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نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
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.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنتميسارم

تاموظنملا ةعانص ةسسؤم ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام6 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش3 يف خّرؤم19-22 مقر يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةيوقاطلا

نيوكتلا ةداعإ يف رئازجلا ةمهاسمب صخري،22٠2 ةنس سرام7 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤ يف خّرؤم29-22 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................ةيعارزلا ةيمنتلل يلودلا قودنصلا دراومل رشع يناثلا

ةمكحـملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب قلعتي،22٠2 ةنس سرام8 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٥ يف خّرؤم39-22 مقر يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................ةيروتسدلا

.........ةموكحلا يف وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش7 يف خرؤم٤9-22 مقر يسائر موسرم

ةيمومعلا لاغشألا ريزو فيلكت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش7 يف خرؤم٥9-22 مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................ةباينلاب لقنلا ريزو ماهمب

ةـّيدرفميسارم

......................سرادم يريدم ماـهــم ءاـهــنإ نـمـضـتي ،22٠2 ةنـس سراــم لوأ قــفاوــملا3٤٤1 ماــع بجر82 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم

.........................رئازجلا عماج ديمع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش7 يف خرؤــم  يسائر موــسرـــم

.....مجانملاو ةقاطلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــع بجر82 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم

موــلــعــلا ةددـــعتملا ةـــسردــمـــلا ةريدم نييعت نـمـضـتي ،22٠2 ةنـس سراــم لوأ قــفاوــملا3٤٤1 ماـع بجر82 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
................................................................................................................................................نارــمـعـلاو ةــيراــمـعـملا ةــسدـنــهـلل

ةددعتملا ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نـمـضـتي ،22٠2 ةنـس سراــم لوأ قــفاوــملا3٤٤1 ماــع بجر82 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
.......................................................................................................................................................................نارهوب تاينقتلا

....ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا3٤٤1 ماع بجر82 يفخّرؤم يسائر موسرم

يرحبلا ديصلا ةرازول ماعلا شـتـفـملا نييـعـت نمضتي ،22٠2 ةنـس سراــم لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــعبجر82 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
...................................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو

ةيلحملا ةرادإلل نيتريدم ماهم ءاــهنإ نانـمــضـتــي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يـف ناــخرؤــم ناــيذــيـفـنت ناــموــسرــم
................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

يف ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
................................................................................................................................................................جيريرعوب جرب ةيالو

ىدل نيماع نيبتاك ماهم ءاهنإ نانـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يـف ناــخرؤــم ناــيذــيـفـنت ناــموــسرــم
......................................................................................................................................................نيتيالو يف نيترئاد يسيئر

...اقباس– ةقاطلا ةرازوب شتفمماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر82 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

.....ةديعس ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر82 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

يعامتجالا طاشنلا ريدم ماــهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................ناسملت ةيالو يف نماضتلاو

ةعانصلا ةرازوب تاسارد ةسيئر ماــهــم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................اقباس– مجانملاو
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...ةريوبلا ةيالو يف ةراجـتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

..:...لاصتالا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نـمـضتـي،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

لاغشألا ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر82 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
..........................................................................................................................................................اقباس– لقنلاو ةيمومعلا

رـــيدـــم يتبــئاــن ماــهــم ءاهنإ نانـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفناخرؤــم نايذــيـفـنت ناموــسرــم
.............................................................................................................................اقباس– لقنلاو ةــيـموــمـعلا لاــغـشألا ةرازوــب

يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
...........................................................................................................................................................................تايالولا ضعب

.........لقنلا ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش7 يف خرؤــم يذيفنت موــسرـــم

ةمظنأو تايئاصحإلا ريدم ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
.................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب ةيفارشتسالا تاساردلاو تامولعملا

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر82 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
............................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ةريدم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يف خرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
.....................................................................................................................................................................................ةدكيكس

دهاجملل يوهجلا فحتملا ريدم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
....................................................................................................................................................................................ةلشنخب

نيوكتلل ينطولا دهعملا ريدم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
.............................................................................تسغنماتب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا

.......ةلشنخ ةيالو يف ةيبرتلا ريدم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

...............تاعماجب تايلك ءادمع نييعت نـمـضتـت ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفةخرؤــم ةيذــيـفـنت ميـسارــم

تاـساردلاـب فـــلـــكــم نـيـيعــت نــمـــضـتــــي ،22٠2 ةــنس رــــيارــبــف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
..........................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب صيخلــتـلاو

ةديدجلا ةنيدملا ةئيــهل ماعلا ريدملا نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
.....................................................................................................................................................................................ةعينملل

.........ةملاق ةيالو يف ةراجتلا ريدم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

صيـخـلـتلاو تاــساردـــلاــب ةــفــلــكــم نيـيــعت نـمـــضـتــي ،22٠2 ةــنـس رـيارـبـف82 قفاوملا3٤٤1 ماع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
.........................................................................................................................................................................لاصتالا ةرازوــب

..................لاصتالا ةرازوب شتفم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

صيخلتلاو تاساردــلاـب ةفلكـم نــييـــعـت نـمــــضـتـــي ،22٠2 ةـنـــس رــيارـبــف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
..............................................................................................................................................................................لقنلا ةرازوب

...............لقنلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ةريدم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا3٤٤1 ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
.....................................................................................................................................................................................ناسملت
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

..........لئاسولاو ةيلاملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر9 يف خرؤم رارق

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةجحلا يذ61 يف خرؤـــــملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي،22٠2 ةنسرياربف9قفاوملا3٤٤1 ماعبجر8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٠1٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا13٤1 ماــــــع

..........................................تاباغلل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ناونعب ،تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

ثحبلل ينطولا زكرملا فينصت ددحي،12٠2 ةــــنس ربمسيد61قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
...................................................................هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف قبطملا

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتي ،12٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص8 يـف خّرؤـــم رارق
..................................................................................................يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب

ءاـــضعألا ةــيواستملا ةــيرادإلا ناــجللا ةـــليكشت ددـــحي ،12٠2 ةنس رــبمسيد8 قـــفاوملا3٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج3 يـف خّرؤـــم رارــق
......................................................................يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

91٠2 ةنس ربمتبس9 قفاوملا1٤٤1 ماع مرحم9 يف خرؤملا رارقلا ممتي ،22٠2 ةنس رياربف8 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر7 يفخّرؤم رارق
.................................................................ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلل يلخادلا ميظنتلا ددحي يذلا

ليربأ61 قفاوملا71٤1 ماع ةجحلا يذ9 يف خرؤملا رارقلا ممتي ،22٠2 ةنس رياربف8 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر7 يفخّرؤم رارق
.................................................................................................دعاقتلل ينطولا قودنصلل يلخادلا ميظنتلا نمضتملاو7991 ةنس

يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

...................ماعلا نيمألا ىلإ ءاضمإلا ضيوـفـت نمضتي ،22٠2 ةنس يفناج61 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىداـــمـج31 يف خّرؤــم ررــقـم

......لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس يفناج61 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىداـــمـج31 يف خّرؤــم ررــقـم
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ةـّيميظنتميسارم
ةــيوـنــعمـــلا ةـيـصـخـشــلاــب ةـــسـسؤــمـــلا عـتـمـتــت :2 ةّداـمـلا

عاــــــفدـــــــلا ةرازو ةـــــــياصو تحت عضوـــــــتو ،يلاملا لالــقـــــــتـسالاو
 .ينطولا

ةيالو– ةـناــيـلـم ةـنــيدــــمب ةـســسؤــملا رــقــم ددــحي :٣ ةّداملا
.ىلفدلا نيع

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق

ينطولا بارتلا ربع ثدــحت نأ ةسسؤــمـلا نــكـمــي :٤ ةّداملا
يراسلا ميظنتلل اقبط ،عيراشم تايريدمو تادحوو اًعورف
.لوعفملا

يناثلا لصفلا

ماهملا

نم٥ ةداملا بجومب ةددحـملا ماهملا ىلع ةدايز :5 ةّداملا
لوألا عـيـبر81 يف خرؤـملا2٠1–8٠ مــقر يـساـئرــلا موــسرــملا

فلكت ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس سرام62 قفاوملا92٤1 ماع
ةيوقاطلا تاموظنملا ميمصتو تاساردلا دادعإب ةسسؤملا

.اهديدجتو اهتعانصو اهتسدنهو

ريدصتو داريتساو ءارش ةيلمع لكب مايقلا ةسسؤملا نكمي
.اهريوطتبو اهعوضومب ةلص تاذ قيوستو

ينطولا دوهجملا يف اهتقاط لكب اضيأ ةسسؤملا كراشت
 .اهعوضومب قلعتملا ريوطتلاو ثحبلل

ةــبــقارملاو سيــيــقــتــلا قــيــبــطــت ىلع رــهستو كراشت اــمــك
تاــعوــمـــجملاو ةـــعـــنصملا فصن داوملاو داوـــمـــلـــل ةـــيـــعوـــنـــلا

ةيقرت راطإ يف ،اهعوضومل ةعباتلا ةيعرفلا تاعومجملاو
.ينطولا داصتقالا

قفرملا تاــعـبـتب لـــفـكـتـت نأ ةـســسؤــمــلا نـــكـمــي :٦ ةّداملا
ينطولا عافدلا رــيزو نــم بـلـطب ،اــهماــهــمب ةـلـصــلا تاذ ماـــعـلا
.ةلودلل عبات رخآ عاطق لك وأ

ةـمـهاـسـملا ،اـهـماــهـم راطإ يف ،ةـسـسؤـملا نـكـمـي :7 ةّداملا
موسرملا ماكحأل اقبط ةكارشقافتا لك ماربإو تاــكرـش يـف
92٤1 ماـــع لوألا عيبر81 يـف خرؤـملا2٠1–8٠ مــقر يساـئرــلا
.هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس سرام62 قفاوملا

٣٤٤١ ماع نابعش٣ يفخّرؤم١٩-22 مقر يسائر موسرم
ةسسؤم ثادحإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا

.ةيوقاطلا تاموظنملا ةعانص

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)7و1(19 ناـــــتداـــمــلا اــــميـسال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(1٤1و

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

يناثلا عيبر٠3 يف خرؤملا٤2–٥9 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٥991 ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا61٤1 ماع
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

بــــجر61 يف خرؤـملا1٠–٠1 مــقر نوــناــقــلا ىــضـتقمــبو–
نهمب قـلـعـتملاو٠1٠2 ةـنس وــيــنوــي92 قـــفاوملا13٤1 ماـــع
،دمتعملا بساحـملاو تاباسحلا ظفاحموبساحـملا ريبخلا

يف خرؤملا2٠1–8٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس سرام62 قفاوملا92٤1 ماع لوألا عيبر81
ةيمومعلا تاسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
،يبعشلا ينطولا شيجلل

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةـماع ماـكحأ

يسائرلا موسرملا  ماكحأ قيبطت راطإ يف: ىلوألا ةّداملا
قــفاوــملا92٤1 ماـــع لوألا عيـبر81 يـف خرؤــملا2٠1–8٠ مــقر
ةيمومع ةسسؤم ثدحُت ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس سرام62
شيجلل يداصتقالا عاطقلل ةعبات يراجتو يعانص عباط تاذ
تاــموــظـنملا ةــعاـنص ةــسـسؤــم“ ىـمـسـت يـبـعـشــلا يــنطوــلا
صـنلا بلص يف ىعدتو ،”)ط م ص م/ت ص ع م( ةــيوــقاــطـلا
.”ةسسؤملا“
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ثلاثلا لـصفلا

رـيّسلا

عافدلا ريزو هسأري ةرادإ سلجم ةسسؤملا ريدي:٨ ةّداملا
 : ةيتآلا لكايهلا نولثمي ءاضعأ نم نوكتيو ،هلثمم وأ ينطولا

،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ –
،نؤملا ةرئاد –
ينطولا شيجلا ناكرأل شيجلا نمأل ةيزكرملا ةيريدملا –

،يبعشلا
،ةيركسعلا تاعانصلا ةيريدم –
،ةيلاملا حلاصملا ةيريدم –
،داتعلل ةيزكرملا ةيريدملا –
– يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا –

،ةلشنخب ةيكيناكيملا تاءانبلا ةسسؤم
– يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا –

،ةرجفتملا داوملل ينطولا ناويدلا
– يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا –

،ةنايرسب ةيعانصلا تازاجنإلا ةسسؤم
– يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا –

.ةينقتلا تاموظنملا ريوطت ةسسؤم
نم ،هالعأ ةروكذملا لكايهلا نولثمي نيذلا ءاضعألا نيعي

يف ،لقألا ىلع ،ريدم بئان ةبتر مهل نيذلا نيمدختسملا نيب
.هل لداعم بصنم وأ ةيزكرملا ةرادإلا

،ةراشتسالا ليبس ىلع ،نيعتسي نأ ةرادإلا سلجم نكمي
يف هدعاسي نأ هطاشن وأ هتاءافك مكحب هنكمي صخش يأب
.هلاغشأ

ميظنتلل اقبط نـّيعي ماع ريدم ةسسؤملا رـّيسي :٩ ةّداملا
.ينطولا عافدلا ةرازو يف لوعفملا يراسلا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو
عبارلا لـصفلا

ةباقرلاو ةصصخملا تاكلتمملا

ةسسؤملل ةيلوألا ةصصخملا تاكلتمملا نوكتت:٠١ ةّداملا
 : نم

،قالطنالل ةناعإ –
،قالطنالل اهل ةصصخملا ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا –
.صيصختلاب اهيلع لصحتملا ةيراقعلا تاكلتمملا –
عفديو ةسسؤملل تاباسح ظفاحم نييعت متي :١١ ةّداملا

ريزوو ينطولا عافدلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب هبتار
.ةيلاملا

ةسسؤملا رييست ىلع ةيجراخلا ةباقرلا سرامت:2١ ةّداملا
.ينطولا عافدلا ةرازو يف لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقبط

،اهعورفوةسسؤملل ةيداملا ةيامحلا نامض متي:٣١ ةّداملا
.ينطولا عافدلا ةرازو لئاسوب

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٤١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

سرام6 قـفاوـملا3٤٤1 ماــع ناــبـعـش3يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش٤ يفخّرؤم2٩-22 مقر يسائر موسرم
رئازجلا ةمهاسمب صخري،22٠2 ةنس سرام7 قفاوملا

قودنصلا دراومل رشع يناثلا نيوكتلا ةداعإ يف
.ةيعارزلا ةيمنتلل يلودلا

–––––––––––
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و  )7و3(19 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
لوألاعيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–28 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

نوناق نمضتملاو2891 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا3٠٤1 ماع
،هنم62 ةداملا اميس ال ،3891 ةنسل ةيلاملا

لاوــش8 يـف خرؤـــمـــلا71–٤8 مــقر نوـــناــقــلا ىضــتــقـمبو –
نيناوــقـب قــلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،هنم٤2 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا

مرـحــم٤2 يف خرؤمـلا12–٠9 مقر نوــناــقــلا ىــضـــتــقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ةجحلا يذ62 يف خرؤمـلا671–77 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ةقداصملاب قلعتملاو7791 ةنس ربمسيد7 قفاوملا7931 ماع
ةــيــمــنـــتـــلـــل يلودـــلا قودـــنصلا ءاشنإ نـــمضتملا قاـــفـــتالا ىلع
،6791 ةنس وينوي31 يف هرارقإ مت يذلاو ةيعارزلا

ةداعإب ةقلعتملاVILX/912مقر ةحئاللا ىلع عالطالا دعبو –
سلجم لبق نم اهيلع قداصملا ،دراوملل رشع يناثلا نيوكتلا

ةعبارلا هترود يف ةيعارزلا ةيمنتلل يلودلا قودنصلا يظفاحم
،12٠2 ةنس رياربف81 خيراتب نيعبرألاو

: يتأي ام مسري

ةيرئازجلا ةيروهـمجلا ةمـهاســمـــب صـخري: ىلوألا ةّداملا
دراومل رشع يناثلا نيوكتلا ةداعإ يف ةيبعشلا ةيطارقميدلا
.ةيعارزلا ةيمنتلل يلودلا قودنصلا

نم ،هالعأ ةروكذملا ةمهاسملا عفد ةيـلــمـع مــتــت :2 ةّداملا
ةحئاللا يف اهيلع صوصنملا لاكشألل اقبط ،ةنيزخلا لاومأ

دراومل رشع يناثلا نيوكتلا ةداعإب ةصاخلاVILX/912مقر
.ةيعارزلا ةيمنتلل يلودلا قودنصلا
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لوألا لصفلا

ةيروتسدلا ةمكحـملا ليكشت

ماكــحأل اـــقـبـط ،ةــيروـتـسدــلا ةـمــكـحـــملا لــكــشــتــت:٣ ةّداملا
مــهـنم ،اوـضع )21( رــشـع يـنـثا نـم ،روتـسدـلا نـم681 ةداـملا
سـيـئر مــهـنـيب نـم ةـيروــهـمجلا سـيــئر مــهنــــّـيـعي )٤( ةـــعــبرأ
نع دحاو وضعو ايلعلا ةمكحـملا نع دحاو وضعو ،ةمكحـملا

ةذتاسأ )6( ةتسو ،امهتاضق نيب نم نابختني ةلودلا سلجم
.نــيبختنم يروتسدلا نوناقلا يف

ةــمــكـــحــــملا ءاـــضــعأل ةـــيـمسالا ةـــمــئاـــقــلا رــشـنت:٤ ةّداملا
ةـيرـئازجلا ةـيروـهـمـجـلـل ةــيــمسرــلا ةدــيرجلا يف ةــيروــتسدــلا
مهنييعت دعب ،يسائر موسرم بجومب ةيبعشلا ةيطارقميدلا
.روتسدلا نم681 ةداملا ماكحأل اقبط مهباختنا وأ

ةسرامم يف ةيروتسدلا ةمكحـملا سيئر عرشي:5 ةّداملا
.هبيصنت خيرات نم لماك موي رورم دعب هماهم

ةيروتسدلا ةمكحـملا سيئر ةافو ىلع بترتي:٦ ةّداملا
ةيروتسدلا ةمكحـملاءارجإ ،هل مئاد عنام لوصح وأ هتلاقتسا وأ

روــغش ةــلاــح تاـبـثإل اــنـس رـبـكألا وـضـعـلا ةـساــئرـب ةـلوادـم
.ةيروهمجلا سيئر ىلإ اهنم ةخسن غّلبتو ،سيئرلا بصنم

ةمكحـملا سيئر بصنم روغش ىلع بترتي:7 ةّداملا
ربكألا وضعلا يـّلوت ،هالعأ6 ةداملا ماكحأل اقفو ةيروتسدلا

نييعت ةياغ ىلإ ةباينـلاـب ةـيروـتسدــلا ةـمـكحـملا ةـساــئر اــنس
.ديدج سيئر

ةــمـكـحــــملا ســيــئر فالـخـتسا وأ دــيدــجـت مــتــي:٨ ةّداملا
ءاهتنا قبست يتلا اموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ ةيروتـسدــلا
.هالعأ6 ةداملا يف هيلع صوصنملا غيلبتلا بقعت يتلا وأ ةدهعلا

ءادأ يف ،ةيروتـسدــلا ةـمـكحـــمـلا ســيــئر دـــعاــســي:٩ ةّداملا
.تاسارد وريدم ،هماهم

يناثلا لصفلا

ةيروتسدلا ةمكحـملا ميظنت

ةزهجألاو لكايهلاب ةيروتسدلا ةمكحـملا دّوزت:٠١ ةّداملا
: ةيتآلا

،ناويد –

،ةماع ةنامأ –

،يروتسدلا ءاضقلاو ةينوناقلا نوؤشلل ةماع ةيريدم –

،قيثوتلاو ثحبلل ةيريدم –

،لاصتالا تاينقتو تامولعملا ةمظنأل ةيريدم –

،دراوملا ةرادإل ةيريدم –

.طبضلا ةنامأل ةحلصم –

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٣ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

سرام7 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش٤ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع نابعش5 يفخّرؤم٣٩-22 مقر يسائر موسرم
ةصاخلا دعاوقلاب قلعتي،22٠2 ةنس سرام٨ قفاوملا
.ةيروتسدلا ةمكحـملا ميظنتب

–––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و1–29و7–19 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم681و٥81و )ىلوألا ةرقفلا(

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

يف خرؤملا1٠2–61 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو61٠2 ةنس ويلوي61قــــفاوملا73٤1 ماع لاوش11
،يروتسدلا سلجملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

يف خرؤملا93–٠2 مقر يساــئرــلا موـــسرـملا ىـضــتـقـمبو–
٠2٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا1٤٤1 ماــع ةـيـناــثـلا ىداـمــج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

يفخرؤملا622–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقــمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2قــــفاوملا11٤1 ماع مرحم3
ةــلودــلا يف اــيــلــع فــئاــظو نوسراــمــي نـــيذـــلا لاـــمـــعـــلا قوـقــح
،ممتملاو لدعملا ،مهتابجاوو

يفخرؤملا722–٠9 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىـضــتـقــمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2قـــفاوملا11٤1 ماع مرحم3
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

يف خرؤملا822–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقــمبو–
ددحي يذلا٠991 ةنس ويلوي٥2قــــفاوملا11٤1 ماع مرحم3
نوسرامي نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك
،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو

: يتأي ام مسري

ميظنتب ةصاخلا دعاوقلا موسرملا اذه دّدحي: ىلوألا ةّداملا
.ةيروتسدلا ةمكحـملا

.رئازجلا ةنيدمب ةيروتسدلا ةمكحـملا رقم نوكي:2 ةّداملا
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لوألا مسقلا
ناوـــــــيدـــلا

سيئر ةيروتسدلا ةمكحـملا سيئر ناويد سأري:١١ ةّداملا
 .صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكم )3( ةثالث هدعاسيو ،ناويد

سيئر نم ررقم بجومب هميظنتو ناويدلا ماهم ددحت
.ةيروتسدلا ةمكحـملا

يناثلا مسقلا
ةـــماــعلا ةـــناــمألا

سيـئر ةـــطـلـس تــحت ،ةـــّماــعــلا ةــناــمألا رـــّيــسـي:2١ ةّداملا
هـماــهـم ءادأ يـف هدــعاــســيو ماع نيــمأ ،ةــيروـتـسدــلا ةمكحـــملا

 .تاسارد )2( ارـيدــم
صوصنملا لــكاــيــهـلا ىلــع ماـــعــلا نيمألا فرــشـي:٣١ ةّداملا

.اهريس نسح ىلع رهسيو ،هالعأ٠1 ةداملا يف اهيلع
.ماعلا ميظنتلاو ديربلا بتكم ةماعلا ةنامألاب قحليو
ةمكحـملا سيئر ةطلس تحت ،ماعلا نيمألا فلكي:٤١ ةّداملا

: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةيروتسدلا
ةمكحـملل ةينقتلاو ةيرادإلا لكايهلا نيب اميف قيسنتلا –

،اهلامعأ ةعباتمو طيشنتو ةيروتسدلا
رـيضحتو ةـيروـتسدـلا ةـمــكحـملا لاـمـعأ عـيـمـج مـيـظــنــت –

،اهتالوادم
،ةيروتسدلا ةمكحـملا تاسلج ةباتك نامض –
،فيشرألا يف ةيروتسدلا ةمكحـملا ءارآو تارارق ظفح –
،ةيروتسدلا ةمكحـملا تارارق غيلبت تاءارجإب مايقلا –
،ةيروتسدلا ةمكحـملا تارارق رشن ةعباتم –
ةيروـتسدـلا ةـمـكحـملا يمدـــخـــتسم نيب ماـــهملا عــــيزوــــت –

،يفيظولا مهراسم رييست ةعباتمو
.هتنايص نامضو فيشرألا ظفح ىلع فارشإلا –

لوألا عرفلا
 ةينوناقلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا

يروتسدلا ءاضقلاو

ةـينوــناـقــلا نوؤـشـلل ةـماـعـلا ةــيرــيدــملا فـّلـــكــت:5١ ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع يروتسدلا ءاـضـقـلاو

،ةيروتسدلا ةمكحـملا مامأ ةلاحإلاو راطخإلا تافلم ريضحت–
،ةيروتسدلا ةمكحـملا ءاضعأل ينوناقلا معدلا ميدقت –
،ميظنتلاو عيرشتلا رّوطتل ةمظتنم ةعباتم نامض –
.ةيباختنالا تايلمعلا ةعباتمو ريضحت يف ةدعاسملا ميدقت –
ءاضقلاو ةينوناقلا نوؤشلل ّةماعلا ةيريدملا مضت:٦١ ةّداملا

: تايريدم )3( ثالث ،اهماهم ءادأ لجأ نم ،يروتسدلا
،ميظنتلاو عيرشتلا ةعباتمو ينوناقلا معدلا ةيريدم –
،تالاحإلاو راطخإلا ةيريدم –

تاــعزاـنملاو ةـيـباــخـتـنالا تاـيــلــمـعـلا ةــعـباــتـم ةــيرـــيدــم –
.اهيلع ةبترتملا

يروتسدلا ءاضقلاو ةينوناقلا نوؤشلل ماعلا ريدملا دعاسي
.تاسارد وريدم

يناثلا عرفلا

 قيثوتلاو ثحبلا ةيريدم

،صوصخلا ىلع قيثوتلاو ثحبلا ةيريدم ّفلكت:7١ ةّداملا
: يتأي امب

ماـــهمـب ةـــلصــلا تاذ صيخـلـتــــلاو ثــحـبلا لاــمــعأ دادـــعإ –
،ةيروتسدلا ةمكحـملا تاصاصتخاو

،ةيروتسدلا ةمكحـملا ةلجمو تايرشن دادعإ ىلع فارشإلا –
،اهعيزوت ىلع رهسلاو

.فيشرألاو ةيروتسدلا ةمكحـملل يقئاثولا ديصّرلا رييست –

ثلاثلا عرفلا

 لاصتالا تاينقتو تامولعملا ةمظنأ ةيريدم

تاينقتو تامولعملا ةـمـظـنأ ةــيرـــيدـــم فـّلـــكــت:٨١ ةّداملا
ةيتامولعملا ةمظنألا ىلع فارشإلاب ،صوصخلا ىلع لاصتالا

ةزهجأو لكايه فرصت تحت ةعوضوملا لاصتالا تاينقتو
.ةيروتسدلا ةمكحـملا

عبارلا عرفلا

دراوملا ةرادإ ةيريدم

،صوـصـخلا ىلــع دراوملا ةرادإ ةيريدــم فـّلــكــت:٩١ ةّداملا
لئاسولا اذكو ،ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا رييستب
رهسلاو ،ةيروتسدلا ةمكحـملا حلاصمو لكايه ريسل ةمزاللا

.اهلامعتسا نسح ىلع

سماخلا عرفلا

طبضلا ةنامأ ةحلصم

،صوصخلا ىلع طبضلا ةـناــمأ ةحلصم ىلوتت:٠2 ةّداملا
: يتأي ام

 ،تالاحإلاو تاراطخإلا ليجست –

تاطلسلا ىلإ تاغيلبتلاو تاراعشإلا غيلبت ىلع رهسلا –
،ةيروتسدلا مدعب عفدلاب ةينعملا فارطألاو

ةيباختنالا تاعزانملا لاجم يف نوعطلا ليجستو مالتسا –
.اهنأشب ةرداصلا تارارقلاب نيينعملا غيلبتو

ثلاثلا مسقلا

فئاظولا فينصتو لكايهلل يلخادلا ميظنتلا

اذـــه يـف اــهـيـلـع صوـصـنملا تاــيرــيدـــملا مــضــت:١2 ةّداملا
.ةيعرف تايريدم موـسرـملا

.تاسارد ءاسؤر اهماهم ءادأ يف لكايهلا دعاسي نأ نكمي
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ءاسؤرو تاساردلا يريدم ددعو تايريدملا ميظنت ددحي
ةيروتسدلا ةمكحـملا سيئر نم رّرقم بجومب تاساردلا

ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رشني
.ةيبعشلا

،ناويدلا سيئرو ،ماعلا نيمألا نم لك فئاظو:22 ةّداملا
نيفلكملاو،نيريدملاو ،تاساردلا يريدمو ،ماعلا ريدملاو
،تاساردلا ءاسؤرو ،نيريدملا باونو ،صيخلتلاو تاساردلاب
موسرم بجومب اهيف نييعتلا متيو .ةلودلا يف ايلع فئاظو
.ةيروتسدلا ةمكحـملا سيئر حارتقا ىلع ءانب يسائر

صوصنملا اـيــلـعـلا فــئاـظوــلا فيـنـصـت دّدــحـي:٣2 ةّداملا
.صاخ صن بجومب ،اهتابترم عفدو ،هالعأ22 ةداملا يف اهيلع

ثلاثلا لصفلا
ةـيــلاـم ماكحأ

ةيرشبلا لئاسولاب ةيروتسدلا ةمكحـملا دوزت:٤2 ةّداملا
.ةيلاملاو ةيداملاو

تاريدقت ةيروتسدلا ةمكحـملا سيئر دّدحي:52 ةّداملا
تاداـمـتـعالاـبو نيمدـخـتسملا دادـعـتـب ةـقـّلـعـتملا تاــجاــيــتــحالا
ةمكحـملا لكايهو حلاصمل نسحلا ريسلا اهبلطتي يتلا ةيلاملا
.ةيروتسدلا

عورـشـم ةــيروـتسدــلا ةــمـكـحـــملا ســيئر غّلـبــي:٦2 ةّداملا
بـســح ،ةموكحلا سيئر ىلإ وأ لّوألا ريزولا ىلإ ةينازيملا
.ةينعملا ةنسلل ةلودلا ةينازيم يف هجاردإل ،ةلاحلا

ةيروتسدلا ةمكحـملا ةينازيم رييست عضخي:72 ةّداملا
.ةيمومعلا ةبساحـملا دعاوق ىلإ

ةـمـكـحـــملا لـمــعـل ةمزالــلا تاداــمـتـعالا لـجـســت:٨2 ةّداملا
.ةلودلل ةماعلا ةينازيملا يف ةــيروـتـسدـلا

فرصب رمآلا وه ةيروتسدلا ةمكحـملا سيئر:٩2 ةّداملا
ىلإ وأ ماعلا نيمألا ىلإ هءاضمإ ضّوفي نأ نكميو ،ةينازيملا
ةمكحـملا يف يبساحـملاو يلاملا رييستلاب ّفلكي فظوم يأ
.ةيروتسدلا

عبارلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

ماكحأل ةيروتسدلا ةمكحـملا ومدختسم عضخي:٠٣ ةّداملا
72٤1 ماــع ةـيناـثــلا ىداـمــج91 يـف خرؤــملا3٠–6٠ مــقر رــمألا
يساسألا نوناقلا نّمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا
.ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا

1٠2–61 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ ىغلت:١٣ ةّداملا
61٠2 ةنس ويلوي61قفاوملا73٤1 ماع لاوش11 يف خرؤملا

.يروتسدلا سلجملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب قّلعتملاو
ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :2٣ ةّداملا

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل
سرام8 قفاوملا3٤٤1 ماــع ناــبـعـش٥يـف رـــئازـــجلاــب رّرــح

.22٠2 ةنس
نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماع نابعش7 يفخرؤم٤٩-22 مقر يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام٠١ قفاوملا

.ةموكحلا يف وضع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم7-19 ةداملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب–

يف خرؤملا182-12 مقر يـساــئرلا موــسرــملا ىضـتـقـمــبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

.لقنلا ريزو ،ياكب ىسيع ّديسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةّداملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:2 ةّداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع ناـبــعـش7 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

نوـبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٤١ ماع نابعش7 يفخرؤم5٩-22 مقر يسائر موسرم
ريزو فيلــكـت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام٠١ قفاوملا
.ةباينلاب لقنلا ريزو ماهمبةيمومعلا لاغشألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم7-19 ةداملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب–

يف خرؤملا182-12 مـقر يـساـئرــلا موـسرــملا ىــضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةـنـس وـيـلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خرؤــملا٤9-22 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
نمضتملاو22٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع نابعش7
،لقنلا ريزو ماهم ءاهنإ

: يتأي ام مسري

لاغشألا ريزو ،يرصان لامك دّيسلا فلكي: ىلوألا ةّداملا
.ةباينلاب لقنلا ريزو ماهمب ،ةيمومعلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:2 ةّداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٠1 قـفاوــملا3٤٤1 ماــع ناـبـعش7 يف رــئازـــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

نوـبت ديجملا دبع
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قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع بجر٨2 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
يريدم ماـهــم ءاـهــنإ نـمـضـتي ،22٠2 ةنـس سراــم لوأ

.سرادم
––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر82 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
نيديسلاو نيتديسلاماهمىهنت ،22٠2ةنسسرام لوأقفاوملا
: ةيتآلا سرادملل نيريدم مهتفصب  ،مهؤامسأ ةيتآلا

مولعلا ةددعتملا ةسردملل ةريدم ،دــمحأ اباب ةيروست–
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،نارمعلاو ةيرامعملا ةسدنهلل

،ةحالفلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل اريدم ،يفيلخ رضخل–
،هبلط ىلع ءانب

ةددعتملا ةينطولا ةسردملل اريدم ،خيش نب يراوه–
،هبلط ىلع ءانب ،نارهوب تاينقتلا

.ةرطيبلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل ةريدم ،يسيع ميرم–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش7 يفخرؤــم  يسائر موــسرـــم
عماج ديمع نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام٠١
.رئازجلا

––––––––––––
3٤٤1 ماع نابعش7 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

نومأملا دـمحـم ديسلا نـّيعي ،22٠2 ةـنـس سراـــم٠1 قفاوملا
.رئازجلا عماجل اديمع ،ينسحلا يمساقلا

–––––––––––★–––––––––––
قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع بجر٨2 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم

شتفملا نييعت نـمـضـتي ،22٠2 ةنـس سراــم لوأ
.مجانملاو ةقاطلا ةرازول ماعلا

––––––––––––
3٤٤1 ماعبجر82 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب

،يلادوب دـمحـم ديسلانــّيعي ،22٠2 ةـنس سراــم لوأ قــفاوــملا
.مجانملاو ةقاطلا ةرازول اماع اشتفم

–––––––––––★–––––––––––
قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع بجر٨2 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم

ةرــــيدــــم نــييــعــت نـمـــضـــتـي ،22٠2 ةــنـس سراــــم لوأ
ةــيراــمـعـملا ةــسدـنــهـلل موــلــعــلا ةددـــعتملا ةـــسردــمـــلا

.نارــمـعـلاو
––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر82 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
لامأ ةنيهك ةديسلانــّيعت ،22٠2 ةـنس سراــم لوأ قــفاوــملا

ةيرامعملا ةسدنهلل مولعلا ةددعتملا ةسردملل ةريدم ،رايج
.نارمعلاو

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع بجر٨2 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،22٠2 ةنس سرام لوأ
.نارهوب تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر82 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،نيمأ كلاملا دبع ديسلانـّيعي ،22٠2 ةـنس سراـم لوأ قفاوـمـلا

.نارهوب تاينقتلا ةددعتملا ةينطولا ةسردملل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع بجر٨2 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
شتفملا نييعت نـمـضـتي ،22٠2 ةنـس سراــم لوأ
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ماعلا

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر82 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،حابرلوب يلع ديسلا نـّيعي ،22٠2 ةـنس سراــم لوأ قــفاوــملا

.ةيمومعلا لاغشألا ةرازول اماع اشتفم

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع بجر٨2 يفخّرؤــم يساــئر موــسرــم
شـتـفـملا نييـعـت نـمــضـــتـي ،22٠2 ةنـس سراــم لوأ
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ماعلا

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر82 يـف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،نادور ميهاربإ ديسلا نيعي ،22٠2 ةـنس سراــم لوأ قــفاوــملا

.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول اماع اشتفم

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماــع بــجر72 يـف ناــخرؤــم ناــيذــيـفـنت ناــموــسرــم
ءاــهنإ نانـمــضـتــي ،22٠2 ةـنـس رــيارــبف٨2 قــفاوــملا

.نيتيالو يف ةيلحملا ةرادإلل نيتريدم ماهم

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
ةديرف ةديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــفاوــملا

،ةدكيكس ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل ةريدم اهتفصب ،يوادمل
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

–––––––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
ةـبـيتر ةدـــيـسلا ماـــهم ىهـنـت ،22٠2 ةــنـس رــيارــبـف82 قــفاوــملا

،تسغنمات ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل ةريدم اهتفصب ،ةتشم نب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

ةـّيدرفميسارم
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قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
شتفم ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
.جيريرعوب جرب ةيالو يف ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––––

3٤٤1 ماــعبــجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
لـصـيف ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس رـيارـــبـف82 قــــفاوــملا

ةــيالويـف ةـماــعــلا ةــيـشـتـفـملاـــب اــشـتـفــم هــتـفـصــب ،دــــمــحـــم نـــب
.هبلط ىلع ءانب ،جيريرعوب جرب

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماــع بــجر72 يـف ناــخرؤــم ناــيذــيـفـنت ناــموــسرــم
ءاهنإ نانـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2 قفاوملا

يـف نيـترــئاد يـسـيـئر ىدـــل نيـماـــع نيـبـتاــك ماــهـــم
.نيتيالو

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
ربوتكأ62 نم ءادتبا ىهنت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــفاوــملا

اماع ابتاك هتفصب ،فيض دـمـحم ديسلا ماهم ،12٠2 ةنس
ببسب ،ةليم ةيالو يف شيرح ءاضيبلا نيع ةرئاد سيئر ىدل
.ةافولا

–––––––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
ةميرك ةديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــفاوــملا

يف ةيقاوربلا ةرئاد سيئر ىدل ةماع ةبتاك اهتفصب ،يزيزع
.ةيدملا ةيالو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر٨2 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
شتفم ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس سرام لوأ
.اقباس– ةقاطلا ةرازوب

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر82 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
دـمحـم ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس سرام لوأ قــــفاوــملا

ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– ةقاطلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،يلادوب
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر٨2 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
بئان ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس سرام لوأ

.ةديعس ةعماجب ريدم

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر82 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
كلاملا دبع ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس سرام لوأقفاوملا
روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان هتفصب ،نيمأ
يلاعلا نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا

.ىرخأ ةفيظوبهـفيلكتل ،ةديعس ةعماجب جردتلا دعب اميف

قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر2١ يـفخرؤــم يذـيـفنـت موــسرــم
ريدمماــهمءاـهــنإنمضتي ،22٠2ةنسرياربف٣١
.ناسملت ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

––––––––––––
قفاوملا3٤٤1 ماع بجر21 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،قالعوب نيدلا زع ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،22٠2 ةنس رياربف31
.ناسملت ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم هتفصب

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

ةسيئر ماــهــم ءاــهــنإ نـــمـضتـــي ،22٠2 ةــنـس رـــيارـــبـــف٨2
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاسارد

––––––––––––
3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب

حابص ةديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــــفاوــملا
بلصلا تاعانص مسقب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،ةقيقرب
نارـيـطـلاو نـفـسلا ءاــنبو ةــنادــعــلاو ةـيـكـيناـــكـيملاو نـيدــعـتلاو
،اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ةينورتكلإلاو ةيئاـبرـهـكلاو
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

ريدم ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
.ةريوبلا ةيالو يف ةراجتلا

––––––––––––
3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موسرــم بــجوـــمب

نسحأ ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قفاوملا
هفيلكتل ،ةريوبلا ةيالو يف ةراجتلل اريدم هتفصب ،كيرفإ
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

بئان ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
.لاصتالا ةرازوب ريدم

––––––––––––
3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب

ناوضر ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــــفاوــملا
،لاصتالا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب ،حيبذ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر٨2 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

ريدم ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس سرام لوأ
.اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب تاسارد

––––––––––––
3٤٤1 ماعبجر82 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب

،حابرلوب يلع ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2ةنسسراملوأقفاوملا
– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب تاساردلل اريدم هتفصب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس
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٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفناخرؤــم نايذــيـفـنت ناموــسرــم
ءاهنإ نانـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2 قفاوملا

ةــيـموــمـعلا لاــغـشألا ةرازوــب رـــيدـــم يتبــئاــن ماــهــم
.اقباس– لقنلاو

––––––––––––
3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب

ةديعس ةديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــــفاوــملا
لاغشألا ةرازوب طيطختلل ريدم ةبئان اهتفصب ،تاشونفتوب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– لقنلاو ةيمومعلا

–––––––––––––––––
3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب

ةديشر ةديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــــفاوــملا
ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب نيوكتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةرامع
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– لقنلاو

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

نيريدم ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
.تايالولا ضعب يف ةيمومعلا لاغشألل

––––––––––––
قفاوملا3٤٤1 ماعبجر72يف خّرؤــم يذيفنتموسرمبجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس رياربف82
: ةيتآلا تايالولا يف ةيمومعلا لاغشألل نيريدم مهتفصب

،لجيج ةيالو يف ،شومك قازرلا دبع–
،ةدكيكس ةيالو يف ،ناذو رهاطلا–
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةزابيت ةيالو يف ،يغزعوب دـمحـم–

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٣٤٤١ ماع نابعش7 يفخرؤــم يذيفنت موــسرـــم

سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،22٠2 ةنس سرام٠١
.لقنلا ريزو ناويد

––––––––––––
3٤٤1 ماع نابعش7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

لاــمـج دـــيــــســلا ماــــهــم ىــــهـنـت ،22٠2 ةـنـس سراـــم٠1 قفاوملا
.لقنلا ريزو ناويدل اسيئر هتفصب ،مــجر نــب

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

ريدم ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
تاــساردــلاو تاــموــلــعملا ةــمـظــنأو تاــيــئاــصــحإلا
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب ةيفارشتسالا
.ةيديصلا

––––––––––––
3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب

دـمحما ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــــفاوــملا
تامولعملا ةمظنأو تايئاصحإلل اريدم هتفصب ،يروفيت
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب ةيفارشتسالا تاساردلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيديصلا

قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر٨2 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
فلكم ماهم ءاهنإ نـمـضتـي ،22٠2 ةنس سرام لوأ
يرـحـبـلا دـيصلا ةرازوـب صيـخــلــتــلاو تاساردــلاــب
.ةيديصلا تاجتنملاو

––––––––––––
3٤٤1 ماعبجر82 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب

ميهاربإ ديسلا ماهم ىهنت ،22٠2 ةـنس سرام لوأ قــــفاوــملا
ديصلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،نادور
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يف خرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

ةرادإلا ةريدم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
.ةدكيكس ةيالو يف ةيلحملا

––––––––––––
3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب

،ةتشم نب ةبيتر ةديسلانـّيعت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قفاوملا
.ةدكيكس ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل ةريدم

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

رـــــيدـــــم نييـــــعـــــت نـمـضتـي ،22٠2 ةـــنس رـــيارـــبــــف٨2
.ةلشنخب دهاجملل يوهجلا فحتملا

––––––––––––
3٤٤1 ماــعبـــجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب

،يصفح يناجت دمحأ ديسلانـّـيعي ،22٠2ةنس رياربف82قفاوملا
.ةلشنخب دهاجملل يوهجلا فحتملل اريدم

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

دهعملا ريدم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
ةصاخلا كالسألل صصخــتملا نــيوــكـــتـــلـــل ينـــطوـــلا
.تسغنماتب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب

––––––––––––
3٤٤1 ماــعبــجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب

،ساروب رديوق ديسلا  نـّيعي ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــــفاوــملا
ةصاخلا كالسألل صصختملا نيوكتلل ينطولا دهعملل اريدم
.تسغنماتب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم

ةيبرتلا ريدم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
.ةلشنخ ةيالو يف

––––––––––––
3٤٤1 ماــعبــجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب

،ةلابردوب ريشب ديسلا  نــّيعي ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــــفاوــملا
.ةلشنخ ةيالو يف ةيبرتلل اريدم
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قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
ةــفــلــكــم نيـيــعت نـمـــضـتــي ،22٠2 ةــنـس رـــيارــبــف٨2
.لاصتالا ةرازوــب صيـخـلـتلاوتاــساردـــلاــب

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
،ةعولصوب ةليضف ةديسلاّنيعت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قفاوملا

.لاصتالا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
ةرازوب شتفم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
.لاصتالا

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
،حـيـبذ ناوــضر ديسـلا نّيعي ،22٠2 ةـنس رياربف82 قفاوملا

.لاصتالا ةرازوب اشتفم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
ةــفــــلـــكـــم نــييـــعـت نـمــــضـتـــي ،22٠2 ةـنـــس رــيارـبــف٨2
.لقنلا ةرازوب صيخلتلاوتاساردــلاـب

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
،تاشونفتوب ةديعس ةديسلا  ّنيعت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قفاوملا

.لقنلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
ريدم ةبئان نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
.لقنلا ةرازوب

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
،ةرامع ةديشر ةديسلا ّنيعت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قفاوملا

.لقنلا ةرازوبنيوكتلل ريدم ةبئان

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
دراوملا ةريدم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
.ناسملت ةيالو يف ةيئاملا

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
،يرهاط ةميسن ةديسلا ّنيعت ،22٠2 ةـنس رياربف82 قفاوملا

.ناسملت ةيالو يف ةيئاملا دراوملل ةريدم

قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفةخرؤــم ةيذــيـفـنت ميـسارــم
تايلك ءادمع نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
.تاعماجب

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
،بارعا نب دـمحـم ديسلا  ّنيعي ،22٠2 ةـنس رياربف82 قفاوملا

 .2 فيطس ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
،شكورب ميركلا دبع ديسلاّنيعي ،22٠2 ةـنس رياربف82 قفاوملا

 .ةديعس ةعماجب مولعلا ةيلكل اديمع

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
،ةلابج دمـحـم ديسلا  نّيعي ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــــفاوــملا

.ركسعم ةعماجب ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
فـــلـــكــم نـيـيعــت نــمـــضـتــــي ،22٠2 ةــنس رــــيارــبــف٨2
ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب صيخلــتـلاو تاـساردلاـب
.ةيفيرلا

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
،يروفيت دمحـما ديسلانـّيعي ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــــفاوــملا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
ماعلا ريدملا نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2
.ةعينملل ةديدجلا ةنيدملا ةئيــهل

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
،تاديعس هلـلا دبع ديسلا  ّنيعي ،22٠2 ةـنس رياربف82 قـفاوملا

.ةعينملل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل اماع اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع بــجر72 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
ةراجتلا ريدم نييعت نـمـضتـي ،22٠2 ةنس رياربف٨2

.ةملاق ةيالو يف

––––––––––––

3٤٤1 ماعبجر72 يـف خّرؤــم يذيفنت موــسرــم بــجوـــمب
،كيرفإ نسحأ ديسلا  نّيعي ،22٠2 ةـنس رياربف82 قــــفاوملا

.ةملاق ةيالو يف ةراجتلل اريدم
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ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

رــيارـبـف٠١ قــفاوملا٣٤٤١ ماــع بـــجر٩ يـفخرؤــم رارــق
ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس

.لئاسولاو ةيلاملل ماعلا
–––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
يف خّرؤملا182-12 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمب –

نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٠1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤1٠2 ةـــنس سرام21 قـــــفاوملا٥3٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج٠1
ةـــــيلخادلا ةرازوـــــل ةــــيزـــكرـــــملا ةرادإلا مــــــــيظنت نــــــــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةنس رــبـــمسيد22 قـــفاوملا٠٤٤1 ماـــع يــناثلا عــيبر٤1
ةيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزو تاـــيحالص ددـــحي يذـــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

يذلا12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يـف خّرؤـــــملا يـــسائرلا موــــسرمــلا ىلــــع عالــــطالا دــــعــبو –
22٠2 ةنس يفناج31 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىداــمـج٠1
اماع اريدم ،يدياعلا بيكش نايفس دّيسلا نييعت نمضتملاو
ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيــلــخادــلا ةرازوــب لــئاسوــلاو ةــيــلاــمــلــل
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام رّرــقـي
،يدياعلا بيكش نايفس دـــيسلا ىلإ ضّوــــفي: ىلوألا ةداــملا

هتايحالص دودــــح يف ءاـضمإلا ،لئاسولاو ةيلاملل ماعلا ريدملا
،ةــينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو مساب
ةصاخلا رماوألا كلذ يف امب ،تاررقـــــــملاو قـــــئاثوـلا عيمج ىلـع
ةقفاوملا تاركذمو ،تادامتعالا ضيوفتو ليوحتلاو عفدلاب
فيراصملاب ةصاخلا تابثإلا قئاثوو فرصلا رماوأ ىلع
 .تارارقلا ءانثتساب ،ديرفتلا تاررقمو

ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداـملا
.ّةيـبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف٠1 قفاوـملا3٤٤1 ماــع بــجر9 يـف رــئازــجلاــب رّرـــح
.22٠2 ةنس

دوجلب لامك

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

قفاوملا٣٤٤١ ماعبجر٨ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارــق
كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي،22٠2 ةنسرياربف٩
قـــفاوـــمـــلا١٣٤١ ماـــع ةــــــجـــحــلا يذ٦١ يـفخرؤـمــلا
بصانم دادعت ددحي يذلا٠١٠2 ةنس ربمفون22
ناوـعألاـب صاخلا دـقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا
وأ ةـــــناـــــيصلا وأ ظــــــفحلا تاــــــطاشن يف نيلــــــماــــــعــــــلا
ةـيرـيدـمـلـل ةـيـجراخلا حـلاصملا ناوـنـعــب ،تاــمدخلا
.تاباغلل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا  ّنإ

،ةيلاملا ريزوو
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو
يف خرؤملا8٠3-7٠ مقر يسائرلا موـــسرــملا ىضـتــقــمب–

يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك ددحي
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يف خّرؤــــملا182-12 مـــقر يـــسائرلا موــــسرــملا ىــــضــتقــمبو–
نمضتملاو12٠2ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خّرؤـــملا٤٥-٥9 مـــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقــمـبو–
ددحي يذلا٥991 ةنسرياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

 ،ةيلاملا ريزو تايحالص
يــف خرؤـــملا391-٤1 مـــقر يذيــفـنتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمـبو–

ددـــــــحي يذــــــلا٤1٠2 ةـــــنس وـــــيلوي3 قـــــفاوملا٥3٤1 ماــــــع ناـــضمر٥
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤمــلا821-٠2 مـــقر يذيــفـنــتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
ددـــــحي يذــــلا٠2٠2 ةــــنس وــــيام12 قــــــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ناــــضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص
يــــف خرؤـــملا كرـــتـــشملا يرازوـــلا رارـــقــلا ىضــتــــقمــبو–

يذلا٠1٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا13٤1 ماع ةجحلا يذ61
صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي
،تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
،لدعملا ،تاباغلل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ناونعب

:يتأي ام نورّرقي
عيزوت لودج ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي:ىلوألا ةداملا

تاباغلل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملل ةيلاملا بصانملا
ةجحلا يذ61 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاب قحلملا

،هالعأ روكذملاو٠1٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا13٤1 ماع
: يتأي امك

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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لماعةيالولا
نم ينهم
ىوتسملا

لوألا

لماع
نم ينهم
ىوتسملا

لوألا

لماع
نم ينهم
ىوتسملا

لوألا

نوع
نم ةمدخ

ىوتسملا
لوألا

نوع
نم ةمدخ

ىوتسملا
لوألا

لماع
نم ينهم
ىوتسملا

لوألا

نوع
نم ةمدخ

ىوتسملا
لوألا

دادعتلا

يئزجلا تيقوتلاب لماكلا تيقوتلابيئزجلا تيقوتلاب لماكلا تيقوتلاب

ةدملا ةددحم دوقع ةدملا ةددحم ريغ دوقع

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

قئاس
نم ةرايس
ىوتسملا

لوألا

قئاس
نم ةرايس
ىوتسملا

لوألا

قئاس
نم ةرايس
ىوتسملا

يناثلا

قئاس
نم ةرايس
ىوتسملا

يناثلا

لماع
نم ينهم
ىوتسملا

ثلاثلا

نوع
نم ةياقو
ىوتسملا

لوألا

نوع
نم ةياقو
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يناثلا

لماع
نم ينهم
ىوتسملا

يناثلا

لماع
نم ينهم
ىوتسملا

يناثلا
سراحسراحسراح

راردأ

فلشلا

طاوغألا

يقاوبلا مأ

ةنتاب

ةياجب

ةركسب

راشب

ةديلبلا

ةريوبلا

تسغنمات

ةسبت

ناسملت

ترايت

وزو يزيت

رئازجلا

ةفلجلا

لجيج

فيطس

ةديعس

ةدكيكس

يديس

سابعلب

ةبانع
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لماعةيالولا
نم ينهم
ىوتسملا

لوألا

لماع
نم ينهم
ىوتسملا

لوألا

لماع
نم ينهم
ىوتسملا

لوألا

نوع
نم ةمدخ

ىوتسملا
لوألا

نوع
نم ةمدخ

ىوتسملا
لوألا

لماع
نم ينهم
ىوتسملا

لوألا

نوع
نم ةمدخ

ىوتسملا
لوألا

دادعتلا

يئزجلا تيقوتلاب لماكلا تيقوتلابيئزجلا تيقوتلاب لماكلا تيقوتلاب

ةدملا ةددحم دوقع ةدملا ةددحم ريغ دوقع

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

قئاس
نم ةرايس
ىوتسملا

لوألا

قئاس
نم ةرايس
ىوتسملا

لوألا

قئاس
نم ةرايس
ىوتسملا

يناثلا

قئاس
نم ةرايس
ىوتسملا

يناثلا

لماع
نم ينهم
ىوتسملا

ثلاثلا

نوع
نم ةياقو
ىوتسملا

لوألا

نوع
نم ةياقو
ىوتسملا

يناثلا

لماع
نم ينهم
ىوتسملا

يناثلا

لماع
نم ينهم
ىوتسملا

يناثلا
سراحسراحسراح

ةملاق

ةنيطنسق

ةيدملا

مناغتسم

ةليسملا

ركسعم

ةلقرو

نارهو

ضيبلا

يزيليإ

جيريرعرب جرب

سادرموب

فراطلا

فودنت

تليسمسيت

يداولا

ةلشنخ

سارهأ قوس

ةزابيت

ةليم

ىلفدلا نيع

ةماعنلا

تنشومت نيع

ةيادرغ

نازيلغ

عومجملا
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ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
زكرملا فينصت ددحي،١2٠2 ةــــنس ربمسيد٦١قفاوملا
لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطولا

.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو
`````````````````````````

،لوألا ريزولا  ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

بـــجر22 يـف خرؤــملا17-٥8 مـــقر موــسرــملا ىضــتـقمـب–
زكرملا ءاشنإ نمضتملاو٥891 ةنس ليربأ31 قفاوملا٥٠٤1 ماع
لدعملا ،لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطولا

،ممتملاو

يف خرؤملا7٠3-7٠ مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
يف ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،هنم31 ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا

يف خرؤملا٥72-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يــف خّرؤــــملا182-12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
12٠2 ةـــنـــس وـــيــــلوـــــي7 قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــــــع ةدــــعـــــــقــلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـف خرؤـــملا٤٥-٥9 مـــقر يذيـــفنتلا موـــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
ددــــحي يذـــلا٥991 ةــنس رـــياربف٥1 قــــفاوملا٥1٤1 ماع ناــضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٠31-8٠ مــقر يذيفنتلا موسرـملا ىضــتـقــمبو–
8٠٠2 ةــنس وــياــم3 قـــفاوملا92٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر72
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

يف خرؤملا131-8٠ مــــقر يذيفنتلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا981-8٠ مــــقر يذيفنتلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72
،ممتملاو لدعملا ،نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا693-11 مــــقر يذيفنتلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

يف خرؤملا3٤٤-11 مــــقر يذيفنتلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
نمضتملاو11٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا33٤1 ماع رفص لوأ
كالـــسأل نيـمـتنــملا نيــفــظوــملاــب صاــخـلا يــساـــسألا نوـــناـــقــلا

،ثحبلا معد يمدختسم

يف خرؤملا392-21 مــــقر يذيفنتلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2
اهميظنتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ةكرتشملا حلاصملا ماهم
،اهريسو

يف خرؤملا77-31 مــــقر يذيفنتلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
ددحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا391-٤1 مــــقر يذيفنتلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

نابعش12 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضـــتــــقــــــمـبو–
ميظنتلا ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع
ةمواقم ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطولا زكرملل يلخادلا
،لزالزلا

: يتأي ام نورّرقي

موـــــسرملا نـــم31 ةداــملا ماـــكحأل اـــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا7٠3-7٠ مقر يــسائرلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92
ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطولا زكرملا فينصت ديدحت
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو لزالزلا ةمواقم

يف قــــــبطملا ثــــحبلل ينطولا زـــــــكرملا فنصي:2 ةداملا
.”1“ مسقلا ،”أ“ فنصلا يف لزالزلا ةمواقم ةسدنه

ةعباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:٣ ةداملا
لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطولا زكرملل
: يتآلا لودجلل اقبط ،بصانملا هذهب قاحتلالا طورشو

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو

ينه ظيفحلا دبع دمـحم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رـــياربف9قــفاوملا3٤٤1 ماـــعبـــجر8 يف رـــئازجلاب رّرــــح
.22٠2 ةنس
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فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلاايلعلابصانملا
يمـّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش

ةقيرط
نييعتلا

موسرم

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

٠٠21

٠27

٠27

23٤

23٤

-

ىلع ”ب“ مسق ثحب ذاتسأ -
ثالــث تبــثـــي ،مسرـــم ،لـــقألا
ةــــيــــمدــــقألا نـــــم تاوـــــنس )3(
،فظوم ةفصب

”ب“ مسق رضاـــــحــــــم ذاــــــتسأ -
تبـــــثـــــي ،مسرـــــم ،لـــــقألا ىلع
نـــــــــــــم تاوـــــــــــــنس )3( ثالـــــــــــــث
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

ثحـــبـــلـــل يسيـــئر فرصتـــم -
،ةلداعم ةبتر وأ ،لقألا ىلع
نم تاونس )٥( سمخ تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا
نــــــــــم ثحـــــــــــبـــــــــــلا فرصتـــــــــــم -

وأ لوألا وأ يناثلا ىوتسملا
رشع تبــثــي ،ةــلداــعــم ةـــبـــتر
ةـــــــمدخلا نــــــــم تاوــــــــنس )٠1(
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ىلع ”ب“ مسق ثحب ذاتسأ -
 ،مسرم ،لقألا
”ب“ مسق رضاـــــحــــــم ذاــــــتسأ -

،مسرم ،لقألا ىلع

،لــقألا ىلع ثحـــبـــلاـــب قـــحـــلـــم -
ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا
،لـــــقألا ىلع ثحـــــب سدـــــنـــــهــــــم -

ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا
،ثحبلا معدل يسيئر سدنهم -

مالـــعإلاـــب يسيـــئر فـــلـــكــــم وأ
ىلع ،يجوـلوـنــكــتــلاو يمــلــعــلا
نم )2( نيتنس تبثي ،لقألا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

ريدملا

دعاسملا ريدملا

ماعلا نيمألا

مسق ريدم
ثحبلا

مسق سيئر
ينقت

زكرملا
ينطولا

ثحبلل
قبطملا

يف
ةسدنه
ةمواقم
لزالزلا

أ

أ

أ

أ

أ

1

1

1

1

1

م

َم

َم

1 - م

1 - م

ةسسؤـملا
ةيمومعلا
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)عبات( لودجلا

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلاايلعلابصانملا
يمـّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش

ةقيرط
نييعتلا

نم رارق
ريزولا

نم رارق
ريزولا

ررقم
نم
ريدم

زكرملا

23٤

23٤

23٤

وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم -
فــلــكــم وأ ةسدــنــهــلا قــحــلـــم
يمــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــلا مالــــــــــــــعإلاـــــــــــــــب
ىوتسملا نم يجولونكتلاو
عبس تبثي ،لوألا وأ يناثلا
ةــــــــــمدخلا نــــــــــم تاوــــــــــنس )7(
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

،لــقألا ىلع ثحـــبـــلاـــب قـــحـــلـــم -
ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا
ىلع ”ب“ مسق دعاسم ذاتسأ -

نم )2( نيتنس تبثي ،لقألا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا
،لـــــقألا ىلع ثحـــــب سدـــــنـــــهــــــم -

ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا
ثحبلا معدل يسيئر سدنهم -

مالـــعإلاـــب يسيـــئر فـــلـــكــــم وأ
ىلع يجوــلوــنــكــتــلاو يمــلـــعـــلا
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،لقألا

ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس
،ةفصلا هذهب

وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم -
فــلــكـــم وأ ةسدـــنـــهـــلا قـــحـــلـــم
يجولونكتلاو يملعلا مالعإلاب
لوألا وأ يناثلا ىوتسملا نم
عبس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ
ةــــــــــــمدخلا نــــــــــــم تاوــــــــــــنس )7(
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

ثحــــبــــلــــل يسيــــئر فرصتـــــم -
،ةــلداــعـــم ةـــبـــتر وأ ،لـــقألا ىلع
ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا
نــــــــــــم ثحــــــــــــبــــــــــــلا فرصتــــــــــــم -

وأ لوألا وأ يناثلا ىوتسملا
)7( عبس تبثي ،ةلداعم ةبتر

ةـيـلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس
.ةفصلا هذهب

مسق سيئر
)عبات( ينقت

ةحلصملا سيئر
ةكرتشملا

ثحبلل

ةحلصم سيئر
زكرملل ةيرادإ

زكرملا
ينطولا

ثحبلل
قبطملا

يف
ةسدنه
ةمواقم
لزالزلا

)عبات(

أ

أ

أ

1

1

1

1 - م

1 - م

1 - م

ةسسؤـملا
ةيمومعلا
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)عبات( لودجلا

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلاايلعلابصانملا
يمـّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش

ةقيرط
نييعتلا

ررقم
نم
ريدم

زكرملا

9٥2

،لقألا ىلع ثحبلاب قحلم -
)3( ثالـــــــث تبـــــــثـــــــي ،مسرـــــــم

ةفصب ةيمدقألا نم تاونس
،فظوم

،لــــقألا ىلع ثحــــب سدــــنــــهــــم -
)3( ثالـــــــث تبـــــــثـــــــي ،مسرـــــــم

ةفصب ةيمدقألا نم تاونس
،فظوم

مــــــعدــــــل يسيــــــئر سدــــــنــــــهـــــــم -
يسيــئر فـــلـــكـــم وأ ثحـــبـــلا

يمــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــلا مالــــــــــــــعإلاـــــــــــــــب
،لـــقألا ىلع يجوـــلوـــنـــكـــتـــلاو
)3( ثالـــــــث تبـــــــثـــــــي ،مسرـــــــم

ةفصب ةيمدقألا نم تاونس
،فظوم

ثحـــبـــلـــل يسيـــئر فرصتـــم -
ةـــبـــتر وأ مسرــــم ،لــــقألا ىلع
)3( ثالــــث تبــــثــــي ،ةــــلداـــــعـــــم

ةفصب ةيمدقألا نم تاونس
،فظوم

وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم -
فــلــكــم وأ ةسدــنــهــلا قــحــلـــم
يمــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــلا مالــــــــــــــعإلاـــــــــــــــب
ىوتسملا نم يجولونكتلاو
عبرأ تبثي ،لوألا وأ يناثلا
هذهب ةمدخلا نم تاونس )٤(
،ةفصلا

نــــــــــم ثحـــــــــــبـــــــــــلا فرصتـــــــــــم -
وأ ،لوألا وأ يناثلا ىوتسملا

)٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم ةبتر
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
.ةفصلا هذهب

ةحلصم سيئر
ينقتلا مسقلل

زكرملا
ينطولا

ثحبلل
قبطملا

يف
ةسدنه
ةمواقم
لزالزلا

)عبات(

2 - م1أ

ةسسؤـملا
ةيمومعلا
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)عبات( لودجلا

فينصتلا

ىوتسملامسقلافنصلاايلعلابصانملا
يمـّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

بصانملاب قاحتلالا طورش

ةقيرط
نييعتلا

نم ررقم
ريدم

زكرملا

نم ررقم
ريدم

زكرملا

نم ررقم
ريدم

زكرملا

9٥2

9٥2

9٥2

،لقألا ىلع ثحبلاب قحلم -
)3( ثالـــــــث تبـــــــثـــــــي ،مسرـــــــم

ةفصب ةيمدقألا نم تاونس
.فظوم

مــــــعدــــــل يسيــــــئر سدــــــنــــــهـــــــم -
يسيــئر فـــلـــكـــم وأ ثحـــبـــلا

يمــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــلا مالــــــــــــــعإلاـــــــــــــــب
،لــقألا ىلع ،يجوــلوــنــكـــتـــلاو
،ةــــلداــــعــــم ةــــبــــتر وأ ،مسرـــــم
نم تاونس )3( ثالث تبثي
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم -
فــلــكــم وأ ةسدــنــهــلا قــحــلـــم
يمــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــلا مالــــــــــــــعإلاـــــــــــــــب
ىوتسملا نم يجولونكتلاو
ةـــــبـــــتر وأ ،لوألا وأ يناــــــثــــــلا

)٤( عــــبرأ تبـــــثـــــي ،ةـــــلداـــــعـــــم
هذــــهــــب ةــــمدخلا نــــم تاوـــــنس

.ةفصلا

ثحـــبـــلـــل يسيـــئر فرصتـــم -
ةبتر وأ ،مسرم ،لقألا ىلع
)3( ثالــــث تبــــثــــي ،ةــــلداـــــعـــــم

ةفصب ةيمدقألا نم تاونس
،فظوم

نــــــــــم ثحـــــــــــبـــــــــــلا فرصتـــــــــــم -
وأ ،لوألا وأ يناثلا ىوتسملا

)٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم ةبتر
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
.ةفصلا هذهب

ةقرف لوؤسم
ثحب

عرف سيئر
ةحلصملل
ةكرتشملا

ثحبلل

بتكم سيئر
يلخادلا نمألا

زكرملا
ينطولا

ثحبلل
قبطملا

يف
ةسدنه
ةمواقم
لزالزلا

)عبات(

أ

أ

أ

1

1

1

2 - م

2 - م

2 - م

ةسسؤـملا
ةيمومعلا
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يف خرؤملا٥٠-8٠ مــقر يذـيـفـنتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،باـّجحلاو

يف خرؤملا682-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمتبس71 قفاوملا92٤1 ماع ناضمر71
كالسألا ىلإ نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا
،ةحالفلاب  ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

يف خرؤملا163-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا92٤1 ماع ةدعقلا يذ٠1
كالسألا ىلإ نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا
،ةيئاملا دراوملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

يف خّرؤملا88-61 مقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
61٠2 ةنـــــسسرام لوأ قــــفاوـملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
،ممتملاو لدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددــــحي يذلا

يف خرؤملا991-٠2 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىــضـتـقــمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنـــس وـــيلوي٥2 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ٤
ناجللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاب
٤ ةداملا اميسال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

،هنم

يف خرؤملا٥٠٤-٠2 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىــضـتـقــمبو –
٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1
،ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

22٤1 ماع يناثلا عيبر71 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ةيواستم ناجل ءاشنإ نمضتملاو1٠٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا
،ةيئاملا دراوملا ةرازو يفظوم كالسأب ةصصختملا ءاضعألا
،لدعملا

: يتأي ام رّرقي

ةــــيواستم ةـــيرادإ ناـــجل )٤( عـــبرأ أـــــــشنت: ىلوألا ةداملا
ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخم ءاضعألا
: يتأي امك ،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا

ربخملاو ةيئاملا دراوملا يسدنهم كالسأ : ىلوألا ةنجللا *
نيفرصتملاو ،ةعارزلاو ءاصحإلاو يلآلا مالعإلاو ةنايصلاو
يدعاسمو ،ةمجارتلا - نيمجرتملاو نيفرصتملا يدعاسمو
.تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولاو ،يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا

،باـــّـتــكــلاو ةرادإلا يــقـحــلــم كالسأ : ةــيـناـثــلا ةــنــجـلـلا *
نيينقتلاو ،يلآلا مالعإلا يف نيينقتلاو ،نييرادإلا نيبساحملاو

.ةيئاملا دراوملا يف

،باــّتكلاو ،يلآلا مالعإلا يف نيينقتلا كالسأ: ةثلاثلا ةنجللا*
.ةرادإلا ناوعأو ،نييرادإلا نيبساحملاو

لامعلاو ،ةرادإلا ناوعأو ،بّاتكلا كالسأ : ةعبارلا ةنجللا *
.باّجحلاو تارايسلا يقئاسو ،نيينهملا

نولــغـشـي نــيذــلا نوــفـظوــملا يــمـتـنـي نأ بـجـي:٤ ةداملا
تاـيـحالصل ةـقـفاوـم اـهـماـهــم نوــكــت بتر ىلإ اــيــلــع بصاــنــم
.ةينعملا لكايهلا

ةّيروهمجلل ّةيـمــسّرلا ةدــــيرـجـلايــف رارـــــقلا اذــه رشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع ىـــلوألا ىداـــمــج11 يـف رــــئازــــجلاــب رّرـــح
.12٠2 ةــــنسربمســـيد61

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

نكسلا ريزو
ةنيدملاو نارمعلاو

يبيرعلب قراط دمـحم

يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو

ربمتبس5١ قفاوملا٣٤٤١ ماع رفص٨ يـفخّرؤـــم رارق
ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس

ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا
.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول

`````````````````````````

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزو ّنإ

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

يف خرؤـملا182-12 مـقر يساــئرـلا موسرـملا ىضتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠991 ةنس سرام72 قفاوملا٠1٤1 ماع ناضمر لوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11
كالــسألل نيـمـتنملا نيـفـظوــملاــب صاــخلا يساسألا نوــناــقـلا
لدـــعـمــلا ،ةـيــموــمــعـلا تارادإلاو تاــســسؤــملا يــف ةــكرـتـشـمــــلا

،مــمـتـملاو
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ناجللا
ةرادإلا ولثممنيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

بترلا

ةنجللا

ىلوألا

ةنجللا

2

ةنجللا

٣

ةنجللا

٤

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ةلود سدنهم ،يسيئر سدنهم ،نيسدنهملا سيئر–
،ةــناــيـصــلاو رــبـخـملايـفو ،ةــيــئاـــملا دراوـملايـف
،ةعارزلا يفو ءاصحإلا يفو ،يلآلا مالعإلا يفو

فرصتمو ،يسيئر فرصتمو ،راشتسم فرصتم–
،فرصتمو للحم

نيمأ يقئاثوو ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو سيئر–
تاـظوـفـحــم نيمأ يقــئاــثوو ،يسيــئر تاــظوــفــحــم
،تاظوفحم نيمأ يقئاثوو ،للحم

نامجرتلا -مجرتملاو ،ةمجارتلا - نيمجرتملا سيئر–
،صصــخـــتملاناـــمــجرتـلا - مـــــجرـــتــملاو ،يـســيـــئرــلا

،نامجرتلا مجرتملاو
،يلآلا مالعإلا يف يناثلا ىوتسملا نم سدنهم دعاسم–
لوألا ىوتسملا نم سدنهم دعاسمو فرصتم دعاسم

.يلآلا مالعإلا يف

،ةرادإلل قحلمو ،ةرادإلل يسيئر قحلم–
،يلآلا مالعإلا يفو ،ةيئاملا دراوملا يفٍماس ينقت –
،يسيئر يرادإ بساحم–
.يسيئر ةيريدم بتاك–

،يلآلا مالعإلا يفٍماس ينقت–
،ةيريدم بتاك–
،يرادإبساحم–
.ةرادإ نوعو ،يسيئر ةرادإ نوع–

،تانايبلا ظفح نوعو ،بتاك–
،بتكم نوع–
فنصلا نم ينهم لماعو ،فنصلا جراخ ينهم لماع–

،لوألا
،يناثلا فنصلاو لوألا فنصلا نم ةرايس قئاس–
.يسيئر بجاح–

ناــجـل ءاــشــنإ نـــمـضـتـملاو1٠٠2 ةــنـسويلوي9 قــفاوـملا22٤1 ماع يناثلا عيبر71 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :2 ةداملا
.لدعملا ،ةيئاملا دراوملا ةرازو يفظوم كالسأب ةصــتـخــم ءاضعألا ةيواستم

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

.12٠2 ةنسربمتبس٥1 قفاوملا3٤٤1 ماــعرفص8 يف رــئازـــجلاــب رّرــح

ينسح ميرك
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ناجللا
ةرادإلا ولثممنيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

بترلا

ةنجللا

ىلوألا

ةنجللا

2

ةنجللا

٣

ةنجللا

٤

كارش يبرعلا
نيدلا رون

 ةفيعلا
حاتف

رامعوب
ةبيسح

ىليل يوابرق
 دـمحـم
ةنيمي

ةيزاف يسيمخ

 لامأ رونلا دبع
ةنيمأ ياطق

 لابحلوب
ةجيدخ

بيلحلوب
ةمطاف
 هلـلا دبع
ةحيتف

دارم شابعوب

ةيفلاخم
ضاير

يــماج
ةديهج

 كربم
دازرهش

ريشب يقيدص
ةفلاخوب

ةيموس
زرحم شيرد

ءامسأ مهالوم
 ينيزر
ناهمسإ
لامك لاحك

 ينامثع
ديعس

 رمعأ نب
ةمير

دـمحـم نابيش

فولخم
ةميرك

ينوباش
ةميعن ماهلإ

ينامثع
ةميسن

 نيلمجوب
نيدلا رصن

ريذن ةماح
ةرضخ لدعوب

نامحرلا دبع نب
ةدنيل

ريهز جيجح
ديعلا يديمق

مهديس
دـمحـم

موجرعل
زيزعلا دبع

ةليضف تافات

ويسيع
فيرش

يريتسوم
فيطللا دبع

بتال
ديمحلا دبع

ةيدان حاوك
 ينونقاول

ديجم
ةديرف ينول

يضايعلب
ديعسلا

فسوي يزاوهل
دوعسملا

تانيرق

ةفلخ نب
ىفطصم

 يجاب
ةزياف

ةليمج مركأ

ةلود سدنهم ،يسيئر سدنهم ،نيسدنهملا سيئر–
،ةــناـيـصــلاو رــبـخملايـفو ،ةـيــئاــملا دراوــملايـف
،ةعارزلا يفو ،ءاصحإلا يفو ،يلآلا مالعإلا يفو

فرصتم ،يسيئر فرصتم ،راشتسم فرصتم–
،فرصتمو ،للحم

نيمأ يقئاثوو ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو سيئر–
تاـظوـفـحـم نيمأ يقـئاـثوو ،يسيـئر تاــظوــفــحــم
،تاظوفحم نيمأ يقئاثوو،لـلحم

نامجرتلا -مجرتملا ،ةمجارتلا - نيمجرتملا سيئر–
،صصخـــتملا ناـــمـــجرـــتـــلا - مــــجرــــتملا ،يسيــــئرــــلا
،نامجرتلا مجرتملا

،يلآلا مالعإلا يف يناثلا ىوتسملا نم سدنهم دعاسم–
ىوــتسملا نــم سدــنــهــم دـــعاسمو ،فرصتـــم دـــعاسم

.يلآلا مالعإلا يف لوألا

،ةرادإ قحلم ،ةرادإلل يسيئر قحلم–
،يلآلا مالعإلايفو ،ةيئاملا دراوملا يفٍماس ينقت –
،يسيئر يرادإ بساحم–
.يسيئر ةيريدم بتاك–

،يلآلا مالعإلا يف ماس ينقت–
،ةيريدم بتاك–
،يرادإ يساحم–
.ةرادإ نوع ،يسيئر ةرادإ نوع–

،تانايبلا ظفح نوعو ،بتاك–
،بتكم نوع–
فنصلا نم ينهم لماع ،فنصلا جراخ ينهم لماع–

،لوألا
،يناثلا فنصلاو لوألا فنصلا نم ةرايس قئاس–
.يسيئر بجاح–

ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحي ،١2٠2 ةنسربمسيد٨ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣ يـفخّرؤـــم رارق
.يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا

`````````````````````````

ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحت ،12٠2 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج3 يف خرؤم رارق بجومب
: يتأي امك ،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا

.ةيرشبلا دراوملا نيمثت ريدم ةبئان ،ةميرك فولخم ةديسلا ءاضعألا ةيواستملا ناجللا سأرت
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ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ةنس رياربف٨ قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر7 يفخّرؤم رارق
١٤٤١ ماع مرحم٩ يفخرؤملا رارقلا ممتي ،22٠2
ميظنتلا ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا
ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلل يلخادلا
.ءارجألا لامعلل

`````````````````````````

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ
ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–

ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

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

يف خرؤــملا7٠-29 مقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
2991 ةـنـس رياـنـي٤ قــفاوــملا21٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج82
يعامتجالا نامضلا قيدانصل ينوـناــقلا عضولا نـمـضـتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يعامتجالا نامضلل يلاملاو يرادإلا ميظنتلاو

يف خرؤملا٤2٤-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7991 ةنس ربمفون11 قفاوملا81٤1 ماع بجر٠1

ةيئالولا ةلاكولافانصألا

قحلملا“
ةيئالولا تالاكولا فينصت

لوألا فنصلا

يناثلا فنصلا

ثلاثلا فنصلا

31-38 مقر نوناقلا نم سماخلا بابلل ةيقيبطتلا طورشلا
لمعلا ثداوحب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 يف خرؤملا

،ممتملاو لدعملا ،ةينهملا ضارمألاو
يف خرؤملا96-٥٠ مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىـضـتــقـمبو–

ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا٥2٤1 ماع ةجحلا يذ72
،يعامتجالا نامضلا تائيهل ةيعامتجالاو ةيحصلا لامعألا لاكشأ

يف خرؤملا٤21-8٠ مقر يذيفنـتلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ٥1 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

قفاوملا1٤٤1 ماع مرحم9 يف خرؤملا رارقلا ىـضـتقــمبو–
قودنصلل يلخادلا ميظنتلا ددحي يذلا91٠2 ةنس ربمتبس9
،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا

: يتأي ام رّرقي

رارقلاب قفرملا قحلملا رارقلا اذه ممتي: ىلوألا ةداملا
91٠2 ةنس ربمتبس9 قفاوملا1٤٤1 ماع مرحم9 يف خرؤملا
تانيمأتلل ينطولا قودنصلل يلخادلا ميظنتلا ددحي يذلا
.رارقلا اذهب قحلملل اقبط ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

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

رياربف8 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةفرش فسوي

)رييغت نودب(

)رييغت نودب(

)ةيادرغ ىتح رييغت نودب(

نوميميت

راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ

سابع ينب

حلاص نإ

مازق نإ

ترقوت

تناج

ريغملا

''ةعينملا
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رــيارـبــف٨ قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــع بـــجر7 يـفخّرؤـــم رارق
ةـجــحلا يذ٩ يـفخرؤــملا رارــقــلا مــمـتـي ،22٠2 ةـنـس
نــمضتملاو7٩٩١ ةنـس لــيرــبأ٦١ قــفاوــملا7١٤١ ماــع
.دعاقتلل ينطولا قودنصلل يلخادلا ميظنتلا

`````````````````````````

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

يف خرؤملا182-12 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدقعلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خرؤـملا7٠-29 مــقر يذيـفـنتـلا موــسرــملا ىــضـتقــمبو–
2991 ةـنـس رــياــني٤ قــفاوــملا21٤1 ماــع ةـيــناـثــلا ىداـمــج82
يعاـمـتـجالا نامضلا قيدانصل ينوناقلا عضولا نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يعامتجالا نامضلل يلاملاو يرادإلا ميظنتلاو

تايالولا
ةيمستلاددعلا

يميلقإلا صاصتخالا

ةيلحملا تالاكولا

قحلملا“

يميلقإلا اهصاصتخاو ةيلحملا تالاكولا ددع

)نازيلغ ىتح رييغت نودب(

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

نوميميت

راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ

سابع ينب

حلاص نإ

مازق نإ

ترقوت

تناج

ريغملا

ةعينملا

نوميميت ةيالو

راتخم يجاب جرب ةيالو

لالج دالوأ ةيالو

سابع ينب ةيالو

 حلاص نإ ةيالو

مازق نإ ةيالو

ترقوت ةيالو

تناج ةيالو

ريغملا ةيالو

ةعينملا ةيالو

يف خرؤملا٤21-8٠ مقر يذيــفـنتلا موـسرـملا ىضــتـقــمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ٥1 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

قفاوملا71٤1 ماع ةجحلا يذ9 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
قودنصلل يلخادلا ميظنتلا نمضتملاو7991 ةنس ليربأ61
،ممتملاو لدعملا ،دعاقتلل ينطولا

: يتأي ام رّرقي

رارقلاب قفرملا قحلملا رارقلا اذه ممتي: ىلوألا ةداملا
7991 ةنس ليربأ61 قفاوملا71٤1 ماع ةجحلا يذ9 يف خرؤملا

اقبط ،دعاقتلل ينطولا قودنصلل يلخادلا ميظنتلا نمضتملاو
.رارقلا اذهب قحلملل

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

رياربف8 قفاوملا3٤٤1 ماع بجر7 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

ةفرش فسوي

نوميميت

راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ

سابع ينب

حلاص نإ

مازق نإ

ترقوت

تناج

ريغملا

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

قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىداـــمـج٣١ يفخّرؤــم ررــقـم
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،22٠2 ةنس يفناج٦١
.لئاسولا ةرادإ ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعاـــمـــتــــجالاو يداصتــــقالا ينــــطوــــلا سلــــجملا سيــــئر ّنإ
،يئيبلاو

يف خّرؤـملا73–12 مــقر يــساــئرـــلا موـــسرــملا ىـضـتـقــمب–
1202 ةنس يفناج6 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج22
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت نمضتملاو
،هريسو يئيبلاو

يف خّرؤملا17–12 مقر يـساـــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
نمضتملاو1202 ةنس رياربف61 قفاوملا2441 ماع بجر4
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت
،يئيبلاو يعامتجالاو

ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نمضتملاو22٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا3٤٤1ماع
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر

ناضمر12 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
دّيسلا نييعت نمضتملاو1202 ةنس ويام3 قفاوملا2441 ماع
ينطولا سلجملاب لئاسولا ةرادإل اريدم ،ةباغوب ظيفحلا دبع
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا
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،ةباغوب ظيفحلا دبع دّيسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ،ءاضمإلا ،لئاسولا ةرادإ ريدم
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر
.تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

ةّيـــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف ررــقمـلا اذــه رــشـني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماع ةيـناـثــلا ىداــمــج31 يـف رــئازـــجلاــب رّرـــح
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يداصتقالا ينطولا سلجملا
يئيبلاو يعامتجالاو

قفاوملا٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىداـــمـج٣١ يفخّرؤــم ررــقـم
ىلإ ءاضمإلا ضيوـفـت نمضتي ،22٠2 ةنس يفناج٦١
.ماعلا نيمألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعاـــمـــتــــجالاو يداصتــــقالا ينــــطوــــلا سلــــجملا سيــــئر ّنإ
،يئيبلاو

يف خّرؤــملا73-12 مـــقر يـساــئرـــلا موــسرـــملاىــضـتـقمـب –
12٠2 ةــنــس يـفــناــج6 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـــج22
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت نمضتملاو
 ،هريسو يئيبلاو

يف خّرؤملا17-12 مــقر يــساـــئرـلا موـــسرــملا ىضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف61 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٤
يداصتقالا ينطولا سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا حلاصملا ميظنت
،يئيبلاو يعامتجالاو

ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضـتـقــمبو –
نييــعـت نمضتملاو22٠2 ةـنـس يـفــناــج6 قــفاوــملا3٤٤1 ماـــع
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا سيئر

لاّوش٠1 يف خّرؤملا يــساـــئرـلا موـــسرــملاىلععالطالا دعبو –
نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس ويام22 قفاوملا2٤٤1 ماع
ينطولا سلجملاب اماع انيمأ ،يرفعج نيــمألا دــمحــم ديسلا
،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا
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،يرــــفــعج نــيمألا دمــحـم ديسلا ىلإ ضّوفي : ىلوألا ةداملا
سيــــئر مساــــب ،هــــتاــــيــــحالص دودــــح يف ،ءاضمإلا ،ماـــــعـــــلا نيمألا
عيمج ىلعيئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا
.تاررقملاو قئاثولا

ةّيـــمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف ررــقمـلا اذــه رــشـني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماع ةيـناـثــلا ىداــمــج31 يـف رــئازـــجلاــب رّرـــح
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