجــم

:يتأي امك ،لدعملا ،ةيوارحصلا

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

 يرلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو لثمم ،ةورقوب رمع –

،ةيدعاقلا تآشنملاو

 تاقاطلاو ةـئـــيـــبـــلا ةرـــيزو لـــثـــمم ،ىـــســـيـــع جاـــح فوؤر –

،ةددجتملا

 تاسسؤملاب فلكــملا رــيزوـلا لــثــمم ،حــضاو نــيدــلا روــن –

،ةرغصملا

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

 حالـصـتساو يراـقـعـلا مـيـظـنـتـلا رــيدــم ،دـــمــحــم نــب دــلاــخ –

،يضارألا

 ةمئالمو ةيفيرلا ميلاقألا نيمثت ريدم ،يديرد نب دوعسم –

،يخانملا ريغتلا عم ةحالفلا

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

 ١١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٧١ يف خّرؤم رارق
 سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد
.كرتشملا ناهرلاو ليخلا قابس ةكرش ةرادإ

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج 7١ يف خّرؤم رارق بجومب
 ،مهؤاــمــسأ ةــيــتآلا ءاــضــعألا نـّيـعـي ،٢٢٠٢ ةنس ربمسيد ١١
 ٤6١-5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم 7١ ةداملا ماكحأل اقيبطت
 ةنس ويام ٣ قفاوملا 6٢٤١ ماع لوألا عيبر ٤٢ يف خّرؤملا

 قابس ةكرشل يساسألا نوناقلا ليدعت نمضتملاو 5٠٠٢
 قابــس ةــكرــش ةرادإ ســلــجــم يف ،كرــتــشــملا ناــهرــلاو لــيــخلا
 ةلباق تاوـنـس )٣( ثالـث ةدـمل ،كرـتـشـملا ناــهرــلاو لــيــخلا
:  ةداسلاو تاّديسلا ،ديدجتلل

،اسيئر ،ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يشكيبع يزوف –

،ةيناويحلا عورفلا طبضو جاتنإ ريدم ،يفوعلا ميرك دـمحم  –

،ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،فيرش ايام –

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يميهارب نامحرلا دبع –

،ةضايرلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،جاده اضر –

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يرومعل دـمحم –

،ةيرئازجلا ةيسورفلا ةيداحتا ةسيئر ،نايبص ةميهف –

 ةيمنتل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ،يسواوك نيدلا زع –
،لبإلاو لويخلا ةيبرت

،نيسرامملا قابسلا ةكرش يظفاحم لثمم ،وحد ريشب –

 كالّمل ةينطولا تايعمجلا لثمم ،كايرس مالسلا دبع –
،قابسلا ةنصحأ

 لـبإ كالّـمل ةـيـنـطوـلا تاـيـعـمـجلا لـثـمم ،ماـعوـب هــلـلا دـبـع –
،قابسلا

،نيقئاسلاو نيفرتحملا ناسرفلا لثمم ،ةديع رداقلا دبع –

.نيبردملا لثمم ،يلوغيف يلع –



٢١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع نابعش ٧
25م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨٢

ةيروتسدلا ةمكحملا

 ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٧٢ يف خرؤم ررقم
.ةيروتسدلا ةمكحملا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا

––––––––––––

  ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحت ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون ٢٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر 7٢ يف خرؤم رارق بجومب
: هاندأ نيبملا لودجلل اقفو ،ةيروتسدلا ةمكحملا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا

ناجللا


ةنجللا

١ مقر




















ةنجللا
٢ مقر









ةنجللا
٣ مقر

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

 ءاضعألا
نومئادلا

 ءاضعألا
نويفاضإلا

نيمدختسملا ولثمم ةرادإلا ولثمم
بترلاو كالسألا

راشتسم فرصتم -
ةمجارتلا - نيمجرتملا سيئر -
تاظوفحملا ءانمأ - نييقئاثولا سيئر -
يسيئر فرصتم -
يسيئر نامجرت - مجرتم -
يلآلا مالعإلا يف يسيئر سدنهم -
يسيئر تاظوفحم نيمأ - يقئاثو -
للحم فرصتم -
صصختم نامجرت - مجرتم -
يلآلا مالعإلا يف ةلود سدنهم -
للحم تاظوفحم نيمأ - يقئاثو -
فرصتم -
نامجرت - مجرتم -
تاظوفحم نيمأ - يقئاثو -
فرصتم دعاسم -
لوألا ىوتسملا نم سدنهم دعاسم -
ةرادإلل يسيئر قحلم -
يسيئر ةيريدم بتاك -
يسيئر يرادإ بساحم -
يلآلا مالعإلا يف ٍماس ينقت -
ةرادإ قحلم -
يسيئر ةرادإ نوع -
ةيريدم بتاك -
نوينهملا لامعلا -
تارايسلا وقئاس -

 هفلخي ،هل عنام عوقو ةلاح يفو .ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ،دراوملا ةرادإ ريدم ،شرط يئاطلا متاح دّيسلا سأري
.ءاضعألا نوؤشو ةيرشبلا دراوملا رييست ريدم بئان ،ديزوب نب ليلخلا ميهاربإ دّيسلا

 يئاطلا متاح
شرط



 ليلخلا ميهاربإ
ديزوب نب



ةشبكوب ةيروح








 يئاطلا متاح
شرط


 ليلخلا ميهاربإ
ديزوب نب





 يئاطلا متاح
شرط


 ليلخلا ميهاربإ
ديزوب نب



ةشبكوب ةيروح

عجيعج ةليقع





دوركم دازرهش




حادم ةيماس








ةشبكوب ةيروح




عجيعج ةليقع






عجيعج ةليقع




دوركم دازرهش




حادم ةيماس

ينامحد ميكح




يدامح ةينآ




يسبع فسوي








يلع دلو ةليبن




ينامحر ةميلس






 كلاملا دبع
يديرح



زامش ةبيهو




بيبحلب لاله

 ءامسأ
ةطيليلب



ةريل ةحيتف





لمط ةميعن








 ناميإ
قورحم



 ءامسأ
يلولج




 نيدلا زع
ةرمامع





ةكارش لامك
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 يداصتقالا ينطولا سلجملا
يئيبلاو يعامتجالاو

 رياربف لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٠١ يف خّرؤــم ررــقـم
 ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس

.لئاسولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعاـمـتـجالاو يداـصـتـقالا يــنـــطوــلا ســـلـــجـــملا ســـيـــئر ّنإ
،يئيبلاو

 يف خّرؤـملا 73–12 مــقر يــساــئرـــلا موـــسرــملا ىـضـتـقــمب –
 1202 ةنس يفناج 6 قفاوملا 2441 ماع ىلوألا ىدامج 22
 يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت نمضتملاو
،هريسو يئيبلاو

 يف خّرؤملا 17–12 مقر يـساـــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
 نمضتملاو 1202 ةنس رياربف 61 قفاوملا 2441 ماع بجر 4
 يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت
،يئيبلاو يعامتجالاو

 ةيناثلا ىدامج٣ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نييعت نمضتملاو ٢٢٠٢ ةنس يفناج6 قفاوملا ٣٤٤١ ماع
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر

 5 يف خّرؤملا يساــــئرــــلا موسرملا ىلع عالـــــطالا دـــــعـــــبو –
 ٢٢٠٢ ةنس ربمسيد 9٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
 لئاسولا ةرادإل اريدم ،ةيافرط لاليب ّديسلا نييعت نمضتملاو
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

: يتأي ام ررقي

 ريدم ،ةيافرط لاليب دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
 سيئر مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لئاسولا ةرادإ
 عيمج ىلع ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا
.تاررقملاو قئاثولا

 ةـــّيـــمــسّرـــلا ةدـــيرـــجلا يف ررـــقـــملا اذـــه رــشــنـــي : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف لّوأ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٠١ يـف رــئازـــجلاــب رّرـــح
 .٣٢٠٢ ةنس

يدالخ قانشوب دـمحـم يديس

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


