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7000.003.060 21 ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب
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ج.د00,0٨12
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اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

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



ةّيميظنتميسارم
ةينازيم ىلإ دامتعالـــيوــحـت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤم٥٥2–٠2 مقر يسائرموسرم

........................................................................................................................................................ةيجراخلانوؤشلا ةرازو رييست
ةـــيـنازـيـم ىلإ داـــمـتـعا ليوحـت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤم٦٥2–٠2 مقر يسائرموسرم

........................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاةرازو رـييسـت
ةلودلا ةينازيمتاقفن عيزوت لدعــي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤم2٥2–٠2 مقر يذيفنتموسرم

.......................................................................................................................................................عاطق لك بسح٠2٠2 ةنسل زيهجتلل
ةينازيم يف دامتعا لقن نمضتـي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤم٣٥2–٠2 مقر يذيفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................ةراجتلا ةرازو رييست
حنمل ةينطو ةنجل ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف خّرؤم٤٥2–٠2 مقر يذيفنت  موسرم

..............................................اهريسو اهتليكشتو اهماهم ديدحتو ،”لامعأ ةنضاح”و ”ركتبم عورشم”و ”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع
٣٥2–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس١2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٣ يف خّرؤم٤٦2–٠2 مقر يذيفنتموسرم

ةلوفطلا لابقتسا تاسسؤم ءاشنإ طورش ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٦١ يف خّرؤملا
....................................................................................................................................اهتبقارمو اهريسو اهميظنتو ةريغصلا

ةّيدرفميسارم

سيئر ىدل راشتسم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس61 قفاوملا2441 ماع مّرحم82 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................ةيركسعلاو ةينمألا نوؤشلاب ّفلكم ،ةّيروهمجلا

ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا2441 ماع مّرحم٦2 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

.........رئازجلا كنب ظفاحم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم
ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس61 قفاوملا2441 ماع مّرحم82 يف خّرؤم يسائر موسرم

...........................................................................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل
.......................................رئازجلا كنب ظفاحم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم
......طاوغألا ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
نييلاو يناويد يسيئر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

............................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم
رييستلا ةبقارمو ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..................................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو يف يلآلا مالعإلاو
يف صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو
ةيالو يف ةيندملا ةيامحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........................................................................................................................................................................................................................راشب
....فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب
ةرازوب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

............................................................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا
ميلعتلا ةرازوب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..................................................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا
مولعلاو قوقحلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا2441 ماع مّرحم91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................يقاوبلا مأ ةعماجب ةيسايسلا
...........................اقباس - ةفاقثلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
يف ةفاقثلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

..........................................................................................................................................................................................................................نيتيالو

ـه٢٤٤١ ماع رفص٥٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ديربلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................اقباس - ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................فيطس ةيالو يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

تالصاوملاو ديربلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا2441 ماع مّرحم91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................راشب ةيالو يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةلاكولاب ةبقارملاو قيقدتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................رامثتسالا ريوطتل ةينطولا

ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................................................................ةبانع

............نيتيالو يف نكسلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

....................................................................................................................................................................................نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا
يف ةيمومعلا تازيهجتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................................................سادرموب ةيالو
ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا2441 ماع مّرحم91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................................................................................................ةملاق ةيالو يف يراقعلا رييستلاو
ةرازوب لئاسولاو ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..................................................................................................................................................................................................لاصتالا
ةئيبلا ةيامحو ريهطتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................................................ةيئاملا دراوملا ةرازوب
...ةيئاملا دراوملا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
نيع ةيالو يف يرلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا2441 ماع مّرحم91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................................................................................................................................................................................................تنشومت
ةرازوب لئاسولاو ةيلاملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

............................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا
ناكسلاو ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو
ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

..........................................................................................................................................................................................................................نازيلغ
ليغشتلاو لمعلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو
................................لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........تايالولا يف ليغشتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ينطولا سلجملاب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................................................يعامتجالاو يداصتقالا
ميلعتلاو صصختملا ميلعتلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صاخلا
................................نييعماج نيزكرمل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................................................................................................................................................................................سادرموب ةيالو يف يراقعلا
..سارهأ قوس ةيالو يف ةراجتـلا ةرـيدـم نيـيعت نمضتـي ،0202 ةنـس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................. .لاصتالا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........................................................................................................................................................................................تايفشتسملا

٥٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع رفص٣
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،ةّيروهمجلا سيئر ىدل راشتسم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ليربأ91 قفاوملا1441 ماع نابعش52 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................)كاردتسا( ةينطولا ةركاذلاو ينطولا فيشرألاب فّلكم

ةيئاضقلا سلاجملا ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ6 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ61 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................................)كاردتسا(

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةقاطلا ةرازو
ندملا يف ةقاطلل ةبدتنملا ةيريدملا ميظنت دّدحي،0202 ةنس تشغ03 قفاوملا2441 ماع مّرحم11 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق

.....................................................................................................................بتاكمو حلاصم يف،ةديدجلا ندملا ضعب يفو ىربكلا
2 قفاوملا8241 ماع لوألا عيبر41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم رارق

.................................................................................................ءابرهكلا لقن ةكبش لالغتسا ةصخرب قلعتملاو7002 ةنس ليربأ
2 قفاوملا8241 ماع لوألا عيبر41 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،0202 ةنس تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم رارق

........................................................................................................زاغلا لقن ةكبش لالغتسا ةصخرب قلعتملاو7002 ةنس ليربأ

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

نأ نكمي يتلا تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا ةمئاق ددحي ،٠2٠2 ةنس تشغ٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٣2 يف خّرؤم رارق
تايفيكو ،ةيسيئرلا اهتمهم ىلع ةدايز ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازول ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت
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٥٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع رفص٣
5م0٢0٢ ةنس ربمتبس١٢

ةـّيميظنتميسارم
ماع مّرحم٧٢ يفخّرؤم٥٥٢–0٢ مقر يسائرموسرم

لـــيوــحـت نمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمتبس٥١ قفاوملا٢٤٤١
.ةيجراخلانوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتعا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦–١٩ ناـــــــتدامـلا امــــيس ال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءاــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤمـلا٧١–٤8 مقر نوــــــــناقلا ىضـــــتقمبو –
،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 يف خّرؤمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىداـــمــــج2 يف خّرؤــــملا يــــسائرلا موــــسرمـلا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

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

2 يف خّرؤـــــملا٩٠–٠2 مـــقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنــــس يـــفـــناـــج٧2 قـــفاوـــملا١٤٤١ ماــــع ةيناــــثلا ىداـــــــمج
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
)جد٠٠٠.٠٠8.2١( رانيد فلأ ةئامنامثو انويلم رشع انثا

مـقر باـــبلا يفو ةـــــكرـــتــــشملا فـــيلاــــكــــتلا ةيـــــنازـــــــيم يف ّديقم
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”١٩–٧٣

انثا هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٢ ةّداملا
دّيقي )جد٠٠٠.٠٠8.2١( رانيد فلأ ةئامنامثو انويلم رشع

مقر بابلا يفو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو رييست ةينازيم يف
.”ةيلودلا تائيهلا يف ةكراشملا”١٠–2٤

،ةيجراــخلا نوؤــشلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا

يف رـشــــــنــي يذـــــلا موــــــسرملا اذـــه ذــيــــفنتب ،هــــــصــــخي اــمـيف لـك

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

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

ماع مّرحم٧٢ يفخّرؤم٦٥٢–0٢ مقر يسائرموسرم
ليوحـت نمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمتبس٥١ قفاوملا٢٤٤١
ةـــــيلـــخادلاةرازو رــــيـــيسـت ةـــيــــنازـــــيـم ىلإ داــــــــمــــتـعا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦–١٩ ناــــــــتداـــمـلا امـــيــــــس ال ،روــــتـــــــــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوــــــش8 يف خّرؤــــمـلا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضــــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عــــــيــــبر٤١ يف خّرؤـــــمـلا٤١–٩١ مقر نوــــناـــــقلا ىضــــــتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خّرؤــــــمـلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضـتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ىداـــــمــــج2 يف خّرؤــــملا يـــسائرلا موــــــــسرمـلا ىضــــــتقمبو –
نمضــــــتملاو٠2٠2 ةنـــس يفناـــــج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيــناــــثلا

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

2 يف خّرؤمـلا١١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج٧2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
تاعامــــــجلاو ةيلــــخادلا ريزول ةصـــــصــــخملا تادامـــــتعالا عـــيزوـــــت
بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
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: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

رانيد فلأ نوعستو دحاوو ةئامو انويلم نوعبسو دحاو

يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف دّيقم )جد٠٠٠.١٩١.١٧(

.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم تاقفن”١٩–٧٣ مقر بابلا

هردــــق دامــــتعا٠2٠2 ةنــــس ةينازــــيمل صـــــصخي :٢ ةّداملا

رانيد فلأ نوعـــستو دـــحاوو ةئاـــمو انوــــيلم نوعــــبـــسو دحاو

ةيلـــــــخادلا ةرازو ريــــيـــست ةينازيــــم يف ّديقي )جد٠٠٠.١٩١.١٧(

يفو– لوألا عرفلا– ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

– ةـــــلودلل ةعـباــــتلا ةيزـــــكرـــماللا حــــلاصــــملا”8١–٧٣ مـقر بابلا

ىلع ضورفملا يئاقولا يحصلا رجحلاب ةقلعتم فيراصم

.”جراخلا نم نيلحرملا نينطاوملا

تاعامجلاو ةيلخادلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا

اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لـك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ةّيروهمجلل ةّيــــــمسّرلا ةدـيرــــجلا يف رـشــــــنــي يذــلا موـــــــسرملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

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

ماع مّرحم٧٢ يفخّرؤم٢٥٢–0٢ مقر يذيفنتموسرم
عيزوت لّدعــي ،0٢0٢ ةنس ربمتبس٥١ قفاوملا٢٤٤١
بسح0٢0٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيمتاقفن
.عاطق لك

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناــــتداـــــــمـلا امــيـــــــس ال ،روتــــــــــــسدلا ىلع ءاـــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

لاّوـــــش8 يف خّرؤــــــــمـلا٧١–٤8 مقر نوــــناقلا ىضتقمبو –

نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١ ماع

،مّمتملاو لّدعملا  ،ةيلاملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١–٩١ 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

يف خّرؤـــــملا٠٧٣–٩١ مقر يــــسائرلا موـــسرمـلا ىضتقمبو –

٩١٠2 ةنس ربمــــسيد82 قفاوــملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

٠2٠2 ةنــــــس ويــــنوــــي٣2 قــــفاوــــملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٧22–8٩ مقر يذيفنتلا موسرــمـلا ىضــــتــــقمبو –

8٩٩١ ةنـــــس وـــيــــلوــــي٣١ قــــفاوــــملا٩١٤١ ماــــع لوألا عـــــيـــــبر٩١

،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

: يتأي ام مسري

عفد دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

)جد٠٠٠.٠٠٠.١٠٥( راــــنــــيد نوـــــيلم دــــحاوو ةئامــــســــمــــخ هردق

رانيد نويـــلــــم دــــحاوو ةئامــــســــمـــخ اهردــــق جـــماــــنرـــب ةـــــصخرو

يئاهـــــــنلا عباـــطلا تاذ تاقفــــــنلا يف ناّديقــــم )جد٠٠٠.٠٠٠.١٠٥(

2١ يف خّرؤــمـلا٧٠–٠2 مــــقر نوناـــــقلا يف اهيـــــــلع صوــــصـــنملا(

نمـــضتـــملاو٠2٠2 ةنــــس وـــيـــنوي٤ قــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــــع لاّوش

قحلملا ”أ” لودجلل اقبط )٠2٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق

.موسرملا اذهب

عفد دامــتعا٠2٠2 ةنـــــس ةـــيــــنازـــــيمل صصــــــــــــــخي :٢ ةّداملا

)جد٠٠٠.٠٠٠.١٠٥( راـــــنــــيد نوــــيلم دـــــحاوو ةئامــــســـمــــخ هردـــق

رانيد نوـيـــــلم دــــحاوو ةئامـــــسمــــخ اهردــــــق جماـــــــنرب ةــــصـــــخرو

يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف نادّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.١٠٥(

2١ يف خّرؤـــمـلا٧٠–٠2 مــــقر نوــــناــــقلا يف اهيــــلع صوــــصـــنملا(

نمـــــضــــتملاو٠2٠2 ةنــــس وــــيــــنوي٤ قــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــع لاّوـــــــش

”ب” لودجلل اقـــــبط )٠2٠2 ةنــــسل يليــــمكــــتلا ةيــــلاــــملا نوـــــناق

.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشـــنــــي :٣ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ماع مّرحم٧٢ يفخّرؤم٣٥٢–0٢ مقر يذيفنت موسرم
لقن نمضتـي ،0٢0٢ ةنس ربمتبس٥١ قفاوملا٢٤٤١
.ةراجتلا ةرازو رييست ةينازيم يف دامتعا

–––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناــتداــمـلا اــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤـــــمـلا٧١–٤8 مقر نوــــناقلا ىضـــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عــــيــــبر٤١ يف خّرؤــــمـلا٤١–٩١ مــــقر نوــــــناقلا ىضـــــتقمبو –

نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خّرؤـــمـــلا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١

،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يــــسائرلا موـــسرمـلا ىضتـــــقمبو –

٩١٠2 ةنس ربمــــسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامــــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــــمـلا٣٦١–٠2 مــــقر يسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –

٠2٠2 ةنــــس وـــيــــنوـــي٣2 قــــفاوــــملا١٤٤١ ماــــع ةدعــــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

2 يف خّرؤملا٧2–٠2 مقر يذيفنــتلا موسرــــمـلا ىضتقمبو –

٠2٠2 ةنس يفـــناــــج٧2 قــــفاوــــملا١٤٤١ ماـــــع ةيــناـــثلا ىداــــمـــــج

ةراجتلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب ،رييستلا ةينازيم نم

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

راــــــــــنــــــيد فـــــلأ ةئاــــمــــناــــمــــثو اـــنوـــيــــلــــم نوـــــثالثو ةــــعــــــــــــبرأ

ةراـجـــتلا ةرازو ريــــيــــست ةينازيـــــم يف دّيقم )جد٤٣.٠٠٠.٠٠8(

.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو

هردق دامتعا٠2٠2 ةنــــس ةينازيـــــمل صــــصـــــــــــــخي :٢ ةّداملا

راـــنــــــــــيد فــــــلأ ةــــــئاــــــمـــناـــــمـــــثو اــــنوـــــيــــــلـــم نوـــــثالــــثو ةــــــعــــبرأ

ةراجتلا ةرازو ريـيست ةــــيــــــنازيـــم يف دّيقــــي )جد٤٣.٠٠٠.٠٠8(

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا يفو

اميف لك ،ةراجتلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا

ةدـــيرــــجلا يف رـــــشـــنـي يذلا موــــسرـــملا اذــــه ذيــــفنــــتب ،هــــصـــــخي

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

عاطقلا

ةجتنملا تامدخلا معد

.................................. عومجملا

ةصخر
جمانربلا

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”ب” لودجلا

دامتعا
عفدلا

ةصصخملا غلابملا

٠٠٠.١٠٥

000.١0٥

٠٠٠.١٠٥

000.١0٥

)ريناندلا فالآب(

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا

عاطقلا

ةعّقوتم ريغ تاقفنل يطايتحا

.................................. عومجملا

ةصخر
جمانربلا

دامتعا
عفدلا

ةاغلملا غلابملا

٠٠٠.١٠٥

000.١0٥

٠٠٠.١٠٥

000.١0٥



ـه٢٤٤١ ماع رفص٥٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمتبس١٢ 8

2.800.000

2.000.000

4.800.000

4.800.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

34.800.000

34.800.000

34.800.000

”أ” لودجلا

تادامتعالا
)جد( ةاغلملا

مقر
نيوانعلاباوبألا

٤٠–٧٣

٩٠–٧٣

٣٠–٦٤

ةراجتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا

ةفلتخملا تاقفنلا

................................................................ تاساردلا– ةيزكرملا ةرادإلا

.......................... نيكلهتسملا ةيامحل ينطولا سلجملا رييست تاقفن

.................عباسلا مسقلا عومجم

..............ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا

نماضتلاو ةدعاسملا – يعامتجالا طاشنلا

يئاذغلا تيزلاو ضيبألا ركسلا راعسأ تيبثت يف ةلودلا ةمهاسم

................................................................................رركملا  يداعلا

...............سداسلا مسقلا عومجم

..............عبارلا ناونعلا عومجم

......لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

.....................لوألا عرفلا عومجم

............................................................... ةاغلملا تادامتعالا عومجم
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1.800.000

8.000.000

12.000.000

6.000.000

27.800.000

7.000.000

7.000.000

34.800.000

34.800.000

34.800.000

34.800.000

”ب” لودجلا

تادامتعالا
)جد( ةصصخملا

مقر
نيوانعلاباوبألا

٤٣–2٠

٣٠–٤٣

٤٠–٤٣

٠٩–٤٣

١٠–٥٣

ةراجتلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

....................................................... ثاثألاو تاودألا– ةيزكرملا ةرادإلا

..................................................................... مزاوللا– ةيزكرملا ةرادإلا

................................................... ةقحلملا فيلاكتلا– ةيزكرملا ةرادإلا

................................................... تارايسلا ةريظح– ةيزكرملا ةرادإلا

.................عـــبارـــلا مسقـــلا عوـــمـــجـــم

سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

....................................................... ينابملا ةنايص– ةيزكرملا ةرادإلا

...............سماخلا مسقــــلا عوــــمــــجــــم

..............ثلاــثــلا ناوــنــعــلا عوـــمـــجـــم

......لوألا يئزجلا عرــــفــــلا عوــــمـــــجـــــم

.....................لوألا عرـــفـــلا عوـــمـــجـــم

.........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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ماـع مّرــــحم٧٢ يفخّرؤـــم٤٥٢–0٢ مــــقر يذــيفـــــنت موـــــسرم
ءاشنإ نمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمتبس٥١ قفاوملا٢٤٤١

”ةئــــــشان ةســــــسؤم“ ةـــــمالــــع حـــنـــمل ةيــــنـــطو ةنـــــجل
دـيدـحـتو ،”لاـمـعأ ةـنضاـح”و ”رـكــتــبــم عورشم”و
.اهريسو اهتليكشتو اهماهم

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

لوألا رـــــــيزولا ىدل بدتــــــنملا رـــيزولا رـــــيرقت ىلع ءانب –
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فلكملا

٣٤١و٤–٩٩ ناــــتداـــملا امـــيس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناـــــضـــمر٠2 يف خّرؤــــملا٩٥–٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناـــــقلا نمــــضــــتملاو٥٧٩١ ةنس ربــــمتــــبس٦2 قـــفاوـــملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ناـــــضـــــمر٦2 يف خّرؤـــــملا١١–٠٩ مقر نوــــناـــقلا ىضـــتقمبو –
تاــــقالـــعب قلعـــــتملاو٠٩٩١ ةنـــــس ليربأ١2 قــــــــفاوـــملا٠١٤١ ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

ماع رفص٩١ يف خّرؤملا٠2–٥٩ مقر رمألا ىضــــتقمبو –
،ةبساحـملا سلجمب قلعتملاو٥٩٩١ ةنس ويلوي٧١ قفاوملا٦١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج82 يف خّرؤملا١١–٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةكرـــــشب قلعــــتملاو٦٠٠2 ةنـــــس وــــيــــنوي٤2 قــفاوـــملا٧2٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يرامثتسالا لامسأرلا

ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا١١–٧٠ مقر نوــــناــقلا ىضـــــتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحـملا

ماع لاّوـــش2١ يف خّرؤـــــملا٧٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا١٤٤١
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مــــقر يــــسائرلا موـــــسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مـــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥٠2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦١٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع لاّوش٠2
رييــــــست ةكرش طاــــشـــن ةسراــــممو ريــــيستو ءاشنإ تايفيكب

 ،رامثتسالا قيدانص

:يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ةينطو ةنجل ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي:ىلوألاةّداملا
ةنضاح”و ”ركتــبم عورشم”و ”ةئشان ةســــــسؤم“ ةمالع حـــــــنمل

ديدحتو ،”ةينطولا ةنـــــجللا“ صنلا بلــــص يف ىعدـــــت ،”لامـــعأ
.اهريسو اهتليكشتو اهماهم

تاسسؤملاب فلكملا ريزولا ىدل ةينطولا ةنجللا أشنت
.ةئشانلا

.رئازجلا ةنيدم يف ةينطولا ةنجللا رقم ددحي

يناثلا لصفلا
تاصاصتخالاو ماهملا

:ةيتآلا ماهملا ةينطولا ةنجللا ىلوتت:٢ ةّداملا

،”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع حنم –

،”ركتبم عورشم“ ةمالع حنم –

،”لامعأ ةنضاح“ ةمالع حنم  –

،اهتيقرتو ةركتبملا عيراشملا صيخشت يف ةمهاسملا –

.ةئشانلا تاسسؤملل ةيئيبلا مظنلا ةيقرت يف ةكراشملا –

ثلاثلا لصفلا
 اهريسو ةينطولا ةنجللا ةليكشت

تاسسؤملاب فلكملا ريزولا ةينطولا ةنجللا سأري:٣ةّداملا
.هلثمم وأ ةئشانلا

: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم لكشتتو

،ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيلاملا ريزو نع لثمم –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

تاجتنملاو يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةيديصلا

،ةنمقرلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
.ةددجتملا

ريزولا نم رارق بجومب ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نّيعي
ءارزولا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا
.ديدــــجــــتلل ةلباق تاوــــنس )٣( ثالث ةدـــــــمل ،مـــهنوــــعبــــتي نيذلا

.مهبايغ ةلاح يف مهفالختسا نكمي الو
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تاجتنم ىلع ةسسؤملا لامعأ جذومن دمتعي نأ بجي –2
،ةرـــــِكتبم ةركف يأ وأ لامعأ جذومن وأ تامدخ وأ

يذلا غلـــــبملا يونــــسلا لامــــعألا مقر زواـــجتي ّالأ بــــــجي –٣
،ةينطولا ةنجللا هددحت

ىلع ،%٠٥ ةبـــسنب اكوـــلمم ةكرـــشلا لامــــسأر نوكي نأ –٤
رامثـــــتسا قـــيداـــــنص وأ نيـــيعـــيبط صاـــخشأ لبــــق نــــم ،لقألا

ةمالــــع ىلع ةلــــصاح ىرخأ تاســـــسؤم فرـــــط نـــم وأ ةدمــــتعم
،”ةئشان ةسسؤم“

امب ةريبك ةسسؤملا ومن تايناكمإ نوكت نأ بجي –٥
،ةيافكلا هيف

.لماع٠٥2 لامعلا ددع زواجتي ّالأ بجي –٦

لوــــصـــحلا يف ةبـــــغارلا ةســــسؤـــــملا ىلع ّنيعـــتي:٢١ةّداملا
ةباوـــبلا رـــبع بلـــط ميدقت ،”ةئـــــشان ةسسؤم“ ةــــمالــــــع ىلع
قئاثولاب اقفرم ،ةئشانلا تاسسؤملل ةينطولا ةينورتكلإلا
: ةيتآلا

يئابجلا فيرعتلا ةقاطبو يراجتلا لجسلا نم ةخسن –
،يئاصحإلاو

،ةكرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

تاـــنـــيمأـــتلل ينـــطولا قودــــنـــصلا يف طارــــــخنالا ةداهــــش –
،ءارجألل ةيمسا ةمئاقب ةقفرم )SANC ( ةيعامتجالا

تانـــــيمأـــتلا ينــــطولا قودــــنـــصلا يف طارــــخنالا ةداــــهـــش –
،)SONSAC( ءارجألا ريغل ةيعامتجالا

،ةيراجلا ةنسلل ةيلاملا فوشكلا نم ةخسن –

،الصفم ةسسؤملا لامعأ ططخم  –

يمدختسمل ةرـــــبخلاو ةيــنــــــــقتلاو ةيـــملـــــــعلا تالـــهؤـــــملا –
،ةسسؤملا

وأ ةزئاج يأو ةيركف ةيكلم ةقيثو لك ،ءاضتقالا دنعو –
.اهيلع لصحتم ةأفاكم

ةـمالــع ىلع لوـــصــــحلل بـــلط لك ىلع درلا مـــــــتي :٣١ةّداملا
ءادتبا ،اموي )٠٣( نوثالث هاصقأ لجأ يف ”ةئشان ةسسؤم“
.بلطلا عاديإ خيرات نم

اذه فقوي ةبولطملا قئاثولا نم ءزج ميدقت يف رخأت لك
 .لجألا

لجأ يف ةصـــــــقاــــنلا قئاـــــثولا ميدقت بلــــطــلا بحاـــــص ىلعو
فرط نم هراطخإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥١( رــــشـــع ةســـمــــخ
.هبلط ضفر ةلئاط تحت ،ةينطولا ةنجللا

ةدمل ةسسؤملل ”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع حنمت :٤١ةّداملا
بســـــح ،)١( ةدــــحاو ةرـــــم دـــــيدــــجــــتلل ةلباق تاوــــنس )٤( عـــبرأ
.اهسفن لاكشألا

ةينطولا ةنجللا ىلع ّنيعتي هّنإف ،ام بلط ضفر ةلاح يفو
.اينورتكلإ كلذب بلطلا بحاص راطخإو ،ضفرلا رارق ريربت

ةينهم ةبرجتب ريزو لك لثمم عتمتي نأ بجي:٤ةّداملا
.ةديدجلا تايجولونكتلا وأ راكتبالا تاعاطق يف ةيفاك

نأ ،اهــطاـــشن راـــطإ يف ،ةينـــــطولا ةنــــــجللا نكمي:٥ةّداملا
.اهلاغشأ يف اهدعاسي نأ نكمي ةئيه وأ صخش لكب نيعتست

ىلع ،)2( نيــــــــــــترم ةيــــــــنطولا ةنــــــــجللا عمـــــــــتـــــــجت:٦ةّداملا
.رهشلا يف ،لقألا

ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ نكمي امك
.اهسيئر نم

خيرات ددحيو ،لامعألا لودج ةينطولا ةنجللا سيئر دعي
 .تاعامتجالا

يلــــخادلا اهـــماـــظن ىلع ةيـــنطولا ةنــــجللا قداـــــصت:٧ةّداملا
.لوألا اهعامتجا لالخ

اميف ،صوصخلا ىلع ةينطولا ةنجللا لوادتت:٨ةّداملا
: يتأي

ةــثــيدحلا تاسسؤمــلــل ”ةــئشاــن ةسسؤم“ ةــمالــع حــنــم –
،ةركتبملا

ةركتبملا عيراشملا باحصأل ”ركتبم عورشم“ ةمالع حنم –
،دعب ةسسؤم اوئشني مل نيذلا

،”لامعأ ةنضاح“ ةمالع حنم  –

ةسسؤم“ حـــــنـــم ضــــــفر دعب ةعدوــــملا تابـــــــــلطلا ةــــــــــسارد –
.”لامعأ ةنضاح”و ”ركتبم عورشم”و ”ةئشان

روضحب ّالإ ةينــــطولا ةنــــجللا تالوادم حـــــصت ال:٩ةّداملا
.لقألا ىلع ،اهئاضعأ فصن

ءاعدتسا دعب ةنجللا عمتجت ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو
نكي امهم ،ذئنيح ،لوادتتو ،مايأ )8( ةينامث فرظ يف ،ٍناث
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع

تاوصأل ةطيسبلا ةيبلغألاب ةينطولا ةنجللا تارارق ذختت
نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا

 .احّجرم سيئرلا توص

رــــــضاـــحم يف ةيــــنـــطولا ةنـــــجللا تالوادــــــم نّودــــت :0١ةّداملا
.سيئرلا هيلع رشؤيو همّقري لجس يف رّرحت

ةعباتلا حلاــــــصملا ،ةينــــطولا ةنـــجللا ةناـــمأ لاغـــشأ ىلوتت
.ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولل

عبارلا لصفلا

 ”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع حنم طورش

ةعضاخ ةسسؤم لك ،”ةئشان ةسسؤم“ ربتعت :١١ةّداملا
: ةيتآلا ريياعملا مرتحتو ،يرئازجلا نوناقلل

،تاونس )8( يناـــمث ةســـسؤــــملا رمع زواجتيّ الأ بجي  –١
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ءانب ،رارقلا اذه يف ةرظنلا ةداعإ ةينطولا ةنجللا نكميو
يئاهنلا دّرلاب هراطخإ متيو .بلطلا بحاص نم رربم بلط ىلع
ءادتبا ،اموي )٠٣( نيـثالث زواـــــــجـــتي ال لــــجأ يف اينورـــــــتكلإ

.هبلط عاديإ خيرات نم

”ةئشان ةسسؤـم“ ةـــمالـــع حـــنم تارارــــق رـــشــــنت :٥١ةّداملا
.ةئشانلا تاسسؤملل ةينطولا ةينورتكلإلا ةباوبلا يف

سماخلا لصفلا

 ”ركتبم عورشم“ ةمالع حنم طورش

صاخشأ ةعومجم وأ يعيبط صخش لك نكمي :٦١ةّداملا
عورشم يأ ىلع ”ركتبم عورـــــشم“ ةمالع اوبلطي نأ نييعــــيبط
.راكتبالاب ةقالع يذ

ةعومجم وأ يعيبط صــخـــش لك ىلع نّيعــــتي :٧١ةّداملا
عورشم“ ةمالع ىـلع لوصحلا يف نيبغار نييعيبط صاخشأ

ةينطولا ةينورتـــكلإلا ةــــباوـــبلا رـــبع بلـــط عاديإ ”ركتـــــبم
: ةيتآلا قئاثولاب اقفرم ،ةئشانلا تاسسؤملل

،هيف راكتبالا هجوأو عورشملا لوح ضرع –

،يداصتقالا ومنلل ةريبكلا تاناكمإلا تبثت يتلا رصانعلا –

فلكملا قيرفلا ةربخو ةينقتلا وأ/و ةيملعلا تالهؤملا –
،عورشملاب

وأ ةزئاج يأو ةيركف ةيكلم ةقيثو لك ،ءاضتقالا دنعو –
.اهيلع لصحتم ةأفاكم

ةمالع ىلع لوـــصـــحلل بلـــط لك ىلع درلا مــــــتــــي:٨١ةّداملا
ءادتبا ،اموي )٠٣( نوثالث هاصقأ لجأ يف ،”ركتبم عورشم“
.هعاديإ خيرات نم

اذه فقوي ،ةبولطملا قئاثولا نم ءزج ميدقت يف رخأت لك
لجأ يف ةصقانلا قئاثولا ميدقت بلطلا بحاص ىلعو .لجألا

فرط نم هراطخإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥١( رشع ةسمخ
.هبلط ضفر ةلئاط تحت ،ةينطولا ةنجللا

صــــــخـــشلل ،”رــــكــــتــــبم عورـــــــشم“ ةـــــــمالــــــع حــــــــنمت :٩١ةّداملا
نيتنس ةدمل ،نييعيبطلا صاخشألا ةعومجم وأ يعيبطلا
.اهسفن لاكشألا بسح ،)2( نيترم ديدجتلل ةلباق )2(

ةينطولا ةنجللا ىلع ّنيعتي هّنإف ،ام بلط ضفر ةلاح يفو
.اينورتكلإ كلذب بلطلا بحاص راطخإو ضفرلا رارق ريربت

ءانب ،رارقلا اذه يف رظنلا ةداعإ ةينطولا ةنجللا نكميو
ةباجإلاب هراطخإ متيو .بلطلا بحاص نم رربم بلط ىلع
،اموي )٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ يف اينورتكلإ ةيئاهنلا
.هبلط عاديإ خيرات نم ءادتبا

”ركتبم عورشم“ ةــــمالــــع حـــنم تارارـــــق رشـــــنت:0٢ةّداملا
.ةئشانلا تاسسؤملل ةينطولا ةينورتكلإلا ةباوبلا يف

سداسلا لصفلا

 ”لامعأ ةنضاح“ ةمالع حنم طورش

ةنـــــضاح“ ةــــمالع ىلع لوـــــصــــــحلل الهؤــــم نوكي:١٢ةّداملا
وأ صاخلا عاطقلا وأ ماعلا عاطقلل عبات لكيه لك ،”لامعأ
امــــــعد حرتـــــقي ،صاخلا عاطقلاو ماـــــعلا عاـــطــــقلا نيب ةكارـــــشلاب
صخي اميف ةركتبملا عيراشملا يلماحو ةئشانلا تاسسؤملل
.ليومتلاو ةراشتسالا ميدقتو نيوكتلاو ءاويإلا

ةنضاح“ ةــــــمالــــع ىلع لوــــصـــحلا تاـــبــــلط مدـــــقت :٢٢ةّداملا
ةينطولا ةينورتكلإلا ةباوبلا ربع ةينطولا ةنجللا ىدل ”لامعأ
: ةيتآلا قئاثولاب ةقفرم ،ةئشانلا تاسسؤملل

،لامعألا ةنضاحل لصفم ةئيهت ططخم –

تاسسؤملا فرصت تحت اهعضت يتلا تادعملا ةمئاق –
،اهناضتحا متي يتلا ةئشانلا

لامعألا ةنضاح اهرفوت يتلا تامدخلا فلتخم ميدقت –
،ةئشانلا تاسسؤملل

اهحرتقت يتلا ريطأتلاو نيوكتلا جمارب فلتخم ميدقت  –
،لامعألا ةنضاح

نينوكملاو لامعألا ةنضاح يمدختسمل ةيتاذلا ةريسلا  –
،نيرطؤملاو

 .تدجو نإ ،اهناضتحا مت يتلا ةئشانلا تاسسؤملا ةمئاق –

22 ةداـــــملا يف ةروـــــكذـــملا قئاـــــثولا ىلع ةداــــــيز :٣٢ةّداملا
،صاخلا عاطقلل ةعباتلا لامعألا تانضاح ىلع نّيعتي ،هالعأ
: ةيتآلا قئاثولا ميدقت

يئابجلا فيرعتلا ةقاطبو يراجتلا لجسلا نم ةخسن –
،يئاصحإلاو

،ةكرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

تانـــــيــــمأتلل ينـــــطولا قودــــنـــصلا يف طارـــــخنالا ةداهــــش –
،ءارجألل ةيمسا ةمئاقب ةقفرم )SANC ( ةيعامتجالا

تانــــيـــــمأــــتلل ينــــطولا قودــــنـــصلا يف طارـــخـــــنالا ةداـــهــــش –
،)SONSAC( ءارجألا ريغل ةيعامتجالا

.ةيراجلا ةنسلل ةيلاملا فوشكلا نم ةخسن –

ةــــــمالـــع ىلع لوـــــصحلا يف نيبغارلا ىلع ّنيعتي :٤٢ةّداملا
تالهؤم ووذ نومدختسم مهيدل نوكي نأ ”لامعأ ةنضاح“
.تاسسؤملا ةقفارم لاجم يف ةيفاك ةينهم ةربخ وأ/و ةبولطم

ةمالع لمحل ةحشرملا لامعألا ةنضاح ىّلوتت:٥٢ةّداملا
متي يتلا ةئشانلا تاسسؤملا ةقفارم ماهم ”لامعأ ةنضاح“
امب مزـتـلــت ،ةــفصلا هذــهــبو .ةــناضحلا ةرــتــف لالــخ اــهــناضتــحا

: يتأي

اهديوزتو اهناضتحا متي يتلا ةئشانلا تاكرشلا نيطوت –
،ةأيهم لمع تاحاسمب



٥٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع رفص٣
13م0٢0٢ ةنس ربمتبس١٢

،ةسسؤملا ءاشنإ تاءارجإ ءانثأ عيراشملا يلماح ةقفارم –

لامعألا ططخم زاجنإ يف ةئشانلا تاسسؤملا ةدعاسم –
،ليومتلا ططخو قوسلا تاساردو

لاـــــمــــعألا ةرادإ يف اــــصوـــصخ ،يعوـــن نــــيوـــكت رــــــــيـــفوت –
،ةيبساحـملاو ةينوناقلا تامازتلالاو

عيراشملا يلماح فرصت تحت ةيتسيجوللا لئاسولا  عضو –
تاـــــمزلتــــسملاو يلآلا مالعإلا داتعو عامــــتجالا تاـــعاـــــــق لثــــــــم
،قفدتلا يلاع تينرتنإلاو ةيبتكملا

،جذامنلا زاجنإل ةئشانلا تاسسؤملا ةدعاسم –

داجيإل اهناضتحا متي يتلا ةئشانلا تاسسؤملا ةقفارم –
.قوسلا يف راشتنالاو ليومتلا رداصم

ةمالع ىلع لوـــــــصـــحلل بلـــط لك ىلع درلا مــــــتي :٦٢ةّداملا
،اموي )٠٣( نوثالث اهاصقأ ةرتف لالخ ”ركتبم عورشم“
.هعاديإ خيرات نم ءادتبا

اذه فقوي ،ةبولطملا قئاثولا نم ءزج ميدقت يف رخأت لك
لجأ يف ةصقانلا قئاثولا ميدقت بلطلا بحاص ىلعو .لجألا

فرط نم هراطخإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥١( رشع ةسمخ
.هبلط ضفر ةلئاط تحت ،ةينطولا ةنجللا

”لامعأ ةنضاح“ ةمالع ةينطولا ةنجللا حنمت :٧٢ةّداملا
،دـيدـجـتـلـل ةـلـباـق تاوــنس )٥( سمــــخ ةدمل ،بلــــطـــــلا بحاصل

.اهسفن لاكشألا بسح

ةينطولا ةنجللا ىلع ّنيعتي هّنإف ،ام بلط ضفر ةلاح يفو
.اينورتكلإ كلذب بلطلا بحاص راطخإو ،ضفرلا رارق ريربت

ءانب ،رارقلا اذه يف رظنلا ةداعإ ةينطولا ةنجللا نكميو
ةباجإلاب هراطخإ متيو .بلطلا بحاص نم رربم بلط ىلع
،اموي )٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ يف اينورتكلإ ةيئاهنلا
.هبلط عاديإ خيرات نم ءادتبا

يف ”لامعأ ةنضاح“ ةمالع حنم تارارق رشنت :٨٢ةّداملا
.ةئشانلا تاسسؤملل ةينطولا ةينورتكلإلا ةباوبلا

اهيلع صوصنــملا تاـــمازـــتلالا ذيــــفـــنت عـــضـــخي :٩٢ةّداملا
.ةينطولا ةنجللا نم ةمئاد ةبقارم ىلإ ،هالعأ٥2 ةداملا يف

٥2 ةداملا يف ةروكذملا تامازتلالاب لالخإ لك :0٣ةّداملا
”لامعأ ةنضاح“ ةمالع بحس وأ ديمجت هيلع بترتي ،هالعأ

.ةينطولا ةنجللا فرط نم

نّيعتي ،”لامعأ ةنضاح“ ةمالع بحس وأ ديمجت ةلاح يفو
كلذب ينعملا راطخإو ،اهرارق ريربت ةينطولا ةنجللا ىلع
 .اينورتكلإ

ىلع ءانب ،رارقلا اذه يف رظنلا ةداعإ ةينطولا ةنجللا نكمي
.ةنياعـملا صئاقنلا ةلازإ دعبو .بلطلا بحاص نم رربم بلط
ال لـجأ يف اـيـنورــــتـكـلإ ةـيــئاــهــــنــلا ةــباــــــجإلاــب هراــطــخإ مــتــيو
.هبلط خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث زواجتي

ريبادت يف قحلا ”لامعأ ةنضاح“ ةمالع لّوخت :١٣ةّداملا
.ةلودلا معدو ةدعاسم

ّةيمـــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رــــشـــــني :٢٣ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٧2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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٢٤٤١ ماع رفص٣ يفخّرؤم٤٦٢–0٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا لّدعي ،0٢0٢ ةنس ربـــــمــــتــــبــــس١٢ قفاوملا
ماع  مّرـــــحم٦١ يفخّرؤــــملا٣٥٢–٩١ مقر يذـــيفـــــنـــــتلا
ددــــحي يذلا٩١0٢ ةنــــس ربــــمتـــبس٦١ قــــفاوــملا١٤٤١

ةريغصلا ةلوفطلا لابقتسا تاسسؤم ءاشنإ طورش
.اهتبقارمو اهريسو اهميظنتو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرــسألاو ينــــــطولا نـــماـــــضتلا ةرـــيزو رـــيرـــقت ىلع ءاـــــنب –
،ةأرملا اياضقو

٣٤١و٤–٩٩ ناـــــتداــــــملا امـــيـــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مــقر يـــسائرلا موـــــسرملا ىضـــتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يــــــسائرلا موـــسرملا ىضــــتقمبو –
٠2٠2 ةـــنــــــس وـــــيــــنوـــي٣2 قــــفاوــــملا١٤٤١ ماــــــع ةدعـــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٣١–٣١ مقر يذيفـــنتلا موـــسرــــــملا ىضتقمبو –
يذلا٣١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٣٥2–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــــتقمبو –
ددحي يذلا٩١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٦١

ةريغصلا ةـلوــــفـــــطلا لاـــبــــقتــــسا تاســــسؤــــم ءاـــشـــــنإ طورــــــش
،اهتبقارمو اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام مسري

٠٥ ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا ددمي: ىلوألا ةّداملا
ماع  مّرحم٦١ يف خّرؤملا٣٥2–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
ةنسب ،هالعأ روـــــكذــــملاو٩١٠2 ةنـــــسربـــمـــتـــــبس٦١ قفاوملا١٤٤١
.٠2٠2 ةنس ربمتبس22 خيرات نم ءادتبا )١( ةدحاو

ةّيمسّرلا ةدــيرـــــــجلا يف موـــــسرـــــملا اذــــــه رـــشـــــني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس١2 قفاوــملا2٤٤١ ماــــع رفــــص٣ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



قفاوملا2441 ماع مّرحم82 يفخّرؤم يسائر موسرم
راشتسم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس61
ةينمألا نوؤشلاب فّلكم ،ةّيروهمجلا سيئر ىدل

.ةيركسعلاو
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،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2–29و6–19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

92 يف خّرؤملا70–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج52 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص دّدحي

8 يف خّرؤملا93–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـنس رـيارــبــف2 قـــفاوملا1441 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
0202 ةـنس رـيارــبــف21 قـــفاوملا1441 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
ىدل اراشتسم ،دهاجم زيزعلا دبع دّيسلا نييعت نمضتملاو
،ةيركسعلاو ةينمألا نوؤشلاب افّلكم ،ةّيروهمجلا سيئر

: يتأي ام مسري

،دهاــــــجم زـــيزـــعلا دبع دّيــــسلا ماـــــهم ىهــــنت : ىلوألا ةداملا
نوؤــــشلاب اّفلكم ،ةّيروهـــــمجلا ســــيئر ىدل اراشتـــــسم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيركسعلاو ةينمألا

ةّيمـــسرلا ةديرــــــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رــــشــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس61 قفاوملا2441 ماع مّرحم82 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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قفاوملا2441 ماع مّرحم٦٢ يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس٤١
ةيجيـتارـتسالا تاساردـلـل ينـطوـلا دـهـعـمـلـل ماـعـلا
.ةلماشلا
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2441 ماع مّرحم٦2 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
سايلا ّديسلا ماهم ىهـنت ،٠2٠2 ةنــــس ربمـــــــتــــبس٤١ قــــفاوـــــملا

تاساردلل ينـــــطولا دهعــــملل اـــماــــع ارـــيدم هتـــفــــصب ،عارـــكوب
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

ـه٢٤٤١ ماع رفص٥٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمتبس١٢ 14

ةّيدرف ميسارم
قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم

بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.رئازجلا كنب ظفاحم
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2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
متسر دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،رئازجلا كنب ظفاحمل ابئان هتفصب ،يلضف
.ىرخأ

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم82 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس61
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملل

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

2441 ماع مّرحم82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،دهاجم زيزعلا دبع ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتبس61 قفاوملا

.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملل اماع اريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ظـفاـحـم نييـعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمـتــبس51
 .رئازجلا كنب

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلضف متسر دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

.رئازجلا كنبل اظفاحم
`````````````````````````H`````````````````````````

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.طاوغألا ةيالو يلاو

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يبيرغ دـمحمأ ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

.طاوغألا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب
`````````````````````````H`````````````````````````

2441 ماــع مّرــحــم8 يف ناـخّرؤم ناـيذـيــفــنــت ناــموسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم نييلاو يناويد يسيئر
.رئازجلا

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
مساـقـلـب دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،0202 ةــــــنس تشغ72 قـــفاوملا

ةيالو يلاو ىدل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر هتفصب ،كيرب
.دـمحما يديسب رئازجلا
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قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اهتفصب ،نداجحإ ةيدان ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72
 .ةبيورلاب رئازجلا ةيالو يلاو ىدل بدتنملا يلاولا ناويدل ةسيئر

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.رئازجلا ةيالو يف يلآلا مالعإلاو رييستلا ةبقارمو

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

مالعإلاو رييستلا ةبقارمو ةرادإلل اريدم هتفصب ،ميلاوسوب
.رئازجلا ةيالو يف يلآلا

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ّفلــــــكم ماـــــهــــم ءاــــــهــــنإ نمـــــضــــتــي ،0202 ةــــنـــــــس تــــــشــــغ
.رئازجلا ةيالو يف صيخلتلاو تاساردلاب

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شاير ليبن دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

ءانب ،رئازجلا ةيالو يف صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب
.هبلط ىلع

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيامحلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.راشب ةيالو يف ةيندملا

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
وينوي72 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

اريدم هتفصب ،نامحرلا دبع لولج دّيسلا ماهم ،0202 ةنس
.ةافولا ببسب ،راشب ةيالو يف ةيندملا ةيامحلل

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نوؤشلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.فاقوألاو ةينيدلا

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا
: فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اشتفم هتفصب ،ةضمر ديمح–

ةيــــنازيـــــملل رــــيدم ةبئاــــــن اهتـــفــــصب ،جوــــعم ةمــــيــــلس–
.ةبساحملاو

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلــــــكم ماهــــم ءاهــــنإ نمـــضـــتي ،0202 ةنــــس تــــشــــغ
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـمـحم دّيـسلا ماـهـم ىـهـنـت ،0202 ةـنـس تـشـغ72 قـفاوـملا

صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يناث عارذلا بياش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

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

2441 ماــع مّرــحــم8 يف ناـخّرؤم ناـيذـيــفــنــت ناــموسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم يبئان

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ظيفحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

ميلعتلاو صصختملا ميلعتلل ريدم بئان هتفصب ،قودص جاح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صاخلا

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لاطرز ةايح ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

يسردملا هيجوتلاو يجوغاديبلا مييقتلل ريدم ةبئان اهتفصب
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةريـــــــــــصن ةدّيـــــسلا ماهم ىهــــنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،ناديعس نب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،يملعلا ثحبلاو

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

7 قفاوملا2441 ماع مّرحم91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس

.يقاوبلا مأ ةعماجب ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا

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

2441 ماع مّرحم91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
راتخم ّديسلا ماــــــهم ىهنت ،0202 ةنـــــس ربمتــــــــبس7 قـــفاوـــــملا

ةيسايسلا مولعلاو قوـقـحـلا ةـيـلـكل ادـيـمـع هتـفـصب ،هلـلا دبع وب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يقاوبلا مأ ةعماجب
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قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
ةرازوــــــب ماـــهــــم ءاهـــنإ نمــــضتت ،0202 ةنس تـــشــــغ72
.اقباس– ةفاقثلا

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلاو نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا
: اقباس– ةفاقثلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةينوناقلا نوؤشلل ةريدم اهتفصب ،تاحرف ةيدان–

،اهتيقرتو نونفلا ريوطتل ةريدم اهتفصب ،يدوج ةيهز–
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب ،يلزن لامج–

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ليعامسإ دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا
بتكملاب افلكم ،صيـخلــــتـــلاو تاـساردلاب اّفلكم هتــــــفصب ،يدوبعل
،اقباس– ةفاقثلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يلاغوف يليلت ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

– ةفاقثلا ةرازوب ةيمومعلا ةعلاطملاو باتكلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
زيزعلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

– ةفاقثلا ةرازوب لئاسولاو ةرادإلل اريدم هتفصب ،ةياغزوب
.اقباس

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

2441 ماــع مّرــحــم8 يف ناـخّرؤم ناـيذـيــفــنــت ناــموسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

.نيتيالو يف ةفاقثلل نيريدم

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يبيط دـمـحم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

ىلع هتلاحإل ،سابعلب يديس ةيالو يف ةفاقثلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس ويلوي21 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

يف ةفاقثلل اريدم هتفصب ،لهاد دـمـحم دّيسلا ماهم ،0202
.ةافولا ببسب ،تليسمسيت ةيالو

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب
.اقباس– ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا فيس دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

مالـعإلا ةـمــظــنأ نــمأل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،يبــيرــع يبورــخ
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ةيعاطقلا

.اقباس– ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ديربلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
 .فيطس ةيالو يف ةنمقرلاو

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ويلوي41 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

اريدم هتفصب ،مجر بيطلا دـمـحم دّيسلا ماهم ،0202 ةنس
تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل
.ةافولا ببسب ،فيطس ةيالو يف ةنمقرلاو

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

قفاوــــــملا2441 ماع مّرحم91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماــــــــــهـــــــم ءاـــهـــــــــنإ نـــمــــضــــتي ،0202 ةنــــــــس ربـــــمــــتـــبس7
ةيـــــــكلـــــساللاو ةيـــــــــكلـــــــسلا تالـــصاوـــــــملاو دـيرـــــبلا رـــــيدــــــم
.راشب ةيالو يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

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

2441 ماع مّرحم91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رداقلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل اريدم هتفصب ،تاكرب
ىلع هـتـلاـحإل ،راشب ةـيالو يف ةـنـمـقرـلاو تاـيـجوــلوــنــكــتــلاو
.دعاقتلا

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
قيقدتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب ةبقارملاو

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ناودوب رودق ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب ةبقارملاو قيقدتلل اريدم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رامثتسالا
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17م0٢0٢ ةنس ربمتبس١٢

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةعانصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.ةبانع ةيالو يف مجانملاو

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،هبح لصيف دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

.ةبانع ةيالو يف مجانملاو ةعانصلل اريدم هتفصب

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نكسلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ

.نيتيالو يف

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا
نيـــــتــــيالولا يف نــــكـــسلل نـــيرـــيدم امهتــــــفصب ،امهامـــسا يتآلا
: نيتيتآلا

،فلشلا ةيالو يف ،يراوه ةريصن–

.لجيج ةيالو يف ،يزيزع نيدلا رون–

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـــــيرـــيدـــم ماـــــهم ءاهنإ نمــــضـــتي ،0202 ةنــــس تــــشـــغ
.نيتيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا
ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف ءانبلاو

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،حارم نب رضخل–

.ناسملت ةيالو يف ،وحد ديمحلا دبع–

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرـــــــيدـــم ماـــــهم ءاــــهنإ نمـــــضــــتي ،0202 ةنـــس تـــــشـــغ
.سادرموب ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةحــــــــيلص ةّديسلا ماهم ىـــــهنت ،0202 ةنـــس تشـــغ72 قــــفاوـــملا
ةيالو يف ةيـمومـــعلا تازيهــــجتلل ةرـــيدم اهتفــــــصب ،ةيانه نبا

.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل  ،سادرموب

7 قفاوملا2441 ماع مّرحم91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدـــملا ماهم ءاـــــهنإ نمــــضــــتي ،0202 ةنس ربـــــمتبــــس

ةيالو يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا
.ةملاق

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

2441 ماع مّرحم91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رهاطلا دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا

يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب ،ينايز
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةملاق ةيالو يف

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.لاصتالا ةرازوب لئاسولاو

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،راكد ديعس دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

هفيلكتل ،لاصتالا ةرازوب لئاسولاو ةرادإلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريهطتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب ةئيبلا ةيامحو

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـيزـيـلا دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،0202 ةــــــنس تشغ72 قـــفاوملا

ةرازوب ةئيبلا ةيامحو ريهطتلل اريدم هتفصب ،ةرورزوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيئاملا دراوملا

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يسرجه دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

ةرازوب ةبقارملاو لالغتسالل ريدم بئان هتفصب ،يلضاف
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيئاملا دراوملا



ـه٢٤٤١ ماع رفص٥٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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7 قفاوملا2441 ماع مّرحم91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يرلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس
.تنشومت نيع ةيالو يف

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

2441 ماع مّرحم91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لماه دارم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس7 قفاوملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،تنشومت نيع ةيالو يف يرلل اريدم هتفصب
`````````````````````````H`````````````````````````

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلاملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
حالــــــــصإو ناـــــكــــسلاو ةـــــحــــصلا ةرازوــــب لئاـــــسوــــلاو
.تايفشتسملا

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميكحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

ةحـــــصلا ةرازوــــب لئاــــــسولاو ةيـــــلاـــملل ارـــــيدـــم هتـــــفصب ،ديـــعلب
.هبلط ىلع ءانب ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

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

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

جالعلاو ةيراوجلا ةحصلا لكايهل ريدم ةبئان اهتفصب ،يقيدص
،تاــيــفشتسملا حالصإو ناــكسلاو ةــحصلا ةرازوـــب لزـــنملاـــب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.نازيلغ ةيالو يف ناكسلاو

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
سنوي نب دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

،نازيلغ ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،كلام نب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،واشق يداهلا دـمـحم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب اشتفم هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيشتــــفملاب ماــــهم ءاهنإ نمـــــضتي ،0202 ةنـــس تشـــــغ
.لمعلل ةماعلا

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا
ىلع مهتلاـحإل ،لمـــعلل ةماــــعلا ةيشــــتـــــفملاب ،مهؤامـــسأ ةيـــــتآلا
: دعاقتلا

ةبقارمو ةينهملا تاقالعلل اريدم هتفصب ،نغاطي دارم–
،لمعلا فورظ

،قئاثولاو نيوكتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ينومي ةياب–

.لئاسولا ةرادإل ريدم بئان هتفصب ،زيحق نيدلا زع–

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نــــــــــيرــــيدـــم ماــــهــــم ءاــــهـــــنإ نمـــــــضــــتي ،0202 ةنــــس تـــشـــــغ
.تايالولا يف ليغشتلل

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـيــتآلا ةداسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةــــــنس تشغ72 قـــفاوملا
،ةيتآلا تايالولا يف ليغشتلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ

: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل

،ةملاق ةيالو يف ،يدارم اضر دـمـحم–

،ةيدملا ةيالو يف ،بوهوم رامع نسحأ–

،ركسعم ةيالو يف ،يلعاوبلا دمحأ–

،فودنت ةيالو يف ،يكم لولج–

.نازيلغ ةيالو يف ،يمصاع فيطللا دبع–

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــــســـيئر ماـــهم ءاــــهنإ نمـــــضــــتي ،0202 ةنـــــس تــــشغ
يداـــــــــــــــصـــــــتـــــــقالا يـــنــــــــــطوــــــــلا سلـــــــــــجــــــملاب تاــــــــــــــسارد
.يعامتجالاو

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

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

يداصتقالا ينطولا سلجملاب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،حيلف
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،يعامتجالاو



٥٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع رفص٣
19م0٢0٢ ةنس ربمتبس١٢

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ميلـــعتلا رـــيدم نييــــعت نمـــضـــتي ،0202 ةنـــس تشــــغ
ةـــيـــــبرـــتلا ةرازوـــب صاـــخلا ميـــلـــعـــتلاو صـــصــــختملا
.ةينطولا

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
جاح ظيفحلا دبع دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

ةرازوب صاخلا ميلعتلاو صصختملا ميلعتلل اريدم ،قودص
.ةينطولا ةيبرتلا

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيزكرمل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس تشغ
.نييعماج

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

: نييتآلا نييعماجلا نيزكرملل نيريدم

،ةماعنلاب ،يليالج دمحأ–

.نازيلغب ،يداعوب دباع–

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماــــعلا رـــيدـــملا نييــعت نمــــضـــتي ،0202 ةنــــــس تـــشــــغ
ةـــــيالو يف يراقــــــعلا رـــــيـــيســـتلاو ةـــيــــقرــــتلا ناوــــيدل
.سادرموب

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
فيرشلادـمـحم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا
يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم ،نوعلا

.سادرموب ةيالو

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةراجتـلا ةرـيدـم نيـيعت نمضتـي ،0202 ةنـس تشغ

.سارهأ قوس ةيالو يف

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ساعنوب ةليلد ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا

.سارهأ قوس ةيالو يف ةراجتلل ةريدم

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناوــيد سيــئر نييــعــت نــمضتـــي ،0202 ةــــــنس تشغ
 .لاصتالا ريزو

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اسيئر ،راكد ديعس ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس تشغ72 قفاوملا
.لاصتالا ريزو ناويدل

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

72 قفاوملا2441 ماع مّرحم8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب شتفم نييـــــعت نمـــــضتي ،0202 ةنــــس تشـــــغ
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا

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

2441 ماع مّرحم8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ميرــق رصاــن دــّيسلا نــّيــعـــي ،0202 ةــــــنس تشغ72 قـــفاوملا

.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب اشتفم

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

قفاوملا1441 ماع نابعش52 يفخّرؤم يسائر موسرم
ىدل راشتسم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ليربأ91
ينـــــطولا فيــــــشرألاب فّلكم ،ةّيروهـــمـــجلا ســــــيئر
.)كاردتسا( ةينطولا ةركاذلاو

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

ماع ناضمر6 يف رداصلا52 ددعلا ،ةّيمسّرلا ةديرجلا
.0202 ةنس ليربأ92 قفاوملا1441

:71 رطسلا ،لوألا دومعلا ،51 ةحفصلا

،” يخيش “ : نم الدب–

.” خيـش “ : أرــــقــــي–

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

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

قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ61 يف خّرؤم يسائر موسرم
ءاسؤر ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتـــي ،0202 ةــــــنس تشغ6
.)كاردتسا( ةيئاضقلا سلاجملا

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

ماع مّرحم11 يف رداصلا05 ددعلا ،ةّيمسّرلا ةديرجلا
.0202 ةنس تشغ03 قفاوملا2441

:01 رطسلا ،يناثلا دومعلا ،31 ةحفصلا

،” ةنيسلوب دمحأ “ : نم الدب–

.” ةنيسلوبنسحأ “: أرــــقــــي–

............................ )رييغت نودب يقابلا( ......................
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
: )2( نيبتكم زاغلاو ءابرهكلا ةحلصم مضت:3 ةداملا

،ءابرهكلا بتكم )أ

.يعيبطلا زاغلا بتكم )ب

تاكلتمملا ةيامحو تاقورحملا ةحلصم مضت :4 ةداملا
: )2( نيبتكم

،تاكلتمملا ةيامحو ةساسحلا داوملا بتكم )أ

.ةيلورتبلا داوملا عيزوت بتكم )ب

ةّيــــــــمـــسّرلا ةدــــيرــــــجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رــــشــــــــنــــي :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ03 قفاوملا2441 ماع مّرحم11 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

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

تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم رارق
لوألا عيبر41 يفخّرؤـملا رارـــقلا لّدـــــعي،0202 ةنس
قلعتملاو7002 ةنــس لــــيرــــبأ2 قــــفاوـــــملا8241 ماـــــع
.ءابرهكلا لقن ةكبش لالغتسا ةصخرب

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

،ةقاطلا ريزو ّنإ

ماعةدعقلا يذ22 يف خّرؤملا10–20 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ءابرـهكـلاب قـلـعـتملاو2002 ةـنس رــيارــبــف5 قـــفاوملا2241
اميس ال ،مّمـتملاو لّدـعملا ،تاوـنـقـلا ةطـساوب زاـغلا عيزوـتو
،هنم92 ةداملا

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــــنس وينوي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا203–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا7341 ماع رفص02

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

ةقاطلا ةرازو
2441 ماع مّرـــــحم11 يفخّرؤـــــــم كرـــتشم يرازو رارـق

ةيريدملا ميظنت دّدحي،0202 ةنس تشغ03 قفاوملا
ندملا ضعب يفو ىربكلا ندملا يف ةقاطلل ةبدتنملا
.بتاكمو حلاصم يف ،ةديدجلا

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

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةقاطلا ريزوو

71 يف خّرؤملا733–81 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
8102 ةــنس رـــبـــمسيد52 قــــفاوملا0441 ماــــعيناـثـلا عـيـبر
يفو ىربكلا ندملا يف ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتملاو
،اهريسو اهميظنت دعاوق ديدحتو ةديدجلا ندملا ضعب

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــــنس وينوي32 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 خّرؤملا203–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا7341 ماع رفص02

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موسرــملا نـــم81 ةداـــــملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةداملا
0441 ماعيناثلا عيبر71 يف خّرؤملا733–81 مقر يسائرلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا
ندملا يف ةقاطلل ةبدتنملا ةيريدملا ميظنت ديدحت ىلإ رارقلا
.بتاكمو حلاصم يف ،ةديدجلا ندملا ضعب يفو ىربكلا

: )2( نيتحلصم ةقاطلل ةبدتنملا ةيريدملا مضت :2 ةداملا

،زاغلاو ءابرهكلا ةحلصم –1

.تاكلتمملا ةيامحو تاقورحملا ةحلصم–2

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةقاطلا ريزو

راطع ديجملا دبع

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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8241 ماع لوألا عيبر41 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
لالـغـتسا ةصخرـب قـلـعــتملاو7002 ةــنس لــيرـــبأ2 قـــفاوملا

،ءابرهكلا لقن ةكبش

: يتأي ام رّرقي

خّرؤملا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةداملا
7002 ةنس ليربأ2 قفاوملا8241 ماع لوألا عيبر41 يف

رّرـــــــحتو ،ءابرـــهكلا لقن ةكـــبش لالغتـــسا ةــــصـــخرـب قلعــتـملاو
: يتأي امك

مقر نوناقلا نم961و92 نيتداملل اقبط: ىلوألا ةداملا “
رياربف5 قفاوملا2241 ماعةدعقلا يذ22 يف خّرؤملا10–20

ةـطـساوـب زاـغـلا عـيزوـتو ءاـبرـهـكـلاـب قــلــعــتملاو2002 ةـــنس
ةيرئازجلا ةكرشلا “ ـل صخري ،مّمـتملاو لّدـعملا ،تاوـنـقـلا
ءابرهكلا لقن ةكبش لالغتسا ” ءابرهكلا لقن ةكبش رييستل
.” ةكبشلا هذهل ديحولا رّيسملا اهتفصب

ةّيـــمــــــسّرلا ةدـــــــيرـــــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــه رــــــشــــــــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

31 قــــــفاوـــــملا1441 ماــــــع ةجــــحلا يذ32 يف رئازــــــجلاب رّرح
.0202 ةنس تشغ

راطع ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم رارق
لوألا عيبر41 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي،0202 ةنس
قلعـتـــملاو7002 ةنـــس لـــيرـــبأ2 قـــفاوــــملا8241 ماــــع
.زاغلا لقن ةكبش لالغتسا ةصخرب

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

،ةقاطلا ريزو ّنإ

ماعةدعقلا يذ22 يف خّرؤملا10–20 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ءابرـهكـلاب قـلـعـتملاو2002 ةـنس رــيارــبــف5 قـــفاوملا2241
اميس ال ،مّمـتملاو لّدـعملا ،تاوـنـقـلا ةطـساوب زاـغلا عيزوـتو
،هنم54 ةداملا

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــــنس وينوي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا203–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5102 ةنس ربمسيد2 قفاوملا7341 ماع رفص02

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

8241 ماع لوألا عيبر41 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
لالـغـتسا ةصخرـب قـلـعــتملاو7002 ةــنس لــيرـــبأ2 قـــفاوملا

،زاغلا لقن ةكبش

: يتأي ام رّرقي

خّرؤملا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت : ىلوألا ةداملا
7002 ةنـــس لـــــيرــــبأ2 قــــفاوـــملا8241 ماــــع لوألا عــــيـــــبر41 يف

رّرحتو ،زاــــغلا لقن ةكـــــــــبـــــش لالغــــتـــسا ةـــصـــــخرـــب قلـــعــــتملاو
: يتأي امك

نوـــــناـــقلا نـــم071و54 نيـــتداــــملل اقـــــبــــط: ىلوألا ةداملا “
5 قـــفاوـــملا2241 ماـــعةدعـــقلا يذ22 يف خّرؤـــــملا10–20 مــــقر
ةطـساوب زاـغلا عيزوـتو ءابرـهكـلاب قلعتملاو2002 ةنس رياربف
ةيرئازجلا ةكرشلا “ ـل صخري ،مّمـتملاو لّدـعملا ،تاوـنـقـلا
اهتفصب زاغلا لقن ةكبش لالغتسا ” زاغلا لقن ةكبش رييستل
.” ةكبشلا هذهل ديحولا رّيسملا

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــيرـــــجلا يف رارــــــــقلا اذـــــــه رــــــــشــــــنــــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ31 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ32 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

راطع ديجملا دبع

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

تشغ٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٣٢ يفخّرؤم رارق
لاـــــــــغـــشألاو تاطاــــــشنلا ةـــمئاـــق ددــــحي ،0٢0٢ ةــــنــــــــس
تاســــسؤملا اهـــب موـــقــــت نأ نــــكـــمـــي يتلا تاـــــمدــــخلاو
ةفاقثلا ةرازول ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

تايفيكو ،ةيسيئرلا اهتمهم ىلع ةدايز ،نونفلاو
.اهنع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت

––––––––––

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ّنإ

يفخّرؤملا٣٦١–٠2 مـقر يـسائرلا موـسرمـلا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٤ يفخّرؤملا٦٣2–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٩٩١ ةنس ويلوي82 قفاوملا٩١٤١ ماع يناثلا عيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،ةفاقثلا رودل يساسألا نوناقلا

يفخّرؤملا2١٤–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٩٩١ ةنس ربمسيد٧ قفاوملا٩١٤١ ماع نابعش8١
تاـــمدــــخلا نع ةـــجتاـــنلا تادئاـــعلا صــــيصــــخت تايـــفــــيك ددحي
ىلع ةدايز ،ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت يتلا لاغشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم
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يفاقـثـلا ثارـتـلـل جيورـتـلاـب ةـقـلـعـتملا تاـجـتـنملا عـيـب–
ةـحاـيسلاو ثارـتـلاـب ةـقـلـعـتملا تالـجملاو بتـكـلا فـلـتـخــمو
،ةيفاقثلا

،طـئارـــخ( ةــيــــــمــلـــــعــلا قــئاــــثوــلا خاسنــتــــساو لالــــغـــتسا–
،)....تاططخم

رــــيوـــصـــتلا ضارــــــغأل ةيــــفـــحـــتملا تاءاــــضفلا لالغـــــــتـــسا–
،يئامنيسلاو يفارغوتوفلا

نم ةلوقنملا ةيفاقثلا تاكلتمملا ىلع ةربخلا ءارجإ–
.فحتملل نيعباتلا نيصتخملا فرط

ةيمومعلا ةعلاطملل ةيسيئرلا تابتكملا ناونعب–٢
:ةيمومعلا ةعلاطملا تابتكمو

:يتأي امـب ةصاخلا تابتكملا تاءاضف راجيإ–

 ،تارضاحملا تاعاق–

.تنرتنإلا تاعاق–

:ةفاقثلا رود ناونعب–٣

:ةيتآلا تاءاضفلا راجيإ–أ

،ضورعلا تاعاق–

،تارضاحملا تاعاق–

،ضراعملا تاعاق–

،ةيليكشتلا نونفلل ضورعلا ةقورأ–

،قلطلا ءاوهلا حراسم–

،لابقتسالل ةيفرشلا تاعاقلا–

.ةقورألاو وهبلا–

 :ةيتآلا تازيهجتلا راجيإ–ب

،ةيتوصلا تازيهجتلا–

،ويديفلاب ضرعلا تازيهجت–

.ضراعملا تازيهجت–

: امنيسلل يرئازجلا زكرملا ناونعب–٤

تارضاحملاو تاناجرهملا لجأ نم تاعاقلا راجيإ–
 ،ميدقتلاو ريوصتلاو ضرعلا لجأ نمو

ةقالع اهل يتلا قئاثولا لكو تاقصلملاو بتكلا عيب–
،امنيسلاب

،كارتشالا قيرط نع ركاذتلا عيب–

 ،ةدرابلا تابورشملا عيبو ىهقملا–

حادـقألاو روصلا( كيـتاـمـنـيسلـل ةـيراـكذـتـلا اـيادـهـلا عــيــب–
،)تاحوللاو

٧ يفخّرؤملا٦٣2–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٥2٤١ ماع بجر
،هتيمست رييغتو يئامنيسلا ضرعلا زكرم ميظنت ةداعإ
،مّمتملاو لّدعملا

٧١ يفخّرؤملا٩٧–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا٦2٤١ ماع مّرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

١2 يفخّرؤملا٤٧–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠١٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا١٣٤١ ماع رفص

،امنيسلل يرئازجلا زكرملل يساسألا نوناقلا

٧ يفخّرؤملا2٥٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا١١٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا2٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
تاذ ريسفتلا زكارمو فحاتملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،يفحتملا عباطلا

٣ يفخّرؤملا٤٣2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـحـي يذـلا2١٠2 ةــنس وــياــم٤2 قـــفاوملا٣٣٤١ ماــــــع بجر
،ةيمومعلا ةعلاطملل ةيسيئرلا تابتكملل يساسألا نوناقلا

٣ يفخّرؤملا٩٦2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2١٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٣٣٤١ ماع نابعش

،ةفاقثلا روصقل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

٦2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج2١ يفخّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاطاشنلا ةمئاق ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ويلوي8١ قفاوملا

ينطولا زكرملا اهب موقي نأ نكمي يتلا تامدخلاو لاغشألاو
،يرصبلا يعمسلاو امنيسلل

:يتأي ام رّرقت

نم )2 ةرــــقـــفلا(2 ةداـــملا ماكـــــحأل اقيـــــــبطت :ىلوألا ةداملا
ماع نابعش8١ يفخّرؤملا2١٤–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا

تايفيك ددحي يذلا8٩٩١ ةنس ربمسيد٧ قفاوملا٩١٤١
موقت يتلا لاغشألاو تامدخلا نع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت
،ةيسيئرلا اهتمهم ىلع ةدايز ،ةيمومعلا تاسسؤملا اهب
لاغـــــشألاو تاطاـــــشنلا ةمئاــــق ديدــــحت ىلإ رارــــقلا اذـــــه فدهـــي
ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت نأ نكمي يتلا تامدخلاو
ةدايز ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازول ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ
ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفيكو ،ةيسيئرلا اهتمهم ىلع
.اهنع

تامدـــــخلاو لاغـــــشألاو تاـــطاشـــنلا ةمئاق دّدـــــــحت :٢ ةداملا
 :يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا

:فحاتملا ناونعب–١

ةيفاقث تاطاشن ناضتحال ةيفحتملا تاءاضفلا راجيإ–
،ةيملعو
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نيجرخملل تاميركت وأ تاقصلملا ضراعم ميظنت–
.امنيسلاب ءافتحالا وأ نييئامنيسلا

:يرصبلا يعمسلاو امنيسلل ينطولا زكرملا ناونعب –٥

:ضرعلاو جاتنإلاب صاخلا ينقتلا داتعلا راجيإ–أ

،اهمزاولو تاريماك–

،همزاولو توصلا طاقتلا داتع–

ةكلهتسملا حيباصملاو ةفشاكلا ءاوضألا ( ةرانإلا داتع–
،)لباوكلاو

تانحاشو حرسملا تالفاح( ةينقتلا لقنلا لئاسو–
،)دّلوم تاذ

تاهويدوتسالاو ثاثألاو مزاوللاوسبالملا(ايفارغونيسلا–
،)ريوصتلا تاحاسمو

،)رديابسلاو تاعفارلاو اريماكلا كيرحت ةزهجأ( تالآلا–

 ،لالغتسالا مالفأ خسن ريجأت–

.)لقنتملا ضرعلا ( ةلقنتملا امنيسلا ريجأت–

:ةنايصلاو تامدخلا ميدقت– ب

،ويديفلاو مالفألا بيكرت–

،ربخملا يف مالفألا ةجلاعم–

،توصلاو روصلا ةنمازم–

ةيعمسلا مئاعدلا عيمج ىلع فيلغتلاو عبطلاو بحسلا–
،)امنيسلاو يرصبلا يعمسلا( ةيرصبلا

ةيجوغادـيـبـلاو ةـيـنـقـتـلا تاـفـلؤملاو تالـجملا عـبـط–
،اهرشنو امنيسلابو يرصبلا يعمسلا لاجملاب ةقلعتملا

،ملم٦١و ملم٥٣ تاذ ضرعلا ةزهجأ–

،رباخملا نم اهريغو تاهويدوتسألا–

،امنيسلا تاعاق–

.يرصبلا يعمسلاب ةصاخلا ةينقتلا تاعاقلا–

: ثوحبلاو تاساردلا زاجنإ– ج

تاـطاشنـلا عاوـنأ عـيـمــجو يجوــغادــيــبــلا لاــجملا يف–
،ةيئامنيسلاو ةيرصبلا ةيعمسلا

ةيعمسلاو ةيئامنيسلا تاطاشنلا لاجم يف ةراشتسالا–
.ةيرصبلا

:ةفاقثلا روصق ناونعب  –٦

:ةيتآلا تاءاضفلا راجيإ–أ

،ضورعلا تاعاق–

،تارضاحملا تاعاق–

،ضراعملا تاعاق–

،ةيليكشتلا نونفلل ضورعلا ةقورأ–

،لابقتسالل ةيفرشلا تاعاقلا–

.ةقورألاو وهبلا–

 : ةيتآلا تازيهجتلا راجيإ – ب

،ةيتوصلا تازيهجتلا–

،ويديفلاب ضرعلا تازيهجت–

.ضراعملا تازيهجت–

ةروكذملا تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا ىرجت :٣ ةداملا
.ةيقافتا وأ ةقفص وأ دقع راطإ يف ،هالعأ2 ةداملا يف

لاغشألاو تاطاشنلا ءادأ زاـــــجنإ بلـــــط لك مدــقي :٤ ةداملا
.ةينعملا ةسسؤملا ريدم ىلإ تامدخلاو

لاغشألاو تاطاشنلا نع ةجتانلا تاداريإلا عزوت :٥ ةداملا
مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل اقبط تامدخلاو
ربمسيد٧ قفاوملا٩١٤١ ماع نابعش8١ يفخّرؤملا2١٤–8٩

ىلع ةبترتملا ءابعألا عاطتقا دعب ،هالعأ روكذملاو8٩٩١ ةنس
.اهزاجنإ

زاجنإ ىلع "ةبترتملا ءابعألا" ةرابعب دصقي :٦ ةداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا

،داوملاو ءايشألا عنصل ةمزاللا ةيلوألا داوملا ءارش–١

يف ةلمعتسملا تاجتنملا وأ/و تاودألاو داوملا ءارش–2
،تامدخلاو لاغشألاو تاطاشنلا ءادأ زاجنإ

لثم تامدخلاو علسلا جاتنإ نع ةجتانلا فيراصملا–٣
ءاملا كالهتساو ،تازيهجتلا كالتهاو نيمدختسملا تاقفن
تاحاسملا ةنايصو ةئيهتلا لاغشأو تالقنتلاو لقنلاو ةقاطلاو
،ةمزاللا تازيهجتلاو ءارضخلا

اذه يف ريغلا اهزجني يتلا ةصاخلا تامدخلا ديدست–٤
.راطإلا

فرــــــــصلاب رـــمآلا موــــقي يـــتلا تادارــــيإلا ضـــــبقت :٧ ةداملا
اذهل نّيعم ليكو نم اّمإو بساحم نوع نم امإ ،اهتنياعمب

.ضرغلا

ةيناثلا ىدامج2١ يفخّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :٨ ةداملا
ةمئاق ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ويلوي8١ قفاوملا٦2٤١ ماع
اــهــب موــقــي نأ نــكــمــي يتــلا تاــمدخلاو لاــغشألاو تاــطاشنــلا
.يرصبلا يعمسلاو امنيسلل ينطولا زكرملا

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

٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٣2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس تشغ

ةدود نب ةكيلم



ـه٢٤٤١ ماع رفص٥٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمتبس١٢ 24

8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ريسو ةليكشت ددحي يذلا٧١٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا
ىوتسم ىلع ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو يأر ىلع عالطالا دعبو–
٦ قفاوملا١٤٤١ ماع بجر١١ يف خّرؤملا ةينارمعلا ةئيهتلاو
،٠2٠2 ةنس سرام

: يتأي ام رّرقي

موـــــــسرـــملا نــم٦ ةداـــملا ماــــكحأل اقيبـــــطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩١٤١ ماع نابعش8١ يف خّرؤملا٠١٤–8٩ مقريذيفنتلا

نمألل ةيرازو بتاكم ءاشنإ نمضتملاو8٩٩١ ةنس ربمسيد٧
اذه فدهي ،اهميظنتو اهصاصتخاو ةسسؤملا يف يلخادلا
نــــمألل يرازولا بتـــكـــملا رــــيسو ةلـــيـــكشت دـــيدـــحت ىلإ رارــــقلا
ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو ىوتسم ىلع ،ةسسؤملا يف يلخادلا
.ةيفيرلا

فلـــــكــم هـــسأرـــي يذـــلا يرازوــــلا بتــــكـــملا مـــضـــــي :٢ ةداملا
ةثالثو تاسارد ءاسؤر )٣( ةثالث ،صيخلتلاو تاساردلاب
.تاساردلاب نيفلكم )٣(

تاساردلاب نوفلكملاو تاساردلا ءاسؤر دعاسي :٣ ةداملا
ةطبترملا لئاسملا عيمجب لفكتلا يف يرازولا بتكملا لوؤسم
مقر يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا تايحالصلاب
ربمسيد٧ قفاوملا٩١٤١ ماع نابعش8١ يف خّرؤملا٠١٤–8٩

.هالعأ روكذملاو8٩٩١ ةنس

ماــهـــملاب ماــــيـــقلا دـــصق ،يرازولا بتــــــكملا ّىلوتي :٤ ةداملا
نمألل ةيميظنتلا لكايهلا عيمج عم لاصتالاب ،هيلإ ةدنسملا
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةعباتلا ةسسؤملا يف يلخادلا
ريـــــبادــــــتلا عيمــــــــج ذاختا ،اهتياصول ةعباــــــــتلا تاســــــسؤملا وأ
هــمــيــعدــتو ةسسؤملا يف يلخادــلا نــمألا ةــيــقرــت ىلإ ةــيــمارــلا

اذكو ةيمومعلا كالمألا ةيامحب ةطبترملا بناوجلا ريوطتو
.اهيف صاخشألا نمأ

ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :٥ ةداملا
ةليكشت ددحي يذلا٧١٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا8٣٤١ ماع
ىلع ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا ريسو
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو ىوتسم

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٣2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس تشغ

ينادمح ديمحلا دبع

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

تشغ11قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ12 يفخّرؤم رارق
ةرادإ سلـــــجم ءاضـــعأ نييـــعت نمــــضــــتي ،0202 ةــنس

.هتاقتشمو بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلا
–––––––––––

11قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ12 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس تشغ
خّرؤملا742–79 مقر يذيفــــنتلا موـــسرـــملا نم21 ةداملا ماكحأل

7991 ةـــنـــس وـــيـــلوــي8 قـــفاوـــملا8141 ماـــع لوألا عــــيــــبر3 يف
،هتاقتشمو بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلاءاشنإ نمضتملاو
ينهملا ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا
: تاونس )3( ثالث ةدمل ،هتاقتشمو بيلحلل

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،ملاغوب ميركلا يقوش دمحأ–
،اسيئر ،ةيفيرلا

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ندولوميإ رجاه–

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ينارقم دمحأ–

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يعمج دمحأ–

.ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،ةولوم رديوق–
`````````````````````````H`````````````````````````

تشغ٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٣٢ يفخّرؤم رارق
يرازولا بتكملا ريسو ةليكشت ددحي ،0٢0٢ ةنس

ةرازو ىوتسم ىلع ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

––––––––––

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٠١٤–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٩٩١ ةنس ربمسيد٧ قفاوملا٩١٤١ ماع نابعش8١
اهصاصتخاو ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل ةيرازو بتاكم ءاشنإ

،مّمتملاو لّدعملا ،اهميظنتو

يف خّرؤملا82١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلا ةحالفلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٩2١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
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ةنس تشغ52قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يفخّرؤم رارق

ماعلا ريدملا ىلإ ءاضـمإلا ضـــيوـــفت نـــمـــضــــتي ،0202

.تاباغلل
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،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــعةدــعـــقـــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا442–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا6102 ةنس ربمتبس22 قفاوملا7341 ماع ةجحلا يذ02

،تاباغلل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج

،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يف خّرؤملا821–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددحي يذلا0202 ةنس ويام12 قفاوملا1441 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا921–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو0202 ةنس ويام12 قفاوملا1441 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

81 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–

نمضتملاو0202 ةنس ليربأ21 قفاوملا1441 ماع نابعش

،تاباغلل اماع اريدم ،يدومحم يلع دّيسلا نييعت

: يتأي ام رّرقي

ريدملا ،يدوـمـــحم يلع دّيـــسلا ىلإ ضوــــــفي : ىلوألا ةداملا

ريزو مــساب ،هتاــــيحالـــص دودــــح يف ءاــــضمإلا ،تاــــباـــغلل ماـــعلا

،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

.تارارقلا ءانثتساب

ةّيـــــــمــــسرلا ةدـــيرـــجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــه رــــــشــــــــني :2 ةداـــــملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ52قفاوملا2441 ماع مّرحم6 يف رئازجلاب رّرح

.0202 ةنس

ينادمح ديمحلا دبع

ةيئاملا دراوملا ةرازو

تشغ71 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ72 يفخّرؤم رارق
ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ةليكشت ددحي ،0202 ةنس

.تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل
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71 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ72 يف خّرؤم رارق بجومب
ةبقارملاو هيجوتلا سلجم ةليكشت ددحت ،0202 ةنس تشغ
ةداملا ماكحأل اقيبطت ،تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل
رفص21 يف خّرؤملا101-50 مقر يذيفنتلا موسرملا نم41
ليدعت نمضتملاو5002 ةنس سرام32 قفاوملا6241 ماع
: يتأي امك ،دودسلل ةينطولا ةلاكولل يساسألا نوناقلا

فّلـــــكملا رـــــيزولا لثــــمم ،باـــــهولا دبـــع يتاـــمــس دّيــــسلا–
،اسيئر ،ةيئاملا دراوملاب

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،لامج يوانسح دّيسلا–

ةيلخادلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةزنك يميدخوب ةّديسلا–
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،لامأ لهاد ةدّيسلا–

،ةقاطلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،كلاملا دبع شوكع ّديسلا–

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليهس سانول ةدّيسلا–

ةئيهتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةجيدخ رديوق نب ةّديسلا–
،ةينارمعلا

،ةحالفلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يبرعلا سويك دّيسلا–

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديعس نيدلا ردب ةّديسلا–

ميلعتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ديمحلا دبع شوبح ّديسلا–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

،ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نامحرلا دبع ةلوزق ّديسلا–

.يرحبلا ديصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ديشر نانع ّديسلا–

تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلوتي
.سلجملا ةنامأ

ةئيبلا ةرازو

ويلوي32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يفخّرؤم رارق
ةرادإ ســـلــــجم ءاـــضــــعأ نيــيعت نمـــضـــتي ،0202 ةنـــــس

.ءاقن رثكأ جاتنإ تايجولونكتل ينطولا زكرملا
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32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي
262–20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9و8 نيتداملا ماكحأل
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ةنس تشغ71 قفاوملا3241 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤملا
جاتنإ تايجولونكتل ينطولا زكرملا ءاشنإ نمضتملاو2002
يـنـــــطولا زـــــــكرــــمــــلا ةرادإ ســــــلــــــــجــــم يـف ،مّمـــــتـــملا ،ءاــــقـــــن رـــثــــكأ
: ءاقن رثكأ جاتنإ تايجولونكتل

،ةئيبلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةلاه طبينش ةدّيسلا–
،ةسيئر

عافدلابفّلكملا ريزولا لثمم ،نيمل دـمحم وملدّيسلا–
،ينطولا

،ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نيساي يتياهنأّديسلا–

،ةقاطلابفّلكملا ريزولا لثمم ،سايل ةيبرعدّيسلا–

ميلعتلابفّلكملا ريزولا لثمم ،قيفوت نابعشدّيسلا–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

،ةيلاملابفّلكملا ريزولا لثمم ،بيجن عماوج دّيسلا–

ةعانصلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةزيزع نايزوأ ةدّيسلا–
،ةيديلقتلا

ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا لثمم ،حبار فراشدّيسلا–
.ةعانصلاو
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ويلوي32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يفخّرؤم رارق
هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس

.ةيجولويبلا دراوملا ةيمنتل ينطولا زكرملا
`````````````````````````

32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي
173–20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم7و6 نيتداملا ماكحأل
ةنس ربمفون11 قفاوملا3241 ماع ناضمر6 يف خّرؤملا

ةيجولويبلا دراوملا ةيمنت زكرم ءاشنإ نمضتملاو2002
زكرملا هيجوت سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو هميظنتو
: ةيجولويبلا دراوملا ةيمنتل ينطولا

،ةئيبلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةظيفح شمعل ةدّيسلا–
،ةسيئر

ةيلخادلابفّلكملا ريزولا لثمم ،دمحأ يونلا نبدّيسلا–
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملابفّلكملا ريزولا لثمم ،رمع يبورخدّيسلا–

فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليضف ةكيلم يشيرق ةدّيسلا–
،ةحالفلاب

ديصلابفّلكملا ريزولا لثمم ،ريمس شوشابدّيسلا–
،يرحبلا

،لقنلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةميسن يرازبوب ةدّيسلا–

دراوملابّفلكملا ريزولا لثمم ،ديعلا يديمقدّيسلا–
،ةيئاملا

ميلعتلابّفلكملا ريزولا لثمم ،حتاف يفيرشدّيسلا–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ةيبرتلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةكيلم دابع ةدّيسلا–
،ةينطولا

،ةحايسلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيجن ماعوب ةدّيسلا–

،ةحصلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةميكح يفينح ةدّيسلا–

،ةفاقثلابّفلكملا ريزولا لثمم ،ديشر ةجلتوبدّيسلا–

.لاصتالابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ماهس يليلخ ةدّيسلا–
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ويلوي32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يفخّرؤم رارق
ةرادإ ســــــــلـــجم ءاــــضعأ نيــــيـــعت نمــــضــــتي ،0202 ةنــس

.ةيئيبلا تانيوكتلل ينطولا دهعملا
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32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي
362–20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم8و7 نيتداملا ماكحأل
ةنس تشغ71 قفاوملا3241 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤملا

،ةيئيبلا تانيوكتلل ينطولا دهعملا ءاشنإ  نمضتملاو2002
تاـــــــنـــيوـــكـــتلل يــنــــطولا دهــــعـــملا ةرادإ ســـلــــــجم يف ،مّمــــــتــــــــملا
: ةيئيبلا

،ةئيبلابّفلكملا ريزولا لثمم ،دـمحم ةعمجوبدّيسلا–
،اسيئر

عافدلابّفلكملا ريزولا لثمم ،رمعم فورعمدّيسلا–
،ينطولا

،ةيلاملابّفلكملا ريزولا لثمم،رمع يبورخدّيسلا–

ةيلخادلابّفلكملا ريزولا لثمم ،بوكات يدومحدّيسلا–
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةعانصلابّفلكملا ريزولا لثمم ،ديرف يمسالدّيسلا–

،ةقاطلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،لاون ينارمعلا ةدّيسلا–

ةيبرتلابّفلكملا ريزولا لثمم ،ىفطصم يدمحدّيسلا–
،ةينطولا

ميلعتلابّفلكملا ريزولا لثمم ،يداهلا فسوي نبّديسلا–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
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،لقنلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديوج شاقن ةدّيسلا–

دراوـــملابّفلكملا رـــــيزولا ةلثـــمم ،ةديرف يـــنول ةّديــــــــسلا–
،ةيئاملا

فّلكملا رــيزوــلا ةــلــثــــمم ،ةدــنــيــل يكراــب دــلاوــخ ةدّيسلا–
،ةحصلاب

،ةحالفلابّفلكملا ريزولا لثمم ،ديعسلا ساطيرفّديسلا–

نيوكتلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،سجرن ةحبابد ةّديسلا–
.نيينهملا ميلعتلاو
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ويلوي32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يفخّرؤم رارق
ةرادإ سلــــجم ءاـــضـــعأ نيـــيـــعت نمـــضــــتي ،0202 ةنـــس

.ةمادتسملا ةيمنتلاوةئيبلل ينطولا دصرملا
`````````````````````````

32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي
511–20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9و8 نيتداملا ماكحأل
2002 ةنس ليربأ3 قفاوملا3241 ماع مّرحم02 يف خّرؤملا

،ةمادتسملا ةيمنتلاوةئيبلل ينطولا دصرملا ءاشنإ نمضتملاو
ةيــــــــمـــنــــتلاوةئـــيـــــبلل ينــــــــطولا دـــصرـــملا ةرادإ سلـــــــجم يف

: ةمادتسملا

،ةئيبلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةريمس يديمح ةدّيسلا–
،ةسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ديزي ساكسكوبدّيسلا–

ةـيـلـخادـلا رـيزو لـثمم ،باـهوـلا دـبـع ةـمــيــترــبدّيسلا–
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،زوريف ةفيلخ دلو ةّديسلا–

،ةراجتلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةمسب يواد ةدّيسلا–

،ةقاطلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةرهز شوحوب ةدّيسلا–

،ةحصلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديعس نيدلا ردب ةّديسلا–

،ةعانصلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةياب نتومح ةدّيسلا–

ثحبلابفّلكملا ريزولا لثمم ،لامج دمصلا دبعدّيسلا–
،يملعلا

دراوملابفّلكملا ريزولا لثمم ،ديزيلا ةرورزوبدّيسلا–
،ةيئاملا

ديصلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةليضف يديرس ةدّيسلا–
،يرحبلا

،لمعلابفّلكملا ريزولا لثمم ،هلإلا دبع نابلعدّيسلا–

فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ماهلإ فيصول ايوباك ةدّيسلا–
،ةحالفلاب

ةئيهتبّفلكملا ريزولا ةلثمم،ماستبإ يبيطش ةدّيسلا–
،ميلقإلا

،مالعإلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديرف روصنم ةدّيسلا–

،لقنلابّفلكملا ريزولا لثمم ،تاحرف احجدّيسلا–

،ةحايسلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةكيلم ظوفحم ةّديسلا–

،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا ةلثمم ،ةحيتف زامغ ةّديسلا–

ةيملعلا ةينطولا ةيعمجلا لثمم ،تاحرف نونزوبدّيسلا–
،“ ةعيبطلا فاشتكا“ بابشلل

ةيامحل ةينطولا ةيعمجلا لثمم ،يلع يميلحدّيسلا–
.ثولتلا ةحفاكموةئيبلا

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

ويلوي32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يفخّرؤم رارق
ةرادإ سلــجم ءاـــضـــعأ نيـــيــــعت نــــمـــضــــتي ،0202 ةنــــــس

.تايافنلل ةينطولا ةلاكولا
`````````````````````````

32 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي
571–20 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9و8 نيتداملا ماكحأل
ةنس ويام02 قفاوملا3241 ماع لوألا عيبر7 يف خّرؤملا

اهميظنتو تايافنلل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو2002
: تايافنلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم يف،اهلمعو

،ةئيبلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيدان فونش ةدّيسلا–
،ةسيئر

فّلـــــكـــملا رــــيزولا لثمم ،باـــهولا دبع ةمـــــيـــتربدّيــــسلا–
،ةيلحملا تاعامجلاب

،ةيلاملابّفلكملا ريزولا لثمم ،بيجن عماوجدّيسلا–

،ةعانصلابّفلكملا ريزولا لثمم ،نيساي يتياهنأّديسلا–

،ةقاطلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةرهز شوحوب ةدّيسلا–

،ةحصلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديعس نيدلا ردب ةّديسلا–

فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ماهلإ فيصول ايوباك ةدّيسلا–
،ةحالفلاب

ثحبلابفّلـــــكملا رـــيزولا لثــــمم ،رامع ساـــيرددّيــــــسلا–
،يملعلا

،تايافنلا يعجرتسم نع لثمم ،حبار فراشدّيسلا–

لمــعـــلل ةيـــنــــطولا ةيـــعـــمــــجلا لثـــمم ،دمـــحأ ةـــحلـــمّديـــــسلا–
.يعوطتلا
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تشغ٩ قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ٩١ يفخّرؤم رارق
هيجوت سلــــجم ءاـــضعأ نيـــيعت نمــــضـــتي ،0202 ةنس

.لحاسلل ةينطولا ةظفاحملا
`````````````````````````

٩ قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ٩١ يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس تشغ
311–40 مقر يذيفنتلا موسرملا نم01و8 نيتداملا ماكحأل
4002 ةنس ليربأ31 قفاوملا5241 ماع رفص32 يف خّرؤملا

اهرـــيـــسولحاـــــسلل ةيــــــــنطولا ةظفاحملا ميظـــنت نمــــضـــتملاو
: لحاسلل ةينطولا ةظفاحملا هيجوت سلجم يف،اهماهمو

،ةئيبلابّفلكملا ريزولا لثمم ،دـمحم ةشوطقوبدّيسلا–
،اسيئر

عاـفدـلا رــيزو ةــلــثمم ،ءارــهزــلا ةــمــطاــف نودــعس ةدّيسلا–
،ينطولا

تاعامجلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيمال ةياوردوب ةّديسلا–
،ةيلحملا

،ةراجتلابّفلكملا ريزولا لثمم ،دـمحم نودرسدّيسلا–

،لقنلابّفلكملا ريزولا لثمم ،دـمحم وجينخدّيسلا–

،ةحالفلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ماسو لابوط ةدّيسلا–

،ةحايسلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،لامأ يرابول ةدّيسلا–

لاغــــشألابّفلـــــكملا رـــيزولا لثــــمم ،تاـــحرـــف احـــجّديسلا–
،ةيمومعلا

،ةحصلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةايح يناطلس ةدّيسلا–

،ةيلاملابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديمح ينيركز ةّديسلا–

،ةفاقثلابّفلكملا ريزولا لثمم ،ديرف ريتنشدّيسلا–

دراوـــــملابّفلـــــكملا رـــيزولا لثــــمم ،ديـــجم ةقوزرمّديـــــسلا–
،ةيئاملا

ميلعتلابّفلكملا ريزولا لثمم ،ريضخ راوزمدّيسلا–
،يلاعلا

،نارمعلابّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيمال نايزم ةدّيسلا–

فّلكملا ريزولا ةلثمم ،سواط ميركلا دبع تيآ ةدّيسلا–
،ليغشتلاب

ديصلابّفلكملا ريزولا ةلثمم،ةبيجن ريغص ةدّيسلا–
،يرحبلا

مرــتـــسوـــنيرام ةيعــــمج ةلـــثمم،ةدــــجام شاـــنـــحوب ةّديسلا–
،لاشرش

.فيسير ةيعمج لثمم،ديمح ماسقلبدّيسلا–

ويلوي0٣ قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ٩ يفخّرؤم رارق
هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس

.ةيخانملا تاريغتلل ةينطولا ةلاكولا
`````````````````````````

٠٣ قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي
573–50 مقر يذيفنتلا موسرملا نم9و8 نيتداملا ماكحأل
ةنس ربمتبس62 قفاوملا6241 ماع نابعش22 يف خّرؤملا

ةيخانملا تاريغتلل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو5002
،مّمتملا ،اهريسو اهميظنت تايفيك طبضو اهماهمديدحتو

: ةيخانملا تاريغتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم يف

،ةئيبلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيزاف بلحد ةدّيسلا–
،ةسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ميرك يقرشدّيسلا–

ةـــيــــلــــخادلا رــــيزو لثــــمم ،باــــهولا دــــبع ةمـــيـــترــــبدّيسلا–
،ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،نامثعيجاهمدّيسلا–

،ةيلاملابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،نانح ليعوةدّيسلا–

،ةقاطلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةرهز شوحوب ةدّيسلا–

دراوملابفّلكملا ريزولا لثمم ،ريهز نيسحوأدّيسلا–
،ةيئاملا

،لقنلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديوج شاغن ةدّيسلا–

،تاباغلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ماسو لابوطةدّيسلا–

،ةحصلابفّلكملا ريزولا لثمم ،فسوي ينافرطدّيسلا–

،لاصتالابفّلكملا ريزولا لثمم ،ناميلس ةداقدّيسلا–

ةــــعاـــنـــصلابّفلـــــكملا رـــيزولا لثــــمم ،دـمـــحم يودـــبّديسلا–
،ةيديلقتلا

فّلكملا ريزولا ةلثمم ،لايرف ةنيمأ يرباصةدّيسلا–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب

،ةعانصلابّفلكملا ريزولا لثمم ،نيساي يتياهنأّديسلا–

ديصلابفّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةبيجن ريغص ةدّيسلا–
،يرحبلا

ينـــــــطولا ناوــــيدلا لثــــمم ،حـــلاـــص دـــباـــع يباـــحـــصدّيسلا–
،ةيوجلا داصرألل

ةئيبلل ينطولا دصرملا ةلثمم ،ةميسن ودشم ةدّيسلا–
،ةمادتسملا ةيمنتلاو

دراوملل ةينطولا ةلاكولا لثمم ،قيفوت يتارسمدّيسلا–
.ةيئاملا

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


