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ةّيميظنتميسارم

ىدل بدتــنـــملا ريزولا ىلإ دنسي،٠2٠2 ةنس ويلوــي٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ82 يف خّرؤم٦8١–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.......................بابشلا ليغشت معدل ةـــيـــنـــطولا ةلاـــــكولا ىلع ةــــياـــصولا ةــطـــلـــس ،ةرـــغـــصملا تاســــسؤـــملاب فلــــكملا لوألا رــــيزولا

ةّيدرفميسارم

سيئر ىدل راشتسم نييــــــعت نـــــمضتي ،٠2٠2 ةـــنس وــــــيلوي٦١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ٤2 يف خّرؤـــــــم يـــــسائر موـــــسرم
....................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيوعمجلا ةكرحلاب فلكم ،ةيروهمجلا

ةسردملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ١2 يف خّرؤـــــــم يـــــسائر موـــــسرم
.................................................................................................................................................................................ةرادإلل ةينطولا

ةيئاضقلا نوؤشلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤2 يف خّرؤــم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب ةينوناقلاو

ةيشتفملا يف ةثعب ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي2١ قفاوملا١٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ٠2 يف خّرؤـــــــم يـــــسائر موـــــسرم
.................................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

.................نيتعماجل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا١٤٤١ ماــــــع لاّوش8 يف ناخّرؤم نايـــــسائر ناموـــــسرم

.....يرلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نــمضتي ،٠2٠2 ةــنس وينوي٤١ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش22 يف خّرؤـــم يـسائر موـــسرم

ينطولا نماضتلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نــمضتي ،٠2٠2 ةــنس وـــيام١٣ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش8 يف خّرؤـــم يـسائر موـــسرم
.................................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو

عم تاقالعلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نــمضتي ،٠2٠2 ةــنس وـــيام١٣ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش8 يف خّرؤـــم يـسائر موـــسرم
.................................................................................................................................................................................................ناملربلا

ةسردملل ماعلا ريدملا نييــــــعت نـــــمضتي ،٠2٠2 ةــــــنس وــــيلوـــي٣١ قــــــفاوملا١٤٤١ ماـع ةدعقلا يذ١2 يف خّرؤـــم يـسائر موـــسرم
.................................................................................................................................................................................ةرادإلل ةينطولا

.................................ةيلاملا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نــمضتي ،٠2٠2 ةــنس ويام١٣ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوش8 يف خّرؤـــم يـسائر موـــسرم

.....ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نــمضتي ،٠2٠2 ةــنس ويام١٣ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوش8 يف خّرؤـــم يـسائر موـــسرم

.................نيتعماجل نيريدم نييعت نانمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا١٤٤١ ماــــــع لاّوش8 يف ناخّرؤم نايـــــسائر ناموـــــسرم

.................نيتعماجل نيريدم نييعت نانمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا١٤٤١ ماــــــع لاّوش22 يف ناخّرؤم نايـــــسائر ناموـــــسرم

نماضتلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي2١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤم يسائر موـسرم
.................................................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

..ةيئاملا دراوملا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نــمضتي ،٠2٠2 ةــنس وينوي٤١ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش22 يف خّرؤـــم يـسائر موـــسرم

ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نــمضتي ،٠2٠2 ةــنس وـــيام١٣ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش8 يف خّرؤـــم يـسائر موـــسرم
.................................................................................................................................................................................يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

يرحبلا ديصلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نــمضتي ،٠2٠2 ةــنس وـــيام١٣ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاوــــش8 يف خّرؤـــم يـسائر موـــسرم
.................................................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو

ةينوناقلا تاساردلا ريدم ماهم ءاهنإ نــمضتي ،٠2٠2 ةــنس وـــيام١٣ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش8 يف خّرؤـــم يذيفنت موـــسرم
.................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب نواعتلاو

ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماـــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،٠2٠2 ةـــــــنس وينوي٤١ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش22 يف خّرؤـــم يذيفنت موـــسرم
.................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ايجوغاديبلل

دراوملاو يرحبلا ديصلا رــــيدم ماـــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،٠2٠2 ةـــــــنس وــــــيام١٣ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش8 يف خّرؤـــم يذيفنت موـــسرم
.................................................................................................................................................................نارهو ةيالو يف ةيديصلا

ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ١٤٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا دـــــــيدجت نــــــــمضتي ،٠2٠2 ةــــنس وـــــيلوي7 قــــــفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ5١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجم سيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ5١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.............................ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل اسيئر هتفصب ،ينطولا

ةــــــــيرـــــكسعلا ةـــــــمكحملا ســــــــــيئر بادتنا ديدجت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ5١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................................................................................................ةيناثلا ةيركسعلا ةــــــــيحانلا / نارـــــــــهوب

/ ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملا ةسائر فالختسا ءاهنانمضتي،0202ةنس ويلوي41 قفاوملا1441ماعةدعقلا يذ22 يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................................................ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا

ةيلاملا ةرازو

..ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا سيئر ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق

.................كرامجلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق

.......ةينطولا كالمألل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق

.................بئارضلل ةماعلا ةريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق

.................ةنيزخلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق

.................ةينازيملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق

.................ةبساحملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق

ةيداصتقالا تاقالعلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق
......................................................................................................................................................................ةيجراخلا ةيلاملاو

......تاسايسلاو ريدقتلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق

.......ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق

.................ةيرشبلا دراوملا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق

ةينازيملا تايلمع ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق
.......................................................................................................................................................................ةيدعاقلا تآشنملاو

.................لئاسولاو ةنايصلا ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق

ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق
.................................................................................................................................................................بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب

ةيلاملاو لئاسولاةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق
.................................................................................................................................................ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب

ةيــــلاــــملاو لئاــــــسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق
.................................................................................................................................................ةبساحملل ةــماـــعلا ةـــيرـــيدـــملاب

ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق
.................................................................................................................................................................ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب

صاخلا قودنصلا ريدم ىلإ ءاـضمإلا ضيوــفـت نـمـضـتـي،٠2٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارـق
.................................................................................................................................................ةمألل ايلعلا تاراطإلا دعاقت تاشاعمب

١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٢
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ةعانصلا ةرازو

طالبب ةقلعتملا ةينفلا ةحئاللا دامتعا نمضتي ،٠2٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماـــــــع ناـــــــضمر7 يف خّرؤــــــــــم كرــــــــتشم يرازو رارـــــــــــق
............................................................................................................................يلخادلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا

طالبب ةقلعتملا ةينفلا ةحئاللا دامتعا نمضتي ،٠2٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر7 يف خّرؤمكرتشم يرازورارق
.................................................................................................................................يجراخلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا

ةراجتلا ةرازو
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..........................................................ةراجتلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٩١٠2

0441 ماـــع بــــجر72 يف خّرؤـــــملا رارــــقلا ءاــــغلإ نــــمضتي ،0202 ةــــنس وــينوي22 قـــفاوملا1441 ماــــع لاّوـــش03 يف خّرؤـــم رارـــق
ةياهن خيرات نايب ةيمازلإل ةعضاخلا ةدروتسملا تاجوتنملا ظفحل ايندلا ةدــملا ددـــحي يذلا9102 ةــنس لـــيربأ3 قـــفاوملا
......................................................................................................................................................................................كالهتسالا

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو
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8 يف خّرؤـــملا٩٣-٠2 مــــقر يــــسائرلا موـــسرــــملا ىـــــضـــتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
.مّمتملا ،ةلودللل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

: يتأي ام مسري

اراــــشتسم ،ناــــضمرب هـــيزن دـــّـيسلا نّيـــــعي: ىلوألا ةداملا
ةيلاجلاو ةيوعمجلا ةكرحلاب افلكم ،ةّيروهمجلا سيئر ىدل
.جراخلاب ةينطولا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦١ قـــــــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــع ةدعــــقلا يذ٤2 يف رئازــــــــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع

١٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ٤٢ يفخّرؤـــــــم يـــــسائر موـــــسرم
نييــــــعت نـــــمــضتي ،٠٢٠٢ ةـــنـــس وــــــيـــلوـــي٦١ قــــــــفاوــــملا

ةكرـــــــحلاب فلكم ،ةّيروـــهمجلا ســــــيئر ىدل راشـــــتسم
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيوعمجلا

––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئرّ نإ

،هنم2-2٩و٦-١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

٩2 يف خّرؤملا7٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس يفناج52 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص

ةّيميظنتميسارم
ماع ةدعقلا يذ٨٢ يفخّرؤم٦٨١–٠٢ مقر يذيفنتموسرم

ريزولا ىلإ دنسي،٠٢٠٢ ةنس ويلوــي٠٢ قفاوملا١٤٤١
تاســــسؤـــملاب فلــــكملا لوألا رــــيزولا ىدل بدتــنـــملا
ةـــيـــنـــطولا ةلاـــــكولا ىلع ةــــياـــصولا ةــطـــلـــس ،ةرـــغـــصملا
.بابشلا ليغشت معدل

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

٣٤١و٤–٩٩ ناــــــتداـــمـلا امـــــيـــس ال ،روـــــتـــــــــسدلا ىلع ءاــــنــــب –
هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٤٣2–٦٩  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلـــعـــتملاو٦٩٩١ ةنــــس وـــيلوي2 قــــفاوـــملا7١٤١ ماــــع رـــفــــص٦١
،مّمتملاو لّدعملا ،بابشلا ليغشت معدب

يف خّرؤملا٠7٣–٩١ مقر يسائرلا موــسرمـلا ىضـــتــــقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يـــسائرلا موــــسرــمـلا ىضـــتقمبو –
٠2٠2 ةنــس وــــيـــنوــــي٣2 قـــفاوــــملا١٤٤١ ماــــع ةدـــعــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٦٩2–٦٩ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٦٩٩١ ةنس ربمتــــبس8 قــــفاوـــملا7١٤١ ماــــع يـــناـــثلا عـــــيبر٤2
بابشلا ليغـــشت معدل ةيــــنـــــــطولا ةلاكولا ءاـــشـــنإ نمــــضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

يف خّرؤملا٠١١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
دنسي يذلا٠2٠2 ةنـــــس ويام5 قـــــفاوـــــملا١٤٤١ ماع ناــــضمر2١
داصتقاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا تاــسسؤملا ريزوىلإ
ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةفرعملا
،بابشلا

: يتأي ام مسري

ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس دنست : ىلوألا ةّداملا
ريزولا ىدل بدتنملا رـيزولا ىلإ بابـــــشلا ليغـــــشت معدل
.ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا لوألا

٠١١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرــمـلا ماــــكحأ ىغلت:٢ ةّداملا
٠2٠2 ةنس ويام5 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر2١ يف خّرؤملا
ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريزو ىلإ دنسي يذلا

معدل ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةفرعملا داصتقاو
.بابشلا ليغشت

ةّيمـــــسّرلا ةدــــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رشـــــنـــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٠2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ82 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ةّيدرف ميسارم
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١٣ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش٨ يفخّرؤـــم يـسائر موـــسرم
ماــــعلا نيـــمألا ماـــهم ءاـــهنإ نــمـــــــضـــتي ،٠٢٠٢ ةــنــــس وـــــــياـــــم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازول

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع لاّوـــش8 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
حبار دــّيـــــســلا ماــــهم ىـــهـنــت ،٠2٠2 ةـــنـس وـــيام١٣ قــــــفاوـملا

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،يدمح
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةأرملا اياضقو

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش٨ يفخّرؤـــم يـسائر موـــسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نــمضتي ،٠٢٠٢ ةــنس وـــيام١٣
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازول

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع لاّوـــش8 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
نيساي دــّيـــــســلا ماــــهم ىـــهـنــت ،٠2٠2 ةـــنـــس وـــيام١٣ قــــــفاوـملا

،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،يدامح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ ماـــع ةدعـــــقلا يذ١٢ يفخّرؤــــــــم يــــسائر موــــــــسرم
نييــــــعت نـــــمضتي ،٠٢٠٢ ةــــــنس وــــيلوـــي٣١ قــــــفاوملا
.ةرادإلل ةينطولا ةسردملل ماعلا ريدملا

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع ةدعقلا يذ١2 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،ةدوهزم كيلملا دبع دــّيـســلا ّنيعي ،٠2٠2 ةنـس ويلوي٣١ قـفاوـملا

.ةرادإلل ةينطولا ةسردملل اماع اريدم
–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوش٨ يفخّرؤـــم يـسائر موـــسرم
ماعلا نيــمألا نيــــيعت نــمــــضتي ،٠٢٠٢ ةــنــــس وــــيام١٣
.ةيلاملا ةرازول

––––––––––––

١٤٤١ ماـــــع لاّوـــش8 يف خّرؤــــــــم يـــــــــسائر موــــسرـــم بــــــــجومب
لاــمج مـــيهاربإ دــّيــــســلا نيـــعي ،٠2٠2 ةـــنـس وــــيام١٣ قــــــفاوـملا

.ةيلاملا ةرازول اماع انيمأ ،يلاسك
–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــش٨ يفخّرؤـــــــم يـــــسائر موـــسرم
ماعلا نيمألا نييعت نــمضتي ،٠٢٠٢ ةــنـــس وـــياــــم١٣
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع لاّوــــش8 يف خّرؤــــــــم يــــــسائر موـــــــسرم بـــــــــجومب
قـــيدص رـــكبوب دــّيــــســلا ّنيـــعي ،٠2٠2 ةـــنـس وــــيام١٣ قــــــفاوـملا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول اماع انيمأ ،ةزعوب

١٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ١٢ يفخّرؤـــــــم يـــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمــضـــتي ،٠٢٠٢ ةنــــس ويــــلوي٣١ قفاوملا
.ةرادإلل ةينطولا ةسردملل ماعلا ريدملا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

قحلا دبع دــّيــســلا ماهم ىــهـنــت ،٠2٠2 ةنـس ويـلوي٣١ قــفاوـملا
.ةرادإلل ةينطولا ةسردملل اماع اريدم هتفصب ،يحياس

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤٢ يفخّرؤــم يسائر موسرم

ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي٦١
.لدعلا ةرازوب ةينوناقلاو ةيئاضقلا نوؤشلل

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ظيفحلا دبع دــّيســلا ماهم ىــهـنــت ،٠2٠2 ةنـس ويــلوـي٦١ قـفاوملا
ةينوناقلاو ةيئاضقلا نوؤشلل اماع اريدم هتـــفـــصب ،ريرج
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،لدعلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––
١٤٤١ ماــــــع ةدــــــعقلا يذ٠٢ يفخّرؤـــــــم يـــــسائر موـــــسرم

ماهم ءاهنإ نمـــــضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي٢١ قـــــــفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ةثعب ريدم

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ريهز دــّيــســلا ماهــــم ىــهــــنــت ،٠2٠2 ةنـس ويـــــلوـــي2١ قــــــفاوــــملا
ةيلاــملل ةماــــعلا ةيـــشتــــفملا يف ةثـــعـــبل ارـــيدــــم هتـــفـــصب ،حاطش
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––
١٤٤١ ماــــــع لاّوـــــــش٨ يف ناخّرؤم نايـــــــسائر ناــموـــــسرم

ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويام١٣ قفاوملا
.نيتعماجل نيريدم

––––––––––––
قــفاوـملا١٤٤١ ماع لاّوش8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

هتفصب ،طيرش حبار دــّيــســلا ماـــهم ىــهــــنــت ،٠2٠2 ةنـــــس ويام١٣
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،٣ رئازجلا ةعماجل  اريدم

––––––––––––––––––
١٤٤١ ماــــــع لاّوش8 يف خّرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

دــيعس دــّيـــــســلا ماـــهم ىـــــهـــنــت ،٠2٠2 ةـــنـــــس وــــيام١٣ قـــــفاوــــــــملا
.ةسبت ةعماجل اريدم هتفصب ،ةركف

–––––––––––★–––––––––––
٤١ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش٢٢ يفخّرؤـــــــم يــــسائر موـــسرم

ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نــمضتي ،٠٢٠٢ ةــنس وينوي
.يرلل ايلعلا ةينطولا

––––––––––––
١٤٤١ ماــــع لاّوـــش22 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــــسرم بــــجومب

ىفطصم دــّيـســلا ماهم ىـــهـــــنــت ،٠2٠2 ةـنـــــس ويـــنوي٤١ قفاوـملا
،يرلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل اريدم هتفصب ،يبوهيم لامك
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل



١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٢
7م٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠٢

قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش٨ يفخّرؤـــم يـسائر موـــسرم
ماعلا نيمألا نييعت نــمضتي ،٠٢٠٢ ةــنس وـــيام١٣
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع لاّوـــش8 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،يدامح نيساي دّيسلا نّيعي ،٠2٠2 ةـــنـس وـــيام١٣ قــــــفاوـملا
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول اماع انيمأ

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاوــــش٨ يفخّرؤـــم يـسائر موـــسرم
ماعلا نيمألا نييعت نــمضتي ،٠٢٠٢ ةــنس وـــيام١٣
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع لاّوـــش8 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،ةنيرق نب دـمـحم دـّيسلا نّيـعي ،٠2٠2 ةنـس وـيام١٣ قــفاوملا
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول اماع انيمأ

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش٨ يفخّرؤـــم يذيفنت موـــسرم
رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٠٢٠٢ ةــنس وـــياــــــم١٣
ةيـبرـتـلا ةرازوـب نواـعـتـلاو ةـيـنوـناـقـلا تاساردـلا
.ةينطولا

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع لاّوـــش8 يف خّرؤــــم يذيفنت موـــسرم بــــجومب
ركبوب دّيسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةـــنـس وـــيام١٣ قــــــفاوـملا

نواعتلاو ةينوناقلا تاساردلل اريدم هتفصب ،ةزعوب قيدص
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

٤١ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش٢٢ يفخّرؤـــم يذيفنت موـــسرم
شــــتــــفم ماـــــهــم ءاــــــهــنإ نـــــمــــضـــتي ،٠٢٠٢ ةـــــــنــــس ويـــــــــنوي
يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملاب
.يملعلا ثحبلاو

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع لاّوــــش22 يف خّرؤـم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
،يركش يلع دــــّيسلا ماـــهم ىــــهنت ،٠2٠2 ةــــنـس وينوي٤١ قــــفاوـملا

ميلعتلا ةرازوب ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

–––––––––––★–––––––––––

١٣ قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش٨ يفخّرؤـــم يذيفنت موـــسرم
ديصلا رــــيدم ماـــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،٠٢٠٢ ةـــــــنس وــــــيام
.نارهو ةيالو يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع لاّوــــش8 يف خّرؤـــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
دــــــمـحم دـّـيسلا ماــــــــــهم ىــــهـــــنت ،٠2٠2 ةــــنـس وـــيام١٣ قــــفاوـملا

ةيديــصلا دراوــــملاو يرــــحبلا ديـــصلل ارـــيدم هتفـــــصب ،ةنيرق نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نارهو ةيالو يف

١٤٤١ ماــــــع لاّوش٨ يف ناخّرؤم نايـــــسائر ناموـــــسرم
نييعت نانـمـــضـــتي ،٠٢٠٢ ةنــــس وـــياـــم١٣ قــــفاوــــملا

.نيتعماجل نيريدم
––––––––––––

١٤٤١ ماــــــع لاّوــــش8 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
،ةزيعموب ديعس دّيسلا نّيعي ،٠2٠2 ةنـس ويام١٣ قــــفاوـملا

.2رئازجلا ةعماجل اريدم

––––––––––––––––––

١٤٤١ ماــــع لاّوـــش8 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
اريدم ،طيرش حبار ّديسلا ّنيعي ،٠2٠2 ةنـس ويام١٣ قــفاوـملا

.لصاوتملا نيوكتلا ةعماجل

–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ ماــــــع لاّوش٢٢ يف ناخّرؤم نايـــــسائر ناموـــــسرم
نييـــعت نانـــمـــضـــتي ،٠٢٠٢ ةنــــس ويـــنوي٤١ قــــفاوـــملا

.نيتعماجل نيريدم

––––––––––––

١٤٤١ ماع لاّوش22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،يركش يلع ّديسلا ّنيعي ،٠2٠2 ةنـس وينوي٤١ قــفاوـملا

.فلشلا ةعماجل

––––––––––––––––––

١٤٤١ ماـــــع لاّوــــش22 يف خّرؤـــــــم يــــــسائر موــــسرم بجومب
،ةعالدوب رامع ّديـسلا ّنيعي ،٠2٠2 ةنــــــس ويـــنوي٤١ قــــــفاوـــــملا

.ةسبت ةعماجل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠٢ يفخّرؤم يسائر موـسرم
ماعلا نيمألا نيـــــيعت نمــــضتي ،٠٢٠٢ ةنـــس وـــــيلوي٢١
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماـــضتلا ةرازول

––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،حاطش ريهز دّيسلا نّيعي ،٠2٠2 ةنـس ويـلوي2١ قــفاوـملا
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازول اماع انيمأ

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوملا١٤٤١ ماـع لاّوــــش٢٢ يفخّرؤـــم يـسائر موـــسرم
ماعلا نيمألا نييعت نــمضتي ،٠٢٠٢ ةــنس وينوي٤١
.ةيئاملا دراوملا ةرازول

––––––––––––

١٤٤١ ماــــع لاّوـــش22 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
لامك ىفطصم دّيسلا نّيعي ،٠2٠2 ةـــنـس وينوي٤١ قــــــفاوـملا

.ةيئاملا دراوملا ةرازول اماع انيمأ ،يبوهيم



ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ١٤٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠٢ 8

ويلوي41 قفاوملا1441ماعةدعقلا يذ22 يفخّرؤم رارق
ةمكحملا ةسائر فالختسا ءاهنانمضتي،0202ةنس

.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا
`````````````````````````

41 قفاوملا1441ماعةدعقلا يذ22 يف خّرؤم رارق بجومب
،0202ةنس ويلوي8نمءادتبا ،ىهني،0202ةنس ويلوي
ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملا ةسائر فالختسا
،حاــبصم لاـــمـــك دـــّيسلا اـــهـــنـــمض يتـــلا ،ةسماخلا ةـــيرـــكسعـــلا

ةـيرـكسعـلا ةـيـحاـنـلا / ةدـيـلـبـلاـب ةــيرــكسعــلا ةــمــكحملا سيــئر
 .ىلوألا

ةيلاملا ةرازو

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
ســـــيئر ىلإ ءاــــضـــمإلا ضيوـــــفت نمــــضـــتي،٠٢٠٢ ةــــنـــــس

.ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةنـــس وـــيـــنوي٣2 قــــفاوــــــملا١٤٤١ ماع ةدعـــــقلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

6 يف خّرؤملا372–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8002 ةنس ربمتبس6 قفاوملا9241 ماع ناضمر
،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل ةيزكرملا لكايهلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر
،ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملل اسيئر ،كارت يلع دّيسلا نييعت

: يتأي ام رّرقي

ةيشتفملا سيئر ،كارت يلع ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيلاملل ةماعلا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

ينطولا عافدلا ةرازو

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ5١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
دـــــــيدجت نــــــــمضتي ،٠٢٠٢ ةــــنس وـــــيلوي7 قــــــفاوملا
هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنا

/ نارـهوــب يرــكسعــلا فاــنــئتسالا سلــجــم سيــئر
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––––

ماع ةدعقلا يذ5١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
دّيسلا بادـــــتنا ددــــــجي ،٠2٠2 ةنـــــــس ويلوي7 قــــفاوــــــــملا١٤٤١
اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،يراخوب يلاليجلا

ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجمل
ةنس ربمتبس لّوأ نم ءادتبا ،)١( ةدحاو ةنس ةدمل ،ةيناثلا

٠2٠2.
–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ5١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بادتنا ديدجت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي7 قفاوملا

اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق
نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا /

––––––––––––

ماع ةدعقلا يذ5١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
جاح دّيسلا بادتنا ددجي ،٠2٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا١٤٤١
اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،ةدادمح نب دمحأ
ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل
لّوأ نـــم ءادـــتــــبا ،)١( ةدـحاو ةــنس ةدمل ،ةــيــناــثــلا ةــيرــكسعــلا

.٠2٠2 ةنس ربمتبس
–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ5١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بادتنا ديدجت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويلوي7 قفاوملا

ةــــــــيحانلا / نارـــــــــهوب ةــــــــيرـــــكسعلا ةـــــــمكحملا ســــــــــيئر
.ةيناثلا ةيركسعلا

––––––––––––

ماع ةدعقلا يذ5١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
دّيــــسلا بادــــتنا ددــــجي ،٠2٠2 ةـــــنس وــــــيلوي7 قـــــفاوملا١٤٤١
هــــــتفصب ،يـــنطوــلا عاــــفدلا ةرازو ىدــــــل ،زـــــــعلا ناـــمحرلا دـــبع
ةــــيركسعلا ةـــيحانلا / نارــــهوب ةـــيركسعلا ةـــمكحملل اــــسيئر
ةنس ربمتبس لّوأ نم ءادتبا ،)١( ةدحاو ةنس ةدمل ،ةيناثلا

٠2٠2.

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٢
9م٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠٢

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
رــيدـــملا ىلإ ءاــــضمإلا ضيوــــفت نمـــضـــتي،٠٢٠٢ ةنـــــس

.كرامجلل ماعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

لوأ يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

32 يف خّرؤملا09–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7102 ةـنس رـيارــبــف02 قـــفاوملا8341 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
كرامجلل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،اهتايحالصو

5١ يف خّرؤملا٤٠–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس يفناج١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

ىدامج٩2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس رياربف٣2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا

،كرامجلل اماع اريدم ،يدلاخ نيدلا رون دّيسلا نييعت

: يتأي ام رّرقي

ريدملا ،يدلاخ نيدلا رون ّديسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،كرامجللماعلا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠٢٠٢ ةنس

.ةينطولا كالمألل ماعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

5١ يف خّرؤملا٤٠–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس يفناج١١ قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

12 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو6102 ةنس ويلوي62 قفاوملا7341 ماع لاّوش
،ةينطولا كالمألل اماع اريدم ،يجانزخ لامج دّيسلا نييعت

: يتأي ام رّرقي

ريدملا ،يجانزخ لامج دّيسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينطولا كالمألل ماعلا

كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو
.تارارقلا

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
ةريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠٢٠٢ ةنس

.بئارضلل ةماعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو



ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ١٤٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠٢ 10

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٩ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
٠2٠2 ةـنس رـيارــبــف٣ قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
ةماع ةريدم ،فيطللا دبع لامأ ةدّيسلا نييعت نمضتملاو
،بئارضلل

: يتأي ام رّرقي

،فيـــــطللا دــبـــع لاــــمأ ةّديــــــسلا ىلإ ضّوـــــــفي : ىلوألا ةداملا
،اهتايحالص دودـــــح يف ءاـــضــــمإلا ،بئارـــــضـــلل ةماـــــعلا ةرـــيدـــــملا

يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب
.تارارقلا كلذ

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
ريدــملا ىلإ ءاــــضـــمإلا ضــــيوـــــفت نمـــضــــتي،٠٢٠٢ ةنـــــس

.ةنيزخلل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

22 يف خّرؤــــــــملا يسائرلا موــــسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو5102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا6341 ماع ةجحلا يذ
،ةنيزخلل اماع اريدم ،تينيدات لصيف دّيسلا نييعت

: يتأي ام رّرقي

ريدملا ،تينيدات لصيف دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةنيزخلل ماعلا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠٢٠٢ ةنس

.ةينازيملل ماعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري



١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٢
11م٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠٢

٠١ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر
ةرازوـب ةـيـنازـيـمـلـل اـماـع ارـيدـم ،دـياـف زـيزــعــل دــّيسلا نييــعــت
،ةيلاملا

: يتأي ام رّرقي

ماعلا ريدملا ،دياف زيزعل دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةينازيملل
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
ريدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضيوـــــفت نمـــــــضتي،٠٢٠٢ ةنـــــس

.ةبساحملل ماعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٦ يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو٩٠٠2 ةنس رياني٣ قفاوملا٠٣٤١ ماع مّرحم
،ةبساحملل اماع اريدم ،مناغ يبرعلا دمـحـم دّيسلا نييعت

: يتأي ام رّرقي

ريدملا ،مناغ يبرعلا دـمحـم ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةبساحملل ماعلا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
ريدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضيوــــفــت نمـــضـــتي،٠٢٠٢ ةنـــــس

.ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ماعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

مّرحم6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييعت نمضتملاو9002 ةنس رياني3 قفاوملا0341 ماع
ةيداصتقالا تاقالعلل اماع اريدم ،يواجب قحلا دبع دّيسلا

،ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو

: يتأي ام رّرقي

ريدملا ،يواجب قحلا دبع ّديسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ماعلا

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ



ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ١٤٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠٢ 12

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠٢٠٢ ةنس

.تاسايسلاو ريدقتلل ماعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52 يف خّرؤــــــملا يسائرلا موــــسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو1102 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا2341 ماع ةدعقلا يذ
رـيدـقـتـلـل اـماـع ارـيدـم ،ناـحرــف دــمــحــم يدــيس دــّيسلا نييــعــت
،ةيلاملا ةرازوب تاسايسلاو

: يتأي ام رّرقي

،ناحرف دمــحم يديس دّيسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،تاسايسلاو ريدقتلل ماعلا ريدملا

يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب
.تارارقلا كلذ

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
ةلاكولا ةريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠٢٠٢ ةنس

.ةنيزخلل ةيئاضقلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعألصخري

61 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو0102 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا1341 ماع يناثلا عيبر
ةيئاـــضقلا ةلاــــكولل ةرـــــيدم ،افــــص نب ةبــــيسح ةّديـــــسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل

: يتأي ام رّرقي

ةريدم ،افص نب ةبيسح ةّديسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا

يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب
.تارارقلا كلذ

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
رـــيدـــم ىلإ ءاـــــضـــمإلا ضــــيوــــفت نمـــضـــتي،٠٢٠٢ ةنـــــــس

.ةيرشبلا دراوملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت



١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٢
13م٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠٢

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

ىدامج4 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو6102 ةنس سرام31 قفاوملا7341 ماع ةيناثلا

ةرازوب ةيرشبلا دراوملل اريدم ،شالب ميلس دّيسلا نييعت
،ةيلاملا

: يتأي ام رّرقي

دراوملا ريدم ،شالب ميلس ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيرشبلا

.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
رــــيدـــم ىلإ ءاـــضـــمإلا ضـــيوـــفت نـــمضــــتي،٠٢٠٢ ةنــــــس
.ةيدعاقلا تآشنملاو ةينازيملا تايلمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

62 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر
تآشنملاو ةينازيملا تايلمعل اريدم ،ةيازوم دلاخ ّديسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب ةيدعاقلا

: يتأي ام رّرقي

تايلمع ريدم ،ةيازوم دلاخ ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ةيدعاقلا تآشنملاو ةينازيملا

يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب
.تارارقلا كلذ

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
رـــيدــــم ىلإ ءاــــضـــمإلا ضـــيوــــفت نمـــضــــتي،٠٢٠٢ ةنــــــس

.لئاسولاو ةنايصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

عيبر02 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس ربمفون82 قفاوملا0441 ماع لوألا

ةرازوب لئاسولاو ةنايصلل اريدم ،راطخ دمــحم ّديسلا نييعت
،ةيلاملا

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،راطخ دمــحم دّيـــــسلا ىلإ ضّوــــــفي: ىلوألا ةداملا
ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،لئاسولاوةنايصلا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا



ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ١٤٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
رــــيدـــم ىلإ ءاــــضـــمإلا ضـــيوـــفت نمـــضتـــي،٠٢٠٢ ةنــــــس

.بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

51 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو2102 ةنس ربمــــــــــتبس2 قـــــفاوــــملا3341 ماع لاّوش
لـئاسوـلا ةرادإل ارــيدــم ،زاوــيــع لاــمــك دــمــحــم دــّيسلا نييــعــت
،ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو

: يتأي ام ررقي

ريدم ،زاويع لامك دمــحم ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
ءاضمإلا ،بئارضلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي،٠٢٠٢ ةنس

.ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

ناضمر52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
ّديسلا نييعت نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع
ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإل اريدم ،يروصنم رمعأ
،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا

: يتأي ام ررقي

ريدم ،يروصنم رمعأ دّيسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ
عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
ريدم ىلإ ءاــضـــمإلا ضــــيوـــفت نمـــــضتي،٠٢٠٢ ةنـــــس

ةـــــماــــــعلا ةـــــيرــــــيدـــملاب ةيــــــلاـــــــملاو لئاــــــــــسولا ةرادإ
.ةبساحملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو



١٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٨٢
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51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماعناضمر
ةيلاملاو لئاسولا ةرادإل اريدم ،يرويسم دلاخ دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب ةبساحملل ةماعلا ةيريدملاب

: يتأي ام رّرقي

ريدم ،يرويــــسم دلاخ دّيــــسلا ىلإ ضّوـــــــفي : ىلوألا ةداملا
ءاضمإلا ،ةبساحملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
رـــيدــــم ىلإ ءاــــضــــمإلا ضــــيوـــفت نمــــضــــتي،٠٢٠٢ ةنـــــس

.ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7002 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

41 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
9102 ةــنس رــبــمسيد11 قـــفاوملا1441 ماــع يناــثــلا عــيــبر
لئاسولا ةرادإل اريدم ،شيورد دـمحم ّديسلا نييعت نمضتملاو
،ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو

: يتأي ام رّرقي

ةرادإ ريدم ،شيورد دمــحم ّديسلا ىلإ ضّوـفي : ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،ةينازيملل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم رارـق
رـــيدــــم ىلإ ءاـــــضـــمإلا ضيوــــــفـت نـمــــضــــتـي،٠٢٠٢ ةنـــــس

ايلعلا تاراطإلا دعاقت تاشاعمب صاخلا قودنصلا
.ةمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا463–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةنس ربمفون82 قفاوملا8241 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
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51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر
تاشاعمب صاخلا قودنصلل اريدم ،ردقل رمع ّديسلا نييعت
،ةمألل ايلعلا تاراطإلا دعاقت

: يتأي ام رّرقي

قودنصلا ريدم ،ردقل رمع ّديسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
يف ءاضمإلا ،ةمألل ايلعلا تاراطإلا دعاقت تاشاعمب صاخلا

قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح
.تارارقلا ءانثتساب ،تاررقملاو

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

ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ٠١ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

 ةعانصلا ةرازو

١٤٤١ ماـــــــع ناـــــــضمر7 يفخّرؤــــــــــم كرــــــــتشم يرازو رارـــــــــــق
ةحئاللا دامتعا نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا
ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا طالبب ةقلعتملا ةينفلا
.يلخادلا لامعتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،مجانملاو ةعانصلا ريزو ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

،ةراجتلا ريزوو

٦ يف خّرؤــــملا١٠-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمب –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ةــباقرب قـــلعتملاو٠٩٩١ رــــياني٠٣ قــــفاوملا٠١٤١ ماــــع بــــجر
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا

8 يف خّرؤملا5٦-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قـــــلعتملاو2٩٩١ ةـــنس رــــياربف2١ قــــفاوملا2١٤١ ماـــــع ناــــبعش
لّدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
  ،مّمتملاو

٦ يف خّرؤملا27٣-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو2٠٠2 ةنس ربمفون١١ قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر
،فيلغتلا تايافنب

يف خّرؤملا٣5٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذـــلا2٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد١2 قــــفاوملا٣2٤١ ماــــع لاّوــــش7١
 ،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

٤يف خّرؤملا٤٦٤-5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو5٠٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب

72 يف خّرؤملا٩8١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8٠٠2 ةنس ويلوي لوأ قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
،مّمتملاو لّدعملا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا١٤2-٤١ مقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
يذلا٤١٠2 ةنس تـــشغ72 قــــفاوملا5٣٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

٠١ يف خّرؤملا2٦-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو7١٠2 ةنس رياربف7 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

قفاوملا8٣٤١ ماع بجر لّوأ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
تاــــــيوتسم فــــــلتخم ددـــــــحي يذـــلا7١٠2 ةـــــنس سراــــــم٩2
،ةقباطملا مييقت تاءارجإو

: يتأي ام نورّرقي

موـــــسرملا نـــم82 ةداـــملا ماـــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةداملا
٦2٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٤ يف خّرؤـــــملا٤٦٤-5٠ مــــقر يذــــيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روــــكذملاو5٠٠2 ةـنس رــبمسيد٦ قـــفاوملا
ءاسفيسفلا طالبب ةقلعتملا ةينفلا ةحئاللا دامتعا ىلإ رارقلا
صئاــــصخلا ددـــــحيو ،يلـــخادلا لاــــمعتسالا ضرـــــغل يـــــماــــخرلا
.هب ةقلعتملا ةينقتلا

فنصلا اذهل ةيمتنملا داوملا عيمج قّقحت نأ بجي :٢ ةداملا
لوألا قـــحلملا يف ةروـــــكذملا ةـــينقتلا تاــــفصاوملاو تاـــــبلطتملا

.رارقلا اذهب

كلت يـــــه ،ةـــيعجرملا براــــجتلاو ةـــبقارملا قرـــط نوــــكتو
متت يتلاو ،رارقلا اذــهب يــناثلا قــحلملا يف اـــهيلع صوـــصنملا

.ةجاحلا دنع اهتعجارم

طالـــب ىلــع ةـــقّبطملا ةــــقباطملا مـــييقت تاءارـــجإ:٣ ةداملا
كلت يـــه ،يلـــخادلا لاـــمعتسالا ضرــــغل يـــماخرلا ءاـــسفيسفلا
يف ةددحم يه امك ةقباطملا مييقتل )أ( ىوتسملل ةقفاوملا
٩2 قـــــفاوملا8٣٤١ ماــــع بـــجر لوأ يف خّرؤـــــملا رارـــقلا ماـــــكحأ

.هالعأ روكذملاو7١٠2 ةنس سرام
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عضو نع لوؤسملا وأ/و عّنصملا ىلع بجي ،ةفصلا هذهبو
يف يلخادــلا لاــمــعــتسالا ضرــغــل يماــخرــلا ءاسفــيسفــلا طالــب
: قوسلا

جوتنملا جذومن صخي ةقباطملاب يباتك حيرصت دادعإ –
فرصت تحت نوكت يتلاو ةينقتلا قئاثولاب اقفرم هعضيو
ءادتبا ،تاونس )٠١( رشع ةدمل ةصتخملا ةبقارملا حلاصم
ةــقــباــطمب حــيرصتــلا فّرــعــيو قوسلا يف هضرــع خــيراـــت نـــم
،هلجأ نم رّرح يذلا جوتنملا

ةــــمالعب اـــهب صاـــخلا فـــيلغتلا اذــــكو تاــــجتنملا مـــسو –
خّرؤملا2٦-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط ةقباطملا

7١٠2 ةنس رياربف7 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٠١ يف
.هالعأ روكذملاو

يماخرلا ءاسفيسفلا طالب يجتنم ىلع بجي:٤ ةداملا
تاناكمإ ىلع نورفوتي ال نيذلا يلخادلا لامعتسالا ضرغل
ىلإ ءوــــجللا ،لـــيلاحتلاو براــــجتلا ءارـــجإ لـــــجأ نــــم ةــــــيلخاد

ةئيهلا نم ةدــمتعم مـــهتاسسؤم جراــــخ نـــم رـــباخم تاـــمدخ
ةصاخلا ليلحتلاو براجتلا صخي اميف دامتعالل ةينطولا

اهددـــــعو ةـــبقارملا ددــــحت نأ بــــجيو .رارـــقلا اذــــه تاــــبلطتمب
ابولطم ىوتسم نمضت ةـــيفيكبو كرـــتشم قاـــفتا بـــجومب
.ةينعملا تاجتنملا ةقباطمل

ءاسفيسفلا طالب ةيمستو فصو يوتحي نأ بجي:5 ةداملا
: ةيتآلا تانايبلا ،لقألا ىلع ،يلخادلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا

،عينصتلا ةدحوو عّنصملا )أ

،أشنملا دلب )ب

،عينصتلا رهشو ةنس )ج

،طالبلا عون )د

.)ةميقلا لدعم( لوبقملا قرافلاو داعبألا )ـه

ءاــسفـــيسفـــلا طالـــب اـــهـــل هــــــّجوملا تاـــمادـــخــــتسالا بــــسحو
ىرخأ تانايب يأ نإف ،يلخادلا لامعتسالا ضرغل يـــماخرلا
هـتوبع ىلــع وأ جوـــتنملا ىلـــع ءاوـــس نّودــــت نأ بــــجي ةـــيفاضإ

.لوألا قحلملل اقفو

لوؤــسم وأ دروـــتسم وأ عّنصم وأ لـــخدتم لـــك :٦ ةداملا
مزلم ،داوملا نم ةئفلا هذهل يمتنت قوسلا يف علس عضو نع

ةــبقارملا راــطإ يف اذـــكو كلـــهتسملا مالـــعإ ةــيمازلإ راـــطإ يف
داوملا ماكحأل حرتقملا جوتنملاةقباطم راهظإب ،ةينوناقلا

.رارقلا اذه نم5 ىلإ2

عينصت يف ةرطخ داوم لاـــمعتسا متي اـــمدنع:7 ةداملا
نكمي ،يلخادلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا طالب
هذه نوكت امدنع ءاوتحالاو قالطإلاب حيرصتو قيقدت ضرف
.ةرطخلا داوملاب قلعتملا ينطولا ميظنتلل ةعضاخ داوملا

ةتس دعب ذيفنتلا زيح رارقلا اذه ماكحأ لخدت :٨ ةداملا
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم رهشأ )٦(

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٩ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

ليربأ٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماـع ناـــضمر7 يف رــــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

لوألا قــحلـملا

ةينفلا صئاصخلاو تابلطتملا

   : ةيئاهنلا تاجتنملاب ةقلعتملا تابلطتملا .١

وه يلخادلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا طالب
ءاملاو ىصـــحلاو تـــنمسإلا طباور نــم اـساسأ عوــنصم طالـب
تابلطتملا داوملا هذــه يبلت نأ بـــجي .تاـفاضملاو فاـضملا
طالب ةعانص يف اـــهلامعتسا لــــجأ نــم لـمعلا ةءاــــفكب ةـــقلعتملا
.يماخرلا ءاسفيسفلا

.يلخادلا لامعتسالل هجوم طالبلا اذه

وأ ،لقألا ىلع ،82 مويلا يف تابلطتملا هذه ىبلت نأ بجي
 .هيلإ هجوملا لامعتسالل جتنملا هب حرصي يذلا رمعلا بسح

 : رهظملاو حطسلا صئاصخ١.١

ةيؤر مدع بجي ،ةفاجلا ةلاحلا يفو يعيبطلا ءوضلا يف –
ىلـــع ةــــفرخز الو مـــــيشهت يأ وأ روـــــــــغث يأ وأ بدــــــــحت يأ
،يلـــخادلا لاـــمعتسالا ضرـــغل يـــماخرلا ءاـــسفيسفلا طالــــــب
،رتم2 دعب ىلع كلذو

،لوبقم ةريغصلا تاغارفلا غيمصت  –

ةرهاظلا ةقبطلا ىلع ذفني نأ بجي ،ءاضتقالا دنع نيولتلا –
،ةطالبلا كمس ىلع وأ

تاعومجم نيب ةغبصلا يف ةفيفط تاريغت ثدحت نأ نكمي –
صئاصخ ىلعو نولل ةيمتح تاريغت نع جتنت تاطالبلا
رورمب وأ عينصتلا قرط ببسب ءاوس ىصحلاو تنمسالا
.تقولا

 : ةيرتمويجلا تابلطتملا .٢

نم ةنّيبم  طالبلل لكشلاو عينصتلا داعبأ نوكت نأ بجي
.عّنصملا فرط

ةعانصلا ريزو
مجانملاو

تيآ تاحرف
ميهاربإ يلع

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

نكسلاريزو
ةنيدملاو نارمعلاو

يرصان لامك
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كمسو ضرــعو لوـــط ،لـــقألا ىلـــع ،عـــّنصملا ّنيبي نأ بــــــجي
الو عــــبرم لكش هــــل ســيل يذــــلا طالــــبلل ةـــبسنلاب اـــمأ ،طالــــــبلا

داعبألا عيمج كلذك ّنيبي نأ ّعنصملا ىلع بجي ،ليطتسم
.هفيرعتل ةيرورضلا

كمسلا٢.١

: نيفنص ىلإ كمسلا بسح فنصي تاقبطلا يئانث طالبلا

ةـــقبطلا كـــمس لــــقي ّالأ بــــجي : )I hT(١ فــنص كـــمسلا –
متي ال يذــــــلا جــــتنملل ةــــبسنلاب مم٤ نــــع طالــــبلل ةرـــــهاظلا

،عضولا دعب هعيملت

ةقبطلا كمس لقــي ّالأ بـــجي:)II hT(2 فنص كمسلا  –
هعيملت متي يذلا جتنملل ةـبسنلاب مم8 نــع  طالبلل  ةرهاظلا

.عضولا دعب

يذ طالبلا ىلع هقيبطت طرتشي كمس دجوي ال: ةظحالم
.ةدحاو ةقبط

: لوبقملا داعبألا قراف٢.٢

ءاسفيسفلا طالبل ةيقيقحلا داعبألا نيب قرافلا نوكي نأ بجي
عينصتلاداــعــبأب ةــنراــقــم يلخادــلا لاــمــعــتسالا ضرــغــل يماــخرـــلا
:١ مقر لودجلل اقباطم  ،اهب حرصملا

 راسكنالا ةمواقم٣.١

ءاسفيسفلا طالب يبلي امدنع ،ةيفاك راسكنالا ةمواقم ربتعت
: ةيتآلا تابلطتملا ،يلخادلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا

ةبسنلاب راسكنالل ةطسوتملا ةمواقملا نوكت نأ بجي –
و ،٠٠.5aPM يواست وأ ربكأ تانّيع )٤( ةعبرأل

.٠٠.٤aPM نع لقت نأ ةمواقملل ةيدرف ةميق يأل نكمي ال –

راسكنإلا ةلومح .٣.٢

لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا طالب ققحي نأ بجي
: ةيتآلا طورشلا يلخادلا

لقأ راسكنإلا ةمواقمل ةيدرف ةميق يأ نوكت ّالأ بجي –
ضرــغل يـــماخرلا ءاـــسفيسفلا طالـــبل ةـــبسنلاب5.2Nk نــم
،2مس٠٠١١  يواست وأ لقأ هتحاسم يذلا يلخادلا لامعتسالا

لقأ راسكنإلا ةمواقمل ةيدرفلا ةميقلا نوكت ّالأ بجي –
ضرـــغل يـــماخرلا ءاـــسفيسفلا طالـــبل ةـــبسنلاب٠.٣nK نــــم
 .2مس٠٠١١ نم ربكأ هتحاسم يذلا يلخادلا لامعتسالا

 : طشكلا دض ةمواقملا٣.٢.١

ةبرجت ةقيرط بسح ىلع طشكلا ةمواقم صحفت نأ بجي
ةـــــبرجتلا رــــبتعت يـــتلا )éifidom nopac( ضــــيرعلا صرقــــلا
.)emhöB( مهوب ةقيرط لامعتسا نكمي امك ،رايعملا

طشكلا دض ةمواقملاب ةصاخلا تابلطتملا رابتعا نكمي
: تناك اذإ ضرغلاب ةيفوم

لامعتسا ةلاح يف مم52 ةيدرف ةجيتن يأ زواجتت ال –
،)éifidom nopac( ضيرعلا صرقلاب طشكلا ةبرجت

ةلاح يف ،2مس٠5 /٣مس٠٣ ةيدرف ةجيتن يأ زواجتت ال –
.)emhöB( مهوب ةبرجتل اهعوضخ

: قالزنإلا ةمواقم٣.٣

ضرـــــــــــغل يـــــماخرـــــلا ءاـــــسفيسفلا طالـــــبل نوـــــكـــت نأ بـــجي
فورـــظلا يف قالزـــنإلل ةــيفاك ةـــمواقم يلـــخادلا لاـــمعتسالا
.)ةفاجلا( ةيداعلا

: ءاملا صاصتما٣.٤

يئاسفــــيسفــــلا طالـــــبــــلا صاــــصتــــما نوـــــكــــي نأ ضرــــتـــــفـــــي
اــمدنع الوــبقم ءاـــملل يلــخادلا لاـــمعتسالا ضرـــغل يـــماخرلا

: ةيتآلا طورشلا ققــحي

ءاملل يلكلا صاصتمالل ةيدرفلا ةجيتنلا قوفت ّالأ بجي –
،ةلتكلا نم %8 ةبسن

ربع ءاملا صاصتمال ةيدرفلا ةجيتنلا زواجتت ّالأ بجي –
.2مس/غ٤,٠  طالبلا ةحاسم

ةفاحلا لوط

طالبلا كمس

± ٣.٠%

)مم٠٤ < كمسل( مم2 ±

) مم٠٤≥ كمسل ( مم٣ ±

لوبقملا قرافلاداعبألا

ةيقيقحلا داعبألا نيب قرفلا -١مقر لودجلا

.مم٣≤طالبلا كمسل نيسايق يأ نيب قرافلا نوكي نأ بجي

.مم١ ±  ححصملا طالبلا كمسل لوبقملا قرافلانوكي نأ بجي

لكشلا يف لوبقملا قرافلا٢.٣

 ةهجاولل ليمجلا هجولا فاوح ةماقتسا٢.٣.١

± ةرطسملاو ةفاحلا نيب ىصقألا قرفلا زواجتي ّالأ بجي
.ةينعملا ةفاحلا لوط نم %٣,٠

  ةهجاولل ليمجلا هجولا ةيئاوتسا٢.٣.٢

%٣,٠ةهجاولا حطسل ةبسنلاب قرفلازواجتي ّالأ بجي
 .ةينعملا ةيوازلا طخ لوط نم

 .مظنملا يولعلا هجولا ىلع قبطي ال اذه:ةظحالم

ةيكيناكيملا صئاصخلا تابلطتم٣

يماخرلا ءاسيفيسفلا طالب راسكنا ةمواقم يبلت نأ بجي
: ةيتآلا طورشلا  ،يلخادلا لامعتسالا ضرغل
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 : رانلا عم لعافتلا5.٣

لاــمعتسالا ضرـــغل يـــماخرلا ءاـــسفيسفلا طالـــب فـــنصي
  .براجت يأ هيلع ىرجت نأ نودبfl١A يلخادلا

ةيرارحلا ةيلقانلا٣.٦

لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا طالب ىلع بجو اذإ
رييغتل ضّرعتي نأ وأ يرارحلا لزعلا رود بعلي نأ يلخادلا

حرــــطت يـــتلا ةزـــهجألا رارــــغ ىلـــع رــــصنع ةرارــــح ةـــــجرد يف
ةمئالملا فورظلا مارتحا ،ةيزكرملا ةئفدتلا فئافل ،ةرارحلا
ةيلقانلاب حيرصتلا ّعنصملا ىلع بجي ،.....ةرواجملا ةئيبلل
  .ةيرارحلا

يناثلا قحلملا

 تافصاوملا رداصم

طالـــــــــب :١ءزــــجلا – يماخرلا ءاسفيسفلا طالب١-٤٦٦5 ج.م
.يلخادلا لامعتسالا ضرــــــــغل يــــماخرلا ءاــــــــــسفيسفلا

رـيـياـعـمو ةـيصاخلا ،ةـبـيــكرــتــلا– تنمسإ–2٤٤ ج.م
.يداعلا تنمسإلل ةقباطملا

– ةناسرخلا يف لمعتسملا رئاطلا دامرلا :١-٠٠١5 ج.م
.ةقباطملا ريياعمو صئاصخ ،فيرعت١ ءزجلا

– ةناسرخلا يف لمعتسملا رئاطلا دامرلا :2-٠٠١5 ج.م
.ةقباطملا مييقت :2 ءزجلا

:2ءزجلا ،طالمو طيلخ ،ةناسرخلا تافاضم2 –25٠7١ ج.م
ةــمالــعــلا ،ةــقــباــطــم ،طورش ،فــيرــعـــت ،ةـــناسرخلا تاـــفاضم
 .مسولاو

نم ةعوـنـــصــملا تاـــجوـــتـــنملل ةدــــحوـــم دــــعاوـــــق87٠7١ج.م
.ةناسرخلا

 .ةناسرخلا ىصح :٣١١5 ج.م
–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ ماــــــع ناضمر7 يفخّرؤمكرـــتشم يرازورارق
داـمـتـعا نـمضتــي ،٠٢٠٢ ةــنس لــيرــبأ٠٣ قـــفاوملا
يماخرلا ءاسفيسفلا طالبب ةقلعتملا ةينفلا ةحئاللا
.يجراخلا لامعتسالا ضرغل

  ––––––––––

،مجانملاو ةعانصلا ريزو ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو

،ةراجتلا ريزوو

٦ يف خّرؤم١٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خّرؤملا٩٣–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةـنس رـياــنــي٠٣ قـــفاوملا٠١٤١ ماــــــع بجر
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

8 يف خّرؤملا5٦–2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٩٩١ ةنس رياربف2١ قفاوملا2١٤١ ماع نابعش
لّدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،مّمتملاو

٦ يف خّرؤملا27٣–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٠٠2 ةنس ربمفون١١ قفاوملا٣2٤١ ماع ناضمر
،فيلغتلا تايافنب

يف خّرؤملا٣5٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاّوش7١
،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

٤يف خّرؤملا٤٦٤–5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو5٠٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب

يف خّرؤملا٩8١–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويلوي لّوأ قفاوملا٩2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج72
لّدعملا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا١٤2–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا5٣٤١ ةنس ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

٠١ يف خّرؤملا2٦–7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو7١٠2 ةنس رياربف7 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشالا تاءارجإ

قفاوملا8٣٤١ ماع بجر لّوأ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاءارجإو تايوتسم فلتخم ددحي يذلا7١٠2 ةنس سرام٩2
،ةقباطملا مييقت

: يتأي ام نورّرقي

موـــسرـــملا نم82 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقيـــبـــطــــت : ىلوألا ةداملا
٦2٤١ ماــــع ةدـــعـــقلا يذ٤ يف خّرؤــــملا٤٦٤–5٠ مقر يذيـــــفــــنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روـــكذـــملاو5٠٠2 ةنــــس ربـــمـــــسيد٦ قفاوــــملا
ءاسفيسفلا طالبب ةقلعتملا ةينفلا ةحئاللا دامتعا ىلإ رارقلا
صئاصخلا ددـــحيو ،يجراخلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا
.هب ةقلعتملا ةينقتلا

اذهل ةيمــــتـــنملا داوــــملا عيـــــمـــج قّقــــحت نأ بـــــجي :٢ ةداملا
قحلملا يف ةروكذملا ةينقتلا تافصاوملاو تابلطتملا فنصلا
.رارقلا اذهب لوألا
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صوصنملا يه ،ةيعجرملا براجتلاو ةبقارملا قرط نوكتو
دنع اهتعجارم متت يتلاو رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف اهيلع
.ةجاحلا

طالب ىلع ةقبطملا ةقباطملا مييقت تاءارجإ:٣ ةداملا
كلت يه ،يجراخلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا
يف ةددحم يه امك ةقباطملا مييقتل )أ( ىوتسملل ةقفاوملا
٩2 قفاوملا8٣٤١ ماع بجر لّوأ يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ

.هالعأ روكذملاو7١٠2 ةنس سرام

عضو نع لوؤسملا  وأ/و عّنصملا ىلع بجي ،ةفصلا هذهبو
يف يجراخلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا طالب
: قوسلا

جوتنملا جذومن صخي ةقباطملاب يباتك حيرصت دادعإ–
فرصت تحت نوكت يتلاو ةينقتلا قئاثولاب اقفرم هعضيو
ءادتبا ،تاونس )٠١( رشعةدمل ةصتخملا ةبقارملا حلاصم
ةــقــباــطمب حــيرصتــلا فّرــعــيو ،قوسلا يف هضرــع خــيراـــت نـــم
.هلجأ نم رّرح يذلا جوتنملا

ةمالعب اهب صاــــــخلا فيـــــــلغتلا اذـــــــكو تاجــــتـــنملا مــــــسو–
خّرؤملا2٦–7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط ةقباطملا

7١٠2 ةنس رياربف7 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٠١ يف
.هالعأ روكذملاو

يماخرلا ءاسفيسفلا طالب يجتنم ىلع بجي:٤ ةداملا
تاناكمإ ىلع نورفوتي ال نيذلا يجراخلا لامعتسالا ضرغل
تامدخ ىلإ ءوجللا ،ليلاحتلاو براجتلا ءارجإ لجأ نم ةيلخاد
ةينطولا ةئيهلا نم ةدمتعم مهتاسسؤم جراخ نم رباخم
.رارقلا اذه تابلطتمب ةصاخلا براجتلا صخي اميف دامتعالل

كرتشم قافتا بجومب اهددعو ةبقارملا ددحت نأ بجيو
.ةينعملا تاجتنملا ةقباطمل ابولطم ىوتسم نمضت ةيفيكبو

طالــــــب ةــيــــمـــســـتو فـــصو يوــــتـــحــي نأ بــــجـــي :5 ةداملا
،لقألا ىلع ،يجراخلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا
: ةيتآلا تانايبلا

،عينصتلا ةدحوو عّنصملا )أ

،أشنملا دلب )ب

،عينصتلا رهشو ةنس )ج

،طالبلا عون )د

.)ةميقلا لدعم( لوبقملا قرافلاو داعبألا )ـه

يماخرلا ءاسفيسفلا طالب اهل هجوملا تامادختسالا بسحو
ةيفاضإ ىرخأ تانايب يأ ّنإف ،يجراخلا لامعتسالا ضرغل
اـــقـــفو هـــتوـــبـــع ىلع وأ جوــــتــــنملا ىلع ءاوس نّودــــت نأ بجــــي
.رارقلا اذهب لّوألا قحلملل

لوؤسم وأ دروتسم وأ عّنصم وأ لخدتم لك:٦ ةداملا
مزلم ،داوملا نم ةئفلا هذهل يمتنت قوسلا يف علس عضو نع

ةبقارملا راطإ يف اذكو كلهتسملا مالعإ ةيمازلإ راطإ يف
ماكحأل اقفو حرتقملا جوتنملا ةقباطم راهظإب ،ةينوناقلا
.رارقلا اذه نم5ىلإ2 داوملا

عينصت يف ةرــــــــطــخ داوـــم لامعـــتسا مـــتي امدـــــنع:7 ةداملا
نكمي ،يلخادلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا طالب
هذه نوكت امدنع ءاوتحالاو قالطإلاب حيرصتو قيقدت ضرف
.ةرطخلا داوملاب قلعتملا ينطولا ميظنتلل ةعضاخ داوملا

ةتس دعب ذيفنتلا زّيح رارقلا اذه ماكحأ لخدت:٨ ةداملا
.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم رهشأ )٦(

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر7 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس
ةعانصلا ريزو

مجانملاو
تيآ تاحرف
ميهاربإ يلع

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

نكسلاريزو
ةنيدملاو نارمعلاو

يرصان لامك

لوألا قحلملا
ةينفلا صئاصخلاو تابلطتملا

: ةيئاهنلا تاجتنملاب ةقلعتملا تابلطتملا–١
يجراخلا لاـمـعـتسالا ضرــغــل يماــخرــلا ءاسفــيسفــلا طالــب

فاضملا ءاملاو ىصحلاو نيللا تنمسإلا نم اساسأ عونصم
ةقلعتملا تابلطتملا داوملا هذه ىبلت نأ بجي .تافاضملاو
ءاسفيسفلا طالب ةعانص يف اهلامعتسا لجأ نم لمعلا ةءافكب
.يماخرلا

.)جردلا كلذ يف امب( يجراخلا لامعتسالل هجوم طالبلا اذه

وأ ،لقألا ىلع ،82 مويلا يف  تابلطتملا هذه ىبلت نأ بجي
.هيلإ هجوملا لامعتسالل جتنملا هب حرصي يذلا رمعلا بسح

: رهظملاو حطسلا صئاصخ١.١
ةيؤر مدع بجي ،ةفاجلا ةلاحلا يفو يعيبطلا ءوضلا يف–

طالـــــب ىلع ةفرــــخز الو ميــــــشهت يأ وأ روــــــــغث يأ وأ بدــــحت يأ
،م2 دعب ىلع كلذو يماخرلا ءاسفيسفلا

،لوبقم ةريغصلا تاغارفلا غيمصت–

ةرهاظلا ةقبطلا ىلع ذفني نأ بجي ،ءاضتقالا دنع نيولتلا–
،ةطالبلا كمس ىلع وأ

نيب ةغبصلا ةدحو يف ةفيفط تاريغت ثدحت نأ نكمي–
نوللا ىلع ةيمتح تاريغت نع جتنت تاطالبلا تاعومجم
عينصتلا قرط ببسب ءاوس ىصحلاو تنمسإلا صئاصخو
.تقولا رورمب وأ
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: ةيرتمويجلا تابلطتملا .٢

نم ةنّيبم طالبلل لكشلاو عينصتلا داعبأ نوكت نأ بجي

.عّنصملا فرط

كمسو ضرعو لوط ،لقألا ىلع ،عّنصملا نّيبي نأ بجي

الو عبرم لكش هل سيل يذلا طالبلل ةبسنلاب امأ ،طالبلا

ةيرورضلا داعبألا عيمج ّنيبي نأ ّعنصملا ىلع بجي ،ليطتسم

.هفيرعتل

كمسلا٢.١

: نيفنص ىلإ كمسلا بسح ّفنصي تاقبطلا يئانث طالبلا

ةقبطلا كمـــس لــــقي ّالأ بــــــجي : )IhT(١ فنص كـــــمــــسلا–

هعيملت متي ال يذلا جتنملل ةبسنلاب مم٤ نع طالبلل ةرهاظلا

،عضولا دعب

ةقبطلا كمس لقي ّالأ بجي : )IIhT(2 فنص كمسلا–

.عضولا دعب هعيملت متي يذلا مم8 نع طالبلل ةرهاظلا

يذ طالبلا ىلع هقيبطت طرتشي كمس دجوي ال: ةظحالم

.ةدحاو ةقبط

: داعبألل لوبقملا قرافلا٢.٢

ءاسفيسفلا طالبل ةيقيقحلا داعبألا نيب قرافلا نوكي نأ بجي

حرصملا عينصتلا داعبأو يجراخلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا

: يتآلا١ مقر لودجلل اقباطم اهب

ةيقيقحلا داعبألا نيب قرافلا–١ مقر لودجلا

 ليمجلا هجولا ةيئاوتسا٢.٣.٢

%٣,٠  ةهجاولا حطسل ةبسنلاب قرفلا زواجتي ّالأ بجي

 .ةينعملا ةيوازلا طخ لوط نم

 .مظنملا يولعلا هجولا ىلع قبطي ال اذه: ةظحالم

 ةيكيناكيملا صئاصخلا تابلطتم .٣

يماخرلا ءاسفيسفلا طالب راسكنإ ةمواقم يبلت نأ بجي

: ةيتآلا طورشلا  ،يجراخلا لامعتسالا ضرغل

راسكنإلا ةمواقم٣.١

ءاسفيسفلا طالب يبلي امدنع ،ةيفاك راسكنإلا ةمواقم ربتعت

: ةيتآلا تابلطتملا يجراخلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا

)٤( عبرأل ةطسوتملا راسكنإلا ةمواقم نوكت نأ بجي–

2 لودجلا يف ةحضوملا ميقلا نم ربكأ وأ يواست تانّيع

،ةحضوملا ةمواقملل ةبسنلاب

مــيــقــلا نــم رــغصأ نوــكــت ّالأ ةــيدرــف ةــجــيـــتـــن يأل بجـــي–

.2 مقر لودجلا يف ةنّيبملا

راسكنإلل ةمواقملا ماسقأ –٢ لودجلا

داعبألا
ةفاحلا لوط

طالبلا كمس

لوبقملا قرافلا
± ٣.٠%

)مم٠٤ < كمسل( مم2 ±

)مم٠٤> كمسل( مم٣ ±

كــــــمــــــــــسل نيــــــــــساـــيـــق يأ نيــــب قراـــــــفلا نوــــــــكــــي نأ بـــجـــــــي

.مم٣ < طالبلا

ححصملا طالبلا كمسل لوبقملا قرافلا نوكي نأ بجي

مم١ ±  يواسي

لكشلل لوبقملا قرافلا٢.٣

ةهجاولل ليمجلا هجولا ةماقتسا٢.٣.١

ةرطسملاو ةيوازلا نيب ىصقألا قرافلا زواجتي ّالأ بجي

.ةينعملا ةفاحلا لوط نم %٣,٠ ±

 راسكنإلا ةلومح٣.٢

ضرــــغــــل يماــــخرــــلا ءاسفــــيسفــــلا طالــــب قــــقــــحــــي نأ بجــــي

 : ةيتآلا طورشلا  ،يجراخلا لامعتسالا

)٤( عبرأل ةطسوتملا راسكنإلا ةلومح نوكت نأ بجي–

ةبسنلاب٣ لودجلا يف ةنيبملا ميقلا يواست وأ ربكأ  تانّيع

،ةحّضوملا ةمواقملا مسقل

رغصأ  راسكنإلا ةلومحل ةيدرف ةجيتنّ يأ نوكتّ الأ بجي–

ةـمواـقملا مسقـل ةـبسنـلاــب٣ لودجلا يف ةــنــّيــبملا مـــيـــقـــلا نـــم

.ةحّضوملا

ماسقألا

١

2

٣

ايندلا ةميقلا
ةمواقمل

ءانحنإلا
)aPM(

8.2

2.٣

٠.٤

ةميقلا
ةطسوتملا

ةمواقمل
)aPM( ءانحنإلا

5.٣

٠.٤

٠.5

ميقرتلا
)ةمالع(

TS

TT

TU
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ماسقألا

٠٣

٠٤

٠7

٠١١

٠٤١

٠52

٠٠٣

ايندلا ةميقلا
ةلومحل

راسكنإلا
)Nk(

٤.2

٦.٣

٦.5

8.8

2.١١

٠.٠2

٠.٤2

ةميقلا
ةطسوتملا

ةلومحل
)Nk(راسكنإلا

٠.٣

5.٤

٠.7

٠.١١

٠.٤١

٠.52

٠.٠٣

ميقرتلا
)ةمالع(

T٣

T٤

T7

T١١

T٤١

T52

T٠٣

ةصاخ ةيمهأ ءاطعإ مهملا نم ،داعبألل ةبسنلاب: ةظحالم
هضرع نوكي يذلا طالبلل ةنكمملا ةلومحلا طورش فلتخمل

ىلع لامعتسالل هب ىصوم٠٣ مسقلاو ،مم٠٠٦ نم ربكأ
 .طقف ةلصتم ةبلص ةدعاق

راسكنإلا ةمواقم ماسقأ –٣ لودجلا

طشكلا ةمواقم٣.٢.١
صرقلا ةبرجت ةقيرط ىلع طشكلا ةمواقم صحفت نأ بجي

مهوب ةقيرط ،عجرملا ةبرجت يهو )éfiidom nopac( ضيرعلا
)emhôB( اهقيبطت اضيأ نكمي.

زواجتت مل اذإ ةيضرم طشكلاب ةقلعتملا تابلطتملا ربتعت
ةبـــســـنلاب(٤لودــــجلا يف ةنّيــــــبملا ميقلا ةـــــيدرـــــف ةجــــيـــتن يأ
.)نيتقيرطلل

 طشكلا ةمواقم ماسقأ –٤ لودج

ماسقألا

١

2

٣

٤

ةيدرفلا ةجيتنلا

 ةبوسحم ةجيتن الو

ضيرعلا صرقلا ةبرجت( مم٦2<
éfiidom nopac(

ةبرجت(2مس٠5 /٣مس٦2<
)مهوب

ضيرعلا صرقلا ةبرجت( مم٣2<
éfiidom nopac(

ةبرجت(2مس٠5 /٣مس٠2 <
)مهوب

ضيرعلا صرقلا ةبرجت( مم٠2<
éfiidom nopac(

ةبرجت(2مس٠5 /٣مس8١<
)مهوب

ميقرتلا
)ةمالع(

F

G

H

I

قالزنإلا ةمواقم ةدم٣.٣

طالبل نوكت نأ بجي ،ةيداعلا فورظلا يف هلامعتسا دنع
ةمواقم يجراخلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا

ةـيضرـم هــتــمواــقــم نوــكــت نأو ،فارــحــنالاو قالزــنإلل ةــيــفاــك
الو ةـيداـع ةـقـيرـطـب ةـناـيصلا ةــطــيرش هــلاــمــعــتسا ةدــم لوــط
.ىلوألا هقالزنا ةمواقم ىلع رثؤي

 ةيخانملا تابارطضالا ةمواقم٣.٤

ءاملا صاصتماب ةددحم ةيخانملا تابارطضالا ةمواقم نإ
.ديلجلا نابوذ – ديلجلا ةمواقم قيرط نع وأ

لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا طالب ققحي نأ بجي
.5 لودجلا يف نّيبم وه ام  يجراخلا

ءاسفــــيسفــــلا طالــــب فرــــط نــــم ءاملا صاصتــــما رــــبــــتــــعـــــي
قـيـقحت دـنـع الوـبـقـم يجراخلا لاــمــعــتسالا ضرــغــل يماــخرــلا
   : نييتآلا نيطرشلا

ةيخانملا تابارطضالا ةمواقم ماسقأ -5 لودجلا

ءاملا صاصتما
)يلتك %(

ةجيتن الو
ةبوسحم

يف٦<
طسوتملا

ةجيتن الو
ةبوسحم

رانلا عم لعافتلا5.٣

يجراخلا لامعتسالا وذ يماخرلا ءاسفيسفلا طالب فنصي
fl١Aبراجت يأ هيلع ىرجت نأ نودب. 

 ةيجراخلا رانلا عم لماعتلا٣.٦

يجراخلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا طالب
لاجم يف طورشلا ءافيتساب فورعم حطسألا ىلع لمعتسملا

ىرجت نأ نودب ةيجراخ رانل هضرعت ةلاح يف لامتحالا ةردق
.براجت يأ هيلع

  ةيرارحلا ةيلقانلا7.٣

ضرــغــل يماــخرـــلا ءاسفـــيسفـــلا طالـــب بعـــلـــي نأ بجو اذإ
ضرـــعـــتـــي نأ وأ يرارحلا لزـــعـــلا رود يجراخلا لاـــمـــعـــتسالا
حرطت يتلا ةزهجألا رارغ ىلع رصنع ةرارح ةجرد يف رييغتل

ماسقألا

١

2

٣

ةلتك نادقف
ةبرجت دعب

/ ديلجلا
ديلجلا نابوذ

)٢م /غك(

ةجيتن الو
ةبوسحم

ةجيتن الو
ةبوسحم

يف٠.١<
بجي طسوتملا

نوكت ّالأ
ةجيتنلا

5.١ > ةيدرفلا

ميقرتلا
)ةمالع(

A

B

D
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ةمئالملا فورظلا مارتحا ،ةيزكرملا ةئفدتلا فئافل ،ةرارحلا
حـــــيرـــصـــتلا عّنــــصملا ىلع بــــــجي هّنإف ،...ةرواــــجملا ةئـــيــبلل
  .ةيرارحلا ةيلقانلاب

 يناثلا قحلملا

تافصاوملا رداصم

طالب :2 ءزجلا - يماخرلا ءاسفيسفلا طالب :2-٤٦٦5 ج.م
.يجراخلا لامعتسالا ضرغل يماخرلا ءاسفيسفلا

ةقباطملا ريياعمو ةيصاخلا ،ةبيكرتلا : تنمسإ :2٤٤ ج.م
.عئاشلا تنمسإلل

– ةناسرخلا يف لمعتسملا رئاطلا دامرلا :١-٠٠١5 ج.م
.ةقباطملا ريياعمو صئاصخ ،فيرعت١ ءزجلا

– ةناسرخلا يف لمعتسملا رئاطلا دامرلا :2-٠٠١5 ج.م
.ةقباطملا مييقت :2 ءزجلا

:2 ءزجلا - طالمو طيلخ ،ةناسرخلا تافاضم2 –25٠7١ ج.م
ةمالعلا ،ةقباطم ،تابلطتم ،فيرعت ،ةناسرخلا تافاضم
 .مسولاو

نم ةعوــنــصملا تاـــجوــــتــــنملل ةدـــــحوم دــــعاوــــق87٠7١ ج.م
.ةناسرخلا

 .ةناسرخلا ىصح :٣١١5  ج.م

ةراجتلا ةرازو

وينوي5١ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٣٢ يفخّرؤـــم رارق
ماــــع رفــــص١٢ يفخّرؤـــملا رارـــــقلا لّدــــعي ،٠٢٠٢ ةنــس
نمــضـــتملاو٩١٠٢ ةنـــس رـــبوــــتكأ١٢ قــــفاوـــــملا١٤٤١
ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت
.ةراجتلا ةرازول

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

5١ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٣2 يف خّرؤم رارق بجومب
١٤٤١ ماع رفص١2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس وينوي
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربوتكأ١2 قفاوملا
،ةراــجــــتلا ةرازول ةيـــــموـــمـــعلا تاـــقفـــصــــلل ةيــــعاـــــطقلا ةنــــجــــللا

: يتأي امك

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

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

: نومئادلا ءاضعألا

،...........................)رييـغـت نودـب(....................................–

،...........................)رييـغـت نودـب(....................................–

ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،نامرج ةحيبص ةدّيسلا–
،يزوج ليعامسا دّيسلل افلخ )ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ينامور ةميكح ةدّيسلا–
،ةليمر نب ىليل ةدّيسلل افلخ )ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا (

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

: نوفلختسملا ءاضعألا

،...........................)رييـغـت نودـب(....................................–

،...........................)رييـغـت نودـب(....................................–

،...........................)رييـغـت نودـب(....................................–

ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليمر نب ىليل ةدّيسلا–
،ينامور ةميكح ةدّيسلل افلخ )ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

."...........................)رييغت نودب يقابلا(...................................–
–––––––––––★–––––––––––

وــينوي22 قـــفاوملا1441 ماــــع لاّوـــش03 يفخّرؤـــم رارـــق
72 يفخّرؤـــــملا رارـــــــقلا ءاـــــــغلإ نــــمــــضتي ،0202 ةـــنس
يذلا9102 ةــنس لـــيربأ3 قـــفاوملا0441 ماـــع بــــجر
ةدروتسملا تاجوتنملا ظفحل ايندلا ةدــملا ددـــحي
.كالهتسالا ةياهن خيرات نايب ةيمازلإل ةعضاخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤــــملا10-02 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاّوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

قفاوملا0441 ماع بجر72 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاجوتنملا ظفحل ايندلا ةدملا ددحي يذلا9102 ةنس ليربأ3
 ،كالهتسالا ةياهن خيرات نايب ةيمازلإل ةعضاخلا ةدروتسملا

: يتأي ام رّرقي

ماع بجر72 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت: ىلوألا ةداملا
ايندلا ةدملا ددحي يذلا9102 ةنس ليربأ3 قفاوملا0441

خيرات نايب ةيمازلإل ةعضاخلا ةدروتسملا تاجوتنملا ظفحل
.كالهتسالا ةياهن

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

وينوي22 قفاوملا1441 ماــع لاّوـــش03 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.0202 ةنس

قيزر لامك



ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ١٤٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس ويلوي٠٢ 2424

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

ويلوي9 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يفخّرؤـــم رارــــق
رــــيدم ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوفت نـــمضتي ،0202 ةـــــنس

.ةماعلا ةرادإلا
`````````````````````````

،ناملربلا عم تاقالعلا ةريزو ّنإ

لّوأ يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

91 يف خّرؤملا40-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8991 ةنس رياني71 قفاوملا8141 ماع ناضمر

،ناملربلا عم تاقالعلاب فّلكملا ريزولا تايحالص

يف خّرؤملا441-30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو3002 ةنس سرام92 قفاوملا4241 ماع مّرحم62
،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

51 يف خّرؤملا40-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

32 يف خّرؤملا يذيفنتلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو0202 ةنس ويام61 قفاوملا1441 ماع ناضمر
ةرازوـــب ةـــماـــــعلا ةرادإلل ارـــيدــــم ،شارط رهزل دّيــــسلا نيـــــيعت
،ناملربلا عم تاقالعلا

: يتأي ام رّرقت
رـــــيدـــــم ،شارـــــط رهزل دّيــــــسلا ىلإ ضّوــــفـــي: ىلوألا ةداملا

ةريزو مــساب ،هتايـــــحالـــص دودـــــح يف ءاـــضــــمإلا ،ةـــماــــعــلا ةرادإلا
ءانثتساب ،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ناملربلا عم تاقالعلا
.تارارقلا

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

ويلوي9 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

راوزع ةمسب

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


