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رماوأ

ماع لاّوش8١ يف خّرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس تشغ٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١١ يف خّرؤم2٠-٠2 مقر رمأ
...............................................................................................................ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا9٣٤١

ةّيميظنتميسارم
سيئر ةزئاج ثادحإ نمـضـتـي ،٠2٠2 ةنس تشغ9١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم822–٠2 مقر يسائرموسرم

.....................................................................................................................................................ةيغيزامألا ةغللاو بدألل ةيروهمجلا

ةينازيم ىلإ دامتعا لـــيوــحـت نــمضتي،٠2٠2 ةنس تشغ9١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم922–٠2 مقر يسائرموسرم
.........................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست

ةـيـنازيم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي،٠2٠2 ةنس تشغ9١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم٠٣2–٠2 مقر يسائرموسرم
...................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو رييسـت

ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمـتـعا ليوحـت نمضتي،٠2٠2ةنس تشغ9١قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ92يف خّرؤم ١٣2–٠2 مقر يسائرموسرم
................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو رـييسـت

ٍضارأ عطق فينصت ءاــــغــلإ نـمـضـتـي ،٠2٠2 ةـنـس لــيرــبأ٤١ قــفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٠2 يف خّرؤم89–٠2 مقر يذيفنت موسرم
...............................................)كاردتسا( .تايالولا ضعب ىوتسم ىلع ةـيمومع تازـيهجتو تاـنكس زاـجنإل ةهجوم ةيحالف

ةّيدرفميسارم
ةنيدملا ةئيهل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................................................................نانيعوبل ةديدجلا

ةينطولا ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل

يف ةيفينحوب ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ركسعم ةيالو

سلاجم ءاسؤر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ61 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيئاضق

ىدل نيماع باون ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ61 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
.........................................................................................................................................................................ةيئاضق سلاجم

ةمكحملا ىدل ةلودلا ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ةيادرغب ةيرادإلا

ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةرمعلاو جحلل

لاغشألا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي62 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ5 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................اقباس– لقنلاو ةيمومعلا

ةيامحلل ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيندملا

.....................ةيئاضق سلاجم ءاسؤر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ61 يف خّرؤم يسائر موسرم

 ....ةيئاضق سلاجم ىدل نيماع باون نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ61 يفخّرؤم يسائر موسرم

ناكسلاو ةحصلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي62 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ5 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو
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يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................تايالولا

....................نييلاو يناويد يسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................تايالولا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

يوهجلافحتملاةرادإســـلجمءاـــضعأنييـــعتنـــمضتي ،٠2٠2 ةـــــنسويلوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماعةدعقلايذ١2 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................ناسملتلدهاجملل

يوهجلافحتملاةرادإســـلجمءاـــضعأنييـــعتنـــمضتي ،٠2٠2 ةـــــنسويلوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماعةدعقلايذ١2 يف خّرؤم رارق
.................................................................................................................................................................وزو يزيتلدهاجملل

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

فرتعملا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهش ةمـــئاــــق دّدـــحـــي ،٠2٠2 ةـــنـــــس ويلوي٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٦ يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................ةيرئازجلا يلاعلا ميلعتلا تاداهش عم اهتلداعمب

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

ءاقتنالاو هيجوتلا تايفيك ددحــــي ،٠2٠2 ةـــــنــــــس وـــــيلوـــــــي٥2 قـــــــفاوــــــملا١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٤يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع نينهمتملا بيصنتل
...........................................................................................................................................................يبعشلا ينطولا شيجلل

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
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.................................................................................................................................................................................................اهقحاولو

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازو

تايالولا يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا يريدم لهؤي ،0202 ةنس تشغ٠١قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤم رارق
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رماوأ
٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١١ يفخّرؤم2٠-٠2 مقر رمأ

١١-٨١ مقر نوناقلا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس تشغ
ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٨١ يفخّرؤملا

.ةحصلاب قلعتملاو٨١٠2 ةنس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

2٤١و٦١–٠٤١و٦٦ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )2 ةرقفلا(٣٤١و

ماع لاّوش8١ يف خرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا9٣٤١

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

 ،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

 : هصن يتآلا رمألا ردصي

ماكحأ ميمتتو ليدعت ىلإ رمألا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
٥٤2و٠٤2و8٣2و٣٣2و٤22و8١2و٧١2و١9١و٧٧١ داوملا

٦9٣و٥9٣و٤9٣و29٣و٠9٣و98٣و٤8٣و١8٣و9٧٣و8٠٣و
9٣٤١ ماع لاوش8١ يف خرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا نم99٣و
 : يتأي امك ،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا

،يـــــــــبــــــــــــطلا سراــــــــمــــــــــملا ةـــــــحــــــــــصلا يــــنـــــهــــم ىلـــــــع ّنيعــــتي :٧٧١ ةداملا“
،ةـيـمـيـظـنـتــلاو ةــيساسألا ةــيــنوــناــقــلا هــتاــمازــتــلا ىلع ةداــيز
: يتأي امب مايقلا

ةـيـنالدـيصلا ةـظـقـيـلاـب ةصتـخملا تاـطــلسلــل حــيرصتــلا–
 ،ةيودألا لامعتسا دنع اهيف بوغرملا ريغ ةيوناثلا راثآلاب

داتعلا صوصخب ةظقيلاب ةصتخملا ةطلسلا راطخإ–
نع جتني نأ نكمم وأ جتان ثدح وأ رطخ يذ ثدح لكب
جالعلا وأ صيخشتلا ضرغل ةيبطلا تامزلتسملا لامعتسا
،ةياقولا وأ

تالاــحــب موــمسلا مــلــعــب ةصتــخملا ةــطــلسلــل حــيرصتـــلا–
وأ ةلمتحـملا ةماسلا راثآلاو ةنمزملا وأ ةداحلا تامّمستلا
،ةيبيكرت وأ ةيعيبط داوم وأ تاجوتنم نع ةجتانلا ةتبثملا

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

اميس ال ،نوـــــشـــتـــفـــملا نوـسرامــملا فّلـــــــكـــــــي :١9١ ةداملا“
: يتأي امب

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

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

رخآ ناكم لكو تائيهلاو تاسسؤملاو لكايهلا ةبقارم–
،ةحصلا تاطاشن هيف سرامت

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

ريزولل ةعباتلا ةصتـــخــــملا حـــــلاـــــصــــملا ددـــــحت :٧١2ةداملا“
ةـيـنالدـيصلا داوملا ةـمـئاـق ،ةـيـنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــّلــكملا

ينـــطوـــلا لـــجسلا اذـــكو ةـــيساسألا ةـــيـــبـــطـــلا تاـــمزـــلـــتسملاو
.”ةيودألا روتسدو ةيودألل

ةمظنم ةكرش يه ةينالديصلا ةسسؤملا:8١2 ةداملا“
،يراجتلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ةينوناقلا لاكشألا قفو
ةـفـلـكملا ةرازوـلـل ةصتـخملا حــلاصملا نــم داــمــتــعالــل عضخــت
.ةينالديصلا ةعانصلاب

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

صاخ رييست تاذ ةيمومع ةسسؤم ةلاكولا:٤22ةداملا“
عضوــت ،يلاملا لالــقــتسالاو ةــيوــنــعملا ةــيصخشلاــب عــتـــمـــتـــت

.”ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا ةياصو تحت

ةــــــعاــــــــنـــــــصــــــلاــــــب فّلـــــــكــــــملا رــــــيزوــــــلا نــــكـــمـــي:٣٣2ةداملا“
،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا يأر دعبو ،ةينالديصلا
ةــلــجسم رــيــغ ةــيودأ لاــمــعــتسال اــتــقؤم اصيـــخرـــت مـــّلسي نأ

ةريطخ ضارمأب لفكتلا راطإ يف ةيودألا هذه فصوت امدنع
ةعفنم اهيدلو ينطولا بارتلا ىلع اهل لداعم جالع دجوي الو
.ةتبثم ةيجالع

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

........................... يملعلا مالعإلا ةمهم ىلوتي:8٣2ةداملا“
.يرئازجلا )ىتح رييغت نودب(

ةـــيـــبـــطــــلا ةــــيــــقرــــتــــلا يف ةصصخــــتملا تاــــكرشلا عضخــــت
.”ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم نم دامتعالل

ريغ ةينالديصلا داومـلل راــــــهــــــشإلا صـــــــخرـــــــي:٠٤2 ةداملا“
،ةــــحصلا ييــــنــــهمل هـــــجوملا يراـــــبـــــجإلا فصوـــــلـــــل ةـــــعضاخلا

ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلا حـــلاصمل ةـــيـــنـــقـــتـــلا ةرــــيشأتــــلــــل عضخــــيو
.”داوملا هذه ةمئاق دّدحت يتلا ةينالديصلا ةعانصلاب

ةصاخةينـــــــــمأو ةينـــــــــقــــــــتو ةــــــيرادإ ةـــــبـــــقارــــــمل عـــــضـــــخـــــي:٥٤2 ةداملا“
يأ وأةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم نم
 : ةصتخم ىرخأ ةحلصم
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،ليــلـــحـــتلا دـــصـــق ،لــــقــــن يأ ءارـــــجإ نـــكـــمـــــي ال:٠9٣ ةداملا“
تاساردــلا ضرــغــل ةــيــجوــلوــيــبــلا تاــنــيــعـــلا نـــم ةـــعوـــمـــجمل

ريزولا ىدل قبسم حيرصت عوضوم نوكت نأ نود  ةيدايعلا
.لقن ةداهش ميلستو ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا

ىلإ ةيدايعلا ةساردلا عوضوم داتعلاو داوملا لقن عضخيو
.”لاكشألا سفن

ةيدرف ةعفنم نود ةيداــــيع ةــــــسارد ةـــــلاـــــح يف:29٣ ةداملا“
نــيدــعــتسملا صاــخشألل عــفدــي نأ يّقرملا نــكــمــي ،ةرشابم
،اـهـنوــلــمــحــتــييتــلا تاــبوــعصلا نــع اضيوــعــت اــهــل عوضخــلــل

ةعانصلاب فلكملا ريزولا اهددحي تايفيكو طورش بسح
.”ةينالديصلا

ّفلـــــــــــــــــكــــــــــــملا رــــــــــــــــــيزوــــــــــــلل يّقرـــــــــــملا حرــــــــــصــــــــي نأ بــــــــــــجــــــي:٤9٣ ةداملا“
عوضخـلـل نـيدـعـتسملا صاـخشألاــب ةــيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب
لــبــق ،ةرشاــبــم ةـــيدرـــف ةـــعـــفـــنـــم نود ةـــيداـــيـــعـــلا تاساردـــلـــل
.”ضرغلا اذهل صّصخملا ينطولا ّلجسلا يف مهليجست

رمتسملا مييقتلا نع الوؤــــســـــم يّقرملا ّدعــــــــي:٥9٣ ةداملا“
.يبيرجتلا ءاودلا نمأل

بوغرم ريغ ريطخ رثأ لكب يروفلا غيلبتلاب مزلم وهو
وأ لالخ ،أرطي نمألل ديدج ثدح يأ وأ عّقوتم ريغ وأ هيف
ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولل ،ةساردلا ةياهن دعب
لكلو ةينعملا ةيدايعلا براجتلل ةيبطلا تايقالخألا ةنجلو
.ىصقأ دحك مايأ )٧ ( ةعبس لالخ ،نيينعملا نيثحابلا ءابطألا

.تايطعملا )ىتح رييغت نودب( ............ مزلم وهو

ريزولا ىلع نمألا نع ايونس اريرقت ضرعي نأ بجيو
ةيبطلا تايقالخألا ةنجلو ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا

.”ةيدايعلا تاساردلا صخي اميف

ثدح لكب ثحابلا بيبطلا حرصي نأ بجي:٦9٣ ةداملا“
جوـــتــــنــــم لوــــح ثحــــب ءاّرــــج لصحــــي نأ هــــنأش نــــم رــــيــــطــــخ

يّقرمللو ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولل ينالديص
.”ةيدايعلا تاساردلل ةيبطلا تايقالخألا ةنجللو

ةساردلا نع يئاهن رـــــــيرـــــــــــــــقـــــــــــــت دادعإـــــــــــب يّقرــــــــــــــملا مزــــــــــــــلــــــي:99٣ ةداملا“
.”ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا ىلإ هلسري

ةّيـــــمــــسّرلا ةدــــــيرـــــــجلا يف رـــــمألا اذـــــــه رــــــــشنــــــي :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

وأ/و ةرّدخملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا جاتنإ–
اهداريتساو اهليوحتو اهبيضوتو اهعنصو ،ايلقع ةرثؤملا

اهميلستو اهنع لزانتلاو اهعيزوتو اهضرعو اهريدصتو
 ،اهتزايحو اهؤانتقاو

صئاصخلا تاذ تاتابنلا ءازجأ وأ تاتابنلا لامعتسا–
.ايلقع ةرثؤملا وأ/و ةرّدخملا

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

،اهسرامي يتلا ةحصلا تاطاشن نامض ّمتي :8٠٣ ةداملا“
: يف اميس  ال ةحصلا وينهم ،ةصاخ ةفصب

 )ىتح رييغت نودب( ..................–

،ةيعامجلا ةسرامملا لكايه–

،تايلديصلا–

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

عم قباطتلاب ةيدايعلا تاساردلا ءارجإ بجي :9٧٣ ةداملا“
لـــكاــــيــــهــــلا يف لاــــجملا اذــــه يف ةــــنسحلا تاسراــــمملا دــــعاوــــق
تاــيــفــيــكــلا بسح ،ضرــغــلا اذــهــل ،اــهـــل صخرملاو ةدـــمـــتـــعملا
.”ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا فرط نم ةدّدحـملا

ريزولا صيخرتل ةيدايعلا تاساردلا عضخت:١8٣ ةداملا“
)٣( ةثالث لجأ يف ّتبي يذلا ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا
زاجنإ نأشب حيرصتو ،ينقتو يبط فلم ساسأ ىلع ،رهشأ
.يقرملا اهمدقي ،يرشبلا نئاكلا ىلع ةيدايعلا تاساردلا

ىلع لوصحلا دعب ،ةيدايعلا تاساردلا فلمل ليدعت لك عضخي
.”ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ةقفاومل ،صيخرتلا

ابوجو ةيدايــــعلا تاــــــساردــــلا ءارـــــــجإ ىلوـــــتـــــي :٤8٣ ةداملا“
.ّقرم

ردابي يذلا يونعملا وأ يعيبطلا صخشلا وه يقّرملا
.ةيدايعلا ةساردلاب

تاـمدـخ مدقم وأ اـيـنالدــيص ارــبــخــم نوــكــي نأ نــكــمــيو
وأ ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ادمتعم
اصخش وأ ثحب ةئيه وأ ةيملع ةيعمج وأ جالع ةسسؤم
.”ةبولطملا تاءافكلاو تالهؤملا ىلع رفوتي ايعيبط

سيياـــقــــملا طبضـــــت يــــتـــــلا تاءارـــــــجإلا دّدــــــحت:98٣ ةداملا“
ةـــــــيـــــــنالدـــــــيصلا داوملا تاسارد ىلع ةــــــــقــــــــبــــــــطملا جهاــــــــنملاو
.ميظنتلا قيرط نع ،ةيبطلا تامزلتسملاو

مــيــلست ةــيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا نــكــمـــي
يرورض داتع يأ داريتسال اصيخرت ،هنم بلطب ،يّقرملا
.”ةيدايعلا تاساردلاب مايقلل



ـه2٤٤١ ماع مّرحم٠٥١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠2٠2 ةنس تشغ٠٣ 6

ةّيميظنتميسارم
ماع ةجحلا يذ٩2 يفخّرؤم٨22–٠2 مقر يسائرموسرم

ثادحإ نمـضـتـي ،٠2٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١
.ةيغيزامألا ةغللاو بدألل ةيروهمجلا سيئر ةزئاج

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةجابيدلا نم٤ ةرقفلا اـمـيـسال ،روـتـسدـلا ىلـع ءاـنـب–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (٣٤١و٦–١9و٥٤و٤٤و٤ داوملاو

22يف خّرؤملا٥١–8١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلـــعـــتملاو8١٠2 ةنـس ربـمتبس2 قفاوـــملا9٣٤١ ماع ّةجـــــحلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

لوألا عيبر٥يف خّرؤملا8٧2–٣٦ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دايــــعألا ةـــــمئاق ددــــــحي يذلا٣٦9١ ويلوي٦2 قـــــفاوـــملا٣8٣١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةّيمسّرلا

ىداــــمـــج٧ يف خّرؤـــــملا9٠–88 مــــقر نوــــناـــقلا ىضـــتقمبو –
قلعـــتملاو889١ ةنــــس رياـــني٦2 قــــفاوـــملا٦٠٤١ ماــــع ةيــــــناـــــثلا

،ينطولا فيشرألاب

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2–٠9 مــقر نوـــناقلا ىضتـــقمبو –
ةبــــساحــــملاب قـــلعـــتملاو٠99١ ةنــــس تشـــغ٥١ قــــفاوـــــملا١١٤١
،لّدعملا ،ةيمومعلا

ماـــــع رــفـــص٦١ يف خّرؤــــــملا٦١–٦9 مـــقر رــــــــمألا ىضتقمبو –
،ينوناقلا عاديإلاب قلعتملاو٦99١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٧١٤١

ماع رفـــص٠2 يف خّرؤــــملا٤٠–89 مقر نوـناــــقلا ىضتقمبو –
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو899١ ةنس وينوي٥١ قفاوملا9١٤١
،يفاقثلا

ىلوألا ىداـمـج9١ يف خّرؤــملا٥٠–٣٠ مقر رمألا يضتقـمبو–
قوقحب قلعتملاو٣٠٠2 ةنــــــس وــــيـلوي9١ قــــفاوــــملا٤2٤١ ماـــع
،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا

لوألا عيبر8١ يف خرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع
،يـــــجولوــــنكتلا ريوــــطتـــلاويملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا
،لّدعملا

يف خّرؤملا٧٤١–٥9 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥99١ ةنس ويام٧2 قفاوملا٥١٤١ ماع ّةجحلا يذ٧2
ةيغيزامألل رابتعالا درب ةفلكملا ةيماسلا ةظفاحـملا ءاشنإ

،ةيغيزامألا ةغللا ةيقرتبو

: يتأي ام مسري

بدألل ةّيروهـــمـــــجلا ســـيئر ةزئاــــج ثدــــــحت: ىلوألا ةّداملا
ددحتو ،”ةزــئاجلا“ صنـلا بلص يف ىعدـــت،ةيغيزامألا ةغللاو

.موسرملا اذه ماكحأل اقبط اهحنمو اهميظنت تايفيكو طورش

ثحبلا عـيـجشت راطإ يف ،"ةزـئاجلا" فدـهت:2 ةّداملا
تناك ءاوس ،امهتيقرتو ةيغيزامألا ةغللاو بدألا يف جاتنإلاو
ةأفاـكم ىلإ ،اهيلإ ةمجرتم مأ ةيغيزامألا ةغللاب ةفلؤم لامعألا
ايدرف ّامإ نوكراشملا اهزجني يتلا لامـعألاو ثاحبألا نسـحأ

.هاندأ٣ ةداملا يف ةروكذملا تالاجملا يف ،ايعامج اّمإو

 :ةيتآلا تائفلل ةزئاجلا حنمت:٣ ةّداملا

،موزللا دنعو ةيغيزامألابةزجنم تاسارد:تايناسللا )١
تاحلطصملاو ةيغيزامألا ةيناسللا ةئيهتلا لوح ىرخأ تاغلب
ةيجولونوفلا ةموظنملاب قلعتي ام لكو ةيوحنلا دعاوقلاو
اذكو ،ةدح ىلع يناسل عونت لك تايصوصخ وأ ةكرتشملا
كرتشم وه امل تايمجعملاو ةيلالدلاو ةيتادرفملا تاساردلا

يوغل عونتب صاخ وأ ةيغيزامألا ةيناسللا تاعونتلا نيب
.نّيعم

:اهيلإ مجرتملاوةيغيزامألاب هنع رّبعملا بدألا )2
ةمجرتملا لامعألا اذكو ةيغيزامألا ةغللاب ةفلؤم ةيعادبإ لامعأ
يرئازجلا بدألاب رمألا قلعت ءاوس ،تاغللا فلتخم نم اهيلإ
تاعومجمو ةياورلا:ةيتآلا طامنألا لمشتو ،يملاعلا وأ
.ةيرعشلا نيواودلاوةيحرسملا لامعألاو ةريصقلا صصقلا

:يداملا ريغ يغيزامألا يفاقثلا ثارتلا يف ثاحبألا )٣
يداملا رـيـغ يفاـقـثـلا ثارـتـلا عـمـج لواـنـتـت ةــيــنادــيــم لاــمــعأ
 .هتاعّونت عيمجب يغيزامألا

تازاجنإ:ةنمقرلاو ةيجولونكتلا ةيملعلا ثاحبألا )٤
ةيملعلا تايطعملاونيماضملا جاردإ ىلإ ةيمار عيراشمو
ةــــثيدــــحلا ةيـــــجولونكتلا تاءاــــضفلا يف ةيـــــغيزامألا ةــــــيــــبدألاو
 .ةنمقرلاو

،ةئف لك يف نيزئافلا حنم يف ةزئاـجلا لثمتت:٤ ةّداملا
 :يتأي امك اهغلبم ددحي ةيلام ةأفاكمو ةيريدقت ةداهش

،لوألا زئافلل )جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم–

،يناثلا زئافلل )جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ ةئامسمخ–

زئاـــــفلل )جد٠٠٠.٠٥2( رانـــــــيد فلأ نوــــســــمخوناــــتئاــــــم –
.ثلاثلا

:نم لكـشتت ةلقتسم ميكحت ةنجل ةزـئاجلا حنمت:٥ ةّداملا

،اسيئر ،ةيغيزامألل ةيماسلا ةظفاحـملا نع لثمم–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،يملعلا ثحبلاو يلاـعلا ميلـعتلاب فلكملا رـيزولا نـع لثمم–

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع لـثمم–
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حــــنــــم مدـــــع رّرقـت نأ ميـــــــكـــــحتلا ةنــــــــجل نكــــــمي:2١ ةّداملا
لامـــــــعألا ءاقـــترا مدع ةلاــــــح يف رثــــــكأ وأ ةدحاو ةئـف يف ةزــئاـجلا
 .بولطملا ىوتسملا ىلإ

ةزئاجلا لينل نيحشرتملا يف رفوتت نأ بـجـي:٣١ ةّداملا
:ةيتآلا طورشلا

،ةيرئازج ةيسنج نم اونوكي نأ–

،ةنس )٠2( نيرشع نع مهنس لقت ّالأ–

يف ةروكذملا تائفلا ىدحإ يف لمعل مهجاتنإ اوتبثي نأ–
،هالعأ٣ ةداملا

،ايعامج وأ ايدرف حشرتلا نوكي نأ نكمي –

.ةدحاو ةئف يفودحاو لمعب اوكراشي نأ–

يف ميكـحتلا ةنـجل ةناـــــــمأ ىدـل لاـــــمـــــعألا عدوـــــت:٤١ ةّداملا
ةــــيــــماـــسلا ةظــــفاــــحـملا اهددــــحت لاــــجآ لالــــخو خــــســــنلا نـــم ددـــــع
.ةيغيزامألل

.ةقباسملا ميظنت نالعإ دنع اهتعيبطوخسنلا ددعو لجألا ددحي

سيئر نم رـّشؤمو مّقرم لجس يف تاحشرتلا لـجسـت
.ميكحتلا ةنجل

ميظنت ةيغيزاــمألل ةيــــماـــسلا ةظــــفاـــحـملا نلــــعت:٥١ ةّداملا
ةطـــساوبو ةينـــطولا ةفاــــحصلا يف نالـــــعإلا رـــشـــنتو ،ةقباــــسملا

– ةيــــــعــــمــسلاو ةعوـــمـــــسملاو ةبوـتكـــملا ةيـــــمالـعإلا مئاـعدلا لك
.ةيرصبلا

يأ فشك مدعـب مـــيكـــــحتلا ةنـــجل ءاـــضــــعأ مزـــــلي:6١ ةّداملا
ةـياـغ ىلإ ،نيحشرتملا لبق نم ةمدقملا لامعألا نع ةمولعم
.ةزئاجلا ميلست مسارم ميظنت

ةزئاجب زئاف“ بقل نوجّوتملا نوكراشملا ذـخأي:7١ ةّداملا
.”ةيغيزامألا ةغللاو بدألل ةيروهمجلا سيئر

يـف ةــكراــــشـملا ةزئاــــجلاب نيزئاــــــفلل زوـــــجي ال:٨١ ةّداملا
نع تاونس )٣( ثالث رورم دعب ّالإ اهتائف فلتخمب ةقباسملا

 .مهجيوتت

ةينعملا ةحلصملا ىدل ةجّوتملا لامعألا ظفحت:٩١ ةّداملا
ىلع اهرشن اهنكمي يتلا ،ةيغيزامألل ةيماسلا ةظفاحـملاب
.نيزئافلا ةقفاوم دعبو اهب لومعملا دعاوقلا مارتحا لظ يف ،اهتقفن

ميـظنـت فيراصموةزئاجلا غلابـمب لفكتلا متـي:٠2 ةّداملا
ةينازيم راطإ يف زئاوجلا ميلست لفحمسارموةـقباسملا
.ةيغيزامألل ةيماسلا ةظفاحـملا

ةنسلا سأرب لافتحالا ةبسانمب ةزـئاجلا مّلست:١2 ةّداملا
.”رياني ن وزنمأ“ ةيغيزامألا

ّةيمــسّرلا ةدــــيرـــــجلا يف موــــسرــــملا اذــــــه رــــشـــــــــني :22 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ9١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ92 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو نع لثمم–

،ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا يف ثحبلا زكرم نع لثمم–

ةيغيزامألا ةغللاو بدألا يف نيصصختـم ةذتاسأ )٣( ةثالث–
ءاسؤر عم قيسنتلاب ةيغيزامألل يماسلا ظفاحـملا مهنّيعي
.ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا دهاعم اهب دجوت يتلا تاعماجلا

هنأش نم لهؤم صخش يأب نيعتست نأ ةنجللا نكمي
.اهيلع ةضورعملا لامعألا ءاقتنا يف اهتدعاسم

نم ررقم بجومب مـيكحتـلا ةنـجل ءاضـعأ نّيعي:6 ةّداملا
ديدجتلل ةلباق )2( نيتنس ةدمل ،ةيغيزامألل يماسلا ظفاحـملا

.ةدحاو ةرم

حشرتلا تافلم ةساردب ميكحتلا ةنجل فّلكت:7 ةّداملا
اذكو ةــبولـــــــطملا رـــيياـــــعملاو طورــــشلل اهتقباـــــطم نم دكأــــــتلل

نيحشرتملا رايتخاو ةقباسملل ةضورعملا عيضاوملا ديدحت
 .مهبيترتو

ىلع هليحتو يلخادلا اهماظن ميكحتـلا ةنجل دـعت:٨ ةّداملا
.هيلع ةقفاوملل ةيغيزامألل يماسلا ظفاحـملا

ميكحتلا ةنجل تالوادم يف رـظنلا ةداعإ نكمي ال:٩ ةّداملا
.اهيف نعطلا نكمي الو

دنعو ،اهئاــضعأ عاــمجإب نيزئاـــفلا ميـــــــــكـحتلا ةنجل راتخت
يفو ،ةطيسبلا ةيبلغألاب ،تيوصتـلا قيرط نع ،ءاضتقالا

 .احّجرم سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددع يواست ةلاح

ةيماسلا ةظفاحـملاب ةّينعملا حلاصملا ىّلوتت:٠١ ةّداملا
.ميكحتلا ةنجل ةنامأ ةيغيزامألل

ىوتسم تاذ نيكراشملا لامعأ نوكت نأ بجـي:١١ ةّداملا
ةيعادبإ ةيعونو ،ةيوغللا ثاحبألل ةبسنلاب عيفر يفرعم
ريياعملل اقفو ءاقتنالا نوكيو.ةيبدألا عيضاوملل ةبسنلاب
 :ةيتآلا

،يداملا ريغ ثارتلا يف ثحبلاويبدألا لمعلا ميدقت بجي–
 ،اهيلإ مجرتم وأ ةيغيزامألا ةغللاب

ةـــــيــــــــغيزاـــمألا تايــــناـــسللا لوـــح لــــمــــعلا ميدـــــقت بــــــجي–
ءاـــــضـــــتــــقالا دـــنـــــعو ،ةيـــــــغيزامألاب،ةنمقرلاو تايــــجولونــــكــــتلاو
 ،ىرخأ تاغلب

،ةيملعلا ةيجهنملا دعاوق ىلع لمعلا سيسأت بجي–

.هرشن قبسي ملو ،اليصأو اقثوم لمعلا نوكي نأ بجي–
هتغلب صنلا نم ةخسن قفرت ،ةمجرتلا لاجم يف ناك نإو
،ةيلصألا

ةداهش وأ ةزئاج هبحاص هب لان دق لمعلا نوكي ّالأ بجي–
،ةيملع

يف ةروكذملا تائفلا ىدحإ يف لمعلا جردني نأ بجي–
.هالعأ٣ ةداملا

.ال مأ ةزئاجلاب اوزاف ءاوس اهباحصأ ىلإ لامعألا درت ال
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2 يف خّرؤملا9٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس يفــناــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيجراخلا

٠2٠2،

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
فلأ نورشعو دحاوو ةئامعبسو انويلم نوتسو ةينامث
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.١2٧.8٦( رانيد
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”١9–٧٣ مقر بابلا يفو

هردق دامتعا٠2٠2 ةنــــس ةينازيـــمل صـــصـــخي :2 ةّداملا
فلأ نورــــشعو دــــحاوو ةئامعبسو انوـــــيلم نوتــــسو ةينامث
ةرازو رـــييـــست ةيــــنازــــيم يف دّيــــــقي )جد٠٠٠.١2٧.8٦( رانـــــــــــيد
قحلملا لودجلا يف نينّيبملا نيبابلا يفو ةيجراخلا نوؤشلا

.موسرملا اذهب

،ةيجراــخلا نوؤــشلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو ّفلكي:٣ ةّداملا
يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

9١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ92 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس تشغ

نوبت ديجملا دبع

ماع ةجحلا يذ٩2 يفخّرؤم٩22–٠2 مقر يسائرموسرم
لـــيوــحـت نــمضتي،٠2٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦–١9 ناـــــــتداــــمـلا امــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــنـــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤمـلا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٤١ يف خّرؤمـلا٤١–9١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىدامج2 يف خّرؤملا يساــــئرــــلا موسرـــــمـلا ىضتـــــقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

١٠ -٤٣
٤٠ -٤٣

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

.........................................................تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا
....................................................ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا

...............عبارلا مسقلا عومجم
...........ثلاثلا ناونعلا عومجم
....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
.................لوألا عرفلا عومجم

.........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا
اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف رـــــشـــنــي يذــلا موــــــسرــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ9١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ92 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ماع ةجحلا يذ٩2يفخّرؤم ١٣2–٠2 مقر يسائرموسرم
ليوحـت نمضتي،٠2٠2ةنس تشغ٩١قفاوملا١٤٤١
ةيلخادلاةرازو رـيــــــيـــــسـت ةـــيـــــنازـــــيــــم ىلإ داـــــــمــــــتـعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦–١9 ناـــــــتداــــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتــــــــسدلا ىلع ءاـــنــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤمـلا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عــــــيـــبر٤١ يف خّرؤــــمـلا٤١–9١ مـــــقر نوناـــــقلا ىضـــــتــــقــــمبو –
نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىدامج2 يف خّرؤملا يساــــئرــــلا موسرــــمـلا ىضتـــــقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2 يف خّرؤمـلا١١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس يفــناــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠8.٥( رانيد نويلم ةئامنامثو رييالم ةسمخ
مـــــــقر باـــــبلا يفو ةكرتــــشــــملا فــــيلاـــــكتلا ةيــــنازــــيم يف ّديـــــقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”١9–٧٣

هردــــق دامــــتعا٠2٠2 ةنــــس ةيـــــنازيـــمل صــــصـــــخي :2 ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠8.٥( رانيد نويلم ةئامنامثو رييالم ةسمخ

ماع ةجحلا يذ٩2 يفخّرؤم٠٣2–٠2 مقر يسائرموسرم
ليوحـت نمضتي،٠2٠2 ةنس تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١
ةيـــــــــــــــلـــــــخادـــلاةرازو ريــــيـــــــســــــت ةـــــيـنازيــــم ىلإ داــــمــــــتــــعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦–١9 ناـــتداــــمـلا امـــــيــــس ال ،روـــــتـــــسدلا ىلع ءاــــنـــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤـمـلا٧١–٤8 مــــقر نوـــــناــــقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٤١ يف خّرؤمـلا٤١–9١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو9١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىدامج2 يف خّرؤملا يساــــئرــــلا موسرــــمـلا ىضتـــــقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2 يف خّرؤمـلا١١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس يفــناــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
ةيلخادلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا
راــــــنـــــيد نوــــيـــــلم نوســـــمـــــخو ناتئامو ارايــــلــــم رــــشـــــــــع ةســـــمــــخ
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٥١.٠٠٠.٠٠٠.٠٥2(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”١9–٧٣ مقر بابلا يفو

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
راــــنــــيد نوـــيـــــلم نوـــســـمـــخو ناــــتئاــــمو ارايــــلــــم رـــشــــع ةســـــمـــــخ
ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٥١.٠٠٠.٠٠٠.٠٥2(
يفو - لوألا عرفلا - ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
تاعامجلل نماضتلا قودنص يف ةمهاسم”٧٠–٧٣ مقر بابلا
.”ةيلحملا
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ةــّيروــهــمــجــلــل ةــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ9١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ92 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم يف دّيقي

قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو ةينارمعلا ةئيهتلاو

.موسرملا اذهب

تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي :٣ ةّداملا

اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

١٣- 2٠
٣٠ -١٣

١٠ -٣٣
٣٠ -٣٣

٣١ -١٣

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
يناثلا عرفلا

ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

......................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ينطولا نمألا
عباط تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ينطولا نمألا

.............................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع
.................لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...............................................................ةيلئاعلا حنملا - ينطولا نمألا
.......................................................يعامتجالا نامضلا - ينطولا نمألا

..............ثلاثلا مسقلا عومجم
............ثلاثلا ناونعلا عومجم
....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ينطولا نمألل ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

- نودــقاــعــتملا نوــمدــخــتسملا - ينــطوــلا نــمألل ةــيزــكرــمالـــلا حـــلاصملا
.....يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم - بتاورلا

.................لوألا مسقلا عومجم
...........ثلاثلا ناونعلا عومجم
..يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم
...............يناثلا عرفلا عومجم



٠٠٠.٠٠٠.٠٠٧

٠٠٠.٠٠٠.٥١

٠٠٠.٠٠٠.٥١٧

٠٠٠.٠٠٠.٠٥2

٠٠٠.٠٠٠.٠٥2

٠٠٠.٠٠٠.٥٦9

٠٠٠.٠٠٠.٥٦9

٠٠٠.٠٠٠.٥٣

٠٠٠.٠٠٠.٥٣

٠٠٠.٠٠٠.٥٣

٠٠٠.٠٠٠.٥٣

٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.١

٠٠٠.٠٠٠.٠٠٨.٥
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)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

١٣- 2٠

٣٠ -١٣

١٠ -٣٣

٣ -١٣2

ثلاثلا عرفلا

ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيندملا ةيامحلا

تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةيندملا ةيامحلا

...................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط

................لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

...........................................................ةيلئاعلا حنملا - ةيندملا ةيامحلا

..............ثلاثلا مسقلا عومجم

...........ثلاثلا ناونعلا عومجم

....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

ثلاثلا يئزجلا عرفلا

لخدتلاو بيردتلل ةينطولا ةدحولا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

تاذ حــــنـــم - بتاورلا - نودقاعــــــتملا نومدـــــختسملا - ةيـــــنطولا ةدــــــــحولا

...................................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط

.................لوألا مسقلا عومجم

............ثلاثلا ناونعلا عومجم

..ثلاثلا يئزجلا عرفلا عومجم

...............ثلاثلا عرفلا عومجم

..........................................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

)عبات(قحلملا لودجلا
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قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل ماعلا

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

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
قـيـفر دـّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةــــــنس تشغ51 قـــفاوملا

،نانيعوبل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل اماع اريدم هتفصب ،ينامصع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةــــــنس تشغ51
.ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملا

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

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديمحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا
،ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملل اريدم هتفصب ،دغيزلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.ركسعم ةيالو يف ةيفينحوب ةرئاد

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

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
وينوي41 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

اسيئر هتفصب ،شرحل نب رماث دّيسلا ماهم ،0202 ةنس
.ةافولا ببسب ،ركسعم ةيالو يف ةيفينحوب ةرئادل

عطق فينصت ءاــــغــلإ نـمـضـتـي ،٠2٠2 ةـنـس لــيرــبأ٤١ قــفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٠2 يفخّرؤم٨٩–٠2 مقر يذيفنت موسرم
.)كاردتسا( .تايالولا ضعب ىوتسم ىلع ةـيمومع تازـيهجتو تاـنكس زاـجنإل ةهجوم ةيحالفٍضارأ

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

.٠2٠2 ةنس ليربأ٦2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر٣ خيراتب  رداصلا٤2 ددعلا - ةّيمسرلا ةديرجلا

 )ةفرعوب( ىلوألا ةناخلا -٥ دومعلا -قحلملا-6 ةحفصلا -١

.اقباس - دلاخ يس ةيكارتشالا ةيحالفلا ةعرزملا١٠ ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا : نم الدب–

.اقباس - دلاخ يس ةيكارتشالا ةيحالفلا ةعرزملا6و١٠ ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا : أرقي–

)ةملاعملا(٦ ةناخلا -٥ دومعلا -)عبات( قحلملا -7 ةحفصلا -2

.اقباس -رودق قيقر ةيكارتشالا ةيحالفلا ةعرزملا١٦و٠٦ ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا: نم الدب–

.اقباس - رودق قيقر ةيكارتشالا ةيحالفلا ةعرزملا26و١٦و٠٦و62 ةيعامجلا ةيحالفلا ةرمثتسملا : أرقي–

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

1441 ماع ةجحلا يذ61 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا

.ةيئاضق سلاجم ءاسؤر
`````````````````````````

1441 ماع ةجحلا يذ61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاونيتدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا
،ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملا ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

: يقاوبلا مأ ءاضق سلجم
 .طيرشوب راتخم–

: ةياجب ءاضق سلجم
 .يدباليز ةيروح–

: ةديلبلا ءاضق سلجم
 .ملاس نب قازرلا دبع–

: تسغنمات ءاضق سلجم
.يفيلخ يفاولا دبع–

: ةسبت ءاضق سلجم
 .شوخب كلام–

: ترايت ءاضق سلجم
 .نالع ديشر–

: فيطس ءاضق سلجم
 .يباورقدـمحم–

: ةديعس ءاضق سلجم
 .حوركوب قحلا دبع–

ةّيدرف ميسارم
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: ةملاق ءاضق سلجم

.يسابسب ىسيع–

: ةنيطنسق ءاضق سلجم

.شالعد ميكحلا دبع–

: ةليسملا ءاضق سلجم

  .روصنم دمحأ–

: ةلقرو ءاضق سلجم

  .داقردـمحم–

: فودنت ءاضق سلجم

.لاّمح دلاخ–

: تليسمسيت ءاضق سلجم

 .شورطل فيرش–

: ضيبلا ءاضق سلجم

 .ةدخ نب رموع نب–

: يزيليإ ءاضق سلجم

 .ةخون يلع–

: سارهأ قوس ءاضق سلجم

 .يتامس ىفطصم–

: نازيلغ ءاضق سلجم

.حايرب ةريخ–

––––––––––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا
: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملا ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: راردأ ءاضق سلجم
. ةنيمي نب رونم–

: طاوغألا ءاضق سلجم
 .يديعسدـمحم–

: ةريوبلا ءاضق سلجم
 .نوقعلا ميهاربإ–

: وزو يزيت ءاضق سلجم
  .يراق ليعامسإ–

: رئازجلا ءاضق سلجم
 .يمساق لامج–

: لجيج ءاضق سلجم
 .خيش نب قلاخلا دبع–

: ةيدملا ءاضق سلجم
 .يقرش رداقلا دبع–

: مناغتسم ءاضق سلجم
 .فورعم بيطلا–

: جيريرعوب جرب ءاضق سلجم
.يوالعل حاتفم–

: سادرموب ءاضق سلجم
 .يبلش فصنم–

: يداولا ءاضق سلجم
 .نزاو ديمحلا دبع–

: ةلشنخ ءاضق سلجم
 .ةنيسلوب دمحأ–

: ةليم ءاضق سلجم
 .نيسح حبار–

: ىلفدلا نيع ءاضق سلجم
 .نارمعوب ةديرف–

: ةماعنلا ءاضق سلجم
.يالوم رداقلا دبع–

: تنشومت نيع ءاضق سلجم
  .قازرلا دبعدـمحم–

: ةيادرغ ءاضق سلجم
 .يلعبدـمحم–

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماع ةجحلا يذ61 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا
.ةيئاضق سلاجم ىدل نيماع باون

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

1441 ماع ةجحلا يذ61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا

مهفيلكتل ،ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماع اباون مهتفصب
: ىرخأ فئاظوب

: فلشلا ءاضق سلجم

.ةباغوب نيمأ دمحأ–

: طاوغألا ءاضق سلجم

.ريهط دـيمح–

: يقاوبلا مأ ءاضق سلجم

.ةرطعلب رداقلا دبع–

: ةديلبلا ءاضق سلجم

 .داعج فيرش–

: ترايت ءاضق سلجم

.جاحلب ديجملا دبع–
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: ناسملت ءاضق سلجم

.حلاص نب يلع–

: ةفلجلا ءاضق سلجم

 .يرصانعل ديشر–

: سابعلب يديس ءاضق سلجم

.ةفانشوب بيطلا–

: ةنيطنسق ءاضق سلجم

 .ةعمجوب يفطل–

: ةلقرو ءاضق سلجم

.شوشاط رداقلا دبع–

: ضيبلا ءاضق سلجم

.ةيمساوق ديرف–

: جيريرعوب جرب ءاضق سلجم

.يلده يلع–

: سادرموب ءاضق سلجم

 .يسينول اضر–

: يداولا ءاضق سلجم

 .يلولهب قيفوت–

: ةلشنخ ءاضق سلجم

.يسوم رضخل–

: ةليم ءاضق سلجم

.يرومز يدهم–

: ىلفدلا نيع ءاضق سلجم

 .ندوب نيدلا رصن–

: تنشومت نيع ءاضق سلجم

.ةصفح نب فرصوم نيدلا رون–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ظفاــــحم ماهم ءاــــهنإ نمــــضـــــتي ،0202 ةنـــــس تـــــشـــغ6
.ةيادرغب ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلا

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

1441 ماع ةجحلا يذ61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،بلاطدـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا

هفيلكتل ،ةيادرغب ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلل اظفاحم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

: فيطس ءاضق سلجم
.يرابج ديجملا دبع–

: ةديعس ءاضق سلجم
.راصق دـمحم–

: ةدكيكس ءاضق سلجم
.ريبك دمحأ يحتف–

: ةيدملا ءاضق سلجم
 .نامثع ىسوم–

: ةليسملا ءاضق سلجم
.يوانق رـمع–

: ركسعم ءاضق سلجم
.يبوبحم نيدلا رون–

: يزيليإ ءاضق سلجم
.يتاحرف يعمجلا–

: تليسمسيت ءاضق سلجم
.يساق رونلا دبع–

: فراطلا ءاضق سلجم
.يداج ميركلا دبع–

: سارهأ قوس ءاضق سلجم
.طبارم ريخلب–

: ةماعنلا ءاضق سلجم
.هـللا دبع نب ىفطصم–

: نازيلغ ءاضق سلجم
.يرداق نوميم–

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

1441 ماع ةجحلا يذ61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامـسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا

: ةيتآلا ةـيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماع اباون مهتفصب

: راردأ ءاضق سلجم
.ةفلخلب نيعامسإ–

: ةياجب ءاضق سلجم
.شالع دولوم–

: ةريوبلا ءاضق سلجم
.يزيزعل بيطلا دـمحم–

: تسغنمات ءاضق سلجم
.ةنوس نب رمع–

: ةسبت ءاضق سلجم

.يديعلب دمحأ–



٠٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع مّرحم١١
15م٠2٠2 ةنس تشغ٠٣

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــــيدـــملا ماـــهم ءاهنإ نمـــــضــــتي ،0202 ةنــــس تــــشــــغ51
.ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلل ماعلا

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

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فسوي دّيــــــسلا ماــــهم ىهــــنت ،0202 ةنــــس تشــــغ51 قــــفاوـــــملا

.ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلل اماع اريدم هتفصب ،ةزوزع
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ5 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيمألا ماــــهم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،0202 ةنــــس وــــيلوـــــي62
 .اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ماعلا

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

1441 ماـــــع ةجـــــحلا يذ5 خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
وينوي32 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ويلوي62 قفاوملا

ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،يمح يلع دّيسلا ماهم ،0202 ةنس
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس– لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.ةيندملا ةيامحلل ةينطولا

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

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،لاسك كلام دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا
.ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملل

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ61 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلاجم ءاسؤر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ6
 .ةيئاضق

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

1441 ماع ةجحلا يذ61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا
: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملل ءاسؤر ،مهؤامسأ

: راردأ ءاضق سلجم

 .يفيلخ يفاولا دبع–

: طاوغألا ءاضق سلجم

 .ينادف نيسح–

: يقاوبلا مأ ءاضق سلجم

.ةولخ باهيإ–

: ةياجب ءاضق سلجم

.ةخون يلع–

: ةديلبلا ءاضق سلجم

.داقردـمحم–

: ةريوبلا ءاضق سلجم
 .يدباليز ةيروح–

: تسغنمات ءاضق سلجم
 .باجدـمحم–

: ةسبت ءاضق سلجم
 .يمساق سيمخوب–

: ترايت ءاضق سلجم
.لاّمح دلاخ–

: وزو يزيت ءاضق سلجم
  .ملاس نب قازرلا دبع–

: رئازجلا ءاضق سلجم
.طيرشوب راتخم–

: لجيج ءاضق سلجم
.ةريمس ظيفحلا دبع–

: فيطس ءاضق سلجم
 .نالع ديشر–

: ةديعس ءاضق سلجم
 .هـللا دعس ديعس–

: ةملاق ءاضق سلجم
.ىسوم نب ديمحلا دبع–

: ةنيطنسق ءاضق سلجم
 .يسابسب ىسيع–

: ةيدملا ءاضق سلجم
 .يرداوقدـمحم–

: مناغتسم ءاضق سلجم
 .ةدخ نب رموع نب–

: ةليسملا ءاضق سلجم
  .حوركوب قحلا دبع–

: ةلقرو ءاضق سلجم
 .بلاطدـمحم–

: ضيبلا ءاضق سلجم
 .شورطل فيرش–

: يزيليإ ءاضق سلجم
 .يدلاخ ميرك–

: جيريرعوب جرب ءاضق سلجم
 .يباورقدـمحم–

: سادرموب ءاضق سلجم

 .شالعد ميكحلا دبع–
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: ةياجب ءاضق سلجم

 .يبوهيم دمحأ–

: ةديلبلا ءاضق سلجم

.يبوبحم نيدلا رون–

: ةريوبلا ءاضق سلجم

.داعج فيرش–

: تسغنمات ءاضق سلجم

.يتاحرف يعمجلا–

: ةسبت ءاضق سلجم

.يواسيع ليمجدـمحم–

: ناسملت ءاضق سلجم

 .لالمش دـمحم–

: ترايت ءاضق سلجم

.ريهط ديمح–

: ةفلجلا ءاضق سلجم

.يرمعم دـمحم–

: فيطس ءاضق سلجم

.جاحلب ديجملا دبع–

: ةديعس ءاضق سلجم

.يحي نب يفاو–

: ةدكيكس ءاضق سلجم

.بيبت نيدلازع–

: سابعلب يديس ءاضق سلجم

.هـللا دبع نب ىفطصم–

: ةنيطنسق ءاضق سلجم

.نامثع ىسوم–

: ةيدملا ءاضق سلجم

.يرابج ديجملا دبع–

: مناغتسم ءاضق سلجم

.رديدق ليعامسإ–

: ةليسملا ءاضق سلجم

.راصق دـمحم–

: ركسعم ءاضق سلجم

.مغالشب نيمألادـمحم–

: ةلقرو ءاضق سلجم

.ةرطعلب رداقلا دبع–

: فودنت ءاضق سلجم

.يوافلخهـللا دبع–

: تليسمسيت ءاضق سلجم

.يتيرحبت ظيفحلا دبع–

: يداولا ءاضق سلجم

 .يدومح ناميلس–

: ةلشنخ ءاضق سلجم

 .يفيصهـللا ماعنأ–

: سارهأ قوس ءاضق سلجم

 .شوخب كلام–

: ةليم ءاضق سلجم

 .يمساق حبار نبدـمحم–

: ىلفدلا نيع ءاضق سلجم

 .حياسب ىسوم–

: ةماعنلا ءاضق سلجم

.روصنم دمحأ–

: تنشومت نيع ءاضق سلجم

 .حايرب ةريخ–

: ةيادرغ ءاضق سلجم

 .يتامس ىفطصم–

: نازيلغ ءاضق سلجم

.يفيرش حلاص–

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ61 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيــماـــع باوــــن نييـــعت نمـــضـــتي ،0202 ةنــــس تـــشــــغ6
 .ةيئاضق سلاجم ىدل

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

1441 ماع ةجحلا يذ61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا

: ةيتآلا ةيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماع اباون

: راردأ ءاضق سلجم

.ينامحز يبرعلبدـمحم–

: فلشلا ءاضق سلجم

.يوانق رمع–

: طاوغألا ءاضق سلجم

.يتالقم نيسي–

: يقاوبلا مأ ءاضق سلجم

.بياروب رمعأ–
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: ضيبلا ءاضق سلجم

.ةريشد جاحلا–

: يزيليإ ءاضق سلجم

.ةبتعوب دمحأ–

: جيريرعوب جرب ءاضق سلجم

.ةباغوب نيمأ دمحأ–

: سادرموب ءاضق سلجم

.يساق رونلا دبع–

: فراطلا ءاضق سلجم

.يلالق رمع–

: تليسمسيت ءاضق سلجم

.يرداق نوميم–

: يداولا ءاضق سلجم

.طبارم ريخلب–

: ةلشنخ ءاضق سلجم

 .ةروح دوعسم–

: سارهأ قوس ءاضق سلجم

 .ريبك دمحأ يحتف–

: ةليم ءاضق سلجم

.يديهم نب رونل–

: ىلفدلا نيع ءاضق سلجم

 .يواجيعن لامج–

: ةماعنلا ءاضق سلجم

 .مهديس رـمع–

: تنشومت نيع ءاضق سلجم

 .لالعش تيأ دارم–

: نازيلغ ءاضق سلجم

.ينوميم ميركلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ5 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي62
 .تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازول

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

1441 ماع ةجحلا يذ5 خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يحياس قحلا دبع ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ويلوي62 قفاوملا
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازول اماع انيمأ

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماـــــهم ءاهــــنإ نمـــــضــــتي ،0202 ةنـــــس تـــشــــغ51
.تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل

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

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداـــــسلا ماـــهم ىهــــنت ،0202 ةنس تـــشـــغ51 قــــفاوـــملا
تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،فلشلا ةيالو يف ،ةطيرق دارم–

،مناغتسم ةيالو يف ،يناسح دمحأ–

،فودنت ةيالو يف ،يجدااب دمحأ–

،يداولا ةيالو يف ،نومحر زيزعلا دبع–

.ةماعنلا ةيالو يف ،ةطيرك اضر–

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يناويد يسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
 .نييلاو

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

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف نييلاو يناويد يسيئر

،ةنتاب ةيالو يف ،لجحلوبدـمحم–

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،ينامصع قيفر–

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيامحلل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ51
.تايالولا يف ةيندملا

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

1441 ماع ةجحلا يذ52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ51 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةيندملا ةيامحلل نيريدم

،فلشلا ةيالو يف  ،يناسح دمحأ–

،طاوغألا ةيالو يف ،ةطيرك اضر–

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،نومحر زيزعلا دبع–

،مناغتسم ةيالو يف ،دغيزلا ديمحلا دبع–

،ركسعم ةيالو يف ،ةطيرق دارم–

.يداولا ةيالو يف ،يجدااب دمحأ–
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ويلوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماعةدعقلايذ١2 يفخّرؤم رارق

ةرادإســـلجمءاـــضعأنييـــعتنـــمضتي ،٠2٠2 ةـــــنس

.وزو يزيتلدهاجملليوهجلافحتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١ قفاوملا١٤٤١ ماعةدعقلايذ١2 يف خّرؤم رارق بجومب

اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،٠2٠2 ةـــــنسويلوي

خّرؤملا٠٧١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل

8٠٠2 ةنس وينوي١١ قفاوملا92٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف

اـهـمـيـظـنــتو دــهاــجــمــلــل ةــيوــهــج فــحاــتــم ءاشنإ نــمضتملاو

دـــهاـــجـــمـــلـــل يوـــهجلا فـــحـــتملا ةرادإ سلـــجـــم يف ،اـــهرـــيسو

: وزو يزيتل

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو لثمم ،حتاف شومح–

،اسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يناغلا دبع ةينيشب –

تاــــعامجلاوةـــيلخادلارـــيزولــــثمم ،دــــمـحمأيرــــكزوب –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةيلاملاريزولثمم ،دمـحمرهاظ –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم ،ىسيعةشيعوب  –

ةيديلقتلاةعانصلاوةحايسلاريزولثمم ،ديشريشودغ –

،يلئاعلالمعلاو

،ةينطولاةيبرتلاريزولثمم ،دمحأيوالعل –

،نونفلاوةفاقثلاةريزوةلثمم ،ةليبننايزموق –

،لاصتالاريزولثمم ،ناميلسةداق –

ثحبلاويلاعلاميلعتلاريزولثمم ،ليعامسايدواد –

،يملعلا

،ةضايرلاو بابشلا ريزو لثمم ،ىفطصمنمسايإ –

،نيدهاجمللةينطولاةمظنملالثمم ،دمحأتيايلعاو –

،ءادهشلا ءانبألةينطولاةمظنملالثمم ،ديعسلامومح –

.ءادهشلا ءانبأل ةينطولا ةمظنملا لثمم ،رمعامازع –

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

ويلوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماعةدعقلايذ١2 يفخّرؤم رارق
ةرادإســـلجمءاـــضعأنييـــعتنـــمضتي ،٠2٠2 ةـــــنس

.ناسملتلدهاجملليوهجلافحتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١ قفاوملا١٤٤١ ماعةدعقلايذ١2 يف خّرؤم رارق بجومب

اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،٠2٠2 ةـــــنسويلوي

خّرؤملا٠٧١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل

8٠٠2 ةنس وينوي١١ قفاوملا92٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف

اـهـمـيـظـنــتو دــهاــجــمــلــل ةــيوــهــج فــحاــتــم ءاشنإ نــمضتملاو

دـــهاـــجـــمـــلـــل يوـــهجلا فـــحـــتملا ةرادإ سلـــجـــم يف ،اـــهرـــيسو

: ناسملتل

يوذو نـــيدـــهاـــجملا رـــيزو لـــثمم ،دــــمــــحأ دــــيس يرارــــت–

،اسيئر ،قوقحلا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ديرف ةسابع –

تاــــعامجلاوةـــيلخادلارـــيزولــــثمم ،ىسوم يزوزعم –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةيلاملاريزولثمم ،نيسح باطع –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم ،ىسيع رصيون  –

ةيديلقتلاةعانصلاوةحايسلاريزولثمم ،نيسي ةسبابع –

،يلئاعلالمعلاو

،ةينطولاةيبرتلاريزولثمم ،مساقلب ةفيعلا –

،نونفلاوةفاقثلاةريزولثمم ،دمـحم نونحس –

،لاصتالاريزولثمم ،دمـحم مساقوب –

ثحبلاويلاعلامـــيلعتلارــــيزولـــثمم ،رـــمعم بــــياعل –

،يملعلا

،ةضايرلاو بابشلا ريزو لثمم ،يشايع ديحولا دبع –

،نيدهاجمللةينطولاةمظنملالثمم ،رمع يلع نب –

،ءادهشلا ءانبألةينطولاةمظنملالثمم ،فسوي يجاح –

.ءادهشلا ءانبأل ةينطولا ةمظنملا لثمم ،دمحأ يدلاخم –

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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يف خّرؤملا٤٥2-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

899١ ةــــــنس تشغ٧١ قـــفاوملا9١٤١ ماــع يناــثــلا عــيــبر٤2

صّصختملا جّردتلا دعب امو هاروتكدلا يف نيوكــــّتــلاب قلعتملاو

،مّمتملاو لّدعملا ،يعماجلا ليهأتلاو

خّرؤملا٥٦2-8٠ مـــــقر يذــــيـــفنــــتلا موـــسرــــملا ىضتقــــمبو–

8٠٠2 ةــــنــــس تـــــشــــغ9١ قــــفاوــــملا92٤١ ماـــــع نابــــعــــش٧١ يف

سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماـظن نمضتملاو

،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا ةداهشو

8١ يف خّرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

دّدحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

8١ يف خّرؤملا8٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لّوألا عيبر

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

،لّدعملا ،يملعلا

يف خّرؤملا٥9-8١ مــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

دّدحي يذلا8١٠2 ةنس سرام9١ قفاوملا9٣٤١ ماع بجر لّوأ

يلاـــعـــلا مـــيـــلـــعـــتـــلا تاداــــهشب فارــــتــــعالا تاــــيــــفــــيــــكو طورش

،هنم٧١ ةداملا اميس ال ،ةيبنجألا

: يتأي ام رّرقي

موــــــسرـــــملا نـــــم٧١ ةداملا ماـــــكــــحأل اًقــــيـبــــــــطت: ىلوألا ةداملا

قفاوملا9٣٤١ ماع بجر لّوأ يف خّرؤملا٥9-8١ مقر يذيفنتلا

فارتعالا تايفيكو طورش دّدحي يذلا8١٠2 ةنس سرام9١

ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهشب

اهتلداعمب فرتعملا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهش ةمئاق

.ةيرئازجلا يلاعلا ميلعتلا تاداهش عم

ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداــــهش ةمــــئاــــــق دّدـــــحت:2 ةداملا

يف ،ةيرئازجلا يلاعلا ميلعتلا تاداهش عم اهتلداعمب فرتعملا

.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا

ةّيـــــمـــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــقـــلا اذــــــه رــــشـــنــــي:٣ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةـــــّجحلا يذ٦ يف رـــئازجلاـــب رّرــــح

.٠2٠2 ةنس ويلوي

نايز نب يقابلا دبع

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ويلوي72 قفاوملا١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ6 يفخّرؤم رارق
يلاعلا ميلعتلا تاداهش ةمـــئاــــق دّدـــحـــي ،٠2٠2 ةـــنـــــس

ميلعتلا تاداهش عم اهتلداعمب فرتعملا ةيبنجألا
.ةيرئازجلا يلاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

ماع بجر٤ يف خّرؤملا٥١2-١٧ مقر موسرملا ىضتقمب–

ميــــظــنـــت نمـــضـــتـــملاو١٧9١ ةنــــــس تـــــشـــــغ٥2 قـــفاوـــملا١9٣١

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيبطلا سوردلا

ماع بجر٤ يف خّرؤملا٦١2-١٧ مقر موسرملا ىضتقمبو–

ميــــظــنـــت نمـــضـــتـــملاو١٧9١ ةنــــــس تـــــشـــــغ٥2 قـــفاوـــملا١9٣١

 ،مّمتملاو لّدعملا ،يلديصلا مولبد ىلع لوصحلل سوردلا

ماع بجر٤ يف خّرؤملا8١2-١٧ مقر موسرملا ىضتقمبو

ميــــظــنـــت نمـــضـــتـــملاو١٧9١ ةنــــــس تـــــشـــــغ٥2 قـــفاوـــملا١9٣١

لّدــــــعملا ،ناــــــنسألا حارــــــج ةداــــــهش ىلع لوصحــــــلــــــل سوردـــــــلا

،مّمتملاو

ماع بجر٤ يف خّرؤملا9١2-١٧ مقر موسرملا ىضتقمبو–

ميــــظــنـــت نمـــضـــتـــملاو١٧9١ ةنــــــس تـــــشـــــغ٥2 قـــفاوـــملا١9٣١

،مّمتملاو لّدعملا ،سدنهم ةداهش ىلع لوصحلل سوردلا

لاّوش٥١ يف خّرؤملا٥٧2-١٧ مقر موسرملا ىضتقمبو–

ثادحإ نمضتملاو١٧9١ ةنس ربمسيد٣ قفاوملا١9٣١ ماع

،ةصاخلا ةيبطلا سوردلا ةداهش

نابعش٥2 يف خّرؤملا٠9١-2٧ مقر موسرملا ىضتقمبو–

ميظنت نمضتملاو2٧9١ ةنس ربوتكأ٣ قفاوملا29٣١ ماع

 ،يرامعملا سدنهملا مولبد ىلع لوصحلل سوردلا

نابعش٣ يف خّرؤملا٤٧١-٤٧ مقر موسرملا ىضتقمبو–

ميظنت نمضتملاو٤٧9١ ةنس تشغ١2 قفاوملا٤9٣١ ماع

لّدعملا ،يرطيب بيبط ةداهش ىلع لوصحلا دصق تاساردلا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا٣٦١-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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اهل ةلداعملا ةّيرئازجلا تاداهشلامقرلا
فارتعالا بلط عاديإ دنع رئازجلا يف اهب لومعملا تاداهشلا ةنّودم

ةيرئازجلا يلاعلا ميلعتلا تاداهش عم ةيبنجألا تاداهشلا ةلداعمب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

يوناثلا ميلعتلا ايرولاكب ةداهش

سناسيللا ةداهش

ةلود سدنهم ةداهش

يرامعم سدنهم مولبد

يرطيب بيبط ةداهش

رتساملا ةداهش

رتساملا ةداهش

رتساملا ةداهش

هاروتكدلا ةداهش

)ايرولاكبلا ةداهش( ةيوناثلا تاساردلا ةياهن ناحتما يف حاجنلا ةداهش–

)ايرولاكبلا ةداهش( ةيوناثلا تاساردلا ةياهن ناحتما يف حاجنلا ةداهش–
نم تاونس )٣( ثالثل ةفاضإلاب ،اهتلداعمب فرتعملا ةيبنجألا وأ ةينطولا
رولشابلا وأ سناسيللا ةداهشب ةجّوتم ،يلاعلا ميلعتلل لّوألا روطلا

)ايرولاكبلا ةداهش( ةيوناثلا تاساردلا ةياهن ناحتما يف حاجنلا ةداهش–
نم تاونس )٥( سمخل ةفاضإلاب ،اهتلداعمب فرتعملا  ةيبنجألا وأ ةينطولا
ةلود سدنهم ةداهشب ةجّوتم ،يلاعلا ميلعتلا

)ايرولاكبلا ةداهش( ةيوناثلا تاساردلا ةياهن ناحتما يف حاجنلا ةداهش–
نم تاونس )٥( سمخل ةفاضإلاب ،اهتلداعمب فرتعملا  ةيبنجألا وأ ةينطولا
يرامعم سدنهم مولبدب ةجّوتم ،يلاعلا ميلعتلا

)ايرولاكبلا ةداهش( ةيوناثلا تاساردلا ةياهن ناحتما يف حاجنلا ةداهش–
نم تاونس )٥( سمخل ةفاضإلاب ،اهتلداعمب فرتعملا ةيبنجألا وأ ةينطولا
يرطيب بيبط ةداهشب ةجّوتم ،يلاعلا ميلعتلا

)ايرولاكبلا ةداهش( ةيوناثلا تاساردلا ةياهن ناحتما يف حاجنلا ةداهش–
نم تاونس )٣( ثالثل ةفاضإلاب ،اهتلداعمب فرتعملا ةيبنجألا وأ ةينطولا
ةيبنجألا وأ ةينطولا سناسيللا ةداهشب ةجّوتم يلاعلا ميلعتلل لّوألا روطلا
،يناثلا روطلا نم يلاعلا ميلعتلا نم )2( نيتنسو ،اهتلداعمب فرتعملا

رتساملا ةداهشب  ةجّوتم

)ايرولاكبلا ةداهش( ةيوناثلا تاساردلا ةياهن ناحتما يف حاجنلا ةداهش–
نم تاونس )٤( عبرأل ةفاضإلاب ،اهتلداعمب فرتعملا ةيبنجألا وأ ةينطولا
ةيبنجألا وأ ةينطولا سناسيللا ةداهشب ةجّوتم جردتلا يف يلاعلا ميلعتلا
،يناثلا روطلا نم يلاعلا ميلعتلا نم )١( ةدحاو ةنسو ،اهتلداعمب فرتعملا

رتساملا ةداهشب  ةجّوتم

)ايرولاكبلا ةداهش( ةيوناثلا تاساردلا ةياهن ناحتما يف حاجنلا ةداهش–
ميلعتلا سدنهم ةداهشل ةفاضإلاب اهتلداعمب فرتعملا ةيبنجألا وأ ةينطولا
ميلعتلا نم )١( ةدحاو ةنسو ،اهتلداعمب فرتعملا ةيبنجألا وأ ةينطولا يلاعلا
رتساملا ةداهشب ةجّوتم ،يناثلا روطلا نم يلاعلا

)ايرولاكبلا ةداهش( ةيوناثلا تاساردلا ةياهن ناحتما يف حاجنلا ةداهش–
يلاعلا ميلعتلا ةداهشل ةفاضإلاب اهتلداعمب فرتعملا ةيبنجألا وأ ةينطولا

فرتعملا ةيبنجألا وأ ةينطولا لوألا جردتلا ةداهش وأ لوألا روطلا نم
جردتلا دعب ام ةداهش وأ يناثلا روطلل يلاعلا ميلعتلا ةداهشو اهلداعمب

ميلعتلا نم تاونس )٣( ثالثو اهتلداعمب فرتعملا ةيبنجأ وأ ةينطو ،لوألا
هاروتكدلا ةداهشب ةجّوتم ،ثلاثلا روطلا نم يلاعلا

 قحلملا
ةيرئازجلا يلاعلا ميلعتلا تاداهش عم اهتلداعمب فرتعملا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهش ةمئاق
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نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

١٤٤١ ماع ةّجحلا يذ٤يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تايفيك ددحــــي ،٠2٠2 ةـــــنــــــس وـــــيلوـــــــي٥2 قـــــــفاوــــــملا
ىوتسم ىلع نينهمتملا بيصنتل ءاقتنالاو هيجوتلا
يــــعاــنــــصلا عــباـــــطلا تاذ ةـــيــــــمومعلا تاســــسؤـــــملا

شـــيــــجلل يداـــصتــــقالا عاـــطـــقلل ةـــعـــباــــتلا يراــجــــتلاو
.يبعشلا ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو

ماع بجر٠١ يف خّرؤملا٣٠-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةيشتفمب قلعــتـــملاو٠99١ ةــــنــــس رـــــيارــــبـــــف٦ قـــــفاوـــــملا٠١٤١
،هنم٣ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

ماع ناضمر٥2 يف خّرؤملا٠١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دـــــعاوــــقلا ددـــحـــي يذلا8١٠2 ةــــنــــس وـــيــــنوي٠١ قـــــفاوـــــملا9٣٤١
١2و١١و9و٧و٦ داوملا اميس ال ،نيهمتلا لاجم يف ةقبطملا

،هنم٠٦و١٣و22و

يف خّرؤملا2٠١-8٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس سرام٦2 قفاوملا92٤١ ماع لوألا عيبر8١
ةيمومعلا تاسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
،هنم82 ةداملا اميس ال،يبعشلا ينطولا شيجلل

يف خّرؤملا٥٤١-8١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٧2 قفاوملا9٣٤١ ماع ناضمر١١
نيعــباــــتلا نيـــيـــندــــملا نيــــمدختــــســــمــــلــــل يساـــــسألا نوـــــناـــــقـــــلا

،يبعشلا ينطولا شيـجلل يداصتــــقالا عاــــطــــقلا تاســـــسؤــــمل
،هنم٤٤١و٣٠١و٥٣و٣٣و١١ داوملا  اميس ال

٤١  يف خّرؤملا٥9-٠2 مقر يسائرلا موسرملا  ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس لــيرــــبأ8 قـــفاوــــملا١٤٤١ ماـــــع ناـــبـــعـــش
لّدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٣٦١-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٠٣ يف خّرؤملا٧8-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣٠٠2 ةنس سرام٣ قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٥2١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس سرام9١ قفاوملا٣٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦2
ةــيــنــطوــلا دــهاــعــمــلـــل يجذوـــمـــنـــلا يساسألا نوـــناـــقـــلا ددـــحـــي
،ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

يـــف خّرؤملا٠٤١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوـــملا٥٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٠2
نـيوـكـتـلا زـكارمل يجذوـمــنــلا يساسألا نوــناــقــلا ددــحــي يذــلا
،نيــهمتلاو ينهملا

يف خّرؤملا٤8١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنـــس وـــيـــنوـــي22 قــــفاوـــملا٧٣٤١ ماــــع ناـــضــــمر٧١
يف ةصصختملا زكارملا ريسو ميظنت تايفيكو ماهم ددحي
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا  نيوكتلا

2 يف خّرؤملا282-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦١٠2  ةنس ربمفوـــن2 قــــفاوــــملا8٣٤١ ماـــــع رــــفــــص

،هل ةجّوتملا تاداهشلاو يلوألا ينهملا نيوكتلا ماظن

: يتأي ام نارّرقـــــي

مقر نوناقلا نم١١ ةداملا ماــــكحأل اقيـــــبطت: ىلوألا ةداملا
وينوي٠١ قـفاوـــملا9٣٤١ ماــــع ناـــــضمر٥2 يف  خّرؤـــــملا٠١-8١

،نيهمتلا لاجم يف ةقبطملا دــعاوــــقلا ددـــحـــي يذـــلا8١٠2 ةـــنـــس
ءاــقــتــنالاو هــيــجوــتــلا تاــيــفــيــك دــيدحت ىلإ رارــقــلا اذــه فدــهـــي
ةـيـموـمــعــلا تاسسؤملا ىوــتسم ىلع نينــهــمــتملا بيصنــتــل
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
.يبعشلا ينطولا شيجلل

لوألا لصفلا
نينهمتملا ءاقتنا

،نيهمتلا قيرط نع نيوكتلاب قاحتلالا عضخي:2 ةداملا
يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ىوتسم ىلع
ىلإ ،يبــعشلا ينــطوــلا شيــجــلــل يداصتــقالا عاــطــقــلــل ةــعــباــت
ناـمـظـنـي نـيذــلــلا مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا يف ةددحملا طورشلا
ةمظنملا ءاقتنالا تارابتخا ىلإو نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا
.ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا فرط نم ضرغلا اذهل

قيرط نع نيوكتلل حشرتم لك ءاقتنالا صخي:٣ ةداملا
بسحو ،فدـهـتسملا لـيـهأتـلا ىوــتسم نــكــي اــمــهــم نيهــمــتــلا
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا فرط نم اهنع رّبعملا تاجايتحالا
يداصتقالا عاطـقـــلل ةـــعـــباـــتلا يراـــجــتـــلاو يعانــــصلا عــــباــــطلا
.يبعشلا ينطولا شيجلل

نع نيوكـتلل نيـــحـــشرـــتملا ءاـــقــــتــــنا نـــمــــضــــتــــي:٤ ةداملا
: اًيباتك اًرابتخاو اًيوفش اًرابتخا نيهمتلا قيرط

ىلإ فدـهي ةقـــيـــقد )٠2( نـــيرـــشــــع ةدــــمل يوـــفـــش رابـــتــــخا–
ةــــيـــنـــهذلاو ةـــيدـــســــجلا تاردــــقلاو دادــــعـــتــــسالا نـــــع فـــشــــكلا
 ،هيف بوغرملا نيوكتلا ةعباتمل حشرتملل

مييقتو ريدقتــب حـــمـــســـي )١( ةعاس ةدــــمل يباتك رابـــتــــخا–
 .ماعلا ميلعتلا داوم لوح روحمتي ،حشرتملا فراعم
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مهبيصنت دصق نيحشرتملل ةيئاهنلا ةمئاقلا طبض–
ءاقتنالا تارابتخا يف اهيلع لصحتملا جئاتنلا ساسأ ىلع
اهيلع صوصنملا بيصنتلا طورش اذكو تابغرلا ةقاطبو

 .هاندأ2١ ةداملا يف

اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنجّللا عمتجت:٩ ةداملا
لوخد لك خيرات نم  ،لقألا ىلع ،اموي  )٥١( رشع  ةسمخ لبق
.ينهملا نيوكتلل

نم ءاعدتـسا ىلــــع ءانب ،ةـــنــــجّللا عـــمـــتـــجت نأ نـــكـــمـــي امــــك
.كلذ ةجاحلا تضتقا امّلك اهسيئر

.رضحم يف ةنجّللا تارارق نّودت:٠١ ةداملا

رضاحم ساسأ ىلع ءانب اهريرقت ةنجّللا ّدعت:١١ ةداملا
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ىلإ هلسرتو اهتاعامتجا

عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا ىلإو ةيالولاب
شــــــــيـــجلل يداـــصـــتقالا عاــــطقلل ةـــــعباتلا يراـــــجــــتلاو يعاـــــنــــــــصلا
.يبعشلا ينطولا

ثلاثلا لصفلا
نينهمتملا ةقفارمو بيصنتلا تاءارجإ

نم نيلوبقـــملا نينـــهـــمـــتـــملا بيـــصـــنـــت مـــتــــي ال:2١ ةداملا
ّالإ ،نيهمتلا قيرط نع نيوكت ةرود ةعباتمل ،ةنجّللا فرط
لوعفملا ةيراسلا ةيرادإلا تاقيقحتلاو تاءارجإلا مامتإ دعب
.ينطولا عافدلا ةرازو ىوتسم ىلع

ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا مّلست:٣١ ةداملا
ةرود ةعباتمل ةنجّللا فرط نم ايئاهن نيلوبقملا نينهمتملا

مهبيصنتب ةصاخ هيجوت تارّرقم ،نيهمتلا قيرط نع نيوكت
.نيوكتلا ةياهنو ةيادب خيراوت اهيلع ةنّودم

ىوــــتــــســــم ىلــــع نيــــنهمـــــتملا بيـــصــــنــــت مــــتـــي:٤١ ةداملا
ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا
لــــــــــجأ يف يبــــــــــعـــشلا يـــنــــطولا شــــيــــــــجلل يداـــصـــتـــقالا عاــــطقلل

ةـــــقداــــصملا خيراـــت نم اـــــموي )٥١( رشع ةســـمخ زواـــجتي ال
.مهدوقع ىلع

ةيـــموـــمعلا ةســـسؤــــملل يلــــخادلا ماــــظــــنلا قبـــــطي:٥١ ةداملا
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
.مهبيصنت روف ،نينهمتملا ىلع ،يبعشلا ينطولا شيجلل

نيوـــكـــتلل ةيــــموـــمعلا ةســـسؤملا ذاتــــسأ نمـــــضي:6١ ةداملا
ةسسؤملاب نيهمتلا ّملعمو ،نهمتملا ةعباتمب فلكملا ينهملا
عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
 .نينهمتملا بيصنت ،يبعشلا ينطولا شيجلل يداصتقالا

،ةكرتــشم ةفــــصب ،ءاقـــــتنالا تاراــــبتـــخا دــــعــــت:٥ ةداملا
ةيمومعلا ةسسؤملاو ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا نيب
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
.يبعشلا ينطولا شيجلل

يناثلا لصفلا
 نينهمتملا هيجوتو ءاقتنال ةكرتشملا ةنجّللا

ةيموـمـــعلا ةـــســــسؤـــملا ىوــــتــــســــم ىلـــــع ،أـــشــــنـــــت:6 ةداملا
،نينهمتملا هيجوتو ءاقتنال ةكرتشم ةنجل ،ينهملا نيوكتلل
."ةنجّللا" صنلا بلص يف ىعدت

: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ةنجّللا لكشتت:7 ةداملا

،اسيئر ،ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ريدم–

ةيمومــعلا ةســـسؤـــــملاب نيـــهـــمـــتلاب فّلـــــكملا لوؤــــــســــملا–
،اوضع ،ينهملا نيوكتلل

،اوضع ،صصختلا يف ذاتسألا–

،اوضع ،نيينهملا جامدإلاو مييقتلاو هيجوتلا راشتسم–

عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل ةيرشبلا دراوملا ريدم–
شيـجـلـل يداصتـقالا عاـطـقـلـل ةــعــباــتــلا يراــجــتــلاو يعاــنصلا
،اوضع ،هلثمم وأ ،يبعشلا ينطولا

يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل نيهمتلا ّملعم–
،يبعشلا ينطولا شيجلل يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو
.اوضع

.ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ةنّجللا ةنامأ ّىلوتت

 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةنجّللا فلكت:٨ ةداملا

وحن ايدسج نيقّوعملا نينـــهــــمـــتملا هيــــــجوت ىلع رهــــــــسلا–
 ،مهتقاعإل ةبسانملا نيهمتلا بصانم

اقبط نينهمتملا بيصنت ريياعم مارتحا ىلع رهسلا–
ماع ناضمر٥2  يف خّرؤملا٠١ -8١  مقر نوناقلا نم9 ةداملل
 ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا9٣٤١

،صصختلا بسح ةرفوتملا نيهمتلا بصانم ددع ديدحت–

،نيحشرتملا ءاقتنا ريياعم ديدحت–

،نيحشرتملا تافلم ةسارد–

ىوتســم ىلــــع نيـــنـــهـــمـــتـــملا ةدــــئاــــفـــــل تاراــــيز مـــيـــظـــنــــت–
نـمـــضـــت يــــتلا ينــــهملا نيوـــكـــتـــلل ةـــيـــموـــمـــعلا تاــــســـــسؤــــملا
،نيوكتلا

،اهيلع ةقداصملاو ءاقتنالا تارابتخا نم دكأتلا–



٠٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع مّرحم١١
23م٠2٠2 ةنس تشغ٠٣

جامدإلاو مييقـتلاو هـــيجوـــتلا راشــتــــــسم فّلكي:7١ ةداملا
طسولا عم فيكتلل  نهمتملا ةدعاـــســـمو ةـــقـــفارـــمب نيينـــهـــملا
.ينهملا

جامدإلاو مييقتلاو هيـــجوـــتلا راـــشـــتـــســـم مزـــلـــي:٨١ ةداملا
مّلعم اذـــــكو نينهـــمـــتملا ةعباتمب فّلــكملا ذاتسألاو نيـــــيـــــنهملا
.نينهمتملا ريطأت يف نواعتلاو قيسنتلاب لمعلاب ،نيهمـــتلا

عافدلا ةرازوب ةلهؤملا ةبقارملا ةئيه فّلكت:٩١ ةداملا
ةـعـباـتملا لاـجــم يف اــمــيس ال ،نينــهــمــتملا ةــبــقارمب ينــطوــلا
.ةينقتلاو ةيجوغاديبلا

ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٠2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي٥2 قفاوملا١٤٤١ ماع ّةجحلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
١٤٤١ ماــــــع لاّوــــش٩١ يفخّرؤــــم كرـــــتــــــشم يرازورارــــــق

يلخادلا ميظنتلا ددحي ،٠2٠2 ةنس وينوي١١ قفاوملا
.ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملل

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

لوأ يفخّرؤملا٠٧٣-9١ مقر يسائّرلا موسرملا ىضتقمب–
9١٠2 ةــنس رــبــمسيد82 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يفخّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنسيفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يفخّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥99١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

  ،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا8٥١-٦9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦99١ ةنس ويام٤ قفاوملا٦١٤١ ماع ةجحلا يذ٦١

صوصنملا ةسسؤملا يف يلخادلا نمألا ماكحأ قيبطت طورش

ماع يناثلا عيبر٠٣ يفخّرؤملا٤2–٥9 مقر رمألا يف اهيلع
ةيامــــحب قلــــعـــتملاو٥99١ ةنس ربـــمـــتـــبس٥2 قـــفاوـــملا٦١٤١
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

8 يفخّرؤملا٠2٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٠2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ

ةيمومع ةسسؤم ىلإ ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملا ليوحت
،يجولونكتو يملع عباط تاذ

يفخّرؤملا٦9٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،هنم٠١ ةداملا اميسال ،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

2 يفخّرؤملا٣92-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يــــــجوـــلونــــــكتلاو يمـــــلـــعلا ثـــحــــبلل ةكرتـــشـــملا حـــلاـــصـــملا ماــــهـــم
،اهريسو اهميظنتو

8١ يفخّرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا82١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موـــسرـــملا نـــم٠١ ةداملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبـــطـــت : ىلوألا ةداملا
2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82 يفخّرؤملا٦9٣ –١١ مقر يذيفنتلا
يساسألا نوناقلا ددحي يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا
يــــمــــلــــعلا عــباــــطلا تاذ ةيـــــموـــمــــعلا ةســـسؤــــملل يـــجذوــــــمنلا

يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،يجولونكتلاو
صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،ةيباغلا ثاحبألل ينطولا دهعملل
."دهعملا"

ةدعاـــســـمبو رـــيدـــملا ةطـــلـــس تـــــحت ،دـــهـــعـــملا مـــظنـــي :2 ةداملا
حــلاصمو ةــيــنـــقـــت ماسقأ يف ،ماـــعـــلا نيمألاو دـــعاسملا رـــيدملا
ةحلصمو ةيبيرجت تاطحمو تاشروو ثحب ماسقأو ةيرادإ

 .ثحبلل ةكرتشم

  : نم ،)2( نانثا اهددعو ،ةينقتلا ماسقألا نوكتت :٣ ةداملا

،ةيجراخلا تاقالعلاو نيوكتلاو ةجمربلا مسق–

.ثحبلا جئاتن نيمثتو لاصتالاو مالعإلا مسق–

تاـــــقالـــعلاو نيوـــكـــتلاو ةجمربلا مـــســــق فلــــكــــي :٤ ةداملا
 : يتأي امـب ةيجراخلا

نيوكتلا ةريزو
نيينهملا ميلعتلاو

ةحيرف نب مايه

ينطولا عافدلا ريزو نع
ماعلا نيمألا

سيرغ ديمحلا دبع ءاوللا
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،دهعملل ةماعلا ةبساحملا كسم–

،زيهجتلاو رييستلا لئاسوب دهعملا لكايه ديوزت نامض–

، دهعملل تاعزانملا اياضق  رييست نامض–

، دهعملل ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا كالمألا رييست نامض–
             ،اهتنايصو اهظفحو

، دهعملل درجلا تالجس كسم–

.دهعملل يرادإلا فيشرألا ةنايصو ظفح نامض–

   : نم ،)٣( ثالث اهددعو ،ةيرادإلا حلاصملا نوكتت

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم–

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم–

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم–

     : نم ،)٥( ةسمخ اهددعو ،ثحبلا ماسقأ لكشتت :٨ ةداملا

تاــــتاـــبـــنلا عاوـــــنأ نيــــســــحتو ةــــجارــــحلا" يف ثــــحــــبلا مـــســــق–
،"ةيباغلا

،"ةيباغلا ةيئيبلا ةمظنألا ملع" يف ثحبلا مسق–

،"تاباغلا ةيامح" يف ثحبلا مسق–

ةحفاكمو حايرلا نع جتانلا فارجنالا" يف ثحبلا مسق–
،"رحصتلا

."لويسلا فارجنا" يف ثحبلا مسق–

تاتابنلا عاونأ نيسحتو ةجارحلا يف ثحبلا مسق" فلكي –١
: لوح اميس ال ،ثحبلا لاغشأو تاساردلاب مايقلاب "ةيباغلا

، ةيباغلا دراوملل مئادلا لامعتسالاو رييستلا–

 ،ةيعانطصالاو ةيعيبطلا ةيباغلا تاعومجملا ةجلاعم–

 ،ةيباغلا تاعومجملاو راجشألا ةجارحو جاتنإلاو ومنلا–

 ،بشخلا ةيجولونكت–

،ةيباغلا ةننكملا–

، ةيباغلا ةيوناثلا تاجتنملاو تاجتنملا نيمثت–

،ريجشتلا ةداعإل ةديدجلا قرطلاو تاينقتلا–

ةيباغلا فانصألا نيسحتو يجولويزيفوكيإلا فيصوتلا–
قـــــيـــبــــــطـــتو ةــيــــــباـــــــغلا تاـــعوـــــــمـــجــــملا رداـــــــــصــــم فـــيـــــــصوـــــــــتو
يتلا قرـــــطلا عـــيــــسوتو رــــيوـــــطتو ،ةيتابنلا ايجولونكتويبلا
.ةيباغلا لئاتشلا جاتنإب ةقالع اهل

،"ةيباغلا ةيئيبلا ةمظنألا ملع يف ثحبلا مسق" فلكي –2
: لوح ثحبلا لاغشأو تاساردب مايقلاب

 ،ثحبلا قيرط نع نيوكتلا ةجمرب–

،ةيلودلاو ةينطولا تايقافتالا رييست–

،ةيلودلاو ةينطولا نواعتلا عيراشم ةعباتم نامض–

،نواعتلا تايقافتاو نيوكتلا لامعأ لئاصح دادعإ–

لـئاصح ىلع ءاـنـب ةـيــمــلــعــلا ةــطشنألا ةــلــيصح دادــعإ–
.ثحبلا ماسقأ اهرّضحت يتلا تاطاشنلا

:)2( نيتحلصم يف مظنيو

،نيوكتلاو ةجمربلا ةحلصم–

 .ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم–

جئاتن نيمثــتو لاصـــتالاو مالــــعإلا مـــســـق فـــلــــكــــي :٥ ةداملا
 : يتأي امـب ثحبلا

،ةينقتلاو ةيملعلا ةمولعملا ةيقرت–

،اهرشنو ثحبلا جئاتن عبط–

 ، دهعملل يقئاثولا ديصرلا رييست–

،ثحبلا جئاتنل ةيركفلا ةيكلملا ةيامح–

ىلإ اهليوحت ليهستو ،نيمثتلل ةلباقلا جئاتنلا ديدحت–
،ةلمعتسملا تاعاطقلا

نيــــيـــجراـــخلا نيلماـــعتملا عـــم ةـــكارــــشلاـــب تاـــقالــــع ريوـــطـــت–
  ،تاباغلا عاطق يف نولمعي نيذلا صاوخلا وأ نييمومعلا

،ةعدبملا عيراشملا ريوطت–

    ، دهعملا صصخت لاجم يف ةيتامولعملا ةمظنألا عضو–

نيب ةيملعلا تازيهجتلل كرتشملا لامعتسالا قيسنت–
.اهديحوتو ثحبلا ماسقأ

:حلاصم )٣( ثالث يف مظنيو

                             ،قيثوتلاو تاروشنملا ةحلصم–

  ،ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم–

 .ةيملعلا تازيهجتلاو ةيتامولعملا ةمظنألا ةحلصم–

 .يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي :6 ةداملا

: يتأي امب ةيرادإلا حلاصملا فلكت :7 ةداملا

،ةيرــــشــبلا دراوملا ريــيـــســـتل يونـــسلا طــطــخــملا دادـــعإ–
،هذيفنتو

،دهعملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض–

تاونسلا ةددعتملا وأ ةيونسلا تاططخملا ذيفنتو دادعإ–
يمدختسمل تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل
،دهعملا
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اذكو ،ةيوارحصلاو ةيبهسلاو ةيباغلا تانيوكتلا ةيكرح–
 ،ةيخانملا تاريغتلا عم اهفيكتو اهتشاشه

بناوجلا اهنم اميس ال ،ةيربلا تاناويحلاو تاتابنلا–
 ،يجولويبلا عونتلاب ةطبترملا

.ةيديصلاو ةيربلا تاناويحلاو تاتابنلا ظفح قرط–

تاساردب مايقلاب "تاباغلا ةيامح يف ثحبلا مسق" فلكي–٣
: لوح ثحبلا لاغشأو

تاـتاـبـنـب ةراضلا تاـيرـطـفـلاو ةـكاـتـفــلا تارشحلا مــلــع–
،تاباغلا

،ةيجولويبلا ةحفاكملا قرط بيرجت–

.اهتحفاكمو تاباغلا قئارح نم ةياقولا–

حايرلا نع جتانلا فارجنالا يف ثحبلا مسق" فلكي –٤
ثحبلا لاغـــشأو تاــــساردلاب مايــــقلاب "رحــــصــــتلا ةــــحفاكمو
 : لوح

،حايرلا قيرط نع فارجنالا مييقت–

، لامرلا مكارتو رحصتلا تاروطت–

رـيـيستـلا قرـط لاـمـعـتساـب رـحصتـلا رـهاوـظ ةـحـفاـكــم–
.ةيتابنلا تاليكشتلل مادتسملا

"لوـــيــــسلا فارـــجـــنا يف ثــــــحــــــــــبـــــلا مــــســـــق" فـــلــــكــــــــــي –٥
: لوح ثحبلا لاغشأو تاساردلاب ماـــــيـــقلاب

،فارجنالا ةروريس–

 ،هبايسناو ،هايملا قيرط نع فارجنالا ةيمك ديدحت–

تاينقت  ريوطت قيرط نع ةبرتلاو هايملا ىلع ةظفاحملا–
.هايملا تاعمجتسمل ةجمدنملا ةئيهتلا

: نم ،)٣( ثالث اهددعو ،تاشرولا نوكتت :٩ ةداملا

،ةيناديملا تابيترتلا دصر ةشرو–

                   ،رثاكتلل ةيباغلا تادعملا ةشرو–

. ةيباغلا ةيوناثلا تاجتنملاو تاجتنملا ةشرو–

اقبط ةأشنـملا ةيـــبـــيرــــــجتــــــلا ةــــطـــــحملا ّريــــــسُي:٠١ ةداملا
مقر يذيفنتلا موــــسرــــملا نــــم )٣ ةرـــــقــــفـــلا(٤٣ ةداــــملا ماــــكـــحأل
ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82 يفخّرؤملا٦9٣-١١

نيتـــحلـــصم نم لكشــــتتو ،رـــــيدم ،هالـــعأ روــــكذـــملاو١١٠2 ةنــــــس
.حلاصم )٣( ثالث ىلإ )2(

اقبط ةأشنملا ةكرتــشـــملا ةــــحـــلــــصــــملا عــــضوــــت :١١ ةداملا
خّرؤملا٦9٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٦٣ ةداملا ماكحأل

١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف
لكشتتو ،ةحلصم سيئر ةيلوؤسم تحت ،هالعأ روكذملاو
.عورف نم

ةــــــيــــمــــسّرـــــــلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقـــلا اذـــــه رــــشـــنـــي :2١ ةداملا
.ةيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

وينوي١١ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش9١ يف رئازجلا يف رّرح
.٠2٠2 ةنس

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

6١ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدعقلا يذ٤2 يفخّرؤـــم رارـــق
22 يفخّرؤـــــــملا رارـــــــقلا لّدعــــــي،٠2٠2 ةــنس ويلوي
ةنس رياربف72 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
ةرادإ ســـــــــلـــجم ءاــــــضعأ نيـــيــــــــعت نـــمــــضتــــملاو٩١٠2
ةـيـعاـنـطصالا نيقوـعملا ءاضعأل ينــطوــلا ناوــيدــلا

.اهقحاولو

––––––––––

٦١ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدعقلا يذ٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةيناثلا ىدامج22 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،٠2٠2 ةــنس ويلوي
ءاضعأ نييعت نمضتملاو9١٠2 ةنس رياربف٧2 قفاوملا٠٤٤١
ةــــيعانطصالا نيـــقوــعملا ءاـــضعأل يــنطولا ناوـــيدلا ةرادإ ســـلجم
: يتأي امك ،اهقحاولو

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

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،بوحبح ديشر–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،شمام ةيفاص–

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

ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،دادحلب ةميسن–
،نيينهملا

ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ،ةيافحل نامحرلا دبع–
،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

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

ماعلا ريدملاب ،هالعأ ةروكذملا ةرادإلا سلجم ةليكشت مّمتت
امدعب ،ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل
.”هنييعت متي

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
 يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

روتيش نيدلا سمش

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

يرامع فيرش
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ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازو

ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا يريدم لهؤي ،0202 ةنس تشغ١٠قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ02 يفخّرؤم رارق
.ةلادعلا مامأ ةعوفرملا ىواعدلا يف ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو ليثمتل تايالولا يف

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

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو ّنإ

تاءارجإلا نوناق نمضتملاو8002 ةنس رياربف52 قفاوملا9241 ماع رفص81 يف خّرؤملا90–80 مقر نوناقلا ىضتقمب–

،هنم828 ةداملا اميس ال ،ةيرادإلاو ةيندملا

نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماعةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ءاشنإ نمضتملاو1002 ةنس ويام22 قفاوملا2241 ماع رفص82 يف خّرؤملا531–10 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،اهريسو اهميظنتو تايالولا يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا تايريدم

ددحي يذلا0202 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا1441 ماع نابعش7 يف خّرؤملا28–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام رّرقي

تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو ليثمتل تايالولا يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا وريدم لهؤي : ىلوألا ةداملا

.عافدلا ىواعد اذكو ،ءاعدالا ىواعد يف ةيئاضقلا تاهجلا عيمج مامأ ةيديصلا

دراوملاو يرحبلا ديصلا يريدم فئاظو ةسرامم راطإ يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف هيلع صوصنملا ليثمتلا متي:2 ةداملا

.مهتايحالصو مهماهم دودح يفو ،تايالولا يف ةيديصلا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا

.0202 ةنس تشغ٠١قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ02 يف رئازجلاب رّرح

يخورف دمحأ ديس

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


