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ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث

ـه٢٤٤١ ماع مّرحم٦٢ نينثالا

م٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٤١قفاوملا نوسمخلاو ةعباسلا ةنسلا



ةـّيميظنتميسارم

٠٤٣-8٠ مقر يسائرلا موسرملا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٦2 يف خّرؤم٥٤2–٠2 مقر يسائر موسرم
.................................................ةمألا لابشأ سرادمب قلعتملاو8٠٠2 ةنس ربوتكأ٦2 قفاوملا٩2٤١ ماع لاّوش٦2 يف خّرؤملا

دامتعا ليوحتو باب ثادحإ نمضتـي،٠2٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٦2 يف خّرؤم٦٤2–٠2 مقر يسائر موسرم
....................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم ىلإ

ةينازيم يف دامتعا لقن نمضتـي،٠2٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٦2 يف خّرؤم٧٤2-٠2 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائر رييست

ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمـتـعا  ليوحت نمضتي،٠2٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٦2 يف خّرؤم8٤2–٠2 مقر يسائر موسرم
................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو رـييسـت

ةينازيم ىلإ دامتعا لـــيوــحت نــمضتي،٠2٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٦2 يف خّرؤم٩٤2–٠2 مقر يسائر موسرم
.......................................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رييست

دامتعا ليوحتو نيباب ثادـحإ نـمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٦2 يف خّرؤم٠٥2–٠2 مقر يسائر موسرم
.............................................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ

ةـّيدرفميسارم

ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................ىلوألا

ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةسماخلا

/ لاشرشل ةيركسعلا ةيميداكألا دئاق نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

يف ايلعلا تاساردلا دهعمل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................ينطولا نمألا

.لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا دئاق نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يسائر موسرم

.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأ سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يسائر موسرم

.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق بئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةــيرــــكسـعـلا ةــيـحاــنـلا ناـــكرأ سـيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماـــع مّرحم8 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةسماخلا

ةينطولا ةلاكولل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................بابشلا ليغشت معدل

ةّيروهمجلل ماع لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا( كرويوينب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةيلخادلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو
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........نازيلغ ةيالول ماعلا بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيالو يف شورحلا ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................................ةدكيكس

ةينطولا ةسردملا ريدمو ضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................طبضلا ةباتكل

......................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم

دصرملل ةماعلا ةريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل ينطولا

لئاسولاو ةرادإلاب فّلكم ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةيرئازجلا ةلاكولاب ةماعلا

ثحبلاو تاساردلاب نيتفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب

ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................................لدعلا

ديصلا ةرازول ةماعلا ةشتفملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

.يروتسدلا سلجملاب ريدم بئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم

..ةبساحملا سلجمب نيعرف يسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيناثلا ةجردلا نم نيبستحم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةبساحملا سلجمب

نماضتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

نماضتلا ةرازوب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................اقباس– يرحبلا ديصلاو

.تاباغلل ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................................ةليم

ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
..............................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو

يف ناكسلاو ةحصلا يريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
...................................................................................................................................................................................تايالولا
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صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب

...رئازجلاب ةئيبلل يوهجلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............تايالولا يف ةئيبلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نيب ام ةكرتشملا ةفرغلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................نازيلغب تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا

يداصتقالا ينطولا سلجملاب ماهم ءاهنإ نمضتت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
...............................................................................................................................................................................يعامتجالاو

....................................رئازجلا ةيالوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................................ةنيطنسق

ناكسلاو ةحصلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...............................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو

يئافشتسالا زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................... .يداولا باب يف يعماجلا

ناكسلاو ةحصلل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................. .رئازجلا ةيالوب هللا دبع يديسل ةيرادإلا ةعطاقملاب

يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت نانمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
....................................................................................................................................................................................ةيديصلا

ةسائرب راشتسم ةمهم رييغت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................)كاردتسا(.ةّيروهمجلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينطولا ةيبودنملليلخادلا ميظنتلا دّدحي ،0202 ةنس تشغ61 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................................................................................................................................................................قرطلا يف نمألل

 ةيلاملا ةرازو

مقر يذيفنتلا موسرملا قيبطت تايفيك دّدحي ،0202 ةنس ربمتبس2١ قفاوملا2441 ماع مّرحم42 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
باحصأ ةدئافل ةيلام ةدعاسم حنم نمضتي يذلا0202 ةنس ويلوي03 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ9 يف خّرؤملا112–02
............................................................................................)91– ديفوك( انوروك سوريف ةحئاج راثآ نم ةررضتملا نهملا
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

يف ثحبلا زكرمليلخادلا ميظنتلا نمضتي،0202 ةنس تشغ61 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ62 يف خّرؤمكرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................................................................................كيناكيملا
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ةـّيميظنتميسارم
ماع لاّوش8 يف خّرؤمـلا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤمـلا٤١–٩١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

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

2 يف خّرؤملا8٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس يفــناـــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج
ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

ةسائر رييست ةينازيم لودج يف ثدحي: ىلوألا ةّداملا
لصأب قحلملا لودجلا يف نّيبي باب ،٠2٠2 ةنسل ةيروهمجلا

.موسرملا اذه

دحأ هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي:٢ ةّداملا
ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠2.١١( رانيد نويلم اتئامو ارايلم رشع

١٩–٧٣ مــقر باــبــلا يفو ةــكرــتشملا فــيـــلاـــكـــتـــلا ةـــيـــنازـــيـــم يف
.”عــّمجم يطايتحا  – ةلمتحم تاقفن”

دحأ هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:3 ةّداملا
يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠2.١١(  رانيد نويلم اتئامو ارايلم رشع
يف نّيبملا بابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم
.موسرملا اذه لصأب قحلملا لودجلا

ةّيـمـسّرلا ةدــيرـجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٦2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماع مّرحم٦٢ يفخّرؤم5٤٢–٠٢ مقر يسائر موسرم
موسرملا لّدعي ،٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا٢٤٤١
٩٢٤١ ماع لاّوش٦٢ يف خّرؤملا٠٤3-٨٠ مقر يسائرلا
سرادمب قلعتملاو٨٠٠٢ ةنس ربوتكأ٦٢ قفاوملا
.ةمألا لابشأ

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلعءانب–

٣٤١و )٦و2و١(١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠٤٣-8٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8٠٠2 ةنس ربوتكأ٦2 قفاوملا٩2٤١ ماع لاّوش٦2

،ةمألا لابشأ سرادمب

:يتأي ام مسري

مقر يسائرلا موسرملا نم٦ ةداملا لّدعت: ىلوألا ةداملا
ربوتكأ٦2 قفاوملا٩2٤١ ماع لاّوش٦2 يف خّرؤملا٠٤٣-8٠

: يتأي امك رّرحتو ،ةمألا لابشأ سرادمب قلعتملاو8٠٠2 ةنس

،هالـــعأ٥ ةداملا يف روـــكذــملا ميلــعتلا ىلـع ةداــيز :٦ ةداملا"
رارقب هجمانرب ددحي ،اّفيكم ايليمكت انيوكت ةسردملا نمضت
."ينطولا عافدلا ريزو نم

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ربمتبس٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٦2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

٢٤٤١ ماع مّرحم٦٢ يفخّرؤم٦٤٢–٠٢ مقر يسائر موسرم
ثادــحإ نمــضــتــي،٠٢٠٢ ةنـــس رــبمـتبــس٤١ قــفاوملا
ةسائر رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـتو باب
.ةيروهمجلا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦–١٩ ناــــتداــمـــلا اـــمـيـس ال ،روـــتـسدـلا ىلـــع ءاــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
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ماع مّرحم٦٢ يفخّرؤم٧٤٢-٠٢ مقر يسائر موسرم
لقن نمضتـي،٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا٢٤٤١
.ةيروهمجلا ةسائر رييست ةينازيم يف دامتعا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦–١٩ ناـــتداــمـــلا اـــمـيس ال ،روـــتـسدــلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يفخّرؤمـلا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤمـلا٤١–٩١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش2١ يفخّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

2 يف خّرؤملا8٠–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يـفناــج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
ةيروهمجلا ةسائرل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ةـيـنازــيم يــف دـــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٣( راــنـيد نوــيـلم نوــثالـــث
”أ” لودجلا يف نّيبملا بابلا يفو ةيروهمجلا ةسائر رييست
.موسرملا اذه لصأب قحلملا

نوثالث هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
ةسائر رييست ةينازيم يف دـــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٣( رانيد نويلم
قحلملا ”ب” لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو ةيروهمجلا

.موسرملا اذه لصأب

ةّيـمـسّرلا ةدــيرـجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٦2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

٢٤٤١ ماع مّرحم٦٢ يفخّرؤم٨٤٢–٠٢ مقر يسائر موسرم
ليوحـت نمضتي،٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا
ةيــــلـــخادــلاةرازو رـييــسـت ةـــيـنازـــيـم ىلإ داـــمـتـعا

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

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦–١٩ ناـتدامـلا اــمـيـس ال ،روــتسدــلا ىلـع ءاــنـبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يفخّرؤمـلا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤمـلا٤١–٩١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش2١ يفخّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،رييستلا ةينازيم

2 يفخّرؤمـلا١١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس يفــناـــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناــثــلا 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
نوعبسو ةينامثو ةئامنامثو انويلم نوثالثو ةعستو ةئام
فيلاكتلا ةينازيم يف دــّيقم )جد٠٠٠.8٧8.٩٣١( رانيد فلأ
يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”١٩–٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا

.”عّمجم

ةئام هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
فلأ نوعبسو ةينامثو ةئامنامثو انويلم نوثالثو ةعستو
ةرازو رييـسـت ةـيـنازــيم يــف دــّيـقـي )جد٠٠٠.8٧8.٩٣١( راــنيد
عرفلا–ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادــلا
ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا”8١–٧٣ مقر بابلا يفو– لوألا
ضورفملا يئاقولا يحصلا رجحلاب ةقلعتم فيراصم–ةـــلودلل
.”جراخلا نم نيلحرملا نينطاوملا ىلع

تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:3 ةّداملا
اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةــّيروــهــمــجــلــل ةـــّيـــمسّرـــلا ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٦2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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2 يف خّرؤملا٦١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس يـفــناــج٧2 قــفاوـملا١٤٤١ ماـــع ةـيناــثــلا ىداـمـج
نوؤشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب ،رييستلا ةينازيم نم فاقوألاو ةينيدلا
،٠2٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
راـنـيد فـلأ ةـئاـمـعستو اـنوــيــلــم نوــتسو ةــعستو ةــئاــمــعست
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٩.٩٦٩(
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”١٩–٧٣ مقر بابلا يفو

هردـــق داــمـتـعا٠2٠2 ةــنــس ةـيـنازــيمل صــصخي :٢ ةّداملا
راـنـيد فـلأ ةـئاـمـعستو اـنوــيــلــم نوــتسو ةــعستو ةــئاــمــعست
نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم يف دــّيقي )جد٠٠٠.٠٠٩.٩٦٩(
قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو فاقوألاو ةينيدلا

.موسرملا اذهب

ةـينـيدـلا نوؤــشــلا رــــيزوو ةــيـلاملا رــيزو فـلــكي :3 ةّداملا
يف رـشنــي يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،فاقوألاو
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

ربمتبس٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٦2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٢٤٤١ ماع مّرحم٦٢ يفخّرؤم٩٤٢–٠٢ مقر يسائر موسرم
لـــيوــحـت نــمضتي،٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا
ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

.فاقوألاو
–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

ةرقفلا(٣٤١و٦–١٩ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا

ماع لاّوش8 يفخّرؤمـلا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤمـلا٤١–٩١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاّوش2١ يفخّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،رييستلا ةينازيم

قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

230.400.000

545.520.000

775.920.000

11-31

12-31

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا

لمعلا تابترم - نوفظوملا

............... طاشنلل يسيئرلا بتارلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

........ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

لوألا مسقلا عومجم
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ماع مّرحم٦٢ يفخّرؤم٠5٢–٠٢ مقر يسائر موسرم
ثادـحإ نـمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا٢٤٤١
ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا ليوحـتو نيباب
.ةضايرلاو بابشلا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

ةرقفلا(٣٤١ و٦–١٩ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا

ماع لاّوش8 يف خّرؤمـلا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خرؤمـلا٤١–٩١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

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

ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع
نم ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،رييستلا ةينازيم

2 يف خّرؤملا22–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس يفــناـــج٧2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج

بابشلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،رييستلا ةينازيم نم ةضايرلاو
٠2٠2،

: يتأي ام مسري

ةرازو رييست ةينازيم لودج يــف ثدحي : ىلوألا ةّداملا
عرفلا ،ديحو عرف– لوألا عرفلا ،٠2٠2 ةنسل ةضايرلاو بابشلا
١٠ –٤٤ همقر باب ،ناباب ،ةيزكرملا حــلاصملا : لوألا يئزجلا

ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسملا– ةيزكرملا ةرادإلا” هناونعو
ةرادإلا” هــناوـنــعو٥٠ –٤٤ هــمـقر باــبو ” باـبــشــلا ةــيلــستل
يضايرلا ناهرلل ةلودلا نم ةيئانثتسا ةمهاـسـم–ةــيزــكرــملا
.”يرئازجلا

هردـــق داــمـتـعا٠2٠2 ةـنـس ةـيـنازـــيم نــم ىـغــلـي :٢ ةّداملا
فلأ نورشعو ةئامعبسو انويلم نوعبرأو ةتسو ةئامثالث
ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ديقم )جد٠٠٠.٠2٧.٦٤٣( رانيد
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”١٩–٧٣ مقر بابلا يفو

هردـــق داـــمــتـعا٠2٠2 ةـنـس ةـيــنازــيـمل صـصـخي :3 ةّداملا
فلأ نورشعو ةئامعبسو انويلم نوعبرأو ةتسو ةئامثالث
ةرازو رـييـست ةـيـنازــيم يــف دــّيــقي )جد٠٠٠.٠2٧.٦٤٣( راـنــيد
قحلملا لودجلا يف ةنــّيبملا باوبألا يفو ةضايرلاو بابشلا

.موسرملا اذهب

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٤ ةّداملا
يــف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصــخي اميف لـــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

ربمتبس٤١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٦2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

)عبات(قحلملالودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

193.980.000

193.980.000

969.900.000

969.900.000

969.900.000

969.900.000

13-33

ثلاثلا مسقلا

ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

..........................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نــــــــــــــيوانعلاباوبألا مقر

59.280.000

147.720.000

41.720.000

30.000.000

68.000.000

346.720.000

346.720.000

346.720.000

346.720.000

346.720.000

01-44

02-44

03-44

04-44

05-44

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا– يداصتقالا طاشنلا

........... بابشلا ةيلستل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسملا – ةيزكرملا ةرادإلا

..........................يبملوألا بكرملا ناويد يف ةمهاسملا– ةيزكرملا ةرادإلا

...ةدجكتب هيفرتلاو ةضايرلل ينطولا زكرملا يف ةمهاسملا – ةيزكرملا ةرادإلا

ةبيبشلا تاردابم ةيقرتل ينطولا قودنصلا يف ةمهاسملا– ةيزكرملا ةرادإلا
............................................................ةيضايرلا تاسرامملاو

يضاـيرـلا ناـهرـلـل ةـلودـلا نـم ةـيـئاـنــثــتسا ةــمــهاسم– ةـــيزــــكرملا ةرادإلا
................................................................................................يرئازجلا

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

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

ةـّيدرفميسارم
72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يسائر موسرم

ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––––

2441 ماــع مّرــحـــم8 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
نيدلا دعس ديمعلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأل اسيئر هتفصب ،فايضب
.0202 ةنس ويلوي51 نم ءادتبا

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––––

2441 ماــع مّرــحـــم8 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ميكحلا دبع ءاوللا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأل اسيئر هتفصب ،ينغارم
.0202 ةنس ويلوي51 نم ءادتبا
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72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيميداكألا دئاق نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / لاشرشل ةيركسعلا

––––––––––––

2441 ماــع مّرــحـــم8 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،يملاس اشاب ءاوللا نّيعي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

ةيركسعلا ةيحانلا / لاشرشل ةيركسعلا ةيميداكألل ادئاق
.0202 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ىلوألا

–––––––––––★–––––––––––

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــعـــلا رـــيدملا نييـــعـــت نـــمضتـــي ،0202 ةــــــــــنس تشغ

.ينطولا نمألا يف ايلعلا تاساردلا دهعمل
––––––––––––

2441 ماــع مّرــحـــم8 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،راونلوب ةدوعسم ديمعلا ّنيعي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

ءادتبا ،ينطولا نمألا يف ايلعلا تاساردلا دهعمل اماع اريدم
.0202 ةنس ويلوي61 نم

–––––––––––★–––––––––––

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةحــلـصـملا دــئاــق نييـعـت نــمــضتي ،0202 ةنس تـشــغ
.لحاوسلا سرحل ةينطولا

––––––––––––

2441 ماــع مّرــحـــم8 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
زـيزـعـلا دـبـع دـيـمـعــلا نــّيــعــي ،0202 ةــــــــنس تشغ72 قــــفاوملا

نم ءادتبا ،لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملل ادئاق ،لالعش
.0202 ةنس ويلوي61

–––––––––––★–––––––––––

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ناــكرأ سيــئر نييــعـــت نـــمضتـــي ،0202 ةـــــــنس تشغ
.ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––––
2441 ماــع مّرــحـــم8 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

حلاصلا دمحـم ديقعلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا
61 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأل اسيئر ،دومح
.0202 ةنس ويلوي

–––––––––––★–––––––––––

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يسائر موسرم
دـــئاـــق بئاــــن نييــــعــــت نــــمضتــــي ،0202 ةـــــــــــــنس تشغ
.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––––

2441 ماــع مّرــحـــم8 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
مــيــكحلا دــبــع ءاوــلــلا نــّيــعـــي ،0202 ةـــــــــنس تشغ72 قــــفاوملا

نم ءادتبا ،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاقل ابئان ،ينغارم
.0202 ةنس ويلوي61

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ناــكرأ سيــئر نييــعـــت نـــمضتـــي ،0202 ةـــــــنس تشغ
.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا

––––––––––––

2441 ماــع مّرــحـــم8 يف خّرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،ةبطوب حلاص ديمعلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

61 نم ءادتبا ،ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا ناكرأل اسيئر
.0202 ةنس ويلوي

–––––––––––★–––––––––––

1441 ماــــــع ةـــجــحلا يذ92 يــفخّرؤـــم يــساـــئر موــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا
لـيـغشت مـعدــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلــل ةــماــعــلا ةرــيدملا
.بابشلا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةريمس ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولل ةماع ةريدم اهتفصب ،ينن
.بابشلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماع لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
ةـّيـبــــعّشلا ةـّيـطارـقـــمـيّدـلا ةـّيرــئازــجلا ةـّيروــهـمـجــلــل
.)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا( كرويوينب

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويلوي52 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

ةلصنق اهتفصب ،تيكمت ةيربص ةدّيسلا ماهم ،0202 ةنس
ةــّيــبــعّشلا ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا ةـــّيروـــهـــمـــجـــلـــل ةـــماـــع
.)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا( كرويوينب

–––––––––––★–––––––––––

1441 ماــــع ةــجــحلا يذ92 يــفخّرؤـــم يــساــئر موـــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا
– ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ريدم بئان

.اقباس
––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
بالق نيساي دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا
ةــــيــــلــــخادــــلا ةرازوــــب كالــــمألل رــــيدــــم بئاــــن هــــتـــــفصب ،حـــــيـــــبد
.اقباس– ةيلحملا تاعامجلاو
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قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
بتاكلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
.نازيلغ ةيالول ماعلا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويلوي31 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

اماع ابتاك هتفصب ،شيروب ركبوبأ دّيسلا ماهم ،0202 ةنس
.ةافولا ببسب ،نازيلغ ةيالول

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
.ةدكيكس ةيالو يف شورحلا ةرئاد

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس ويلوي7 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

ةرئادل اسيئر هـتـفـصـب ،ةـيـلـفاــفــج ناـــمـثع دّيــسـلا ماــهــم ،0202
.ةافولا ببسب ،ةدكيكس ةيالو يف شورحلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ٍضاــق ماــهــم ءاــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــــــــنس تشغ91
.طبضلا ةباتكل ةينطولا ةسردملا ريدمو

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينرابج سابع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

،طبضلا ةباتكل ةينطولا ةسردملل اريدمو ايضاق هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––

1441 ماـــــع ةـــجـحلا يذ92 يــفخّرؤـــم يــساـــئر موـــــسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

.ةاضق
––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىـــهـــنـــت ،0202 ةــــــــنس تشغ91 قــــفاوملا
: ةافولا ببسب ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ

،0202 ةنس ويلوي02 نم ءادتبا ،نومسغ ناضمر–

،0202 ةنس ويلوي81 نم ءادتبا ،ةينضق نب ميهاربإ–

.0202 ةنس ويلوي42 نم ءادتبا ،يفسوي حلاصلا دمحـم–

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرــيدملا ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتـــي ،0202 ةـــــــنس تشغ91
.ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل ينطولا دصرملل ةماعلا

––––––––––––
1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةــلــبــع ةدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةـــــــــنس تشغ91 قــــفاوملا
ةـئيـبـلـل ينـطوـلا دصرـمـلـل ةـماــع ةرــيدــم اــهــتــفصب ،نيسحــلــب
.ةمادتسملا ةيمنتلاو

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم

ّفلكم ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
ةــيرــئازجلا ةــلاــكوــلاــب ةــماــعــلا لــئاسوــلاو ةرادإلاــب
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يفوص قلاخلا دبع ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

ةيرئازجلا ةلاكولاب ةماعلا لئاسولاو ةرادإلاب افّلكم اريدم
.ةيمنتلاو نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم

نيــتــفـلــــكـم نييـــعــت نــمــضـتي ،0202 ةــنـــس تــشـــغ91
تاساردلل ينطولا دهعملاب ثحبلاو تاساردلاب
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

تاساردلل ينطولا دهعملاب ثحبلاو تاساردلاب نيتفلكم
: ةلماشلا ةيجيتارتسالا

،ناملب ةيزوف–

.ليضف يس ةريمس–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيــشـتــفم نييـــعـت نـــمضــتي ،0202 ةــنــس تــشـــغ91
.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––––
1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا
: لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم،مهؤامسأ

،ينانعوب ةليمج–

،ةزوب نب نيسح–

،ديعسإ لامك–

.شوحوم حبار–
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قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةشتفملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يشياص ةيدان ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةماع ةشتفم
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـيدــم بــئاــن نييــعـت نـمــضـتـي ،0202 ةـنـس تــشــغ91
.يروتسدلا سلجملاب

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،دادمح نيمأ دمحـم ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

.يروتسدلا سلجملاب يلآلا مالعإلل ريدم بئان
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيعرف يسيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91

.ةبساحملا سلجمب
––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

: ةبساحملا سلجمب نيعرف يسيئر

،لاتق ديشر–

.ياضق دـمحما–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يسائر موسرم
نم نيبستحم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ91
.ةبساحملا سلجمب ةيناثلا ةجردلا

––––––––––––

1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا

: ةبساحملا سلجمب ةيناثلا ةجردلا نم نيبستحم

،يتاكرب دولوم–

،عابس نيدلا فرش–

،سورمعل دمـحـم–

،يفيوض ديعلا–

.ينس ليعامسا–

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

––––––––––––

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ضاــير دــّيسلا ماــهــم ىــهـــنـــت ،0202 ةــــــــنس تشغ72 قــــفاوملا

ةرازوب تاعزانملاو ميظنتلل ريدم بئان هتفصب ،يساف
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

–––––––––––★–––––––––––

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سيـــئر ماـــهـــم ءاــــهــــنإ نــــمضتــــي ،0202 ةــــــــــــنس تشغ
ةرسألاو ينـــــــطوـــــــلا نـــــــماضتـــــــلا ةرازوـــــــب تاسارد
.ةأرملا اياضقو

––––––––––––

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا لالج دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا
نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،ينامحد
ةرسألاو ينـــطوـــلا نــــماضتــــلا ةرازوــــب ةسسؤملا يف يلخادــــلا

.ةأرملا اياضقو
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــشـــتـفـم ماــهــم ءاــهــنإ نمضتـي ،0202 ةنس تـشــغ91
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب
.اقباس– يرحبلا ديصلاو

––––––––––––

ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيدان ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441

ةحالفلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم اهتفصب ،يشياص
ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوـــب ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتــــي ،0202 ةـــــــــــنس تشغ
.اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

––––––––––––

قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72
،اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،تاساردلل اريدم هتفصب ،كلاوم قيفر–

ةيعامتجالا ةيقرتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ليلكأ ةيدان–
.ةينهملاو
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قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72
.تاباغلل ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––––

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دــمــحـما دــّيسلا ماــهــم ىــهــنـــت ،0202 ةـــــــنس تشغ72 قـــفاوملا

هفيلكتل ،تاباغلل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،يروفيت
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدــــم ماــــهــــم ءاــــهــــنإ نــــمضتــــي ،0202 ةـــــــــــــــنس تشغ
.ةليم ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا

––––––––––––

2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هـللا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

،ةليم ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم هتفصب ،شوكب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماــع مّرــحـــم6 يف ناـخّرؤم ناـيذــيــفــنــت ناــموسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

––––––––––––

2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا تادّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ،نهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب نهفيلكتل

ضارمألا ةحفاكمل ريدم ةبئان اهتفصب ،يدامح ةيماس–
،يحصلا راذنإلاو ةرشتنملا

نـم ةـياـقوـلـل رـيدـم ةـبـئاــن اــهــتــفصب ،يحــي نــب ةدــيــعس –
،ةيذغتلاو ةئيبلاب ةطبترملا راطخألا

ةيمومعلا تاسسؤملل ريدم ةبئان اهتفصب ،يفينح ةميكح–
.ةيئافشتسالا

––––––––––––––––––––

2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يتات عفان دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

ةرازوب نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملل ريدم بئان هتفصب
ةفيظوب هفيلكتل ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا
.ىرخأ

قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
يريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،0202 ةنس تشغ52
.تايالولا يف ناكسلاو ةحصلا

––––––––––––

2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا زع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

،راشب ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،نابعش
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––––––––––

2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ميتإ يلع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

.يداولا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب
––––––––––––––––––– 

2٤٤١ماع مّرحم 6يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،سابعوأ ديعس ّديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2ةنس تشغ٥2قفاوملا

هـفـيـلـكـتــل ،ةــلــيــم ةــيالو يف ناــكسلاو ةــحصلــل ارــيدــم هــتــفصب
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––––––––––

2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يكم بيطلا دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب
–––––––––––★–––––––––––

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فـــّلـــكـــم ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةـــــــــــــنس تشغ
تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.اقباس– ةددجتملا

––––––––––––

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
داؤف دـــّيسلا ماـــهــــم ىــــهــــنــــت ،0202 ةـــــــــــنس تشغ72 قـــــفاوملا

ةرازوـب صيـخـلـتـلاو تاساردــلاــب اــفــّلــكــم هــتــفصب ،ةــجوــخــلــب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا

–––––––––––★–––––––––––

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شتــفملا ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــــــــــنس تشغ
.رئازجلاب ةئيبلل يوهجلا

––––––––––––

قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رهاط نب ناوضر دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72
.رئازجلاب ةئيبلل ايوهج اشتفم هتفصب
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2441 ماـــع مّرــحـم8 يــف خّرؤم يذيفنت موــــسرـــم بـــجوـــمب
ةـيـفص ةدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةـــــــنس تشغ72 قـــفاوملا
يداصتقالا ينطولا سلجملاب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،راونل
.يعامتجالاو

–––––––––––★–––––––––––

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
 .رئازجلا ةيالوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس تشغ

––––––––––––

قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس تشغ52
: رئازجلا ةيالوب

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،فاصفص سراف–

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،فيركو اضر دمحـم–

،ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم ،خيش نانيهنيت–

.ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،ةلجح بيبح–

–––––––––––★–––––––––––

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ
 .ةنيطنسق ةيالو يف ةيمومعلا

––––––––––––

2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شوكب هــلـلا دبع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

.ةنيطنسق ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماــع مّرــحـــم6 يفناخّرؤم ناـيذـيـفـنـت ناـموسرـم
نييعتلا نانمضتي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا
 .تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

––––––––––––

قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نــهؤاــمسأ ةــيــتآلا تادــّيسلا نـــّيـــعـــت ،0202 ةـــــــــنس تشغ52
: تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

ضارـمألا ةـحـفاـكـمو ةـياــقوــلــل ةرــيدــم ،يداــمــح ةــيــماس–
،ةلقنتملا

،ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةياقولل ةريدم ،يحي نب ةديعس–

حالصإو ةيئافشتسالا تاسسؤملل ةريدم ،يفينح ةميكح–
.تايفشتسملا

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نــيرــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــــــــــنس تشغ
.تايالولا يف ةئيبلل

––––––––––––

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىـــهـــنـــت ،0202 ةــــــــنس تشغ72 قــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةئيبلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رئازجلا ةيالو يف ،شيورد رديوق–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،ةنيرقوب دمحـم–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،يوافرك دمحـم–
–––––––––––★–––––––––––

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةفرغلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملا
.نازيلغب تايئاملا

––––––––––––

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ويلوي لّوأ نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

ةفرغلل اريدم هتفصب ،ةديلجوب حلاص ّديسلا ماهم ،٧١٠2 ةنس
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل تايالولا نيب ام ةكرتشملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نازيلغب
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
سلجملاب ماهم ءاهنإ نمضتت ،0202 ةنس تشغ72
.يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

––––––––––––

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يــتآلا نيدّيـسـلا ماــهـم ىهنـت ،0202 ةـنـس تــشـغ72 قـفاوــملا
: يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب ،امهامسا

ةيلخادلا ةحلصملل ريدم بئان هتفصب ،شورمع دارم–
،لئاسولاو

افّلكم تاساردلل اسيئر هتفصب ،شوعب يناغلا دبع–
سلجملل ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب ةيتامولعملا ةموظنملاب
.يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

–––––––––––––––––––

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةديمح ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

سلجملاب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم اهتفصب ،يزاكع
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا
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2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نابعش نيدلا زع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب اشتفم
–––––––––––★–––––––––––

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماــعـــلا رـــيدملا نييـــعـــت نـــمضتـــي ،0202 ةــــــــــنس تشغ
 .يداولا باب يف يعماجلا يئافشتسالا زكرملل

––––––––––––

قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اماع اريدم ،يتات عفان دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ52
.يداولا باب يف يعماجلا يئافشتسالا زكرملل

–––––––––––★–––––––––––

52 قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بدـتـنـم رــيدــم نييــعــت نــمضتــي ،0202 ةـــــــنس تشغ
هـللا دبع يديسل ةيرادإلا ةعطاقملاب ناكسلاو ةحصلل
 .رئازجلا ةيالوب

––––––––––––

2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يلالهل يلالهل دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

يديسل ةيرادإلا ةعطاقملاب ناكسلاو ةحصلل ابدتنم اريدم
.رئازجلا ةيالوب هـللا دبع

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماــع مّرــحـــم6 يف ناـخّرؤم ناـيذــيــفــنــت ناــموسرــم
نييــعـت ناـنــمضـتـي ،0202 ةـنـس تــشـغ52 قــفاوـملا

 .تايالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم
––––––––––––

قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ناّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس تشغ52
: ةيتآلا تايالولا يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم

،سادرموب ةيالو يف ،سابعوأ ديــعـس–

،ةزابيت ةيالو يف ،ةلحروب دـــمحـم–

.ةليم ةيالو يف ،يراكد ةريمس–
–––––––––––––––––––

2441 ماع مّرحم6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نارقم راتخم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ52 قفاوملا

.ترايت ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم

قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
ديصلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،0202 ةنس تشغ72
 .ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

––––––––––––

قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس تشغ72
: ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

،ناويدلل اسيئر ،كلاوم قيفر–

ةيقرـتـلاو تاـعزاـنملاو مـيـظـنـتـلـل ةرـيدـم ،لـيـلـكأ ةـيداـن–
،ةينهملاو ةيعامتجالا

،لئاسولا ةرادإل اريدم ،يرامع ميرك–

يرحبلا ديصلا تاطاشن ةبقارمل اريدم ،لسعلب رمعا–
.قوسلا طبضو تايئاملا ةيبرتو

–––––––––––––––––––

قفاوملا2٤٤١ماع مّرحم 8يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،يروفيت دـمحما دــّيسلا نّيعي ،٠2٠2ةنس تشغ٧2
ةيفارشتسالا تاساردلاو تامولعملا ةمظنأو تايئاصحإلل
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

–––––––––––––––––––

قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اشتفم ،يدوج تيان ديرف دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ72
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ42 يفخّرؤم يسائر موسرم
راشتسم ةمهم رييغت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي61
)كاردتسا(.ةّيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––

ماع ةجحلا يذ7 يف رداصلا34 ددعلا ،ةيمسرلا ةديرجلا
.0202 ةنس ويلوي82 قفاوملا1441

:81 رطسلا ،لوألا دومعلا ،51 ةحفصلا

،” رضخألا نب “: نم الدب–

.” رضخل نب “ : أرــــقــــي–

............................ )رييغت نودب يقابلا( ......................
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

1441 ماع ةجحلا يذ62 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يلخادلا ميظنتلا دّدحي ،0202 ةنس تشغ61 قفاوملا
.قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملل

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

 ،ةيلاملا ريزوو

يف خّرؤملا073–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

5 يف خّرؤملا391–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يف خّرؤملا303–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ربمفون01 قفاوملا1441 ماع لوألا عيبر31
اهماهمو قرطلا يف نمألل ةينطولا ةيبودنملا ةعيبط ددحي
،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام نورّرقي

موــسرــملا نــم32 ةداـملا ماــكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
1441 ماع لوألا عيبر31يفخّرؤملا303–91 مقر يذيفنتلا
ةيبودنملا ةعيبط ددحي يذلا9102 ةنس ربمفون01 قفاوملا
،اـهرـيسو اـهـمـيـظـنـتو اـهـماـهـمو قرـطـلا يف نــمألل ةــيــنــطوــلا

ةـيـبودـنـمـلـل يلخادــلا مــيــظــنــتــلا دــيدحت ىلإ رارــقــلا اذــه فدــهــي
.قرطلا يف نمألل ةينطولا

ةيرورملا ةيبرتلاو ةقايسلا ةصخر ةيريدم مضت:2 ةداملا
: ةيعرف تايريدم )3( ثالث

تاـناـحـتـما مـيـظـنـتو نينـقـتـلـل ةـيــعرــفــلا ةــيرــيدملا )1
: بتاكم )3( ةثالث نم لكشتتو،ةقايسلا صخر

،ةينوناقلا نوؤشلا بتكم–

،تاناحتمالا ريطأتو ميظنت بتكم–

.ريماضملا رييستو ةجمربلا بتكم–

دــيدجتو نــيوــكــتــلاو دراوــمــلــل ةــيــعرــفــلا ةــيرـــيدملا )2
نم لكشـتـتو،تاــبــكرـملا ةـــقاــيــس لاــجم يــف تاموـــلعملا
: بتاكم )3( ةثالث

،ةيجوغاديبلا لئاسولاو جماربلا بتكم–

،تامولعملا ديدجتو نيوكتلا بتكم–

.ميلعتلا تاطاشن ةبقارمو ريطأت بتكم–

ةـيـنـطوـلا ةـيـقاـطـبــلا رــيــيستــل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا )3
: بتاكم )3(  ةثالث نم لكشتتو،ةقايسلا صخرل

،ةيقاطبلا لالغتساو ةعباتملا بتكم–

،طاقنلاب ةصخرلا ماظنب ةقلعتملا نوعطلا بتكم–

اــهــلادــبــتساو ةــقاــيسلا صخر ةــحص نــم دــكأتــلا بتــكــم–
.اهليوحتو

كرتشملا يعاطقلا طاشنلاو مييقتلا ةيريدم مضت:3 ةداملا
: نيتيعرف )2( نيتيريدم

تاـــيـــئاصحإلاو مــــيــــيــــقــــتــــلــــل ةــــيــــعرــــفــــلا ةــــيرــــيدملا )1
: بتاكم )3( ةثالث نم لكشتتو ،تاساردلاو

،طيطختلاو تاساردلا بتكم–

،كرتشملا يعاطقلا طاشنلا قيسنت بتكم–

.مييقتلاو رورملا ثداوح تايئاصحإ بتكم–

مـيـقرـتـل ةـيـنـطوـلا ةـيــقاــطــبــلــل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا )2
: )2( نيبتكم نم لكشتتو،تابكرملا

،ميقرتلا ةيقاطب رييست بتكم–

.تارايسلا ةربخ ةعباتم بتكم–

)2( نيتيريدم ةياقولاو لاصتالا ةيريدم مضت:4 ةداملا
: نيتيعرف
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،ةينطولا تالمحلاو لاصتالل ةيعرفلا ةيريدملا )1
: بتاكم )3( ةثالث نم لكشتتو

،ةماعلا تاقالعلاو مالعإلا لئاسو بتكم–

،يمقرلا لاصتالا بتكم–

.تارهاظتلاو تالمحلا بتكم–

نم لكشتتو ،ةيرورملا ةياقولل ةيعرفلا ةيريدملا )2
: )2( نيبتكم

،تاعوبطملاو ةيرورملا ةياقولا تاطاشن بتكم–

.ةكارشلاو نواعتلا بتكم–

)3( ثالــــث تاـــموــلــــعـملا ةــمـــظـنأ ةــيرــيدــم مــضـت:5 ةداملا
: ةيعرف تايريدم

،تاكبشلاو يلآلا مالعإلا ةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا )1
: بتاكم )3( ةثالث نم لكشتتو

،يلآلا مالعإلا ةمظنأ رييست بتكم–

،تاكبشلا ةرادإ بتكم–

.يتامولعملا نمألاو قيقدتلا بتكم–

ةجلاـعملاو تاـيـطـعملا دـعاوـقـل ةـيــعرــفــلا ةــيرــيدملا )2
: بتاكم )3( ةثالث نم لكشتتو،ةيتامولعملا

،ةيتامولعملا تاقيبطتلا ريوطت بتكم–

،ةلومحملا ةمظنألا جامدإ بتكم–

.تايطعملا دعاوق ةرادإ بتكم–

لكشتتو ،ةينقتلا تازيهجتلل ةيعرفلا ةيريدملا )3
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةينقتلا ةدعاسملاو تازيهجتلا عيزوت بتكم–

،تازيهجتلا ةنايص بتكم–

.ةيجولونكتلا ةظقيلاو ةينقتلا تاساردلا بتكم–

)2( نيـتـيرــيدـــم ةــماــعــلا ةرادإلا ةــيرـــيدـــم مـــضـت :6 ةداملا
: نيتيعرف

نم لكشتتو،ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملا )1
: )2( نيبتكم

،نيمدختسملا بتكم–

.نيوكتلا بتكم–

،ةــماــعــلا لــئاسوــلاو ةــيــلاــمــلــل ةــيــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدملا )2
: )2( نيبتكم نم لكشتتو

،ةبساحملاو ةينازيملا بتكم–

.ةماعلا لئاسولا بتكم–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:7 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

61 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ62 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس تشغ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

 ةيلاملا ةرازو

2441 ماــع مّرـــحـــم42 يفخّرؤم كرــــــــتشم يرازو رارــــق
تاـــيــفـيــك دّدحــي ،0202 ةـنـس رـبـمـتـبـس٢١ قــفاوـــملا
خّرؤملا112–02 مقر يذيفنتلا موسرملا قيبطت

ةنس ويلوي03 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ9 يف
ةدـــئاــفــل ةـيــلاــم ةدـــعاــســم حـنـم نـمـضـتـي يذــلا0202
سوريف ةحئاج راثآ نم ةررضتملا نهملا باحصأ
.)91– ديفوك( انوروك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةراجتلا ريزوو

،ةباينلاب يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةريزوو

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا354–20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا2002 ةنسربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاّوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

9 يف خّرؤملا421–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8002 ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8102 ةنس ربمسيد22 قفاوملا0441 ماع يناثلا عيبر41
ةـيـلحملا تاــعاـمـجلاو ةيـلـخادــلا رـــيزو تاــيــحالـص ددــحي يذــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
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62 يف خّرؤملا96–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس سرام12 قفاوملا1441 ماع بجر
)91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادت
،هب ةقحاللا صوصنلا عيمجو ،هتحفاكمو

9 يف خّرؤملا112–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس ويلوي03 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ
نم ةررضتملا نهملا باحصأ ةدئافل ةيلام ةدعاسم حنم
،)91– ديفوك( انوروك سوريف ةحئاج راثآ

: يتأي ام نورّرقي

موـــسرـملا نـم5 ةداـملا ماــــكــحأل اـــقـيـبـطت: ىلوألا ةداملا
1441 ماع ةجحلا يذ9 يف خّرؤملا112–02 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ويلوي03 قفاوملا
باحصأ ةدئافل ةيلام ةدعاسم حنم تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا

انوروك سوريف ةحئاج راثآ نم ةررضتملا نهملا ضعب
.)91– ديفوك(

فـــــلأ نيـثالـــث غلــبـــمب ةـيـلاـــملا ةدــــعاـــســملا دّدـــحت :2 ةداملا
،رـــهشأ )3( ةـــثالـــث ةدمل عــــفدــــتو ،رــــهشلا يف راــــنــــيد )000.03(
نــــــــهملا باــــــــحصأب تقحل يتــــــــلا رــــــــئاسخلا نــــــــع اضيوــــــــعـــــــــت
.)91– ديفوك( انوروك سوريف ةحئاج راثآ نم ةررضتملا

قيقد مييقت ساسأ ىلع ةيلاملا ةدعاسملا حنمُت:3 ةداملا
ويامو ليربأو سرام رهشأ لالخ ةينهم ةئف لك ةيعضول
.0202 ةنس نم وينويو

2 ةداملا يف ةروكذملا ةيلاملا ةدعاسملا حنمُت:4 ةداملا
يف اتقؤم اهطاشن قيلعت مت ةنهم سرامي صخش لكل ،هالعأ
لالخ ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةذختملا ريبادتلا راطإ
.يحصلا رجحلا ةرتف

ةفاضإلاب ةدعاسملا نم ديفتسملا ىلع طرتشي:5 ةداملا
: يتأي ام ،هالعأ4 ةداملا ماكحأ ىلإ

وأ ،ةلاحلا بسح ،يفرح ةقاطب وأ يراجت لجس ةزايح–
،ةنهملا ةسرامم رربت ىرخأ ةقيثو

حـــــلاصم ىدـــــل هـــــب حّرصملا يوـــــنسلا هـــــلـــــخد نوـــــكـــــي نأ–
ناونعب ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا

،رانيد000.084 يواسي وأ نم لقأ ،9102 ةنس

قودنصلا يف ةيعامتجالا تاكارتشالا ماظتناب دّدسي نأ–
،9102 ةنس ناونعب ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا

ناونعب ةيونسلا تاكارتشالا ديدست لودج يف بتتكي نأ–
.0202 ةنس

نهملا نوسرامي نيذلا صاخشألا ىلع بجي:6 ةداملا
ءلم ،هالعأ5و4 نيتداملا يف ةروكذملا طورشلا نوفوتسيو
عـــقوملا ىوـــتسم ىلع مـــهـــفرصت تحت ةــــعوضوــــم ةراــــمــــتسا
اـهـجذوـمـن قـفرملا ،ةـيـلـخادـلاـب ةـفـّلـكملا ةرازوـلــل ينورــتــكــلإلا

.رارقلا اذهب قحلملاب

ةيريدملا ىوتسم ىلع ،ةيانعب اهئلم دعب ةرامتسالا عدوت
لجأ يف كلذو ،بلطلا بحاص طاشن عاطقب ةفّلكملا ةيئالولا

.رارقلا اذه عيقوت خيرات نم اموي )51( رشع ةسمخ

ةيئاهنلا لاجآلا ديدمت ،ةرورضلا ةلاح يف ،يلاولا نكمي
.مايأ )7( ةعبس زواجتت ال ةدمل ،تابلطلا عاديإل

مئاوق ،ايرود ،نوينعملا نويئالولا نوريدملا ّدـعي :7 ةداملا
يف اهلاسرإو ،مهل ةعباتلا نهملل ةبسنلاب ةدعاسملا يبلاط
ةــيــئالوــلا ةــلاــكوــلا ىلإ ،ةـــعـــجارملا فدـــهـــب ،ينورـــتـــكـــلإ لـــكش

.ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل

ينطولا قودنصلل ةيئالولا ةلاكولا حلاصم موقت :8 ةداملا
نييئالولانيريدملا راطخإب ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل
نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لالخ ،ةعجارملا جئاتنب ،نيينعملا

.مئاوقلا مالتسا خيرات

مئاوقلا دامتعا متي ،ةعجارملا جئاتن ىلع ءانب :9 ةداملا
ضرـغـب اـهـلاسرإو نييـئالوـلا نـيرـيدملا فرـط نــم ةــيــئاــهــنــلا
زواجتي ال لجأ يف ةيلحملا ةرادإلا ةيريدم ىلإ اهب لفكتلا

.مايأ )3( ةثالث

نكمي ،ضفر لحم تناك يتلا تابلطلل ةبسنلاب :01 ةداملا
،طاشنلا عاطقب ةّفلكملا ةيريدملا ىدل نعط ميدقت بلطلا بحاص
.مئاوقلا ىلع ةقداصملا خيرات نم ءادتبا ،مايأ )7( ةعبس لجأ يف

لسرت ةيلمعلل يمييقت ريرقت دادعإب يلاولا مزلي :11 ةداملا
.ةيلخادلاب ةفّلكملا ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلا ىلإ هنم ةخسن

ةينازيم قتاع ىلع ةيلاملا ةدعاسملاب لفكتلا متي:21 ةداملا
.ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص قيرط نع ،ةلودلا

يموـمـعلا بــساـحملاو فرـصـلاـب رــمآلا موـقـي :31 ةداملا
ةدمتعملا مئاوقلا ساسأ ىلع ةيلاملا ةدعاسملا عفدب ناينعملا

.نيينعملانيريدملا فرط نم

اميف ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب يلاولا فّلكي :41 ةداملا
طورش لوح مالعإلا صخي اميف رارقلا اذه ذيفنتب قلعتي
.ةرداصلا ضفرلا مئاوق اذكو ،ةدّدحملا لاجآلاو ،ةدعاسملا حنم

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:51 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس2١ قفاوملا2441 ماع مّرحم42 يف رئازجلاب رّرـح
.0202 ةنس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ليغشتلاو لمعلا ةريزو
ةباينلاب يعامتجالا نامضلاو

وكيرك رثوك

ةراجتلا ريزو

ڤيزر لامك
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

........................................ : ةيالو

 نهملا ضعب باحصأ ةدئافل ةيلاملا ةدعاسملا نم ةدافتسالا لجأ نم تامولعم ةرامتسا

“91 - ديفوك“ انوروك سوريف ةحئاج نم ةررضتملا

يحصلا رجحلا ةليط مهطاشن ةلوازم نع اوفقوت نيذلا نهملا ضعب باحصأ ةدئافل اصيصخ ةهجوم ةرامتسالا هذه ّنإ
.“91 - ديفوك“ انوروك سوريف ءابو يشفت ةبراحم راطإ يف ذختملا يلزنملا

............................................................................................................................... : ةينعملا ةيعاطقلا ةئيهلا وأ ةيريدملا

........................................................................................ : بقللا  ............................................................................ : مسالا

....................................................................................  : monérP  ........................................................................... : moN

............................................................................. : مألا بقلو مسا  ..................................................................... : بألا مسا

..................................................................... : erèm al ed monérp te moN ............................................. : erèp ud monérP

 ......................................... : ةيدلب  .................................. : ةيالو  ................................................. : دايدزالا ناكمو خيرات

......................................... : داليملا ةداهش مقر وأ  ........................................................................ : ينطولا فيرعتلا مقر

 ......................................... : ةيدلب  .............................................................................................................. : ةماقإلا ناونع

....................................................................................... : ةسسؤملا  ........................................................ : يلاحلا طاشنلا

........................................................... : يفرحلا ةقاطب وأ  ............................................................... : يراجتلا لجسلا مقر

) ...................................................................................................................... : ةقيثولا مقر ( رخآ طاشن تبثت ةقيثو يأ

................................................. : كارتشالا غلبم  ........................................................................ : يعامتجالا نامضلا مقر

 .................................             دفتسا مل ال ...................................               تدفتسا معن؟ نماضتلا ةحنم نم متدفتسا له

................................................................................................................................................ : هب حرصملا يونسلا لخدلا

......................................................... : يكنبلا باسحلا وأ يديربلا باسحلا مقر  ......................................... : فتاهلا مقر

،ةحيحص ةرامتسالا هذه يف اهب حرصملا تامولعملا ّنأ مسقأو ،يفرشب حرصأ
.اهب ةقلعتملا ةيريربتلا قئاثولا لك مدقأ نأ دادعتسا ىلع انأو

: ينعملا ءاضمإ: ينطولا فيرعتلا ةقاطب مقر
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

1441 ماع ةجحلا يذ62 يفخّرؤمكرتشم يرازو رارق
مــيظــنــتـلا نــمــضــتـي،0202 ةـنـس تــشــغ61 قــفاوـملا
.كيناكيملا يف ثحبلا زكرمليلخادلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلاثحبلاويلاعلاميلعتلاريزوو

يفخّرؤملا073–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــــنس وينوي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يفخّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا693–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1102 ةنس ربمفون42 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

5 يف خّرؤملا391–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يفخّرؤملا442–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8102 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا0441 ماع مّرحم92
،كيناكيملا يف ثحبلا زكرم ءاشنإ

: يتأي ام نورّّرقي

موـــــسرــملا نـــم01 ةداـملا ماـــكـحأل اـــقــــيــبـطت : ىلوألا ةداملا
2341 ماع ةجحلا يذ82 يفخّرؤملا693–11 مقر يذيفنتلا
يساسألا نوناقلا ددحي يذلا1102 ةنس ربمفون42 قفاوملا
يمـــلـــعـــلا عـــباـــطـــلا تاذ ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةسسؤمـــلـــل يجذوـــمــــنــــلا

يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،يجولونكتلاو
صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،كيناكيملا يف ثحبلا زكرمل
.”زكرملا“

دعاسم ريدم هدعاسي يذلا ريدملا ةطلس تحت:2 ةداملا
ةيرادإ حلاصمو ةينقت ماسقأ يف زكرملا مظني ،ماع نيمأو
.ثحبلل ةكرتشم حلاصمو ثحبلل ماسقأو

: نم ،)2( نانثا اهددعو ،ةينقتلا ماسقألا نوـكـتـت:3 ةداملا

،ثحبلا جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق–

ناديم يف ةينقتلاو ةيملعلا تاطاشنلا ةعباتم مسق–
.كيناكيملا

جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق فلكي:4 ةداملا
: يتأي امب ثحبلا

طاشن لاجم يف ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا ةيقرت –
،زكرملا

نـيداـيـم يف ةـيـمـلـعـلا تارـهاـظـتـلاو تاـيـقـتـلملا مـيـظـنــت –
،زكرملا صصخت

عارـتـخالا تاءارـبو ةـيرـكـفـلا ةـيـكـلملا تاـيـلـمـع ةــعــباــتــم –
 ،صخرلاو

ثحبلا جئاتن نيمثت عيجشتل ريبادت عضوو حارتقا –
،زكرملا صاصتخا نيدايم يف يملعلا

،ريغلا حلاصل تاربخلاو تامدخلا ةعباتم نامض –

ةيلودلاو ةينطولا تاسسؤملا عم ةيملعلا ةكارشلا ةيقرت –
.زكرملا صصخت نيدايم يف

: حلاصم )3( ثالث يف مظنيو

،لاصتالاو ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم –

،تامدخلا رييستو ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم –

.ةينقتلاو ةيملعلا قئاثولا ةحلصم –

ةينقتلاو ةيملعلا تاطاشنلا ةعباتم مسق فلكي:5 ةداملا
 : يتأي امب ،كيناكيملا ناديم يف

ثحب ماسقأ فرط نم ةزجنملا ثحبلا عيراشم ةعباتم –
،اهتقفارمو زكرملا

،ةيملعلا تادعملا يف مكحتلا جمارب ريوطت يف ةمهاسملا –

،يتامولعملا نمألا تايلآ عضوو يلآلا مالعإلا داتع ةنايص –

،تنرتنإلا عقوم رييستو بيو عقوم عضو –

،اهتعباتمو ةدوجلا نامض ةيلمع عضو –

.اهريوطتو ةيملعلا تازيهجتلا ةنايص –

: حلاصم )3( ثالث يف مظنيو

،ةدوجلا نامضو ثحبلا عيراشم ةعباتم ةحلصم –

 ،ةيملعلا تازيهجتلا ةحلصم –

.يلآلا مالعإلا تاقيبطتو تاكبشلا ةحلصم –

.يلخادلا نمألا بتكم ،ماعلا نيمألاب قحلي:6 ةداملا
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ليدعتو عطق اميس ال ،ةديدج ةيسدنه لاكشأ عينصت –
،ءادألا يلاعلا ذالوفلا ليدعتو عطقو كيماريسلا

ددعتم جهن لامعتساب عطقلا تاودأ تاراسم نيسحت –
 ،دودحلا

ةيرارمتسالا يف مكحتلا قيرط نع حطسألا ةلاح نيسحت –
،ةيسدنهلا

.عطقلا تاودأ ءادتراو ةبكرملا داوملا عينصت –

،”تايلآلاو عـطـقلل داـعـبألا ةـيـثالـثـلا ةسدنــهـلا“ مـسق–3
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب فّلكيو

يمقرلا ليوحتلاو ةيعجرلا ةسدنهلاو يحطسلا طاقتلالا –
 ،ةرحلا لاكشألل

،ةعنصملا ءازجألل ةيسدنهلا ةدوجلا –

،لاكشألا ديدحتو داعبألا يثالث يمقرلا ليوحتلا –

.تايلمعلاو تاجتنملل لماكتملا ميمصتلا –

،”حوــطـسلا ةـجلاــعـمو ررــضلاو ةداـملا كوــلـس“ مــســق–4
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب فّلكيو

،تاهجاولاو حطسألل ةيكيناكيملا ةجذمنلاو فيصوتلا –

،تاهجاولاو حطسألا ايجولوفروم –

،داعبألا يثالث– ماخلا لاصتالا –

،قزمتلا اكيناكيم –

.ةيندعملا داوملا كولس –

ماكحأل اقبط ةأشنملا ةكرتشملا ةحلصملا عضوت:9 ةداملا
82 يفخّرؤملا693–11 مقر يذيفنتلا موسرملا نم63 ةداملا
يذلا1102 ةنس ربمفون42 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،ةحلصم سيئر ةيلوؤسم تحت ،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

.عورف نم نوكتتو

ةّيـــــمـسّرلا ةدــيرـجلا يـف رارــقـلا  اذــه رــشــني :01 ةداــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ61 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ62 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

: يتأي امب ةيرادإلا حلاصملا فلكت:7 ةداملا

رييستل يونسلا ططخملا ذيفنتلا زــّيح عضوو دادعإ –
،ةيرشبلا دراوملا

،زكرملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض –

ةددعتمو ةيونس تاططخم ذيفنتلا زيح عضوو دادعإ –
تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل تاونسلا

،زكرملا يمدختسمل

اذكو ،زكرملا زيهجتو رييستلا ةينازيم عورشم دادعإ –
،هيلع ةقداصملا دعب هذيفنت نامض

،زكرملل ةماعلا ةبساحملا كسم –

،زكرملا لكايه رييستل لئاسولا صيصخت نامض –

ةينوناقلا تاعزانملاو تاعزانملا اياضق رييست نامض –
،زكرملل

زـكرـمـلــل ةــيراــقــعــلاو ةــلوــقــنملا كالــمألا رــيــيست ناــمض –
،اهتنايصو اهيلع ةظفاحملاو

،زكرملل درجلا رتافد كسم –

.زكرملا فيشرأ ةنايصو ظفح نامض –

: يف ،)3( ثالث اهددعو ،ةيرادإلا حلاصملا مظنت

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم –

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم –

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم –

: نم ،)4( ةعبرأ اهددعو ،ثحبلا ماسقأ نوكتت:8 ةداملا

،”راكتبالاو عينصتلاو ميمصتلا“ مسق –

،”عينصتلا قئارط“ مسق –

،”تايلآلاو عطقلل داعبألا ةيثالثلا ةسدنهلا“ مسق –

.”حوطسلا ةجلاعمو ررضلاو ةداملا كولس“ مسق –

فّلــكـيو،”راــكتبالاو عـيـنـصتلاو مـيـمصـتلا“ مــسـق–1
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب

،اهزاجنإو ةديدجلا لكايهلا ميمصت –

،ةركتبملا ةمظنألاو قئارطلاو تاجتنملا ريوطت –

 ،ةيتايلمعلا جهانملاو تاودألاو ةفلكتلا جمد عم عينصتلا –

 ،ةينقتلا لولحلا نيسحتو راكتبالا ىلع ةدعاسملا –

.جاتنإلا مظن ةرادإو تاجتنملا نأشب تارارقلا ذاختا –

تاساردب مايقلاب فّلكيو ،”عينصتلا قئارط“ مسق–2
: لوح ثحب لامعأو

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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ةضايرلاو بابشلا ةرازو

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ5٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تاداريإ ةنّودم ددحي ،٠٢٠٢ ةنس تشغ5١ قفاوملا

٢٠3–٨٤١ مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو
رـــــيضحــتـل ينـــــطوـــــلا قودـــــنصلا“ هــــــناوــــــنــــــع يذــــــلا

رحبلا باعلأل يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير
ةــنسل نارــهوــب رشع ةــعساــتــلا طسوـــتملا ضيـــبألا
١٢٠٢”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو  ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

ماع مّرحم٤2  يف خّرؤملا١2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةبساحملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١
 ،مّمتملا و لّدعملا،ةيمومعلا

ناضمر٤١ يفخّرؤملا٥٠–٣١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتب قلعتملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٤٣٤١ ماع
 ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
  ،هنم٥٦ ةداملا اميسال ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

عيبر٤١ يفخّرؤملا٤١–٩١ مــقر نوــناــقــلا ىضتــقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

  ،هنم٧2١ ةداملا اميسال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يفخّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا٤٥–٥٩ مقر  يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو–
ددحي  يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٤ يفخّرؤملا٠٣٣–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ربمفون٧2 قفاوملا٦٣٤١ ماع رفص
اـهرـيسو ةـيـنـطوـلا ةـيضاـيرـلا تاـيداحتالا مــيــظــنــتتايفيك
،يجذومنلا يساسألا اهنوناق اذكو

يفخّرؤملا٣١2–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس تشغ١١ قفاوملا٦٣٤١ ماع لاّوش٦2
ةـقـلـعـتملا ةــيساسألا ةــيــنوــناــقــلا ماــكــحألا قــيــبــطــت تاــيــفــيــك
،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرب

١2 يفخّرؤملا٤8–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

يفخّرؤملا٣٦–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٩١٠2 ةنس رياربف٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤
2٠٣–8٤١ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
ةبخنلاييضاير ريضحتل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا

ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل  يلاعلا ىوتسملاو
،مّمتملا ،“١2٠2 ةنسل نارهوب رشع

:يتأي ام نارّرقي

موـــسرـملا نـم٣ ةداــملا ماـــكـحأل اــقــيــبـــطت : ىلوألا ةداملا
٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤ يفخّرؤملا٣٦–٩١ مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٩١٠2 ةنس رياربف٩ قفاوملا
صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةنّودم ديدحت ىلإ رارقلا
ريضحتل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣–8٤١ مقر صاخلا

ضيبألا رحبلا باعلأل يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير
.”١2٠2 ةنسل نارهوب  رشع ةعساتلا طسوتملا

صيصختلا باـسـح يـف ّديقت يتلا تادارـيإلا ددـحت :٢ ةداملا
ريضحتل ينطولا قودنصلا “ هناونع يذلا2٠٣–8٤١ مقر صاخلا

ضيبألا رحبلا باعلأل يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير
: يتأي امك ،“١2٠2 ةنسل نارهوب  رشع ةعساتلا طسوتملا

،ةلودلا ةينازيم تاصصخم–

،جيورتلا تايلمع جتان–

،اياصولاو تابهلا–

.ىرخألا تاداريإلا لك–

باــسـحلا اذـــه نــم مصـخـت يتلا تاـقــفـنلا ددــحت:3 ةداملا
يلاـعـلا ىوــتسملاو ةــبــخــنــلا ييضاــير رــيضحــتــب ةــطــبــترملا

رشع ةـــعساـــتـــلا طسوـــتملا ضيـــبألا رـــحـــبـــلا باـــعـــلأل اــــبسحت
تايداحتالا تاصصخم اهنم اميسال ،١2٠2 ةنسل نارهوب
ييضاير ريضحت جمارب ذيفنتب ةفلكملا ةينطولا ةيضايرلا
يتلا جماربلا تايقافتا راطإ يف يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا
:يتأي امك ،ةضايرلاو بابشلا ةرازو اهتدعأ

ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير بترمو ةيمويلا تاضيوعتلا–
يف مهيلع صوصنملا يضايرلا ريطأتلا يمدختسمو يلاعلا
ناضمر٤١ يفخّرؤملا٥٠–٣١ مقر نوناقلا نم٩٥ ةداملا ماكحأ

،هالعأ روكذملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٤٣٤١ ماع

مهماعطإو مهئاويإ فيراصمو بناجألا نيبردملا بترم–
،مهتالقنتو

نييبنجألا يبطلاو ينقتلا ريطأتلا يمدختسم بترم–
 ،مهتالقنتو مهماعطإو مهئاويإ فيراصمو

رفسلا ركاذتو تاريشأتو تالقنتو تامهم فيراصم–
ريطأتلا يمدختسمو يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرل
 ،يضايرلا
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ماع ناضمر٤١ يفخّرؤملا٥٠–٣١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةطشنألا ميظنتب قلعتملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٤٣٤١
 ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا

يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع
  ،هنم٥٦ ةداملا اميسال ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا

عيبر٤١ يفخّرؤملا٤١–٩١ مــقر نوــناــقــلا يضتــقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

 ،هنم٧2١ ةداملا اميسال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يفخّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٥١ يفخّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١  قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٤ يفخّرؤملا٠٣٣–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ربمفون٧2 قفاوملا٦٣٤١ ماع رفص
اـهرـيسو ةـيـنـطوـلا ةـيضاـيرـلا تاـيداحتالا مـيـظـنــت تاــيــفــيــك
،يجذومنلا يساسألا اهنوناق اذكو

يفخّرؤملا٣١2–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس تشغ١١ قفاوملا٦٣٤١ ماع لاّوش٦2
ةـقـلـعـتملا ةــيساسألا ةــيــنوــناــقــلا ماــكــحألا قــيــبــطــت تاــيــفــيــك
،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرب

١2 يفخّرؤملا٤8–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

يفخّرؤملا٣٦–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٩١٠2 ةنس رياربف٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤
2٠٣–8٤١ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
ةبخنلا ييضاير  ريضحتل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا

ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل يلاعلا ىوتسملاو
،مّمتملا ،“١2٠2 ةنسل نارهوب رشع

يــف خّرؤــملا كرـتـشـملا يرازوــلا رارــقــلا ىـضـتقمبو–
يذــلا٠2٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا١٤٤١ ماعةجحلا يذ٥2
صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةــنّودــم ددـحي
رـيضحـتـل ينـطوــلا قودــنصلا ”هــناوــنــع يذــلا2٠٣–8٤١ مــــقر
ضيبألا رحبلا باعلأل يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير
.”١2٠2 ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا طسوتملا

،لقنلا فيراصم–

ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرل ماعطإلاو ءاويإلا فيراصم–
،يضايرلا ريطأتلا يمدختسمو يلاعلا

ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرو داتعلا( نيمأتلا فيراصم–
،)يضايرلا ريطأتلا يمدختسمو يلاعلا

،ةيبطلاو ةيضايرلا تازيهجتلاو داتعلا ةنايصو ءانتقا–

يضايرلا ىوتسملا نيسحتو ريضحتلاو نيوكتلا ةحنم–
ريطأتلا يمدختسمو يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرل
،يضايرلا

، ىوقلا عاجرتساو ةيبطلا ةعباتملا فيراصم–

،ةيئاذغلا تالمكملاو ةينالديصلا داوملا ءانتقا–

دنع ،ةيكرمجلا قوقحلاو موسرلاو روبعلا فيراصم–
،ءاضتقالا

،ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملا  ريجأت فيراصم–

،يضايرلا داتعلا ريجأت فيراصم–

فـتاــهـلاو  ءاــبرـهـكلاو زاــغـلاو ءاـملا ( ةــقـحـلملا فـيـلاــكتلا–
.)تنرتنإلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

ةضايرلاو بابشلا ريزو

يدلاخ يلعديس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ5٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةعباتم تايفيك ددحي ،٠٢٠٢ ةنس تشغ5١ قفاوملا

٢٠3–٨٤١ مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو
ييضاير ريضحـتل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا
رـحـبـلا باـعـلأل اـبسحت يلاـعـلا ىوــتسملاو ةــبــخــنــلا
ةــنسل نارــهوــب رشع ةــعساــتــلا طسوـــتملا ضيـــبألا
١٢٠٢”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

.ةضايرلاو بابــــشلا ريزوو

ماع مّرحم٤2  يفخّرؤملا١2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمب–
ةبساحملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١
 ،مّمتملاو لّدعملا،ةيمومعلا
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: يتأي ام نارّرقي

موــسرـملا نــم٤ ةداــملا ماـــكحأل اــقـيـبطـت: ىلوألا ةداملا
٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤ يفخّرؤملا٣٦–٩١ مقر يذيفنتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٩١٠2 ةنس رياربف٩ قفاوملا
صيصخــتــلا باسح مــيــيــقــتو ةــعــباــتــم تاــيــفــيـــك دـــيدحت ىلإ
ريضحتل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠٣–8٤١ مقر صاخلا

رـحـبـلا باـعـلأل اـبسحت يلاـعــلا ىوــتسملاو ةــبــخــنــلا ييضاــير
.”١2٠2 ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا

صوـصـنملا تاـقــفنلا لـيوــمت قودـنصـلا نـمضي :٢ ةداملا
ةجحلا يذ٥2  يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا يف اهيلع
ةنّودم ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع
2٠٣–8٤١ مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
ةبخنلا ييضاير ريضحتل ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا

طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل ابسحت يلاعلا ىوتسملاو
.”١2٠2 ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا

تاــصـصـخـملاو دراوــملا لـمــعـتـسـت ّالأ بــجـي:3 ةداملا
طبترملا ليومتلاو ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالل ةحونمملا

نــم حوـنمملا يلاـعــلا ىوتسملاو ةـبخنلا يـيضاــير رـيضحتب
.اهلجأ نم حنم يتلا ضارغألل ّالإ قودنصلا

يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ىلع نــّيـعتي:٤ ةداملا
: ةيتآلا طورشلل ةباجتسالا ،قودنصلا ليومت نم نيديفتسملا

،ٍدان يف نيطرخنم اونوكي نأ–

نيــناوــقــلــــل اـــقـبــــط ةــيــــلود تازاــجإ ىلــع اوــــلـصحــــتـــــي نأ–
،اهب لومعملا تاميظنتلاو

ةينعملا ةيضايرلا ةينطولا ةيداحتالا نم مهل صخري نأ–
يف ةيلودلا وأ ةيوهجلا وأ ةيراقلا تاسفانملا يف ةكراشملل
باعلأل ابسحت يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ريضحت راطإ
.”١2٠2 ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا

ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالل تاصّصخملا حنمت:5 ةداملا
يلاــعــلا ىوــتسملاو ةــبــخـــنـــلا ييضاـــير رـــيضحـــتـــب ةـــيـــنـــعملا

رشع ةـــعساـــتـــلا طسوـــتملا ضيـــبألا رـــحـــبـــلا باـــعـــلأل اــــبسحت
ىلع ةضايرلاو بابشلا ريزو فرط نم ،١2٠2 ةنسل نارهوب
. رارقلا اذهب قحلملا ءابعألا رتفد ساسأ

ةينطولا ةيضايرلا ةيداحتالا سيئر ىلع ابوجو نيعتي
رتفد ىلع عيقوتلا ةنيزخلا نيمأو ماعلا اهنيمأو ةينعملا
.ءابعألا

ةـنــجل ةـضاــيرـلاو باـبــشــلا رــيزو ىدــل ثدــحت :٦ ةداملا
2٠٣-8٤١ مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتملل

ةبخنلا ييضاير ريضحتل ينطولا قودنصلا “ هناونع يذلا
طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل ابسحت يلاعلا ىوتسملاو
”.١2٠2 ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا

صوصنملا ةنجللا ريسو ميظنتو ةليكشتو ماهم ددحت
.ةضايرلاو بابشلا ريزو نم ررقم بجومب ،هالعأ اهيلع

تايقافتا يف قودنصلا نم ةلّومملا لامعألا ددحت:٧ ةداملا
اهيف ددحتو ،ةضايرلاو بابشلا ةرازو اهدعت يتلا جماربلا

فادهألاو يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ريضحت جمارب
.زاجنالا لاجآ اذكو ةرطسملا

املك نييحت وأ ليدعت لحم ، جمانربلا اذه نوكي نأ نكمي
.كلذ ىلإ ةجاحلا تعد

ةيونس ةليصح ةضايرلاو بابشلا ريزو ّدعي:٨ ةداملا
اهلسري يتلا ةحونمملا تاصّصخملاو ليومتلا غلابم نــّيبت
. ةيلاملا ريزو ىلإ

بابشلا ةرازول ةعباتلا ةيزكرملا حلاصملا نمضت :٩ ةداملا
تايقافتا يف اهيلع صوصنملا لامعألا ذيفنت ةعباتم ةضايرلاو
تاصصخملاو لـيوـمـتـلا لاـمـعـتسا ةـبـقارـمو رــيضحــتــلا جمارــب
.ةحونمملا

بابشلا ةرازول ةيزكرملا حلاصملا لهؤت ،ةفصلا هذهبو
ةينعملا ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا ةبلاطمل ةضايرلاو
ةسراممل ةيرورضلا ةيبساحملا تادنتسملا وأ قئاثولا لكب
.ةبقارملا

ةـحوـنـمـملا غـــلاــبــملاو تاـصصخملا ةداـــعإ مــتت :٠١ ةداملا
ةـلـمـعـتسملا رـيـغ ةـيـنـعملا ةـيـنــطوــلا ةــيضاــيرــلا تاــيداحتالــل

،تايداحتالا فرط نم ةيقبتملا غلابملا اذكو ،ايلك وأ ايئزج
.قودنصلا ىلإ

ساسأ ىلع ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةرادإلا نكمي
ريبادتلا لك ذاختا ،ةصتخملا اهحلاصم نم لصفم ريرقت
.ةمئالملا لئاسولا لكب  غلابملا ةداعتسا دصق ةيرورضلا

تاــصصــــخملاو لــــيوـــمتلا لاــمـعـتـسا عـضــخي :١١ ةداــملا
اقبط ةلودلا ةبقارم ةزهجأل قودنصلا ناوـنــعـب ةــحوـنـمملا
.اهب لومعملا ةيميظنتلا و ةيعيرشتلا ماكحألل

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥2  يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس تشغ

ةضايرلاو بابشلا ريزو

يدلاخ يلعديس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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نييبنجألا يبطلاو ينقتلا ريطأتلا يمدختسم بترم –
 ،مهتالقنتو مهماعطإو مهئاويإ فيراصمو

رفسلا ركاذتو تاريشأتلاو تالقنتلاو تامهملا فيراصم–
ريطأتلا يمدختسمو يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرل
،يضايرلا

،لقنلا فيراصم–

يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ماعطإو ءاويإ فيراصم–
،يضايرلا ريطأتلا يمدختسمو

ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرو داتعلا( نيمأتلا فيراصم–
،)يضايرلا ريطأتلا يمدختسمو يلاعلا

،ةيبطلاو ةيضايرلا تازيهجتلاو داتعلا ةنايصو ءانتقا–

يــضاـــيرـلا ىوــتســملا نيـســحتو رـيـضــحتو نــيوــــكت حنـــِم –
ريطأتلا يمدخـتـسمو يلاــعــلا ىوـتـسـملاو ةـبـخـنـلا ييضاـــيرـل
،يضايرلا

،ىوقلا عاجرتساو ةيبطلا ةعباتملا فيراصم–

،ةيئاذغلا تالمكملاو ةينالديصلا داوملا ءانتقا–

دنع ،ةيكرمجلا قوقحلاو موسرلاو روبعلا فيراصم–
،ءاضتقالا

،ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملا ريجأت فيراصم–

،يضايرلا داتعلا ريجأت فيراصم–

فتاهلاو ءابرهكلاو زاغلاو ءاملا ( ةقحلملا فيلاكتلا–
.)تنرتنإلاو

ثلاثلا لصفلا

ةينعملا ةينطولا ةيضايرلا تايداـحـتالا تامازتلا
يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ريضحتب

ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل ابسحت
١٢٠٢ ةنسل نارهوب رشع

نم ةينعملا ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا مزتلت:٤ ةداملا
امب ،قودنصلا نم ةحونمملا تاصصخملا نم ةدافتسالا لجأ
:يتأي

رـــيضحـــتـــل ةــــيــــمسّرــــلا تاسفاــــنملا لــــك يف ةــــكراشملا–
ينطولا نييوتسملا ىلع يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير
،يلودلاو

لئاسولاو ليومتلل ةفافشو ةمراص ةيفيكب رييستلا–
،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ريضحتل ةيرورضلا

قحلملا

ةيضايرلا تاياـحـتالا تامازتلا  ددحي ءابعأ رتفد
تاصصخملا نم ةدافتسالل ةينعملا ةينطولا

ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ريضحتب ةطبترملا
طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل ابسحت يلاعلا

١٢٠٢ ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

تامازتلا ديدحت ىلإ اذه ءابعألا رتفد فدهي:ىلوألا ةداملا
نــم ةداـــفتسالل ةــيـنـعملا ةـيـنـطوـلا ةـيـضاــيرــلا تاــيداــحتالا
ييــضاــير رـيـضحت جــمارــب ذيـفـنتب ةـطـبـترملا تاصصخملا
يتلا جماربلا تايقافتا راطإ يف يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا
صوصنملا تاقفنلا ةيطغتل ةضايرلاو بابشلا ةرازو اهتدعأ

ةجحلا يذ٥2 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا يف اهيلع
ةنّودم ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ٥١ قفاوملا١٤٤١ ماع
2٠٣–8٤١  مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
ةبخنلا ييضاير ريضحتل ينطولا قودنصلا “هناونع يذلا

طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل ابسحت يلاعلا ىوتسملاو
.“١2٠2 ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا

ةينعملا ةينطولا ةيضاــيرلا تاــيداــحتالا مزــتلت:٢ ةداملا
.اذهءابعألا رتفد دونب ذيفنتب

ةينعملا ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا ءاسؤر ىلع نــّيعتي
.اذه ءابعألا رتفد عيقوت ،ةنيزخلا ءانمأو نيماعلا اهئانمأو

يناثلا لصفلا

ةحونمملا تاصصخملا راطإ يف  اهب لفكتملا لامعألا
ييضاير ريضحتل ةينطولا ةيضايرلا تايداحـتالل

ضيبألا رحبلا باعلألابسحت يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا
١٢٠٢ ةنسل نارهوب رشع ةعساتلا طسوتملا

تايداحتالا ىلإ ةحونمملا تاصصخملا هّجوٌت :3 ةداملا
ةطبترملا تاقفنلا ليومت نامضل ةينعملا ةينطولا ةيضايرلا

: يتأي امب لفكتلاب

ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير بترمو ةيمويلا تاضيوعتلا–
يف مهيلع صوصنملا يضايرلا ريطأتلا يمدختسمو يلاعلا
ناضمر٤١ يفخّرؤملا٥٠–٣١ مقر نوناقلا نم٩٥ ةداملا ماكحأ

ميظنتب قلعتملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٤٣٤١ ماع
 ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

مهماعطإو مهئاويإ فيراصمو بناجألا نيبردملا بترم–
،مهتالقنتو
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

ةينعملا ةـيـنطوـلا ةـيـضاــيرـلا تاــيداـحتالا مزــلت:٧ ةداملا
يمدختسم وأ يضاير وأ ينطو قيرف لك جورخ فلم ميدقتب
ةرازو ةقفاومل جراخلا ىلإ مهلقنت بجاولا يضايرلا ريطأتلا
.ةضايرلاو بابشلا

لاسرإب ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا مزتلت :٨ ةداملا
ةضاــــيرــــلاو باـــــبشلا ةرازو ىلإ رـــــهشأ )٣( ةـثالـث لــك رــيرــقــت
ريضحت جمانرب ذيفنت ىوتسمو اهب مزتلملا لامعألا رطسي
اهب ةطبترملا تاقفنلاو يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير
.ةبولطملا قاروألاو قئاثولا لكب قفريو

ةيـنـعملا ةـيـنـطوـلا ةـيـضاــيرـلا تاــيداـحتالا مزــلـت :٩ ةداملا
لهؤم بردم ريفوتب يضاير وأ ينطو قيرف لكل ةبسنلاب
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط تازاجإ وأ ةداهش  زوحي

ةينعملا ةينطولا ةيضايرلا تاــيداــحتالا مزــتلت:٠١ ةداملا
يضايرلا ىوتسملا نيسحتو ريضحتو نيوكت ةحنمب لفكتلاب
ريطأتلا يمدختسمو يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرل
ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل ابسحت يضايرلا

.١2٠2 ةنسل نارهوب رشع

نع ةينعملا ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا مزتلت:١١ ةداملا
ريغ غلابملاو ةيقبتملا غلابملا ةداعإب لهؤملا زاهجلا قيرط

. قودنصلا ىلإ ،ةلمعتسملا

،اذه ءاـبـعألا رـتـفدـل ةــمـتـت وأ لــيدــعــت لــك نوكـي:٢١ ةداملا
ءاسؤر هعّقويو ،ةضايرلاو بابشلا ةرازو هّدعت قحلم لحم
نوماعلا اهؤانمأو ةينعملا ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا

ةــيــلاملا رــيزو كارــتشالاــب هــيــلــع قــفاوــيو ،ةــنــيزخلا ءاــنــمأو
. ةضايرلاو بابشلا ريزوو

ىلإ ،اذه ءابعألا رتفد دونب قيبطت مدع يدؤي :3١ ةداملا
.تاصصخملا ءاغلإ  وأ فيقوت

.............. يف رئازجلاب رّرح

هيلع قدوصو ئرق

ةينطولا ةيضايرلا ةيداحـتالا سيئر

 ماعلا نيمألا

ةنيزخلا نيمأ

باـــبشلا ةرازوـــب ةـــيزـــكرملا ةصتـــخملا حـــلاصملا غالـــبإ–
ةعباتمو قيبطت لجأ نم تامولعملاو قئاثولا لكب ةضايرلاو
،اذه ءابعألا رتفد دونب

علطضت يتلا شيتفتلاو ةبقارملل تقو لك يف لاثتمالا–
لـــك وأ ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةيزكرملا ةرادإلا امهب
،ةلهؤملا ىرخألا تاطلسلا

ةرازو اـــهـــبـــلـــطـــت يتــــلا تاــــفــــلملاو قــــئاــــثوــــلا لــــك لاسرإ–
.اذه ءابعألا رتفد دونب ةعباتمو قيبطتل ةضايرلاو بابشلا

ةينعملا ةـيـنطوـلا ةيـضاــيرلا تايداــحتالا مزــتــلت :5 ةداملا
،اذه ءابعألا رتفد يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا قيبطتب

يف هيلع صوصنملا تاصصخملا نم نامرحلا ةلئاط تحت
.هالعأ٣ ةداملا

ةينعملا ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا مزتلت:٦ ةداملا
ءاوــيإلاو لــقنلاو تالــقنتلا تاصصخم نم ةدافتسالا لجأ نم
،هالعأ٣ ةداملا نم٦و٥و٤ تاطملا يف هيلع صوصنم وه امك
ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير ريضحتل يونس جمانرب ميدقتب
هيلع قفاوت ،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا ىلإ يلاعلا

: يتأي ام ةقدب ددحي ،ةضايرلاو بابشلا ةرازو حلاصم

،ةيلودلاو ةينطولا ةيريضحتلا تاسفانملا ةمانزر–

نــم عوــن لــكــل ةــبسنــلاــب مــحــقملا دادــعــتــلاو قرـــفـــلا ددـــع–
،ةسفانملا

قيرط نع ءاوس لقنلا لئاسو ةعيبطو ركاذتلا ةفلكت–
،وجلا وأ ربلا

مهتالقنت ددعو يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا يضاير ددع–
،ةيلودلاو ةينطولا تاسفانملا بسح

ريضحتب ينعملا يضايرلا ريطأتلا يمدختسم ددع–
،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير

ماعطإو ءاويإ فيراصمل ةيريدقتلا ةيلامجإلا ةفلكتلا–
رـيـطأتـلا يمدـخـتسمو يلاـعـلا ىوــتسملاو ةــبــخــنــلا ييضاــير
ةينطولا تاسفانملا ناونعب تالقنتلا ةبسانمب يضايرلا

.ةيلودلاو


