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ةـّيميظنتميسارم

مقر يذــيفنتلا موـــسرملا مـــمتيو لدـعي ،22٠2 ةنس سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف خّرؤم69-22 مقر يذيفنتموسرم
باــسح رــييست تاــيفيك ددـــحي يذلا61٠2 ةنس ليربأ6 قفاوملا73٤1 ماع ةــيناـثلا ىداـــــمج82 يف خّرؤملا61-911
..................................................."ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص" هـناوــنع يذــلا2٠3-٠2٠ مقر صاـخلا صيصختلا

مقر يذيفنتلا موــسرملا ممتيو لدعي،22٠2 ةنس سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف خّرؤم79-22 مقر يذيـــــــفنتموسرم
صيصختلا باــسح رييست تايفيك ددحي يذلا71٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا83٤1 ماع يناثلا عيبر61يف خّرؤملا71-11
ةلودلا ةينازيم ناونعب ةلجسملا ةيمومعلا تارامثتسالا تايلمع رــييست باسح'' هـــــناونع يذلا2٠3-٥٤1 مقر صاـــخلا
.....................................................................................................................................................................................''زيهجتلل

ميلعتب ةفلكم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف خّرؤم89-22 مقر يذيفنت  موسرم
..........................................................................................................اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو اسنرفب ةيبرعلا ةغللا

ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ماهم ددحي ،22٠2 ةنس سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف خّرؤم99-22 مقر يذيفنتموسرم
........................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو تايئاصحإلاو ةنمقرلا

مقر يذيفنتلا موـــــسرــــــملا ممتيو لدـــــــعي،22٠2 ةنس سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف خّرؤم٠٠1-22 مقر يذيفنتموسرم
ةصخر حنم تاــيفيكو طورش نمضتملاو٠2٠2 ةـنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف خرؤملا٠2-213
.............................................................تامدخلاو علسلا جاــــتنإ تاطاشن راطإ يف اــــهديدجت مت يتلا جاــتنإلا تادعمو طوطخ ةــكرمج

621 -12 مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا مــــمتي،22٠2 ةنس سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف خّرؤم1٠1-22 مقر يذيفنتموسرم
صاـــخلا صــــيصختلا باـــسح رـــييست تاـــيفيك ددــحي يذلا12٠2 ةـــنس سراــم92 قـــــفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1 يف خرؤملا

..................................................................''ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو تالاجعتسالا  قودنص'' هـــــناونع يذــلا2٠3 -69٠ مقر

ةــــــعفنملاب حـيرـــصتلا نــــــمضتي ،22٠2 ةنس سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف خّرؤم2٠1-22 مقر يذيفنتموسرم
قـــيرطلا نيب عـــقاولا عـــطقملا ،ملك٥,6 لوــــط ىلع331 مــقر يـئالوـلا قــــيرطلا جاودزا زاــــجنإب ةــــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا
.................................................................................ناتينف )2( ناتأـشنم اـــهيف امب ،332 مقر يئالوـــلا قـيرطلاو2٤1 مـقر يئالوــــلا

ةــــــعفنملاب حــــــيرـــصتلا نــــــمضتي ،22٠2 ةنس سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف خّرؤم3٠1-22 مقر يذيفنتموسرم
قــــيرطلاو16 مــقر ينطوــلا قــــيرطلاو8 مــقر ينطوــلا قــــيرطلا عطاقت دنع قفن زاــــجنإب ةــــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا
.......................................................................................................................................................سوتيلاكلاب9٥ مــقر يئالولا

ةعفنملاب حــــــــيرــــــصتلا نــــمـضتي ،22٠2 ةنس سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف خّرؤم٤٠1-22 مقر يذيفنتموسرم
ةـنيطنسق رسجو مداخ رئب تايدلب ،ةحلام نيعو يرافس نانج عـقاوم لــخاد قرط زاــجنإب ةقلعتملا ةـيلمعلل ةيمومعلا

.......................................................................................................................................................)رئازجلا ةيالو( ةلواحسلاو

ةـّيدرفميسارم

ةينطولا ةلاكولل ماــــــعلا رــــيدملا ماهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،22٠2 ةــــنس سراـــم7 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤ يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيتالواقملا ةيمنتو معدل

نوؤشلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،22٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــــع بـــجر82 يف ناـــخرؤم ناـــيسائر ناـــموسرم
.....................................................................................................................................................................اقباس–ةيجراخلا

نوؤشلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــــع بـــجر82 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم ماهــم ءاــهنإ نــمضتي ،22٠2 ةـــنس سراـــم7 قفاوملا3٤٤1 ماــــع نابعش٤ يف خرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................لدعلا ةرازول

ةيشتفملا يف شيتفتلاب نيفلكم ماهــم ءاــهنإ نــمضتي ،22٠2 ةـــنس سرام7 قفاوملا3٤٤1 ماــــع نابعش٤ يف خرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

...ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهــم ءاــهنإ نــمضتي ،22٠2 ةـــنس سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماــــع نابعش11 يف خرؤم يسائر موسرم

ـه٣٤٤١ ماع نابعش٨١٢١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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دهعملل ةماعلا ةرــــــــيدملا ماـــــهــم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،22٠2 ةــــــنس سراــــم لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــــع بجر82 يف خرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................تاتابنلا ةيامحل ينطولا

ىلوألا ةجردلا نم بستحم ماــــــــهــم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس سراـــــم لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــــع بجر82 يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةبساحملا سلجمب

تاـــيداصتقالا ةـــيمنت معد ةدحو سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام3 قفاوملا3٤٤1 ماــــع بجر٠3 يف خرؤم يسائر موسرم
...............................................................................ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةـــيرئازجلا ةـــلاكولاب ةـــيلحملا

ةيرئازجلا ةلاكولاب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــــع بجر82 يف خرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،22٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــــع بجر82 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
........................................................................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

ضّوفمو ةداعلا قوـــــــــف رـــــيفس نييـــــــــــعت نـــــــمضتي ،22٠2 ةــــــنس سراـــــم لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــــع بجر82 يف خرؤم يسائر موسرم
.........................................................................)نوباغلا ةيروهمج( ليفوربيلب ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

.....................نيتيالو نمأ يسيئر نييعت نـــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس سراـــــم لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــــع بجر82 يف خرؤم يسائر موسرم

نيوكتلل ينطولا دهعملا ريدم نييعت نـــــمضتي ،22٠2 ةـــــنس سراـــــم لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــــع بجر82 يف خرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................نيارصقتل ”يحاوس ينادم“ ةبيبشلا تاراطإل يلاعلا

لاجق ةرئاد سيئر ىدل ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................فيطس ةيالو يف

– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،22٠2 ةنس سرام2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر92 يف ةخرؤم ةيذيفنت ميسارم
.........................................................................................................................................................................................اقباس

.تايالولا ضعب يف ةراجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤم يذيفنت موسرم

يلاو ىدل بدتنملا يلاولا ناويد سيئر نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................شارحلاب رئازجلا ةيالو

ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................سابع ينب

...............................مجانملاو ةقاطلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،22٠2 ةنس سرام2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر92 يف ةخرؤم ةيذيفنت ميسارم

..تايالولا ضعب يف نيدهاجملل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤم يذيفنت موسرم

ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب

ينطولا نماضتلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو

...............................ةعانصلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،22٠2 ةنس سرام2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر92 يفناخرؤم نايذيفنت ناموسرم

........تايالولا ضعب يف ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤم يذيفنت موسرم

.تناج ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤم يذيفنت موسرم

نيريدم نييعتو ماهم ءاهنإ نمضتت ،22٠2 ةنس يفناج61 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج31 يف ةخرؤم ةيذيفنت ميسارم
........................................................................................................................)كاردتسا( .نيتيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

قــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج12 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس رياربف٠2 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع بجر91 يـف خّرؤـــم رارــق
......................ةيتالواقملا ةيمنتو  معدل ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا ســـلــجــم ءاـــضــــعأ نيــيــعــت  نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج٥

٨١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٢١
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ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازو

ةنس سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم رارق
.........................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةليكشت ددحي يذلا12٠2

وينوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش62 يـف خرؤــملا رارــــقــلا لدــعــي،2202 ةــنــس رياربف31 قفاوملا3441 ماع بجر21 يف خّرؤم رارق
.....................................هديشرتو ةقاطلا مادختسا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل ةرادإلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

ةداعإ وأ ةيمستلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس يفناج٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................................ةيمستلا

قــــفاوــــملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامــــج لوأ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم رارق
.............................................................دهاجملل ينطولا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج62

ةنس سرام81 قفاوملا1٤٤1 ماع بجر32 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر22 يف خرؤم رارق
.................................................ةدكيكسل "يفاك يلع ديقعلا " دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازو

2441 ماـــع بـــجر02 يف خّرؤــملا رارــقــلا لّدــعــي ،1202 ةـنـس ربــمــســيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىداـــمـــج12 يـف خّرؤـــم رارـــق
.............................ينورتكلإلا قيدصتلل ةيموكحلا ةطلسلل هيجوتلا سلجم ةليكشت ديدجت نمضتملاو1202 ةـنــس سراــم4 قــفاوــملا

رييستب ةفلكملا تاعاطقلا ةددعتم ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف9 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر8  يف خرؤم رارق
.........................................................................ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص

ةأرملااياضقوةرسألاوينطولانماضتلاةرازو

ةنس ويام٠3 قفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٥ يف خّرؤم رارق
.........................................................................ةديلبلا ةيالو ،ةعيرشلل ةمحرلا راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو91٠2

ةعانصلاةرازو

ليربأ31 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر لوأ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر91 يف خرؤم رارق
..............................................ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا12٠2 ةنس

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

قـــــفاوــــملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامـــج٥2 يف خرؤــــملا رارــــقلا لدــــعي ،22٠2 ةنس ريارـــبف9 قــــــفاوـــملا3٤٤1 ماع بـــجر8 يف خرؤم رارق
.............................................بوبحلل ينهملا يرئازجلاناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3

قـــــفاوـــملا3٤٤1 ماع يناثلا عــــيبر٥2 يف خرؤـــملا رارـــــقلا لدعي ،22٠2 ةنس ريارــــبف٠1 قــــــفاوــــملا3٤٤1 ماــــع بـــجر9 يف خّرؤـــم رارق
ناسنإلا ىلإ تانويحلا نم ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس ربمفون٠3
............................................................................................................................................................................... اهتحفاكمو

قـــــفاوــــملا1٤٤1 ماع ةجــــحلا يذ21 يف خرؤــــملا رارـــــقلا لدـــعي ،22٠2 ةـــنــــس رياربف71 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع بجر61 يـف خّرؤـــم رارــق
........تالالسلا نيسحــتو يعانطصالا حيقلتلل ينطولا زكرملا ةرادإ ســـلــجــم ءاـــضــــعأ نيــيــعــت  نمضتملاو٠2٠2 ةنس تشغ2

ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوــش91 يف خرؤــمـلا رارـــقــلا لدــــعــي ،22٠2 ةــنــس رياربف71 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع بجر61 يـف خّرؤـــم رارــق
.......................................................ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةرادإ ســـلــجــم ءاـــضــــعأ نيــيــعــت  نمضتملاو12٠2 ةنس

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

قـــفاوــــملا2٤٤1 ماع رــفـص٤2 يــف  خرؤـــملا رارــــــقــلا لدــــــعــي ،22٠2 ةـــنــــس ريارـــبف62 قــــفاوـــــملا3٤٤1 ماــع بـــجر٥2 يـف خّرؤــــم رارــق
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاـــضــــعأ نيــيــعــت  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ21
....................................................................................................................................................................................ةيديصلا

ـه٣٤٤١ ماع نابعش٨١٢١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس سرام٥١ 4

)عباـت(سرهف

20

20

20

20

21

21

21

22

22

22

22

23

23

23



٨١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٢١
5م٢٢٠٢ ةنس سرام٥١

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤملا61-٠2 مقر نوـناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،هنم )3 ةرقفلا(761 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤملا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنـــس رـــبمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،هنم٤81 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7  قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا611-٤1 مقر يذيــفـــنتلا موــــسرملا ىضـــتقمبو –
٤1٠2 ةنــــس سراـــم٤2 قـــفاوــــملا٥3٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمـج22
تاعامجلل نامــضلاو نـــماـــضتلا قودنــــص ءاـــشنإ نمـــضــــتملاو
،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو ةيلحملا

يف خرؤملا911-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا61٠2 ةنس ليربأ6 قفاوملا73٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82
مقر صاـــــخلا صيــــصخـــتلا باـــســـح ريــــيـــست تايـــــفــــيك ددــــحي
تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص" هناونع يذلا2٠3-٠2٠
،ممتملاو لدعملا ،"ةيلحملا

: يتأي ام مسري

ميمتتو ليدعت ىلإ موــــسرـــملا  اذه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا911-61 مقر يذيفنتلا موسرملا

تايفيك ددحي يذلا61٠2 ةنس ليربأ6 قفاوملا73٤1 ماع
هناونع يذلا2٠3-٠2٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست
لدعملا ،"ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنص"
61-12 مقر نوناقلا نم٤81 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ممتملاو
ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤملا

.22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس

موـسرـــملا نـــم3 ةداــــملا ماـــكـــحأ مـــمـــتتو لدــــعــــت:٢ ةّداملا
73٤1 ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا911-61 مقر يذيفنتلا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس ليربأ6 قفاوملا

مــــقر صاــــخلا صــــيـــصــــختلا باســـح يف دّيــــقي:3 ةّداـــــملا''
: يتأي ام ،2٠3-٠2٠

: تاداريإلا باب يف

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

ماع نابــعـــش١١ يفخّرؤـــم٦٩-٢٢ مقر يذـــيـــفــــنتموسرم
مـــمتيو لدـعي ،٢٢٠٢ ةنــس سراـــم٤١ قـــفاوـــملا٣٤٤١
٨٢ يفخّرؤـــملا٩١١-٦١ مـــقر يذــــــيفــنـــتلا موــــــسرملا

ةنس ليربأ٦ قــفاوـــملا٧٣٤١ ماع ةــيناـــــثلا ىداـــــمج
صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا٦١٠٢
قودنـص" هـــناوـــــنع يذـــــلا٢٠٣-٠٢٠ مــــقر صاـــــــخلا
."ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةيلاملا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميــــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خرؤـــملا٥1-81 مقر يوــــضعلا نوناقلا ىضــتقمبو –
قلعتملا و81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ىدامج22 يف خرؤــملا33-88 مــــــقر نوـــناــــــقلا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو8891 ةنس ربمسيد13 قفاوملا9٠٤1 ماع ىلوألا

ةلدعـــملا ،هنم111 ةداملا اميس ال ،9891 ةنـــسل ةيلاملا نوناق
،ةمـــمـــتملاو

ماع مّرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبــساـــحملاب قلـــعتـــملاو٠991 ةنـــس تـــشـــغ٥1 قــــفاوــــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناضمر٥1 يف خرؤملا11-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو9991 ةنس ربمسيد32 قفاوملا٠2٤1
،هنم98 ةداملا اميس ال ،٠٠٠2 ةنسل

ماع مرحم31 يف خرؤملا9٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو9٠٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا13٤1
،ةممتملاو ةلدعملا ،هنم26 ةداملا اميس ال ،٠1٠2 ةنسل

ماـــــــع لاوـــش7 يف خرؤــــملا1٠-٥1 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا63٤1
نيتلدعملا ،هنم٤8و38 نيتداملا اميس ال ،٥1٠2 ةنسل يليمكتلا

،نيتممتملاو

يناثلا عيبر8 يف خرؤملا11-71 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو71٠2 ةـــنس ربمـــسيد72 قفاوملا93٤1 ماع
،ةممتملاو ةلدعملا ،هنم721 ةداملا اميس ال ،81٠2 ةنسل ةيلاملا

ةـّيميظنتميسارم
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1٤1و٥-211 ناــــتداــــمـلا امـــيس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خرؤمـلا٥1-81 مقر يوــــضعلا نوـــناــــقلا ىضــــتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤمـلا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبـــساــــحملاب قلـــعــــتملاو٠991 ةـــنــــس تـــشـــغ٥1 قــــفاوــــــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا٤1-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع
،هنم٠21 ةداملا اميس ال ،71٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،هنم761 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤمـلا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع
،هنم٠81 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع  ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا722-89 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

61 يف خّرؤمـلا11-71 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا71٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا83٤1 ماع يناثلا عيبر
2٠3-٥٤1 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
ةيمومعلا تارامثتسالا تايلمع رييست باسح'' هناونع يذلا
،''زيهجتلل ةلودلا ةينازيم ناونعب ةلجسملا

: يتأي ام مسري

ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
يناثلا عيبر61 يف خّرؤـــمـلا11-71 مـــقر يذيــــفــنتلا موـــــسرـــمـلا

.هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا83٤1 ماع

: تاقفنلا باب يف
،يواستلاب عيزوتلا ةلداعم حنم –

،ةيمومعلا ةمدخلا صيصخت –

،ةيئانثتسا تاناعإ –

،زيهجتلا تاناعإ –

،ثحبلاو تاساردلاو نيوكتلا تاناعإ –

ةجتنم عيراشم ليوــمتل ةحونـــمملا ةتقؤـــملا ضورـــــقلا –
،ليخادملل

نامضلاو نماضتلا قودنص ةدئافل ةحونمملا تادامتعالا –
: ةيلحملا تاعامجلل

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

،ةيئادتبالا سرادملا ةنايصو رييستل صصخم دامتعا *

،ةيسردملا معاطملل صصخم دامتعا *

،يدلبلا سرحلا كلس رييستل صصخم دامتعا *

ةيطغتل ةلودلا ةينازيم اهحنمت يتلا تاضيوعتلا *
ىلع مـــسرلا يف ضافــــخنا نع ةجتاـــنلا ةيئابــــجلا مـــيقلا صقن
،يفازجلا عفدلا ءاغلإو ينهملا طاشـــنلا

.ةيئانثتسالا ةلودلا تاصصخم *

ةصصخملا موسرلاو بئارضلا ليصحت ىلع ةميقلا صقان –
.تايالولاو تايدلبلل

.''.................................)رييغت نودب يقابلا( ..............................

ّةيمـــسّرلا ةدـــــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رـــشــــني:٣ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
–––––––––––H–––––––––––

ماع نابعش١١ يفخّرؤم٧٩-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
مــمــتيو لدـــعي،٢٢٠٢ ةنـــس سراـــم٤١ قــــفاوــــملا٣٤٤١
عيبر٦١يفخّرؤملا١١-٧١ مقر يذيفنتلا موــسرملا
يذلا٧١٠٢ ةنس رياني٥١ قفاوملا٨٣٤١ ماع يناثلا
صاـــخلا صيصختلا باــسح رييست تايفيك ددحي
تايلمع رــييست باسح'' هـــــناونع يذلا٢٠٣-٥٤١ مقر
ةينازيم ناونعب ةلجسملا ةيمومعلا تارامثتسالا
.''زيهجتلل ةلودلا

––––––––––

،لّوألا ريزولاّ نإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
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نم٤و3و ىلوألا داوــــملا ماــــكحأ ممـــتتو لدـــــعت :٢ ةّداملا
يناثلا عــيـــبر61 يف خّرؤــــمـلا11-71 مقر يذيفنتلا موسرمـلا

امك ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس رياني٥1 قفاوملا83٤1 ماع
: يتأي

مقر نوناقلا نم٠21 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا''
ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا٤1-61

ةـلدــعملا ،71٠2 ةــنسل ةــيــلاملا نوــناــق نـــمضتملاو61٠2 ةـــنس
رييست تايفيك ديدحت ىلإموسرملا اذه فدهي ،ةممتملاو
باسح'' هناونع يذلا2٠3-٥٤1 مقر صاخلا صيصختلا باسح
ةينازيم ناونعب ةلجسملا ةيمومعلا تارامثتسالا تايلمع رييست
.''ايلعلا باضهلاو بونجلا قطانم ةيمنتو زيهجتلل ةلودلا

: باسحلا اذه يف دّيقي:3 ةّداملا''

: تاداريإلا باب يف

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

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

يذلا2٠3-98٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح ديصر –
ءانثتساب ،''بونجلا قطانم ريوطتب صاخلا باسحلا'' هناونع
يذلا ''ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا رييست''1 رطسلا ديصر

،ةنيزخلا جئاتن باسح يف هّبص ةداعإ متيس

يذلا2٠3-611 مقر صاخلا صيصــختلا باـــسح ديــــصر –
،''ايلعلا باضهلل ةيداصتقالا ةيمنتلل صاخلا باسحلا'' هناونع
متيس يذلا ''ةنيزخلا رييست''٤ رطسلا ديصر ءانثتساب
،ةنيزخلا جئاتن باسح يف هّبص ةداعإ

ةقلعتملا تاقفنلا ةيطغتل ةهجوملا ةينازيملا تاصصخم –
ةلودلا ةينازيم يف ةلجسملا ةيمومعلا تارامثتسالا عيراشمب
نوناق نم11 ةداملا ماكحأل اقبط ايئزج وأ ايّلك ةلّومملاو
،٠٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

.ةلمتحملا تاناعإلا وأ تامهاسملا وأ ىرخألا دراوملا لك –

: تاقفنلا باب يف

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

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

ةلجسملا رامثتسالا عيراشم ذيفنتب ةطبترملا تاقفنلا –
صاخلا جمانربلا راطإ يف12٠2 ةنس ربمسيد13 خيرات لبق
رــــيوــــطتل يلــيــمــكتلا جـــمانرــــبلاو بوـــنـــجلا تاـــيالو ريوـــــطتل
،ايلعلا باضهلا

ةنس ربمسيد13 خيرات لبق ةلجسملا تايلمعلا ليومت –
: ناونعب12٠2

عـيراشمـلـل ةـيوـلوألا حـنمب بوــنجلا قــطاــنــم رــيوــطــت •
،ةلكيهملا

،ايلعلا باضهلا قطانم يف ةيجاتنإلا تارامثتسالا معد •

بوـــنــجلا تاــــيالو رـــبع ةـــيرــشـــبلا ةيـــمـــنــتلا ىلإ ءوـجـــللا •
.ايلعلا باضهلاو

ذيــفــنـــتب ةقلـــعـــتملا تاقـــفـــنلل يئزجلا وأ ّيلــــكلا لـــــيوــــمـــتلا –
ةنس ربمسيد13 خيرات لبق ةلجسملا رامثتسالا عيراشم
قطانم ةيمنتل ةيتحتلا ىنبلا عيراشمو جمارب راطإ يف12٠2
،ايلعلا باضهلا

تارامثتسالا عـــيراـــشـــم ذيفـــنتب ةطـــبــــترـــملا تاقـــفــــنلا –
ةيلاملا نوناق نم11 ةداــــملا ماـــكحأل اقـــبط ةلّوـــمملا ةيـــمومــعلا
.''زيهجتلل ةلودلا تاقفن لودج بسح ،٠٠٠2 ةنسل يليمكتلا

نودب(............. ةيـــنازيــــملا تاـــصــصــــخم نوـــكت :٤ ةّداملا''
.نيينعملا فرصلاب نيرمآلل )ىتح رييغت

تاقفن باسح نم لقنلاب رمأ ةـــباثــــمب ررــــقملا اذـــه ربــــتــــعي
يذلا2٠3-٥٤1 مقر صاخلا صيصختلا باسح ىلإ زيهجتلا

ةيــموـــمعلا تاراـــمثــــتــسالا تاــــيلـــمع رـــييـــست باـــســــح'' هناونع
قطانم ةيمنتو زيهجتلل ةلودلا ةينازيم ناونعب ةلجسملا
.''ايلعلا باضهلاو بونجلا

ةجردملا اهزاجنإ يراجلا تايلمعلا ذيفنت ةلصاوم متت
هناونع يذلا2٠3-98٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح نمض

باســــحو ''بوـــنـــجلا قـــطاـــنم رـــيوــطـــتب صاـــخلا باســــحلا''
صاخلا باسحلا'' هناونع يذلا2٠3-611 مقر صاخلا صيصختلا
بجومب ةلجســــملاو ،''ايلعلا باضهلل ةيداصتقالا ةيمنتلل
ديصر قتاع ىلع ،ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا نع رداص ررقم
،12٠2 ةنس ربمسيد13 ةياغ ىلإ ةصصخملا عفدلا تادامتعا

بجومب ةلجسملا اهزاجنإ يراجلا تايلمعلا قلغ ةياغ ىلإو
.ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا نع رداص ررقم

بجومب ةلجسملا اهزاجنإ يراجلا تايلمعلا نوكت ،هنأ ريغ
ةداعإ بلطتت يتلا ،ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا نع رداص ررقم
ةـــــنّودـــــم يف جاردإ عوــــضوم ،اهــــلاـــمكتـــسا لـــــجأ نم ميــــيـــــقت
صخر ىلع ءانب يعرفلا عاطقلاو عاطقلا بسح ،تارامثتسالا
.''عفدلا تادامتعاو جماربلا

مقر يذيــــفـــنتــلا موــــسرمـلا ماـــكــــحأ نمـــض جردــــت :٣ ةّداملا
٥1 قــــفاوـــملا83٤1 ماـــــع يـــناـــثلا عــــيــــبر61 يف خّرؤـــــــمـلا71-11
امك ررحت رركم6 ةدام ،هالـعأ روـــكذـــملاو71٠2 ةــــنـــس رـــياــــني
: يتأي

مقر نوناقلا نم٠81 ةداملا ماكحأل اقبط : رركم6 ةّداملا''
٠3 قفاوملا3٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمــــج٥2 يف خرؤــــــمـلا12-61
،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد
دكأتلا ،زيهجتلل ةلودلا ةينازيم فرصب نيرمآلا ىلع بجي
.عفدلا تادامتعا رفوت نم ،مهتيلوؤسم تحتو مهاوتسم ىلع

نم ةيمومعلا تارامثتسالا تايلمع تاقفنب لفكتلا متي
.''ةرفوتملا عفدلا تادامتعا دودح يف زيهجتلل ةلودلا ةينازيم
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نيفلكملا يوبرتلا رــيــطأـــتلاو مـــيلـــعــتلا يـــفـــظوـــم ىلع قــــبــــطـــنت
تحت نيعوضوملاو ةيبرعلا ةغللاب صاخلا يليمكتلا ميلعتلاب
،اسنرفب ةيرئازجلا ةيسامولبيدلا ةئيهلا فرصت

8 يف خرؤملا93-٠2 مقر يــسائرلا موـــسرـــملا ىضــــتقمبو–
٠2٠2 ةــنــــس رـــيارـــبف2 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماـــع ةـــيـــناـــثلا ىداــــمــــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مـقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضـــتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا862-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7991 ةنس ويلوي12 قفاوــــملا81٤1 ماـــع لوألا عــــيــــبر61
ةــيــــموــمـــعلا تاـــقـــفـــنلاب مازـــتـــلالاب ةــــقلـــعـــتـــملا تاءارـــــجإلا ددـــــحـــي
،مهتايلوؤسمو فرصلاب نيرمآلا تايحالص طبضيو اهذيفنتو
،ممتملا

يف خرؤملا٥13-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنــس ربوتكأ11 قفاوـــملا92٤1 ماــــع لاوــــش11
ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا ةيبرتلاب

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم )2 ةرقفلا(٥1 ةداملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا
رياني32 قفاوملا92٤1 ماع مرـــــحم٥1 يف خرؤــــملا٤٠-8٠ مقر

ءاشنإ ىلإ موسرملا اذــه فدــــهي ،هالـــعأ روـــكذـــملاو8٠٠2 ةـــنـــــس
اهماهم ديدحتو ،اسنرفب ةيبرعلا ةغللا ميلعتب ةفلكم ةحلصم
.”ةحلصملا “ صنلا بلص يف ىعدت ،اهريسو اهميظنتو

،اسنرفب رئازـــجلا ةرافـــس ىدل ةـــحلـــصملا عـــضوــــت :٢ ةّداملا
.ةحلصم سيئر اهرّيسيو

ميلعت ذيفنت ناـــمــــض ةـــمــــهــم ةــحلـــصـــملا ىلوـــــتـــت:٣ ةّداملا
ةــــيـــح ةـــغلك اســـــنرــــفب ةـــيئادــتـــبالا سرادـــملا يف ةـــيـــبرـــعلا ةغللا

يذ قافتالل اقــبط ،ةيـــبــنجألا تاـــغلل يلودلا ميلعـــــتلا راــــطإ يف
.ةلصلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكت  ،ةفصلا هذهبو

تحت مهــفـــيـــظوــــت مت نـــيذلا نيـــيرئازـــجلا ةذـــتاـــــسألا عـضو–
،ةيسنرفلا ةيميداكألا تايريدملا فرصت

يذيفنتلا موــسرـــمـلا نـــم7 ةداــــملا ماكـــحأ ىغـــلت :٤ ةّداملا
قفاوملا83٤1 ماـــع يناـــثلا عــــيبر61 يف خّرؤــــمـلا11-71 مــــقر
باــســـح رــيــيست تايـــفــيك ددـــحي يذلا71٠2 ةنــــــس رياـــــني٥1
رييست باسح'' هناونع يذلا2٠3-٥٤1 مقر صاخلا صيصختلا

ةينازيم ناونعب ةلجسملا ةيمومعلا تارامثتسالا تايلمع
.''زيهجتلل ةلودلا

ةّيمــــسرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رــــشـــني :٥ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––H–––––––––––

ماــــع ناـــبعـــش١١ يفخّرؤـــــم٨٩-٢٢ مقر يذـــيفـــنت  موــسرم
ءاشنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةــنس سراـــم٤١ قـــفاوـــملا٣٤٤١
ديدحـتو اسنرفب ةيبرعلا ةغللا ميلعتب ةفلكم ةحلصم
.اهريسو اهميظنتو اهماهم

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

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

1٤1و٥-211 ناـــتداـــملا امــــيس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مـــقر نوناقــلا ىضـــتقمبو–
ةبــساحـــملاب قلعــــتملاو٠991 ةنـــس تشـــغ٥1 قفاوـــــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

61٤1 ماع رفص91 يف خرؤملا٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةبساحـملا سلجمب قلعتملاو٥991 ةنـــس وـــيلوي71 قــــفاوــــملا
،ممتملاو لدعملا

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع مرحم٥1 يف خرؤملا٤٠-8٠ مـقر نوناـــــقلا ىضــــتقمبو–
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني32 قفاوملا92٤1
،ةينطولا ةيبرتلل

ناـــــضـــــمر61 يف خرؤــــــملا٠٥1-٤8 مقر موــسرـــملا ىضتقمبو–
يتلا ماكحألا ددحي يذلا٤891 ةنس وينوي61 قفاوملا٤٠٤1 ماع
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،يسنرفلا بناجلا عم ةيسردملا ةطيرخلا دادعإ يف ةكراشملا–

،ةذتاسألا ةدئافل ةينيوكت تارود ميظنت–

ةيجوغاديبلا ةباقرلاو شيتفتلا تامهم ميظنت يف ةكراشملا–
،ةيسنرفلا شيتفتلا تائيه عم قيسنتلاب

ادانتسا ةيجوغاديب تاودأ دادعإو ميمصت يف ةمهاسملا–
ذيمالتلا نس عم ةقفاوتملا ةيرئازجلا ةيفاقثلا رصانعلا ىلع
،مهعونتو

ةغللا ميلعت نيمثتو ةيقرت هنأش نم لمع يأب ةردابملا–
،اسنرفب ةميقملا ةينطولا ةيلاجلا ءانبأ ةدئافل ةيبرعلا

تائيهلا عم قيسنتلاب ةيبرعلا ةغللا ةيقرت يف ةمهاسملا–
.اسنرفب ةدجاوتملا ةيبنجألا تاسسؤملاو ةيرئازجلا ّةيمسرلا

ريزولا نم رارق بجومب ةحلصملا سيئر نّيعي :٤ ةّداملا
: ةينطولا ةيبرتلا يفظوم نيب نم ،ةينطولا ةيبرتلاب ّفلكملا

نيذلا ،لقألا ىلع ،61 فنصلا يف ةفنصم ةبترل نيمتنملا–
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )٥( سمخ نوتبثي

)٥( سمخ ةدمل ةلودلل اـــيـــلـــع ةـــفـــيـــظو اولــــغـــش نــــيذلا وأ–
.لقألا ىلع ،تاونس

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

رجألا لمشي بتار نم ةحلصملا سيئر ديفتسي:٥ ةّداملا
ةربخلا ضيوعتو61 فنـــصلا يف ةفـــنـــصـــملا ةبــــترلل يدـــــعاــــقلا
.ةيضيوعتلا ةيفازجلا ةحنملاو ةينهملا

حونمملا  هسفن بصنملا ضيوعت نم ديفتسي ،كلذ ىلع ةدايز
.طورشلا سفنبو نييسامولبدلا ناوعألل

ماهم ذيفنـــت راــطإ يف ةــــحلـــصــملا ســـــيئر مزـــــلــــي :٦ ةّداملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تاهيجوتو تاميلعت ذيفنتب ،ةحلصملا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

: يجوغاديبلا لاجملا يف

،ةيبرعلا ةغللا ميلعت جمارب ذيفنت ىلع رهسلا–

تاطلسلا عم ةيقيسنتلا تاعامتجالا يف ةحلصملا ليثمت–
،ةيسنرفلا ةيميداكألا

روطلا ذيمالتل ةيبرعلا ةغللا يف1أ ىوتسملا تاداهش حنم–
ةنسلل لداعملا يسنرفلا يميلعتلا ماظنلا يف يناثلا طسوتملا
يرئازجلا يميلعتلا ماظنلا يف يئادتبالا ميلعتلا نم ةسماخلا
،فدهتسملا ىوتسملا اوغلب نيذلا

،ةحلصملا يمدختسم ةدئافل نيوكتلا تاططخم دادعإ–

ةـــيوـــنـــسلا تاــــطــطـــخملا دادـــعإو مــــيـــمــصت يف ةــــكراـــشـــملا–
،يساردلا ىوتسملا بسح مّلعتلل

ميدقت لجأ نـــم ذـــيـــمالـــتلاب ةــــصاــــخلا تامــيـــيـــقتلا ةـــسارد–
،ةيجوغاديبلا قرفلا عم قيسنتلاب ةيجوغاديبلا ةجلاعملا

تاذ ةــــــــيـــجوـــغادـــيــــــبلا مئاــــعدلا راــــيــتــــخا يف ةكراــــشــــملا–
،ةيرئازجلا ةفاقثلا ةيقرتب ةلصلا

.ةيساردلا ةنسلا تاطاشن ةليصح دادعإ–

: يلاملاو يرادإلا رييستلا لاجم يف

مهراسم رييستو ةحلصملا يمدختسم لمجم فيظوت–
،مهيلع ةيّملسلا ةطلسلا ةسراممو ينهملا

ةنجل ةقفاوم دعب نيمدختــسملا فـــيـــظوــت دوـــقـــع عيـــــقوت–
مايقلاب فلكت ،اســـنرـــفب رئازــــجلا ةراــــفـــس ىدل أـــشـــنت ،ةـــصاــــخ
،نيحشرتملا رايتخاب

تاريدقت دادعإو ةحلصملا ريسل ةيرورضلا لئاسولا ريدقت–
ةيزكرملا لكايهلا عم قيــســـنـــتلاب ،كلذل ةــــقـــباــــطـــملا ةـــيـــنازــــيملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةينعملا

فرــــصـــب يوـــناـــثلا رـــمآلا وـــه ةـــحلـــصـــملا ســــيئر:٧ ةّداملا
تايلمعلا ةيدأت دصق ،هل صـــصـــخت يـــتلا ةيـــلاـــملا تاداـــمــــتـــعالا
.ةحلصملل ةصصخـــملا ريــيـــستلا ةيـــنازـــيم ذيـــفــنـــتب ةقـــلعـــتملا

ةحلصملل يرادإلا باسحلا ،ايونس ليوـــحتب مزلي ،ضرغلا اذهلو
لومعملا ميظنتلاو عيرــشـــتلل اقبـــــــط ،ةبـــساـــحـملا سلــــجم ىلإ
 .امهب

مهـــفــيـــظوـــت مـــتي نيـــمدـــختـــســـمب ةـــحلـــصــــملا دوزـــــــت:٨ ةّداملا
.دقع بجومب اسنرفب

ةحلصملا ريسل ةمزاللا تادادعتلاو لغشلا بصانم ددحت
مهروجأ عفدو نيمدختسملا فيظوت تايفيكو طورش اذكو
ةيـــجراخلا نوؤشلاب نيّفلكملا ءارزولا نيب كرتشم رارق بجومب
ةفيظولاب ةّفلـكملا ةــــطلــــسلاو ةـــيـــنـــطولا ةـــيـــبرـــتلاو ةـــيـــلاـــملاو
.ةيمومعلا

ةحلصملا رييستل ةصصخملا تادامتعالا لجست:٩ ةّداملا
لّوحتو ،ةينطولا ةيبرـتلاب ةّفلـــكملا ةرازولا ةـــــيـــنازــــيم يف

.ةحلصملا باسح ىلإ

ةنّودم بجومب ةـحلـــصـــملل ةصـــصـــخـــملا تاداـــمـــتـــعالا عزوــــت
نيّفلكملا ءارزولا نيب كرتــــشم رارق بــــجوــــمب ددحت ةيتاينازيم
.ةينطولا ةيبرتلاو ةيلاملاو ةيجراخلا نوؤشلاب

دـــعاوــق بــســــح ةـــحلـــصـــملا ةـــــبـــساــــحـــم كـــســـــمت:٠١ ةّداملا
.ةيمومعلا ةبساحـملا

ريزولا هنّيعي يذلا بـــساـــحـــملا نوـــعلا كســـمــــي:١١ ةّداملا
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةحلصملا ةبساحم ،ةيلاملاب ّفلكملا
.امهب لومعملا

،موسرملا اذهل ةفلاــخملا ماـــكــحألا عـــيـــمـــج ىغــــلت:٢١ ةّداملا
ناضمر61 يف خرؤــملا٠٥1-٤8 مـــقر موـــسرــملا اهـــنـــم امـــيـــس ال
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ةرادإلا لـــكاـــيـــه ددـــحـــي يذلا٠991 ةــــنـــس وـــيـــنوـــي32 قــــفاوــــملا
موـــسرـــملا اذــــه فدـــهي ،تارازوــــلا يف اهـــتزهـــجأو ةــيزـــكرـــملا
تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ماهم ديدحت ىلإ

.اهريسو اهميظنتو

،ريزولا ةطلس تحت ،ةماعلا ةيـــشــــتفـــملا فّلــــكت:2 ةّداملا
: لجأ نم مييقتلاو شيتفتلاو ةبقارملا ماهمب مايقلاب

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرــشــتلا قيـــبـــطت ىلع رهــــــسلا –
،عاطقلاب ةصاخلا تاميظنتلاو سيياقملاو

دراوملاو لئاسولل لثمألاو ينالقعلا لامعتسالا ىلع رهسلا –
،ةياصولا تحت لكايهلاوةرازولا فرصت تحت ةعوضوملا

تاهــيــجوــتلاو تارارـــقلا ذيـــفــنت نـــم قـــقــحـــتلا ىلع رــــهـــسلا –
،ريزولا اهردصي يتلا لمعلا جماربو

ةيزكرماللاو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه مييقت تايلمعب مايقلا –
حارتقاو ،اهتياصو تحت ةعوضوملا تائيهلاو تاسسؤملا اذكو
.اهريس نيسحتب ةليفكلا ريبادتلا

جمانرب ساــسأ ىلع ةـــماـــعلا ةيشتـــفـــملا لـــخدـــتت:٣ ةّداملا
.ريزولا ةقفاوم ىلع هضرعت يونس

ريزولا نم بلطب ةيئاجف ةفصب لخدتت نأ اضيأ اهنكميو
،ةددحم تافلم ةبقارمل ةــيــفرــظ ةمـــهــم وأ قيـــقـــحت يأب موـــقتو
.ريزولا تايحالصل ةعبات ضئارع وأ ةصاخ تالاح وأ

.يروصت لمع يأب مايقلا اهنكميو

رـــيرـــقـــتب ةــبـــقارـــم وأ شــيــتــفـــت ةمــــهم لك جّوــــتــــت:٤ ةّداملا
حارتقا هلالخ نم نكمي ثيح ريزولا ىلإ ماعلا شتفملا هلسري
زيزعتو نيسحت يف مهسي نأ هنأش نم ريبدت لك وأ تايصوت
.شيتفتلل تعضخ يتلا تاسسؤملاو حلاصملا ميظنتو لمع

تاطاشنلا نع ايونس اريرقت ماعلا شتفملا دعي:٥ ةّداملا
حـلاصم رـيسب ةـقـلـعـتملا هـتاـحارـتـقاو هـتاـظـحالـم هـيـف يدــبــي
.اهتامدخ ةيعونو عاطقلا

هدعاسي ماع شتفــم ةـماـــعلا ةـــيــشـــتــفــملا رــّيــــسي:٦ ةّداملا
.نيشتفم )٤( ةعبرأ

.نيشتفملا تاطاشن عباتيو قسنيو ماعلا شتفملا طشني

ءانب ،نيشتفملا لمع جمانربو ماهملا عيزوت ريزولا ددحي
.ماعلا شتفملا نم حارتقا ىلع

،هتايحالص دودـــح يف ،ماـــعـــلا شـــتـــفـــملا ىـــقـــلـــتـــي:٧ ةّداملا
.ريزولا نم ءاضمإلاب اضيوفت

وأ فلم يأ بلطو لوصحلل نوشتفملا لهؤـي:٨ ةّداملا
كلذل بجيو .مهماهم ذيفنتل ةديفم ربتعت ةمولعم وأ ةـقـــيثو
.ةمهمب فيلكت ىلع مهتزايح

يتلا ماكحألا ددحي يذلا٤891 ةنس وينوي61 قفاوملا٤٠٤1 ماع
نيفلكملا يوبرتلا رـــيــطأـــتلاو مـــيـــلعــتلا يـــفـــظوـــم ىلع قــــبـــطــــنت
تحت نيعوضوملاو ةيبرعلا ةغللاب صاخلا يليمكتلا ميلعتلاب
.اسنرفب ةيرئازجلا ةيسامولبيدلا ةيلثمملا فرصت

ّةيــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رــشـــنــــي :٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––H–––––––––––

ماــع ناـــبــعــش١١ يفخّرؤــــــم٩٩-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
ماـــهـــم ددــــحي ،٢٢٠٢ ةــــنــــس سراــــم٤١ قـــفاوـــملا٣٤٤١
تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول ةماــعلا ةيــشـــتفملا

.اهريسو اهميظنتو

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناتداــمـلا اــــمـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مــقر يــسائرلا موــــــسرـــملا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوــــملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيفنتلا موـــــسرـــملا ىضـــتـــقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤملا363-٠2 مقر يذيفنـــتلا موـــسرـــملا ىضـــتــقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد٥ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر91
،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو تايحالص ددحي

91 يف خرؤملا٤63-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد٥ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،تاــــيئاـــصـــحإلاو ةـــنـــمـــــقرلا ةرازول ةـــيزــــكرــــملا ةرادإلا ميــظنت
،هنم )3 ةرقفلا( ىلوألا ةداملا اميس ال

: يتأي ام مسري

موــسرـــملا نـــم71 ةداـــملا ماـــكــحأل اـــقــــبـــط:ىلوألا ةّداملا
٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خرؤــملا881-٠9 مــــقر يذـــيـــفــنـــتلا
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ةيّرسلاب مازتلالاب ،نوشتفملاو ماعلا شتفملا مزلي:٩ ةّداملا
نوعلطي يتلا تايطعـملاو قئاــــثولاو تامولــــعملا لكل ةماــــتلا

.اهئاهتنا دعبو مهماهم ةيدأت ةبسانمب اهيلع

ةّيمــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــي:٠١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
–––––––––––H–––––––––––

ماع نابعش١١ يفخّرؤم٠٠١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
ممتيو لدعي،٢٢٠٢ ةنس سرام٤١ قفاوملا٣٤٤١
٩٢ يفخرؤـــــملا٢١٣-٠٢ مقر يذـــيـــفـــنـتلا موـــــسرـملا

ةـنس ربمفون٥١ قـفاوـــملا٢٤٤١ ماـــع لوألا عـــيـــبر
ةصـــخر حنم تاــيـــــفيكو طورش نمضتملاو٠٢٠٢
اــــهدــــــيدـــجت مت يــــتلا جاــتنإلا تادعمو طوطخ ةــكرمج

.تامدخلاو علـــسلا جاـــــتـــنإ تاـــطاـــشن راطإ يف
–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤـملا182-12 مــقر يسائرــلا موــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةـــــــموكـــــحلا ءاـــضعأ نـييعت

يف خرؤملا213-٠2 مـقر يذيفنتلا موسرـملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس رــبـــمـــفوـــن٥1 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــع لوألا عــــيــــبر92
طوطخ ةكرمج ةـــصــــخر حــنم تايـــفــيـــكو طورــــش نــمـــضــــتملاو
جاتنإ تاطاشن راـطإ يف اـــهدــيدـــجت مت يتلا جاـــــــتنإلا تادـــــعمو
،ممتملاو لدعملا ،تامدخلاو علسلا

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرـملا نم21 ةداملا ماكحأ ممتت :ىلوألا ةّداملا
٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف خرؤملا213-٠2 مـقر
ررحتو هالعأ روكذملاو ممتملاو لدـــعملا ،٠2٠2 ةنــــس ربـــمفون
: يتأي امك

زيــــح لوـــخدلا ةداـــهـــش دادــــعإ مــــتي نأ بــــجـــي:21 ةّداملا''
اــــهدـــيدــــجت مت يـــتلا جاـــتـــنإلا تادــــعـــم وأ طـــخـــلل لالــــغــتـــسالا
اهداريتساو اهديدجت مت )ىتح رييغت نودب( .........................

.يلعفلا لالغتسالا زيح اهلوخدو

ةعانصلا ةيريدمل ايميلقإ ةصتخملا حلاصملا ىلع نّيعتي
طوطخ اهل ةصـــصـــخملا ،تاـــطاـــشنلاب ةيـــنــــــعملا تاــــعاـــطقلاو
ةنياعم لجأ نم ةيشيتـــفت ةراــــيزب مايــــقلا ،جاـــتـــنإلا تادــــعمو
.''نسحلا اهريس اذكو ،هذه جاتنإلا تادعموأ طوطخ دوجو

يذيفنتلا موسرـملا نم رركم٤ ةداملا ماكحأ ىغلت:٢ ةداملا
٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيـــبر92 يف خرؤــــملا213-٠2 مـــــقر
.هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠2٠2 ةنس ربمفون

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موـــسرـــــملا اذـــه رــــشـــنــــي :٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––H–––––––––––

ماع نابعش١١ يفخّرؤم١٠١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
ممـــتـــي،٢٢٠٢ ةـــــنـــــس سراـــــم٤١ قـــــفاوـــــملا٣٤٤١
٥١ يفخرؤملا٦٢١-١٢ مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا

١٢٠٢ ةــــــنــــس سراـــــم٩٢ قــــــــفاوــــملا٢٤٤١ ماع نابعش
صــــيصختلا باـــسح رـــييست تايفـــيك ددــحــي يذـــلا
قودــــــنــص'' هــــــناوـــنـــع يذـــــــلا٢٠٣-٦٩٠ مــــقر صاــــــــخلا
.''ةيبطلا تاجالعلا تاطاشنو تالاجعتسالا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملاريرقتلا ىلع ءانب –
،ةحصلا

1٤1و٥-211 ناــتداــــمــلا امـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعـتـــملاو٠991 ةـــنــــس تــشـــغ٥1 قـــفاوـــــملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ىدامج٥2 يف خرؤملا61-12 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم281 ةداملا اميس ال ،22٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت
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ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

ماع لاّوش21 يف خرؤملا11-19 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا22٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،هميظنتو يربلا

ىدامـــج92 يف خرؤـــملا٤1-1٠ مــــقر نوـــناــقلا ىضـــتقـــــمبو –
قلـــعــتــملاو1٠٠2 ةــــنـــس تــشـــغ91 قـــفاوـــملا22٤1 ماــــع ىلوألا

لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
،مّمتملاو

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يـــسائرلا موــــسرــملا ىضـــتـــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

7 يف خرؤملا681-39 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا ،مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا٤1٤1 ماع رفص

يف خرؤــــــــــملا11-19 مـــقر نوـــناــــقــــلا قـيـــبــطت تايـــفـــيك ددـــــحـــي
ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع لاّوش21
،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رّركم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع لاّوش21 يف خرؤملا11-19 مقر

٠1 ةداملا ماكحأل اقبطو ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،1991 ةنس
رــــــفـــص7 يف خرؤــــملا681-39 مــــقر يذــيـــفـــنــتلا موسرـــملا نــــم
،هالعأروكذملاو مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا٤1٤1 ماع
ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا ىلإ موسرملا اذه فدهي
لوط ىلع331 مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإب ةقلعتملا

قيرطلاو2٤1 مقر يئالولا قيرطلا  نيب عقاولا عطقملا ،ملك6,٥
عباطل ارظن ،ناتينف )2( ناتأشنم اهـــيف امب332 مقر يئالولا
يجيتارتسالاو ينطولا دعبلاو ةماعلا ةعفنملا تاذ ةيتحتلا ىنبلا
.لاغشألا هذهل

ةيراقعلا كالمألا ةيمومعلا ةعفنملا عباط صخي:٢ ةّداملا
ةيلمعلل باحرك مدختست يتلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و
لوط ىلع331 مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإب ةقلعتملا

قيرطلاو2٤1 مقر يئالولا قيرطلا  نيب عقاولا عطقملا ،ملك6,٥
.ناتينف )2( ناتأشنم اهيف امب ،332 مقر يئالولا

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا621-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس سرام92 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٥1
2٠3-69٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رــيــيـــست تاـــيــــفـــيك
تاجالعلا تاطاشنو تالاـــجعـــتسالا قودـــنـــص'' هـــناوـــنع يذلا
،مّمتملاو لّدعملا ،''ةيبطلا

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم281 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
٠3 قـــفاوــملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمـــج٥2 يف خرؤـــــملا12-61
نم2 ةداملا ماكحأ ممتت ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس ربمسيد
ماع ناــبــعــش٥1 يف خرؤـــملا621-12 مقر يذيفـــنتلا موــــسرمـلا

رييست تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس سرام92 قفاوملا2٤٤1
هـناوــــنـــع يذـــلا2٠3-69٠ مـــــقر صاـــخلا صـــيـــصــــخــــتلا باــــســـح

،''ةيـبــطلا تاــــجالـــعلا تاــــطاـــشــــــنو تالاـــجـــعــتـــسالا قودـــنــص''
: يتأي امك ،ممتملاو لدعملا

يسيئرلا رمآلا )ىتح رييغت نودب( ................ :2 ةّداملا”
.باسحلا اذه فرصب

فرصب يوناثلا رمآلا وه ناكسلاو ةحصلل يئالولا ريدملا
.''باسحلا اذه

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرــملا اذـــه رـــشـــنـــي:٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––H–––––––––––

ماع نابعش١١ يفخّرؤـــــم٢٠١-٢٢ مــــقر يذــــيـــفـــنتموسرم
نـــــــمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس سراــــم٤١ قــــفاوــــملا٣٤٤١
ةــــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا ةــــــعفنملاب حـيرـــصتلا
ىلـــع٣٣١ مـــــــقر يـئالوــــلا قــــــيرــــطلا جاودزا زاــــــجـــــنإب

يئالوــــلا قـــيرطلا نيب عـــقاولا عـــطقملا ،ملك٥,٦ لوــــط
اـــهــــيـــف اــــمب ،٣٣٢ مـــقر يئالوـــــــلا قــــيرـــطلاو٢٤١ مـــقر
.ناتينف )٢( ناتأـشنم

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــتداــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتـــسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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ةعــفـــنملاب حيرـــصــتلاب ةيــــنــعملا يـــضارألا عــــقت :٣ ةّداملا
رشع ةعــست اهردـــق ةــيلامـــجإ ةــحاــســم لثمت يتلا ،ةيمومعلا
ةددحملا ،ارايتنس )1( دـــحاوو تارآ )٠1( ةرشــــعو اراتـــكه )91(

ةيالو ميلقإ يف ،موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط
دالوأو ةريودلاو ةيناـــمحرلاو ةيناديوــــسلا تايدلـــبب رئازجلا

.تياف

ةيلمــعلا ناوـــنـــعــب اهب مزــــتلــملا لاـــغـــشألا ماوــــق :٤ ةّداملا
لوط ىلع331 مقر يئالولا قيرطلا جاودزا زاجنإب ةقلعتملا

قيرطلاو2٤1 مقر يئالولا قيرطلا  نيب عقاولا عطقملا ،ملك6,٥
: يتآلاك ،ناتينف ناتأشنم اهيف امب ،332 مقر يئالولا

،ملك٥,6 : يسيئرلا طخلا –

وأ قيرطلا فاوح +2x2 ناكلسم – : يبناجلا عطقملا –
،يطسو يضرأ طيرش + ةفصرأ

.)2( نانثا : ةينفلا تآشنملا ددع –

ةــــــيرورـــضلا تاداــــمـــــتـــــعالا رــــفوــتـــت نأ بــــجـــي :٥ ةّداملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
قوقحلاو ةيراقعلا كالمألا عزن تايلمع صخي اميف ،ةيمومعلا
قيرطلا جاودزا زاجنإ ةيلمعل ةيرورضلا ةيراقعلا ةينيعلا
قيرطلا  نيب عقاولا عطقملا ،ملك٥,6 لوط ىلع331 مقر يئالولا
ناتأشنم اهيف امب ،332 مقر يئالولا قيرطلاو2٤1 مقر يئالولا
.ناتينف )2(

ةّيــــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رــشـــنـــي:٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––H–––––––––––

ماـــــع ناــبـــعـــش١١ يفخّرؤم٣٠١-٢٢ مــقر يذيفنتموسرم
نـــــــــمـــضــــتـــي ،٢٢٠٢ ةـــــنــس سراـــــم٤١ قــــفاوـــــملا٣٤٤١
ةــــقلعتملا ةــيلمعلل ةـــيمومعلا ةــــــعفنملاب حــــــيرـــصتلا
٨ مــقر ينطوــلا قــــيرطلا عطاقت دنع قفن زاــــجنإب
مــقر يئالولا قــــيرطلاو١٦ مــقر ينطوــلا قــــيرطلاو
.سوتيلاكلاب٩٥

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــتداـــمـلا امــــيس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

ماع لاّوش21 يف خرؤملا11-19 مقر نوــناـــقلا ىضـــتــــقمبو –
ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لقنلا هيجوت نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا22٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،هميظنتو يربلا

ىدامـــــج92 يف خرؤـــــملا٤1-1٠ مقر نوــناـــقلا ىضـــتــقمبو –
قلـــــعــتــملاو1٠٠2 ةــــنـــس تـــشـــغ91 قـــفاوـــملا22٤1 ماـــــع ىلوألا

لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
،مّمتملاو

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

7 يف خرؤملا681-39 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا ،مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قـفاوـــملا٤1٤1 ماــــع رـــفــــص

21 يف خرؤملا11-19 مـقر نوــــناـــقلا قـــيـــبــطت تاـــيـــفـــيك ددـــحي
ددحي يذلا1991 ةــنــــس لــــيرـــبأ72 قـــفاوــــملا11٤1 ماــــع لاّوـــــش

،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رّركم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع لاّوش21 يف خرؤملا11-19 مقر

٠1 ةداملا ماكحأل اقبطو ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،1991 ةنس
ماع رفص7 يف خرؤملا681-39 مقر يذيــفــنــتلا موـــسرـــملا نــــم
،هالعأروكذملاو مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا٤1٤1
ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا ىلإ موسرملا اذه فدهي
8 مقر ينطولا قيرطلا عطاـــقت دـــنــــع قـــفن زاــــجـــنإب ةقلــــعـــتملا

،سوتيلاكلاب9٥ مقر يئالولا قيرطلاو16 مقر ينطولا قيرطلاو
ينطولا دعبلاو ةماعلا ةعفنملا تاذ ةيتحتلا ىنبلا عباطل ارظن
.لاغشألا هذهل يجيتارتسالاو

ةيراقعلا كالمألا ةيمومعلا ةعفنملا عباط صخي :٢ ةّداملا
زاجنإل باحرك مدختست يتلا ةيراقعلا ةينـيعلا قوقـــحلا وأ/و
ينطولا قيرطلاو8 مقر ينطولا قيرطلا عطاقت دنع قفن
.سوتيلاكلاب9٥ مقر يئالولا قيرطلاو16 مقر
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1٤1و٥-211 ناـــتداـــمـلا امـــيــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداــــمـــج٤1 يف خرؤـــملا٠3-٠9 مــــقر نوـــناـــقلا ىضـــــتقمبو –
نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماع لاّوش21 يف خرؤملا11-19 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1
،مّمتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب

ىدامج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
هيجوت نمضتملاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاوملا22٤1 ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ىلوألا ىدامج92 يف خرؤملا٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميــظـــنــتب قلـــعــتــملاو1٠٠2 ةــــنـــس تـــشــغ91 قفاوــــملا22٤1 ماـــــع
لّدــــــعـــملا ،اهـــنــمأو اهــــتـــمالــــــسو قرــطلا رـــبع رورـــملا ةــــكرـــــــح
،مّمتملاو

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

7 يف خرؤملا681-39 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا ،مّمتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا٤1٤1 ماع رفص

21 يف خرؤــــملا11-19 مقر نوــــناــقلا قــيبـــــطت تايـــفـــيك ددــحي
ددـــحي يذلا1991 ةـــنـــس لــيرـــبأ72 قـــفاوــــملا11٤1 ماــــع لاّوـــــش

،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاوقلا
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رّركم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع لاّوش21 يف خرؤملا11-19 مقر

٠1 ةداملا ماكحأل اقبطو ،هالعأروكذملاو مّمتملا ،1991 ةنس
ماع رفص7 يف خرؤـملا681-39 مـــقر يذيــــفــنــتلا موـــسرملا نم
،هالعأروكذملاو مّمتــملا ،3991 ةنـــس وـــيلوـــي72 قــــفاوــــملا٤1٤1
ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا ىلإ موسرملا اذه فدهي
يراــــــــفـــس ناـــنــــج عــقاوـــم لــــخاد قرـــــط زاـــجــــنإــــب ةــــقـــلعـــــتــــملا

ةلواحسلاو ةنيطنسق رسجو مداخ رئب تايدلب ،ةحلام نيعو
ةعفنملا تاذ ةيتحتلا ىنبلا عباطل ارظن ،)رئازجلا ةيالو(
.لاغشألا هذهل يجيتارتسالاو ينطولا دعبلاو ةماعلا

ةعــفــنــملاب حـــيرــصـــتلاب ةيـــنعـــملا يـــضارألا عــــقت :٣ ةّداملا
)8( ةيناـــمث اــهردـــق ةــــيلامــــجإ ةــحاــسم لــــثـــمت يتلا ،ةيمومعلا
قحلملا ططخملل اقبط ةددـحملاو ،رايتنس )٠1( ةرشعو تارآ
: نيتيتآلا نيتيالولا يميلقإ يف ،موسرملا اذه لصأب

،سوتيلاكلا ةيدلب ،رئازجلا ةيالو –

.ءاعبرألا ةيدلب ،ةديلبلا ةيالو –

زاجنإ ةيلمع ناونعب اهب مزتلملا لاغشألا ماوق :٤ ةّداملا
ينطولا قيرطلاو8 مـــقر ينـــطولا قـــيرـــطلا عــطاـــقت دنـــع قــــفن
: يتآلاك ،سوتيلاكلاب9٥ مقر يئالولا قيرطلاو16 مقر

ىلع تائيهــتلاو قـــفـــنلل ةـــيرـــتـــموـــــيـــجلا تاــــــفــــصاوــــملا
: حطسلا

: قفنلا
،م٠32 : ءاعبرألا - سوتيلاكلا : لوألا عرفلا لوط •

،ةفصرأ +2x2 ناكلسم : يبناجلا عطقملا •

،م٠8,٤ : عافترالا •

،م761 : ةبرارش - ءاعبرألا : يناثلا عرفلا لوط•

،ةفصرأ +1x1كلسم : يبناجلا عطقملا •

.م٠8,٤ : عافترالا •

: ةيبناجلا لوخدلا قرط
.م٠٤7 يلامجإلا لوطلا•

ةــــــــيرورـــــضلا تاداــــمــــتــعالا رـــــــفوــــتـــــت نأ بـــــــجــــي :٥ ةّداملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
قوقحلاو ةيراقعلا كالمألا عزن تايلمع صخي اميف ،ةيمومعلا
عطاقت دنع قفن زاجنإ ةيلمعل ةيرورضلا ةيراقعلا ةينيعلا
قيرطلاو16 مقر ينطولا قيرطلاو8 مقر ينطولا قيرطلا
.سوتيلاكلاب9٥ مقر يئالولا

ةّيمسّرلا ةدــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رــــشـــنــــي :٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
–––––––––––H–––––––––––

ماع نابعش١١ يفخّرؤم٤٠١-٢٢ مقر يذيفنتموسرم
نــــمـضتـــي ،٢٢٠٢ ةـــنس سراـــم٤١ قـــفاوملا٣٤٤١
ةقلعتملا ةـيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حــــــــيرــــــصتلا
نيعو يرافس ناــنـــج عـــــقاوـــم لـــــخاد قرــــط زاــــــجنإـــب
ةــــنــيـــطــنـــسق رـــســـجو مداــــخ رئـــب تاـــيدــــلب ،ةحلام
.)رئازجلا ةيالو( ةلواحسلاو

–––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
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ةيراقعلا كالمألا ةيمومعلا ةعفنملا عباط صخي:٢ ةّداملا
ةيلمعلل  باحرك مدختست يتلا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا وأ/و
نيعو يرافس ناــنــــج عــقاوـــم لــــخاد قرــــط زاـــجـــنإب ةقلـــــعـــتملا

ةيالو( ةلواحسلاو ةنيطنسق رسجو مداخ رئب تايدلب ،ةحلام
.)رئازجلا

ةيلــمـــعلل باــــحرك مدـــــختـــست يتلا يضارألا عقت :٣ ةّداملا
اهتحاسم غلبت يتلا ،هالعأ ةنيبملا ،قرطلا زاجنإب ةقلعتملا
،ارآ )88( نينامثو ةينامثو تاراتكه )8( ةينامث ةيلامجإلا

ةنيطنسق رسجو مداخ رئب تاـــيدلبب ،رئازــــجلا ةــــيالو مــــيلقإب
.موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملل اقبط ددحتو ،ةلواحسلاو

ةيلــمــعلا ناوـــنـــعب اهــــب مزـــــتلــملا لاـــغـــشألا ماوــــق :٤ ةّداملا
يراــــفـــس ناــنـــــــج عـــــقاوــم لـــــــخاد قرـــــــط زاــجـــنإب ةقلـــــــــــعـــتــــملا

ةلواحسلاو ةنيطنسق رسجو مداخ رئب تايدلب ،ةحلام نيعو
: يتأي امك ،)رئازجلا ةيالو(

.مك1,٤ : ةيوناثلا طوطخلاو يسيئرلا طخلا لوط –

: يبناجلا عطقملا –

،كلسمx2 2 : يسيئرلا طخلا•

.كلسمx1 2 : ةيوناثلا طوطخلا•

.)3( ةثالث : نارودلا رواحم ددع –

ةــــــــــيرورـــضلا تاداـــمــتـــعالا رـــفوــــتـــت نأ بـــــجــــي :٥ ةّداملا
ةنيزخلا ىدل عدوتو نيينعملا ةدئافل ةحونمملا تاضيوعتلل
قوقحلاو ةيراقعلا كالمألا عزن تايلمع صخي اميف ،ةيمومعلا
قرط زاجنإب ةقلعتملا ةيلمعلل ةيرورضلا ةيراقعلا ةينيعلا
مداخ رئب تايدلب ،ةحلام نيعو يراــفـــس ناــنـــج عـــقاوـــم لــــخاد
.)رئازجلا ةيالو( ةلواحسلاو ةنيطنسق رسجو

ةّيــــمــــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشـــنــــي :٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

٧ قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش٤ يفخرؤم يسائر موسرم
رــــيدملا ماهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــنس سراـــم
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل ماــــــعلا

––––––––––––

3٤٤1 ماع نابعش٤ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
فيرشلا دمـحم ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةنس سرام7 قفاوملا

ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم هتفصب ،دوعوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيتالواقملا

–––––––––––H–––––––––––

٣٤٤١ ماــــع بـــجر٨٢ يف ناـــخرؤم ناـــيسائر ناـــموسرم
ءاهنإ نانمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنـــس سراـــم لوأ قــــفاوـــملا

.اقباس–ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ماهم
––––––––––––

3٤٤1 ماــــع بــــــجر82 يف خرؤـــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
ةيتآلا ةداــــسلا ماـــهـــم ىـــــــــهـــنت ،22٠2 ةـــنـــس سراـــــم لوأ قـــــفاوــــملا
مـــهـــفـــيلــــــكـــتل ،اــقـــباــــــــس–ةـــــيــــجراـــخلا نوؤـــشلا ةرازوــــب ،مهؤاــــمــــسأ
: ىرخأ فئاظوب

لاصتالل اماع اريدم هتفصب ،دباـــع يديـــــسنيدلا رون –
،قيثوتلاو مالعإلاو

تازايتمالاو تاناصحلل ارــيدم هتـــفـــصب ،يـــبلاـــط لداـــــع –
،ةيسامولبدلا

لـــــــمعلا ةــــنرـــصعل ارـــــيدــــم هـــــتفصب ،شوــــمـــيك ماـــــــشه –
،يسامولبدلا

كيسكملاو ادنكل ريدم بئان هتفصب ،شاتـــكب اسينــيساـــم –
.اكيرمأل ةماعلا ةيريدملاب

––––––––––––––––––––––––

3٤٤1 ماــــع بــــــجر82 يف خرؤـــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
ليربأ٤ نم ءادتبا ىـــهنت ،22٠2 ةنس سراــم لوأ قــفاوملا

افلـــكم هــتـــفــصـــب ،يواـــســــيـــع قحلا دبع ديسلا ماهم12٠2 ةنس
،اقباس– ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب صيخلــتلاو تاـــساردلاب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــــع بـــجر٨٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام لوأ

ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم
.جراخلاب

––––––––––––

3٤٤1 ماـــــــع بـــــــــجر82 يف خرؤـــــــم يـــــــسائر موــــسرم بــــــــــجوــــــمب
،دباع ةريهز ةديسلا ماهم ىـــهنت ،22٠2 ةنس سراــم لوأ قــفاوملا

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ةيبونجلا ايسآل ريدم ةبئان اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

ةّيدرف ميسارم
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قفاوملا٣٤٤١ ماــــع بجر٨٢ يفخرؤم يسائر موسرم
بستحم ماهــم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةـنس سرام لوأ

.ةبساحملا سلجمب ىلوألا ةجردلا نم
––––––––––––

3٤٤1 ماــــع بجر82 يف خرؤـــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
دمــحأ ديـــسلا ماــــهم ىـــهـــنت ،22٠2 ةــــنـــس سراــــم لوأ قفاوــــــملا

،ةبساحملا سلجمب ىلوألا ةجردلا نم ابستحم هتفصب ،يديمح
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––H–––––––––––

٣ قفاوملا٣٤٤١ ماــــــــع بــــجر٠٣ يفخرؤم يـــسائر موــسرم
معد ةدحو سيئر نييـــعت نمـــضتـــي ،٢٢٠٢ ةنـــس سراـــم
ةـــيرئازجلا ةـــلاكولاب ةـــيلحملا تاـــيداصتقالا ةـــيمنت
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل

––––––––––––

3٤٤1 ماــــع بـــــــجر٠3 يف خرؤــــــــــم يـــسائر موــــــسرـــم بــــــــجوـــمب
،سوسع ةعمجوب ديـــسلا ّنيعي ،22٠2 ةنـــس سراـــم3 قـــــفاوــــملا

ةلاــــكوـــلاب ةـــيلـــحملا تاـــيداـــصتـــقالا ةيــــمـــنت مــــعد ةدــــحول اســــيئر
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــــع بجر٨٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ســـــيئر نيـــيـــعــت نـــمـــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــــس سراـــــم لوأ
نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولاب تاسارد
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ

––––––––––––

3٤٤1 ماــــع بجر82 يف خرؤـــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
،لاقشت اضر ديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا

لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولاب تاساردلل اسيئر
.ةيمنتلاو نماضتلا

–––––––––––H–––––––––––

٣٤٤١ ماــــع بجر٨٢ يفناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعتلا نانمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام لوأ قفاوملا
ةينطولا ةـيـــلاـــجلاو ةــــيــــجراـــخلا نوؤـــــشلا ةرازوــــــب
.جراخلاب

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع بجر82 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةديسلا ّنيعت ،22٠2 ةنس سرام لوأ
: جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

،ناويدلل اسيئر ،دباع يديس نيدلا رون –

،تاساردلل اريدم ،شوميك ماشه –

ايسونايقوأو ةيبوــــنجلا ايــسآل ةرـــيدـــم ،دـــباــــع ةرـــيــــهز –
،يداهلا طيحملاو

٧ قفاوملا٣٤٤١ ماــــع نابعش٤ يفخرؤم يسائر موسرم
نيشتفم ماهــــم ءاــهـــنإ نــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــس سراــــــم
.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––––

3٤٤1 ماــــع نابعش٤ يف خرؤـــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
ةنس سرام2 نم ءادتبا ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس سراـــــم7 قــــفاوـــــملا

نيشتــفم مـــهــتــــفـــصب ،مـــهؤاـــمسأ ةـــيـــتآلا ةداـــسلا ماـــــهــــم ،22٠2
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،لدعلا ةرازول ةماعلاةيشتفملاب

،بارعأ نب ديرف –

،حيصفل سنوي –

،لولمش دعس دمـحم –

.ةزوب نب نيسح –
–––––––––––H–––––––––––

٧ قفاوملا٣٤٤١ ماــــع نابعش٤ يفخرؤم يسائر موسرم
نيفلكم ماهــم ءاــهــنإ نـــــمـــضــتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنــس سراـــــــم
ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيــشـــتــفـــملا يف شـــيــتــفـــتلاب
.ةيلاملا

––––––––––––
3٤٤1 ماــــع نابعش٤ يف خرؤـــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب

ةنس سرام2 نم ءادتبا ىـــهنت ،22٠2 ةـــنس سراــــــم7 قــــفاوــــملا
نيتفلكم امهتـــفــصب ،امــهاــمـسا يتآلا نيــــتدـــيـــسلا ماهم ،22٠2
،ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماـــعلا ةيـــشـــتـــفـــملا يف شـــــيـــتـــفــــتلاب
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،تاقرل مالحأ –

.دوقيإ ةيضار –
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــــع نابعش١١ يفخرؤم يسائر موسرم
نيمألا ماهــم ءاــهنإ نـــمــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنــــس سراــــم٤١
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ماعلا

––––––––––––
3٤٤1 ماــــع نابعش11 يف خرؤـــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب

رـــكبوـــب ّديـــــــسلا ماهـــم ىــــــهنت ،22٠2 ةـــنـــس سراـــــم٤1 قــــفاوـــملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،ةزعوب قيدص

–––––––––––H–––––––––––

لوأ قفاوملا٣٤٤١ ماــــع بجر٨٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةرــــــــيدملا ماـــــهــم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس سراــــم
.تاتابنلا ةيامحل ينطولا دهعملل ةماعلا

––––––––––––
3٤٤1 ماـــــــع بــــجر82 يف خرؤــــــــم يـــــــسائر موـــــــسرم بـــــجومب

ةلــــيـــلد ةدـــيــسلا ماــــهم ىـــهــــنت ،22٠2 ةـــنــــس سراـــــم لوأ قــــفاوـــملا
،تاتابنلا ةيامحل ينطولا دهعملل ةماع ةريدم اهتفصب ،ةطساب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل
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،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،يبلاط لداع –

ةدــحــتملا تاــيالوــلــل رــيدــم بئاــن ،شاــتــكــب اسيــنــيساــم –
.ةيكيرمألا

––––––––––––––––––––––––

3٤٤1 ماــــــــع بـــجر82 يف خرؤــــــــم يـــسائر موـــــــسرم بـــــجومب
،يلع نب ةزنك ةديـــسلا ّنيـــعت ،22٠2 ةــنــس سراــم لوأ قفاوملا

نوؤشلا ةرازوب ةيسامولبدلا تازايتمالاو تاناصحلل ةريدم
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا

–––––––––––H–––––––––––

لوأ قفاوملا٣٤٤١ ماــــع بجر٨٢ يفخرؤم يسائر موسرم
قوـــــــــف رـــــيفس نييـــــــــــعت نـــــــمضتي ،٢٢٠٢ ةــــــنس سراـــــم
ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا
.)نوباغلا ةيروهمج( ليفوربيلب ةيبعشلا

––––––––––––

3٤٤1 ماــــع بــــجر82 يف خرؤــــــم يـــــسائر موـــــــسرـــم بــــــــجومب
قحلا دـــبــع دـــيـــسلا ّنيـــــعي ،22٠2 ةــــــنــس سراـــــــم لوأ قــــفاوـــــــملا

ةيرئازجلا ةيروهمجلل اضّوفمو ةداعلا قوف اريفس ،يواسيع
ءادتبا ،)نوباغلا ةيروهمج( ليفوربيلب ةيبعشلا ةيطارقميدلا

.12٠2 ةنس ليربأ٤ نم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــــع بجر٨٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نمأ يسيئر نييعت نـمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام لوأ

.نيتيالو
––––––––––––

3٤٤1 ماــــع بجر82 يف خرؤـــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
،امهامسا يتآلا ناديسلا ّنيعي ،22٠2 ةنس سراـــم لوأ قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا نمأ يسيئر

،فلشلا ةيالو يف ،لداع يلع –

.يزيليإ ةيالو يف ،ليضوف رامع –

–––––––––––H–––––––––––

قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــــع بـــجر٨٢ يفخرؤم يـسائر موـــسرم
رــــــــيدـــم نيـــيــــعت نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــنــــــس سراـــــم لوأ
ةبيبشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا
.نيارصقتل ”يحاوس ينادم“

––––––––––––

3٤٤1 ماــــــــع بــــجر82 يف خرؤــــــــم يـــسائر موـــــــسرـــــم بـــــجومب
،يدمـحم دمـحم ديسلا ّنيعي ،22٠2 ةـــنس سراـــم لوأ قفاوملا

ينادم“ ةبيبشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملل اريدم
.نيارصقتل ”يحاوس

٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩٢ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام
.فيطس ةيالو يف لاجق ةرئاد سيئر ىدل

––––––––––––

3٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
قورز دــيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،22٠2 ةـنـس سراــــــم2 قـفاوـملا

يف لاجق ةرئاد سيئر ىدل اماع ابتاك هتفصب ،نيطبارم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فيطس ةيالو

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩٢ يفةخرؤم ةيذيفنت ميسارم
ةرازوــب ماــهم ءاـــهنإ نمــــضــتت ،٢٢٠٢ ةنـــس سراــــم٢
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا

––––––––––––

3٤٤1 ماــــع بـــجر92 يف خرؤـــم يذيفنت موـــسرـــم بـــجوــــمب
نيدــيــسلاو ةدـــيـــسلا ماـــهـــم ىهــــنت ،22٠2 ةـنـس سرام2 قـفاوـملا
مهفيلكتل ،اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ىرخأ فئاظوب

ةيليوحتلا تاعانصلا مسقل ةسيئر اهتفصب ،نونحس ةليبن–
،ةيئاذغلا تاعانصلاو

ةدوجلا مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،ةباص نيدلا زع–
،يعانصلا نمألاو

.لاصتالاو نواعتلل اريدم هتفصب ،ةسوسوب نيدلا نيز–
–––––––––––––––

3٤٤1 ماع بـــجر92 يف خرؤـــــم يذيفنت موــــسرـــــم بــــجوـــمب
نيديسلاو ةديـــسلا ماهــــم ىهـــنت ،22٠2 ةـنــــس سراـــــم2 قـــــفاوـــملا
مهفيلكتل ،اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ىرخأ فئاظوب

تارــــــبخلا نيـــمــثت مــســقل اســـيئر هتـــفـــــصب ،زارـــــــح يـــــــجاــــــهم–
،رييستلاو

نيمثت مسقب تاـساردلل ةرــــيدم اهـــتــفــصب ،يـــتفـــن ةـــمـــيرـــك–
،رييستلاو تاربخلا

.ةينوناقلا تاساردلل ريدم بئان هتفصب ،شوشرحوب حبار–
–––––––––––––––

3٤٤1 ماـــع بـــجر92 يف خرؤـــم يذيفنت موـــسرـــم بـــجوــــمب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنـس سرام2 قـفاوـملا

،اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد يريدم مهتفصب
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ةيندعملا دراوملاو ايجولويجلا مسقب ،ةراق موسيم–

،رجاحملاو مجانملا مسقب ،يفيرش نيسح–

.رجاحملاو مجانملا مسقب ،شوركلوب نيساي–
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3٤٤1 ماــــــع بـــجر92 يف خرؤــــم يذيفنت موـــسرـــم بـــجوــــمب
،امهامسا يتآلا ناديسلا نّيعي ،22٠2 ةـنـس سرام2 قـفاوـملا

: مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ريدم يبئان

،يمجنملا ثحبلل ريدم بئان ،يرديإ يلع–

.تابكرملا ةقباطم ةبقارمل ريدم بئان ،نوعرج ىفطصم–
––––––––––––––––

3٤٤1 ماـــع بـــجر92 يف خرؤــــم يذيفنت موـــسرـــم بــــجوـــــمب
يتآلا ديـسلاو ةديــسلا نّيـــعت ،22٠2 ةـنـــس سراـــم2 قــــفاوــــملا
: مجانملاو ةقاطلا ةرازوب ريدم يبئان ،امهامسا

ةيندعملا داوملا ريوطتل ريدم ةبئان ،ةيراكزوب ةميطف–
،ةيجيتارتسالا

.ةقباطملا ةبقارم تاطاشن طبضل ريدم بئان ،دارجأ ديعس–
–––––––––––H–––––––––––

٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩٢ يفخرؤم يذيفنت موسرم
نيدهاجملل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام

.تايالولا ضعب يف
––––––––––––

3٤٤1 ماـــع بـــجر92 يف خرؤـــــم يذيفنت موـــسرــم بـــجوــــمب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةـنـس سرام2 قـفاوـملا

: ةيتآلا تايالولا يف نيدهاجملل نيريدم

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،ةخاب سابع–

،حلاص نإ ةيالو يف ،ةعوبرك حتاف–

.ريغملا ةيالو يف ،يريزد دـمحم–
–––––––––––H–––––––––––

٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩٢ يفخرؤم يذيفنت موسرم
مولع ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا

––––––––––––

3٤٤1 ماـــــع بـــجر92 يف خرؤــــم يذيفنت موـــسرـــم بــــجومب
،رباج قازرلا دبع ديسلا نّيعي ،22٠2 ةـنـس سرام2 قـفاوـملا

مولعلل نارهو ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع
.ايجولونكتلاو

–––––––––––H–––––––––––

٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩٢ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ريدــم بئاـــن نيــــيـــعت نــمـــــــــضـــتي ،٢٢٠٢ ةنــــــس سراــــم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

––––––––––––

3٤٤1 ماع بــجر92 يف خرؤــــم يذيفنت موــــسرم بـــــجوـــــمب
،ةنسوب رامع ديسلا نّيعي ،22٠2 ةـنـس سرام2 قـفاوـملا

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب نيمدختسملل ريدم بئان
.ةأرملا اياضقو

٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩٢ يفخرؤم يذيفنت موسرم
نـــــــيرــيدـــم ماـــهـــم ءاــهـــنإ نــمــضـــــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس سراـــم
.تايالولا ضعب يف ةراجتلل

––––––––––––

3٤٤1 ماــــع بــجر92 يف خرؤــــم يذيفنت موـــسرـــم بــــجوــــمب
ةداـــسلاو ةديسلا ماـــهـــم ىهـــنت ،22٠2 ةـــنــــس سراـــم2 قـــــفاوـــــملا
تاــــيالولا يف ةراــــجــتلل نيرــيدم مهـــتـــفـــصب ،مـــهؤامـــسأ ةــيـــتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،رئازجلا ةيالو يف ،ةلاح نب هـللا دبع–

،ةديعس ةيالو يف ،يبيرعل نب دومحم–

،فودنت ةيالو يف ،فيعم ميهاربإ–

،ةلشنخ ةيالو يف ،يوازمح لامج–

.سارهأ قوس ةيالو يف ،ساعنوب ةليلد–
–––––––––––H–––––––––––

٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩٢ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نيـيـــعت نــمـــضـــتــي ،٢٢٠٢ ةنــــس سراــــم
.شارحلاب رئازجلا ةيالو يلاو ىدل بدتنملا يلاولا

––––––––––––

3٤٤1 ماــــع بـــجر92 يف خرؤـــــم يذيفنت موـــسرم بــــجومب
اسيئر ،شابر لامك ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةـنـس سرام2 قـفاوـملا
 .شارحلاب رئازجلا ةيالو يلاو ىدل بدتنملا يلاولا ناويدل

–––––––––––H–––––––––––

٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩٢ يفخرؤم يذيفنت موسرم
نيـــنــقــتلا رــيدـــم نيــيـــعت نــمــضـــتــي ،٢٢٠٢ ةــــنـــس سراـــــم
.سابع ينب ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو

––––––––––––

3٤٤1 ماـــــع بـــــجر92 يف خرؤــــم يذيفنت موـــسرـــم بــــجوـــمب
،نيطبارم قورز ّديسلا ّنيعي ،22٠2 ةـنـــس سراــــم2 قـــــفاوـــــملا

.سابع ينب ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلل اريدم
–––––––––––H–––––––––––

قــفاوــملا٣٤٤١ ماـــع بــــجر٩٢ يف ةخرؤم ةيذيفنت ميسارم
ةقاطلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،٢٢٠٢ ةنس سرام٢
.مجانملاو

––––––––––––

3٤٤1 ماــــع بـــجر92 يف خرؤــــم يذيفنت موـــسرم بــــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،22٠2 ةـنـس سرام2 قـفاوـملا

: مجانملاو ةقاطلا ةرازوب

،اشتفم ،ةراق موسيم–

،علاقملاو مجانملل اريدم ،يفيرش نيسح–

.ةيمجنملا دراوملل اريدم ،شوركلوب نيساي–



٨١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٢١
19م٢٢٠٢ ةنس سرام٥١

٣٤٤١ ماــــــع بـــجر٩٢ يفناــــخرؤــــم نايذيفنت ناموــــسرم
نيـــيـــعــتلا ناــنـــمــضــتي ،٢٢٠٢ ةنــــس سراـــــم٢ قــــفاوـــملا
.ةعانصلا ةرازوب

––––––––––––

قـفاوـملا3٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ناديسلاو ةديسلا ّنيعت ،22٠2 ةـنـس سرام2
: ةعانصلا ةرازوب

،تاساردلل اريدم ،شوشرحوب حبار–

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل اريدم ،زارح يجاهم–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو

.تاءافكلا نيمثتل ةريدم ،يتفن ةميرك–
––––––––––––––––

قـفاوـملا3٤٤1 ماع بجر92 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامـــسأ ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ّنيعت ،22٠2 ةـنــــس سرام2
: ةعانصلا ةرازوب

،اشتفم ،حياسب دعسم–

،ةيليوحتلاو ةيئاذغلا تاعانصلل ةريدم ،نونحس ةليبن–

،لئاسولا ةرادإل اريدم ،ةباص نيدلا زع–

.نواعتلل اريدم ،ةسوسوب نيدلا نيز–
–––––––––––H–––––––––––

٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩٢ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس سرام

.تايالولا ضعب يف
––––––––––––

3٤٤1 ماـــع بـــجر92 يف خرؤــــم يذيفنت موـــسرـــم بـــجوــــمب
ةيتآلا ةداسلاو ةّديـــسلا ّنيــــعــت ،22٠2 ةـنــس سراـــم2 قــــفاوــــملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيريدم ،مهؤامسأ

،رئازجلا ةيالو يف ،ساعنوب ةليلد–

،ةديعس ةيالو يف ،فيعم ميهاربإ–

،ةلقرو ةيالو يف ،يوازمح لامج–

،ةلشنخ ةيالو يف ،يبيرعل نب دومحم–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،ةلاح نب هـللا دبع–

–––––––––––H–––––––––––

٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩٢ يفخرؤم يذيفنت موسرم
لاغــشألا رــيدــم نيــيـــعــت نــمــضـــتي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس سراــــم
.تناج ةيالو يف ةيمومعلا

––––––––––––

3٤٤1 ماـــع بــجر92 يف خرؤــــم يذيفنت موــــسرم بــــجوـــمب
اريدم ،صاص حبار ديسلا ّنيعي ،22٠2 ةـنـس سرام2 قـفاوـملا
.تناج ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل

–––––––––––H–––––––––––

٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣١ يف ةخرؤم ةيذيفنت ميسارم
ماهم  ءاهنإ نمضتت ،٢٢٠٢ ةنس يفناج٦١ قفاوملا

يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمربل نيريدم نييعتو
)كاردتسا( .نيتيالو

––––––––––––

ةيناثلا ىدامج82 يف رداصلا8 ددعلا– ّةيمسرلا ةديرجلا
.22٠2 ةنس يفناج13 قفاوملا3٤٤1 ماع

.9 رطسلا– يناثلا دومعلا–8 ةحفصلا–1

.٠2 رطسلا– لوألا دومعلا–21 ةحفصلا–2

،"روكنم ةزعوب ديمح": نم الدب–

."روقنم ةزعوب ديمح": أرقي–

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

لوألا ريزولا حلاصم
رياربف٠٢ قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع بـــجر٩١ يـفخّرؤــــم رارــق

ىلوألا ىدامج١٢ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس
نمضتملاو١٢٠٢ ةنس يفناج٥ قفاوملا٢٤٤١ ماع
ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا ســـلــجــم ءاـــضــــعأ نيــيــعــت
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل

––––––––––––
قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع بـــجر91 يـف خرؤـــم رارـــق بـــــجوـــمـب

ىلوألا ىدامج12 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس رياربف٠2

نيــــيــعت نمـــضــــتملاو12٠2 ةنس يفـناج٥ قـــفاوــــــملا2٤٤1 ماع

ةيمنتو معدل ةيـنـــطولا ةــــــلاـــــكولل هــــيـــجوــتلا سلـــجـــم ءاـــضــــعأ

: يتأي امك ،ةيتالواقملا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا )ىتح رييغت نودب(.................“

ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،بادح هـللا دبع–

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه٣٤٤١ ماع نابعش٨١٢١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس سرام٥١ 20

يوقاطلا لاقتنالا ةرازو
ةددجتملا تاقاطلاو

رياربف٣١ قـفاوــملا٣٤٤١ ماـــع بـــجر٢١ يفخرؤــــم رارق
ماع بـجر٧٢ يفخرؤــــملا رارـــقلا لدـــعـــي ،٢٢٠٢ ةـنــــس
ةليكشت ددحي يذلا١٢٠٢ ةنس سرام١١ قفاوملا٢٤٤١
ةرازول ةــيــموــمــعلا تاــقـــفــصلل ةيـــعاــطـــقلا ةــنـــــجللا
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا

–––––––––––

رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم رارق بجومب
قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس
ةــيـــعاــطـــقلا ةنـــجللا ةلــيـــكـــشت ددـــحــي يذلا12٠2 ةــــنـــس سراـــــم11
تاــقاــطلاو يوـــقاـــطلا لاـــقـــتــنالا ةرازول ةـــيـــموــمـــعلا تاــقـــفـــصلل
: يتأي امك ،ةددجتملا

: نيمئادلا ءاضعألا ناونعب"

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

تاقاطلاو يوقاطلا لاقــتــنالا رــيزو لثــــمم ،دارـــم يــخـــيـــش–
،سيئرلل ابئان ،ةددجتملا

 ."...........................)ريـيـغـت نودـب يقاـبـلا(.........................

–––––––––––H–––––––––––

ريارـــبــف٣١ قـــفاوـــملا3441 ماـــع بـــجر٢١ يفخّرؤـــــم رارق
لاوش٦٢ يـفخرؤــملا رارــــقــلا لدــــــعــي،2202 ةــنـــــــس
نمضتملاو١٢٠٢ ةنس وينوي٧ قفاوملا٢٤٤١ ماع
ريوطتل ةينطولا ةلاكولل ةرادإلا سلجم ءاضعأ نييعت
.هديشرتو ةقاطلا مادختسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــفاوــــملا3٤٤1 ماـــع بـــــجر21 يـف خرؤـــــم رارـــق بـــجوــمـب
لاوـــش62 يف خرؤـــملا رارقلا لدـــــــعـي ،22٠2 ةــنـــــس رـــيارـــبــف31
نييعت نمضتملاو12٠2 ةنــس وــيـــنوــي7 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع
مادـــخـــتسا ريوـــطتل ةيـــنـــطولا ةــــلاـــكولل ةرادإلا سلـــــجم ءاـــضـــعأ
 : يتأي امك ،هديشرتو ةقاطلا

تاقاــطلاو يوـــقاــطــلا لاـــقــتنالا رــيزو لـــثـمم ،دادــــغــب هلـلا قزر–"
،اسيئر ،ةددجتملا

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

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

٠١ قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناـــثلا ىداـــمـــج٧ يفخرؤــــم رارــــق
ةنــجللا ءاــضـــعأ نيـــيعــت نمـــضتي ،٢٢٠٢ ةنس يفناج
.ةيمستلا ةداعإ وأ ةيمستلل ةينطولا

–––––––––––
قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤم رارق بجومب

اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،22٠2 ةنس يفناج٠1
خرؤملا1٠-٤1 مقر يسائرلا موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل

ددحي يذلا٤1٠2 ةنس رياني٥ قفاوملا٥3٤1 ماع لوألا عيبر3 يف
وأ ةيمومعلا ينابملاو نكامألاو تاسسؤملا ةيمست تايفيك
: ةيمستلا ةداعإ وأ ةيمستلل ةينطولا ةنجللا يف ،اهتيمست ةداعإ

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو لثمم ،يمشاه فيفع–
،اسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،دواد نميم–
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ةلثمم ،لامأ عماوج–

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،رينم ةبوروب–

،جراخلاب ةينطولا
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ةلثمم ،ةكيلم شيشح–
،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو لثمم ،ريمس يفولخ–
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو لثمم ،ريمس يواوز–

،ةيكلساللاو
ةينطولا ةمظنملل ماعلا نيمألا لثمم ،نامحرلا دبع ةورع–

،نيدهاجملل
.ءادهشلا ءانبأل ةينطولا ةمظنملا لثمم ،دـمحمأ رورشوب–

–––––––––––H–––––––––––
رياربف٥١ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٤١ يفخرؤم رارق

ىدامــج لوأ يفخرؤــــملا رارـــقلا لدــــعـــي ،٢٢٠٢ ةــــنــــس
٠٢٠٢ ةـــنـــس يفــــناــج٦٢ قــــفاوـــملا١٤٤١ ماـــــع ةيـــناـــثلا

فـــحتـــملا ةرادإ سلــجم ءاـــضـــعأ نيـــيــعت نمـــضتـــملاو
.دهاجملل ينطولا

–––––––––––

٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤم رارق بجومب
ىداــــمــج لوأ يف خرؤــــملا رارــــقلا لدـــــعي ،22٠2 ةنــــس ريارــــبــــف
نمـــضـــتــملاو٠2٠2 ةنــس يفناج62 قفاوـــــملا1٤٤1 ماع ةيناثلا

امك ،دهاجملل ينطولا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
: يتأي

ةيلخادلا )ىتح رييغت نودب(............................................."
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملا ريزو ةلثمم ،ةيماس ةفيلخ–

 ."...........................)رييغت نودب يقابلا(.........................–
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رــيارــبـــف٣٢ قــــفاوــــملا٣٤٤١ ماع بجر٢٢ يفخرؤم رارق
ماع بـجر٣٢ يفخرؤــــملا رارـــقــلا لدـــعي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس
نييعت نمضتملاو٠٢٠٢ ةنس سرام٨١ قفاوملا١٤٤١
دــــهاـــجــــملل يوهجلا فـــحـــتملا ةرادإ سلــجم ءاضــعأ
.ةدكيكسل "يفاك يلع ديقعلا "

–––––––––––

32 قفاوملا3٤٤1 ماـــع بـــجر22 يف خرؤــــم رارــــق بـــجوــــمب
ماـــع بــجر32 يف خرؤــــملا رارقلا لدــــعي ،22٠2 ةـــنــــس رــيارـــبف
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام81 قفاوملا1٤٤1
"يفاك يلع ديقعلا " دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم
 : يتأي امك ،ةدكيكسل

تاعامجلاو ةيلخادلا )ىتح رييغت نودب(.......................–"
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةيلاملا ريزو لثمم ،زيزعلا دبع نايزوب–

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم ،يناغلا دبع هركلوب–

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو لثمم ،هـللا دبع ديعلب–

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو لثمم ،مساقلب ةفيعلا–

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو لثمم ،ايركز فايضوب–

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا )ىتح رييغت نودب(......................–
،يملعلا

،ةضايرلاو بابشلا ريزو لثمم ،نيدلا ردب دوليم–

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

تالصاوملاو ديربلا ةرازو

ةيكلساللاو ةيكلسلا

62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىداـــمـــج12 يـفخّرؤـــم رارـــق
02 يفخّرؤــملا رارــقــلا لّدــعــي ،1202 ةـنـس ربــمــســيد
نمضتملاو1202 ةنـس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر

ةيموكحلا ةطلسلل هيجوتلا سلجم ةليكشت ديدجت
.ينورتكلإلا قيدصتلل

–––––––––––

قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع بجر02 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمسيد62
ةليكشت ديدجت نمضتملاو1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441
،ينورتكلإلا قيدصتلل ةيــموــكحلا ةطلــسلل هيـــجوـــتلا سلــــجـــم
: يتأي امك

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

ظفاح،لدــــعلا رــــيزو ةلثـــمم ،ةنـــيمسي ساـــبعلب ةدّيـــسلا–
،اوضع ،ماتخألا

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

–––––––––––H–––––––––––

ةنس رياربف٩ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٨ يفخرؤـــم رارق
ةددــــــــــعــتملا ةـــنـــــجـــــللا ءاــــــضـــــــعأ نيـــيـــعــت نـــمـــضـــتــــي ،٢٢٠٢
ةمدــخلا معد قودنــــص رــيـــيســـتب ةفـــــلكـــملا تاــــعاـــطـــقلا
تالاــــصـــتالل ةلــــماــــشلا ةـــمدــــخلاو دـــيرـــبلل ةلـــماـــشلا
.ةينورتكلإلا

–––––––––––

رياربف9 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر8 يف خرؤم رارق بجومب
ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،22٠2 ةنس

92 يف خرؤملا7٤2-81 مقر يذيفـنــتلا موـــسرـــملا نــــم3 ةداــــملا
ددحي يذلا81٠2 ةنـــس رــــبوـــتكأ9 قـــفاوــــملا٠٤٤1 ماــــع مرـــــحم
ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييست تايفيك
تاعاطقلا ةددعتملا ةنجللا يف ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا
ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييستب ةفلكملا
فلكملا ريزولا اهسأري يتلا ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا

: ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب

،ينطولا عافدلا ريزو نع الثمم ،بيبح ريذن دّيسلا–

ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نع الثمم ،دـمحم وض دّيسلا–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

فلكملا ريزولا نع الثمم ،ميركلا دبع ينادم دّيسلا–
،ةيلاملاب

ريوطت ةعباتمب فلكملا لوؤسملا ،دارم ةيلاعلا دّيسلا–
ديربلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو

ريوطتلا ةعباتمب فلكملا لوؤسملا ،ريمس يواوز دّيسلا–
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل يديربلا

٠٤٤1 ماع لوألا عـيـــبر٤1 يف خرؤـــملا رارــــقلا ماــــكــــحأ ىغـــلـــت
ءاضعأ نييعت نمــــضتــملاو81٠2 ةنــــس رــبـــمـــفون22 قـــفاوــــملا
قودـــنص رـــيــيـــســتب ةفــــــلـــكملا تاـــعاـــــطـــقلا ةددـــعـــتملا ةنــــــجللا
تالاــــــصـــتالل ةلـــماـــشلا ةــــمدــــخلاو دـــيرـــبلل ةلـــماـــشلا ةــــمدـــــخلا معد
.لدعملا ،ةينورتكلإلا
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،ةعانصلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليمج شوشاب ةّديسلا–"
،ةسيئر

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

فلـــــكـــــملا رــــيزولا ةلـثــمم ،اـــياــــم ردـــيوـــق دالوأ ةدّيــــسلا–
،اوضع ،ةراجتلاب

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

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

رــيارـــبـــف٩ قــفاوـــملا٣٤٤١ ماع بــــجر٨ يفخرؤــــم رارـــق
ىلوألا ىدامج٥٢ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنـس
نـمضتملاو١٢٠٢ ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع
يرئازجلا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاــضــعأ نيـــيـــعت
.بوبحلل ينهملا

–––––––––––

رياربف9 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر8 يف خرؤم رارق بجومب
ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس
نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٤٤1
امك ،بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ
: يتأي

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم ،سليــبــح نب فيرــــش–"
،اسيئر

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

–––––––––––H–––––––––––

رياربف٠١ قــفاوــملا٣٤٤١ ماـــع بـــجر٩ يفخّرؤـــــم رارـــق
يناثلا عيبر٥٢ يفخرؤــملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةنس
نمضتملاو١٢٠٢ ةنس ربمفون٠٣ قفاوملا٣٤٤١ ماع
ضارمألا نم ةياقولل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت
.اهتحفاكمو ناسنإلا ىلإ تانويحلا نم ةلقنتملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رياربف٠1 قفاوملا3٤٤1 ماــــــع بجر9 يف خّرؤم رارق بجومب
عــيـــبر٥2 يـف خرؤـــملا رارــــقــلا ماــــكــحأ لدـــعــت ،22٠2 ةــــنس

نمضتملاو12٠2 ةنــس رــبـــمفون٠3 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــعيناـــثلا
نم ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت
: يتأي امك ،اهتحفاكمو ناسنإلا ىلإ تاناويحلا

ةـيرــطيــبلا ةطلــسلاب فلـــكــملا رــيزولا لثــــمم ،هراـب دلاخ–"
،اسيئر ،ةينطولا

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

ةرسألاوينطولانماضتلاةرازو
ةأرملااياضقو

ةنس رياربف٦ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٥ يفخّرؤم رارق
٠٤٤١ ماع ناضمر٥٢ يفخرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢
نيـــــيـــعــت نـــمــــضـــتملاو٩١٠٢ ةـــنــــس وـــياـــم٠٣ قــــفاوـــــملا
ةـــيالو ،ةعـــيرــشلل ةمــــحرلا راد ةرادإ سلــــجم ءاـــضـــعأ
.ةديلبلا

–––––––––––

رياربف6 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر٥ يف خّرؤم رارـــق بجومب
قفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس
راد ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نــــمضتملاو91٠2 ةنس ويام٠3
: يتأي امك ،ةديلبلا ةيالو ،ةعيرشلل ةمحرلا

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

يــــنطولا نـــماـضتلا ةرـــــيزو نــــــع لثـــمم ،دــــمـــحم لـــيلاـــهب–
،اسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

،تايفشتسملا حالصإو )ىتح رييغت نودب(.................. –

ةـــيبرتلاب فــــلكملا رــــيزولا نــــع ةــــلثمم ،ةــــيجــس يـــــشاغ –
،ةينطولا

فلـــكــملا رــيزولا نع ةلـــثـــمم ،ةمـــيـــلح يناـــيزم ةيــــسياود –
،ينهملا نيوكتلاب

باـــبشلاب فـــــلكملا رـــــيزولا نــــع لـــثمم ،دـــــعاس يراـــقوز –
،ةضايرلاو

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ةيماس ةسبابع –

،ةديلبلا ةيدلب )ىتح رييغت نودب(.................................. –

نع نيبختنم نيلثمم ،بويأ نيدلا يحمو دـــمـحأ يـــموــــت –
،ةديلبلا ةيالو ،ةعيرشلل ةمحرلا راد ةسسؤم يمدختسم

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

ةعانصلاةرازو

رياربــف٠٢ قــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــع بـــجر٩١ يفخرؤـــــــم رارق
ناـــضـــمر لوأ يفخرؤـــملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةــنـــس
ددحي يذلا١٢٠٢ ةنس ليربأ٣١ قـــفاوـــملا٢٤٤١ ماــــع
زـــكرـــملا ةرادإ سلـــجم ءاـــضـــعأل ةـــيــــمــسالا ةـــمئاـــــقلا
.ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا

–––––––––––

٠2 قــــفاوـــملا3٤٤1 ماـــــع بـــجر91 يف خرؤـــــم رارـــق بــــجومب
ماع ناـــــضـــمر لوأ يف خرؤــملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس رياربف
ةـــمئاـــقلا ددـــحي يذلا12٠2 ةــــــــنـــس لــــيرـــبأ31 قــــفاوــــملا2٤٤1
تاعانصلل ينقــتلا زـــكرـــملا ةرادإ سلــــجم ءاـــضـــعأل ةيـــمـــسالا
 : يتأي امك ،لدعملا ،ةيئاذغلا



٨١ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع نابعش٢١
23م٢٢٠٢ ةنس سرام٥١

رياربف٧١ قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع بــجر٦١ يـفخّرؤــــــم رارــق
ةجحلا يذ٢١ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،٢٢٠٢ ةـــنــــس
نمضتملاو٠٢٠٢ ةنـس تـــشـــغ٢ قـــفاوـــملا١٤٤١ ماـــــع
ينطولا زــــكرـــملا ةرادإ ســـلــــــجــــم ءاــــــضـــــــعأ نيـــــيـــــعــت
.تالالسلا نيسحــتو يعانطصالا حيقلتلل

––––––––––

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع بـــجر61 يـف خرؤـــم رارـــق بـــــجوـــمـب
ةجحلا يذ21 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،22٠2 ةنس رياربف71
نيـــيــعت نمـــضــتملاو٠2٠2 ةنـــس تـــشـــغ2 قـــفاوــــملا1٤٤1 ماع
يعانطصالا حيقلتلل ينـــطولا زــــكرـــملا ةرادإ سلـــــجم ءاـــضــــعأ

: يتأي امك ،لدعملا ،تالالسلا نيسحتو

،ةــيـــفــيرلا ةيــمــنـــتلاو ةـــحالـــفلا رــــيزو لثــــمم ،هراب دلاــــخ–"
،اسيئر

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

–––––––––––H–––––––––––

رياربف٧١ قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع بجر٦١ يـفخّرؤـــم رارــق
لاوــش٩١ يفخرؤــمـلا رارـــقــلا لدــــعــي ،٢٢٠٢ ةــنــس
نمضتملاو١٢٠٢ ةنس ويام١٣ قفاوملا٢٤٤١ ماع
ينــطولا ناوــــيدلا ةرادإ ســـلــــــجــم ءاـــــضــــــــعأ نيــيــــــعــت
.ةيحالفلا يضارألل

–––––––––––

قـــفاوــــملا3٤٤1 ماــــع بــــــجر61 يـف خرؤــــم رارـــق بـــــجوـــمب
لاوــش91 يـف خرؤــــملا رارـــــقــلا لدــــــعــي ،22٠2 ةـنـس رياربــف71

نيـيـعت نمضتملاو ،12٠2 ةنــس وـــــياــــم13 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــع
،ةيحالفلا يضارألل يــنطوــلا ناوـــــيدـــلا ةرادإ سلـــــجـم ءاـــــضــــــعأ
: يتأي امك

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،يماوس دمــــحـم–"
،اسيئر

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

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

رياربف٦٢ قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع بــــجر٥٢ يـفخّرؤــم رارــق
رــــــفــــص٤٢ يــفخرؤـــملا رارـــــقــلا لدــــــعــي ،٢٢٠٢ ةـــنــــــس
نمضتملاو٠٢٠٢ ةنس ربوتكأ٢١ قفاوملا٢٤٤١ ماـع
ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاـــضــــعأ نيــيــعــت
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول

––––––––––

قــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع بـــجر٥2 يـف خرؤـــم رارـــق بـــــجوـــمـب
٤2 يف خرؤــــملا رارــــقــلا لدـــــعــي ،22٠2 ةـــنـــــس رـــيارــبــــــف62

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوـتكأ21 قـــفاوــملا2٤٤1 ماــــع رـــفـــــــص
ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت
: يتأي امك ،لدعملا ،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

،يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،لدجل دلاخ ّديسلا–"
،اسيئر

ديــــصلاب فلـــكملا رــــيزولا لـــثـــمم ،لـــســـعـــلب رـــــمـــعأ دّيسلا–
،سيئرلل ابئان ،يرحبلا

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

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


