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ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةّيميظنتميسارم

..............لوألا ريزولا ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي،12٠2 ةـنـس وـيـنوــي٠3 قــفاوــملا2441 ماـــعةدـــعــقلا يذ91 يف خّرؤــم٤72-12 مــقر يساـــئر موـــسرـم

......لوألا ريزولا نييعت نــمـضـتي،12٠2 ةـنـس وـيـنوــي٠3 قــفاوــملا2441 ماـــعةدـــعــقلا يذ91 يف خّرؤــم٥72-12 مــقر يساـــئر موـــسرـم

.............ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم182-12 مقر يسائر موسرم

ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري ،12٠2 ةنس ويلوي7قفاوـــملا2٤٤1 ةدعقلا يذ62 يف خّرؤم282-12 مقر يذيفنتموسرم
.............................................................................................................................................................................................................مهئاضمإ

ةّيدرفميسارم

....ايلعلا ةمكحملل لّوألا سيئرلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم يسائر موسرم

نيدهاجملا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................قوقحلا يوذو

ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ةرمعلاو جحلل

ةحايسلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................اقباس - يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

طيسول يلحم بودنم ماهـــــم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــــنس وـــــينوي22 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................ةديلبلا ةيالو يف ةّيروهمجلا

يلــــــحم بودـــــنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وـينوي82 قـــفاوملا2441 ماـــــــع ةدــــــعقلا يذ71 يف خّرؤــــــم يـــــسائر موــــــسرم
...........................................................................................................................سادرموب ةـــــــيالو يف ةّيروـــــــهــمجلا طــــــيسوــــــل

ةداعلا قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا2441 ماـــــــــــع ةدــــــــعقلا يذ3 يف خّرؤـــــــم يـــــــسائر موـــــــسرــــم
............................................................يقيرفإلا داحتالا فرصت تحت ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضوفمو

ةّيروهمجلل لصنق ماــهم ءاـــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي41 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................)يلام ةيروهمج( واقب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تاساردلاب نيفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ21 يف خّرؤــــــم يــــسائر موـــــسرم
.......................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو

.......................راشب ةيالو يلاو ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي22 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم

يلآلا مالعإلا ةريدم ماـــــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس وــــــينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................لدعلا ةرازوب لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو

.....ايلعلا ةمكحملاب راشتسم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم

.............................نييضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي82 قفاوملا2441 ماـــــــــع ةدــــــعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موــسرم

ةـــيريدملا يف تاـــسارد رــــيدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماــع ةدــــعقلا يذ21 يف خّرؤـــم يــسائر موـسرم
..........................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب فارـــــشتسالل ةــماعلا

ةماعلا ةيريدملا يف ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام03 قفاوملا2441 ماع لاوش81 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل

...كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي22 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم

..............1 نارهو ةعماج ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي82 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم

ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٣٥٧٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٣٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٧٢
3م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨

داصتقالا يف ثحبلا زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيمنتلا لجأ نم قبطملا

يمومعلا فحتملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي82 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................”ينيد نيدلا رصن“ ينطولا

يداصتقالا ينطولا سلجملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................اقباس - يعامتجالاو

تاساردلاب نيـــــتفّلكم نييـــــعت نــــــمضتي ،1202 ةـــــــنس وــــــينوي41 قــــــــــفاوملا2441 ماــــــع ةدــــعقلا يذ3 يف خّرؤــــم يــــسائر موــسرم
..................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالل ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاو

دهعملاب ثحبلاو تاساردلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا

.............لدعلا ةرازوب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم

تاقاطلا ةيمنت زـــكرم رـــيدم نييــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــنس وـــينوي41 قـــــفاوملا2441 ماـــــع ةدــــعقلا يذ3 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم
...................................................................................................................................................................................ةددجتملا

داصتقالا يف ثحبلا زكرم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيمنتلا لجأ نم قبطملا

مولعل ايلعلا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا2441 ماــــــــع ةدــــــعقلا يذ3 يف خّرؤــــــم يـــــسائر موـــــسرم
.....................................................................................................................................ميهاربإ يلادل اهتايجولونكتو ةضايرلا

ةينطولا ةفرغلل ماــــــعلا رــــيدملا نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس وـــــينوي82 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل

يداصتقالا ينطولا سلجملاب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو

ينطولا سلجملاب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

ينطولا سلجملاب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي82 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

يجولونكتلا ريوطتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم يذيفنت موسرم
............................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلاةيريدملا يف راكتبالاو

ةـــماـــعـــلا ةــيــشــتـــفـــملاـــب شتفم ماهم ءاهنإ نمــضــتـــي ،1202 ةـــنـــس وــيــنوـــي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعــلا ةـــيرـــيدــمــلــل

.............ةبانع ةيالو يف شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................تليسمسيت

ةيالو يف نيدهاجملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................يزيليإ

...............ةياجب ةعماج ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ديمع ماـهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةـــنس وـــيام62 قـــفاوملا2441 ماـــع لاوـــش41 يف خّرؤــــم يذـــيـــفنت موــــسرم
...............................................................................................................................لجيج ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

....ةسبت ةيالو يف ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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بابشلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................................ةضايرلاو

ناويدلل ةيوهجلا ةقحلملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................ةلقروب تايئاصحإلل ينطولا

ريزولا حلاصمب ريدم ةـــبئان نييـــعت نــــمضتي ،1202 ةــنس وـــينوي51 قـــفاوملا2441 ماـــع ةدـــعقلا يذ4 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موــسرم
.........................................................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا

ةماعلا ةيريدملا يف رــيدم ةـبئان نييــعت نــمضتي ،1202 ةــنس وـــينوي51 قــفاوملا2441 ماـــع ةدـــعقلا يذ4 يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم
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نيدموب يراوه ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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...........................................................................................................................................................................ةياجب ةعماجب

ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ةديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

٥ قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش92 يف خّرؤم رارق
...............................................ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج

ةيلاملا ةرازو

لاومألا ليوحـت قبسي يذلا حيرصتلا باتتكا تايفيكب قــــّلعتي ،12٠2 ةــــنس ليربأ3 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٠2يف خّرؤم رارق
ةيئابجلا ةيعضولا ةداهش ميلست كلذكو ،رئازجلا يف نيميقملا ريغ نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا ةدئافل جراخلا وحن
...............................................................................................................................................................................اهب ةقلعتملا

ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ قيبطتلا زيح عضو تايفيك ددحي ،12٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش31 يف خرؤم رارق
.........................................................................................................................هعفر تايفيك اذكو كرامجلا ةرادإل يتامولعملا

تاـــقالعلل ماــعلا رــيدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضــــيوــــفــت نــــمـــضـــتي،12٠2 ةـــنـــــس وــــينوي8 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع لاوـــش72 يف خّرؤــــم رارــــــق
......................................................................................................................................................ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ةيوهجلا زكارملاو ينطولا زكرملا فينصت ددحي ،12٠2 ةنس ويام2 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٠2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ةيضايرلا ةبخنلاو بهاوملا ريضحتو عمجتل

دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي ،12٠2 ةنس وينوي61 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٥ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................تاطشنملا يطاعت فشكل ينطولا ربخملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايـصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازو

سرام91 قفاوملا1٤٤1 ماع بجر٤2 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنسليربأ لوأ قفاوملا2441 ماعنابعش81 يف خّرؤم رارق
...........................................تابذبذلل ةينطولا ةلاكولل تابذبذلا مزح حنم ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا٠2٠2 ةنس

قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع لوألا عـيبر92 يف خّرؤـــملا رارـــقلا لدــــعي ،12٠2 ةــــنس وــــيام٥ قــــفاوملا2441 ماــــعناــــضمر32 يف خّرؤــــم رارـــــق
ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون٥1
....................................................................................................................................................................................................اهريوطتو

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

لخدت لاجم يف لخدت يتلا تايالولا ددحي ،12٠2 ةنس وينوي12 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٠1 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.........................................................................................................................................ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد
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ةـّيميظنت ميسارم

،١٢٠٢ ةـنـس وـيـنوــي٠٣ قــفاوــملا2441 ماـــعةدـــعــقلا يذ٩١ يفخّرؤــم٤٧٢-١٢ مــقر يساـــئر موـــسرـم
.لوألا ريزولا ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم311و )7و٥(19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
،لوأ اريزو دارج زيزعلا دبع ديسلا نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس

،لوألا ريزولا ديسلا ةلاقتسا ىلع ءانبو –

: يتأي ام مسري

.لوألاريزولا ،دارج زيزعلا دبع ديسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةداملا

ةّيــــــطارـقـمـيّدـلا ةـّيرــــــئازـجـلا ةـّيروـــــهـمـجــلل ةـّيــــــمـسّرــلا ةدــــــيرـجـلا يــــفموـــــسرملا اذـــــــه رــــــشـنـي :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا

.12٠2 ةنسوينوي٠3قــفاوــملا2٤٤1 ماــعةدـــعـقـلا يذ91يــف رــئازــجلاــب رّرــح
نوبتدــــيجـملادبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،١٢٠٢ ةـنـس وـيـنوــي٠٣ قــفاوــملا2441 ماـــعةدـــعــقلا يذ٩١ يفخّرؤــم٥٧٢-١٢ مــقر يساـــئر موـــسرـم
.لوألا ريزولا نييعت نــمـضـتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم )7و٥(19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

: يتأي ام مسري

.لوأ اريزو ،نامحرلا دبع نب نميأ ديسلا نيعي: ىلوألا ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيـطارـقـمـيّدـلا ةـّيرـئازـجـلا ةـّيروـهـمـجــلل ةـّيـمـسّرــلا ةدـيرـجـلا يـفموسرملا اذــه رـشـنـي :٢ ةداملا

.12٠2 ةنسوينوي٠3قــفاوــملا2٤٤1 ماــعةدـــعـقـلا يذ91يــف رــئازــجلاــب رّرــح

نوبتدــــيجـملادبع
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7م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨

،ةيلاملل اريزو
،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلل اريزو
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلل اريزو
،ماتخألل اظفاح ،لدعلل اريزو
،مجانملاو ةقاطلل اريزو
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالل اريزو
،قوقحلا يوذو نيدهاجملل اريزو
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريزو
،ةينطولا ةيبرتلل اريزو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلل اريزو
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريزو
،نونفلاو ةفاقثلل ةريزو
،ةضايرلاو بابشلل اريزو
،تايئاصحإلاو ةنمقرلل اريزو
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل اريزو
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلل ةريزو
،ةعانصلل اريزو
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلل اريزو
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلل اريزو
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلل اريزو
،لاصتالل اريزو
،ةيمومعلا لاغشألل اريزو
،لقنلل اريزو
،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملل اريزو
،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريزو
،ةحصلل اريزو
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلل اريزو
،ناملربلا عم تاقالعلل ةريزو
،ةئيبلل ةريزو
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلل اريزو
،ةينالديصلا ةعانصلل اريزو
،ةرغصملا تاسسؤملاب افلكم ،لوألا ريزولا ىدل ابدتنم اريزو
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب افلكم ،لوألا ريزولا ىدل ابدتنم اريزو

.ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦٢ يفخرؤم١٨٢-١٢ مقر يسائر موسرم
–––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٤٠1و7-19 ناتداملا امّيس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب–

نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
،لوأ اريزو ،نامحرلا دبع نب نميأ ديسلا نييعت

نييعت نــمضتملاو٠2٠2 ةــنس يــفناج2 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج6 يف خرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
،ةموكحلل اماع انيمأ ،يراخوب ىيحي ديسلا

:يتأي ام مسري
:ةداسلاو تاديسلا نيعت : ىلوألا ةّداملا

قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :٢ ةداملا
ماع ناضمر٥1يف خّرؤملا961-12 مقر يسائرلا موسرملا اذكو ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12
ديربلا رــيزو ماــــهمب ةــــــيديصلا تاـــــجتنملاو يرـــــحبلا دـــــيصلا رــــــيزو فــــــيلكت نـــــمضتملاو12٠2 ةـــــنس لـــــيربأ72 قـــــفاوملا2٤٤1
.ةباينلاب ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرـجلا يف موسرـملا اذـه رشني :٣ ةداملا
.12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف رئازجلاب رّرح

نوبت ديجملا دبع

،لوألا ريزولا ،نامحرلا دبع نب نميأ–
........................................ةرمامعل ناطمر–
.............................................دوــجــلب لامك–
........................................يبط ديشرلا دبع–
..........................................باقرع دمـحم–
...............................................نايز وتع نب–
..................................................ةقيبر ديعلا–
..................................يدهملب  فسوي–
......................................دباعلب ميكحلا دبع–
................................نايز نب يقابلا دبع–
..............................................يبارم نيساي–
.................................................لالعش ءافو–
......................................قاقبس قازرلا دبع–
......................................ليبحرش نيسح–
....................................يكيرت يبيب ميرك–
.............................................وكيرك رثوك–
..................................................رادغز دمحأ–
................................ينادمح ديمحلا دبع–
............................يبيرعلب قراط دـمحـم–
...............................................قيزر لامك–
..........................................رميحلب رامع–
...........................................يرصان لامك–
..............................................ياكب ىسيع–
...........................................ينسح ميرك–
............................................يدامح نيساي–
...........................ديزوب نب نامحرلا دبع–
..................................ةيافحل نامحرلا دبع–
............................................راوزع ةمسب–
............................................يفلاوم ةيماس–
...........................يشتاولص نايفس ماشه–
...دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع–
....................................تافايض ميسن–
...............................ديلو يدهملا نيساي–



ةّيدرف ميسارم

ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٣٥٧٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨ 8

٢٤٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٦٢ يفخرؤم يساـــــئر موسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويلوي٧ قفاوملا
.ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا

––––––––––––

2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
قازرلا دبع ديسلا ماهم ىـــهـــنـت ،12٠2ةنس ويلوي7قفاوملا

،ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلل اماع اريدم هتفصب ،قاقبس
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––H–––––––––––

٢٤٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٦٢ يفخرؤم يساـــــئر موسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويلوي٧ قفاوملا
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ماعلا نيمألا

.اقباس - يلئاعلا لمعلاو
––––––––––––

2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيساي ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،12٠2ةنس ويلوي7قـــفاوـــملا

ةــعاــنصلاو ةــحاــيسلا ةرازوــل اــماــع اــنــيــمأ هــتـــفصب ،يداـــمـــح
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

٢٤٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٦٢ يفخرؤم يساـــــئر موسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويلوي٧ قفاوملا
.ايلعلا ةمكحملل لّوألا سيئرلا

––––––––––––

2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دبع ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،12٠2ةنس ويلوي7قـــفاوـــملا
هفيلكتل ،ايلعلا ةمكحملل لّوأ اسيئر هتفصب ،يبط ديشرلا

 .ىرخأ ةفيظوب
–––––––––––H–––––––––––

٢٤٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٦٢ يفخرؤم يساـــــئر موسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويلوي٧ قفاوملا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازول ماعلا نيمألا

––––––––––––

2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ديعلا ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،12٠2ةنس ويلوي7قـــفاوـــملا

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،ةقيبر
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

لكشلا ىلع ،اوضوفي نأ ةموكحلا ءاضعأل زوجي:٢ ةّداملا
بئان ةبتر مهل نيذلا ةيزكرملا مهترادإ يفظوم ىلإ ،هسفن
ليوحتلاو عفدلاب ةصاخلا رماوألا عيقوت ،لقألا ىلع ،ريدم
فرصلا رماوأ ىلع ةقفاوملا تاركذمو تادامتعالا ضيوفتو
تاداريإلا تانايبو فيراصملاب ةصاخلا تابثالا قئاثوو
ةيميظنتلا تايحالصلا يف ةلخادلا تاررقملا عيقوت اذكو
ءانثتساب ،ةينوناق ةفصب اهل ةدوهعملاو ةيعرفلا تايريدملل
.رارق لكش يف ذختي ام

ضوفملا مسإ ضيوفتلا رارق نمضتي نأ بجي :٣ ةّداملا
نكمي ال يتلاو ضيوفتلا اهلمشي يتلا عيضاوملا دادعتو هيلإ
.هيلإ ةلكوملا تايحالصلا زواجتت نأ

تاـــطـــلــس ءاهــتناب اـــيئاقلــت ضـــيوـــفـــتـــلا يهـــتـــنــــي :٤ ةّداملا
.هيلإ ضوفملا ماهم وأ ضوفملا

ّةيــــمـــسرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رــــشــنـــي:٥ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ةدعقلا يذ٦٢ يف خّرؤم٢٨٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ءاضعأل صخري ،١٢٠٢ ةنس ويلوي٧قفاوـــملا٢٤٤١
.مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،هنم211 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

: يتأي ام مسري

بجومب ،اوضوفي نأ ةموكحلا ءاضعأل زوجي:ىلوألا ةّداملا
،ريدم ةبتر مهل نيذلا ةيزكرملا مهترادإ يفظوم ىلإ ،رارق
.ةيميظنتلاو ةيدرفلا تارارقلا عيقوت ،لقألا ىلع



٣٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٧٢
99م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨

٢٤٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٦٢ يفخرؤم يساـــــئر موسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويلوي٧ قفاوملا
تاـــنـــيـــمأتـــلـــل ينــــطوــــلا قودــــنصلــــل ماــــعــــلا رــــيدملا
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

––––––––––––

2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نامحرلا دبع ديسلا ماهم ىـــهنت ،12٠2 ةنس ويلوي7 قـفاوــملا

تانيمأتلل ينطولا قودنصلل اماع اريدم هتفصب ،ةيافحل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ11 يفخّرؤم يسائر موسرم
بودنم ماهـــــم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــــنس وـــــينوي22
.ةديلبلا ةيالو يف ةّيروهمجلا طيسول يلحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يداوددّيســـــــلا ماـــــهمىـــــهنت ،1202 ةــــــنس وـــــينوي22 قـــــفاوملا

يف ةّيروهــــمجلا طـــيسول اــيلحم اــبودنم هـــتفصب ،يروــــصنم
.ةديلبلا ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع ةدــــــعقلا يذ71 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وـينوي82 قـــفاوملا

ةـــــــيالو يف ةّيروـــــــهــمجلا طــــــيسوــــــل يلــــــحم بودـــــنم
.سادرموب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـــــمـحمدّيــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةـــــنس وـــــينوي82 قـــــفاوملا

يف ةّيروـــــــهمجلا طـــــيسول اـــيلحم اــــبودنم هـــــتفصب ،يراـــــقوز
.سادرموب ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــــــع ةدــــــــعقلا يذ3 يفخّرؤـــــــم يـــــــسائر موـــــــسرــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضّوفمو ةداعلا قوف ريفس
داــحـــتالا فرصت تحــت ،ةــّيــبـــعّشلا ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا
.يقيرفإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
سراــم21 نــم ءادـــتبا ىـــهنت ،1202 ةــنس وـــينوي41 قــــفاوملا

اريفس هـــتفصب ،يـــقرش لـــيعامسإدّيــــسلا ماــــهم ،1202 ةـــــنس
ةـّيـطارـقـمـيّدـلا ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجـلـل اضوـفـمو ةداـعــلا قوــف
.يقيرفإلا داحتالا فرصت تحت ،ةّيبعّشلا

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يفخّرؤم يسائر موسرم
لـــــــصنق ماــهم ءاــــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوــــــي41
واقب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
.)يلام ةيروهمج(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةـنس وـــيام51 نـــم ءادـــتبا ىــهنت ،1202 ةــنس وــينوي41 قـــفاوملا
ةّيروهمجلل الصنق هتفصب ،روكشم نيدلا زعّديسلا ماهم ،1202
.)يلام ةيروهمج( واقب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع ةدـــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــــم يــــسائر موـــــسرم
ماـهم ءاـهنإ نـمضتي1202 ةـنس وــينوي32 قــفاوملا

ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

يــــتآلا نـــيدّيسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةــنس وــــينوي32 قـــفاوملا
ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم امهتفصب ،امهامسا
: ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيحباور باهولا دبع –
.فيصول دمحأ –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــع ةدــــــعقلا يذ11 يفخّرؤـــــم يـــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاـهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس وــينوي22 قـــفاوملا

.راشب ةيالو يلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمـحمدّيــــسلا ماــــهمىـــــهنت ،1202 ةـــــنس وـــــينوي22 قـــــفاوـــملا

.راشب ةيالول ايلاو هتفصب ،بتاكلب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرـــــيدم ماـــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس وــــــينوــــــي32
ةرازوب لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو يلآلا مالعإلا
.لدعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةدـــنيل ةدّيـــسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةــنس وـــينوي32 قـــفاوملا
تايجولونكتو يلآلا مالعإلل ةريدم اهتفصب ،ينامحرلا بيط

.لدعلا ةرازوب لاصتالاو مالعإلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ21 يفخّرؤم يسائر موسرم
راشتسم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32
.ايلعلا ةمكحملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دــــمحأدّيــــسلا ماــــهمىـــــهنت ،1202 ةــــنس وـــــينوي32 قـــــــفاوملا
ىلـــع هـــتلاحإل ،اــيلعلا ةـــمكحملاب اراـــشتسم هــــتفصب ،يــــحبار
.دعاقتلا
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قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ71 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــــيدم ماــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس وــــــينوي82
.1 نارهو ةعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،ومح دمحأ دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي82 قفاوملا
.1 نارهو ةعماجل اريدم هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يفخّرؤم يسائر موسرم

زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي41
.ةيمنتلا لجأ نم قبطملا داصتقالا يف ثحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

نيسايدـّيسلا ماـهـمىهنت ،1202 ةـنس وـيــنوــي41 قـــفاوملا
قبطملا داصتقالا يف ثحبلا زكرمل اريدم هتفصب ،يبرعلب
.ةيمنتلا لجأ نم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ71 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةرــــــــــيدم ماــــهم ءاـــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي82
.”ينيد نيدلا رصن“ ينطولا يمومعلا فحتملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةرهز ةدّيـسـلا ماـهمىـهنـت ،1202 ةـنـس وـيـنوـي82 قـفاوـمـلا
ينطولا يمومعلا فحتملل ةريدم اهتفصب ،تالقنم تيآ
.اهبلط ىلع ءانب ،”ينيد نيدلا رصن“

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يفخّرؤم يسائر موسرم

سلجملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةــنس وـــينوي41
.اقباس - يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دّيسلاو ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا
- يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب ،امهامسا يتآلا

: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،اقباس
،تايرشنلل اريدم هتفصب ،بوبط كلاملا دبع –
.تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،شيورد لامأ –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــــــع ةدــــــــــعقلا يذ3 يفخّرؤــــــم يــــسائر موـــــــسرــم

نييـــــعت نــــــمضتي ،1202 ةـــــــنس وــــــينوي41 قـــــــــفاوـملا
ةـــــــــيريدملا يف صـــــيخلتلاو تاـــــــساردلاب نيـــــتفّلكم
.ةّيروهمجلا ةسائرب لاصتالل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيــــعت ،1202 ةــــنس وــــينوي41 قــــفاوملا
لاصتالل ةماعلا ةيريدملا يف صيخلتلاو تاساردلاب نيتّفلكم
: ةّيروهمجلا ةسائرب

،يرمعم ةريشع –

.ةطفص ةيزاج –

2441 ماـــــــــع ةدــــــعقلا يذ71 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي82 قفاوملا

.نييضاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يــــتآلا نـــيدّيسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس وـــينوي82 قــــفاوملا
:دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نييضاق امهتفصب ،امهامسا

،بوقعي ىسوم –

.متاخوب دمـحم –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةدــــــعقلا يذ21 يفخّرؤــــم يـــــسائر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

فارـــــشتسالل ةــماعلا ةـــيريدملا يف تاـــسارد رــــيدم
.ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يملعلا رامعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا

فارـــــــشتسالل ةـــــماعلا ةـــــيريدملا يف تاـــــساردلل ارـــــيدم هـــــــتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

03 قفاوملا2441 ماع لاوش81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان ماهم ءاـهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس وــيام

.ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملا يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ناـــيفسدّيــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس وـــــيام03 قــــفاوــملا

ةماعلا ةيريدملا يف ميظنتلل ريدم بئان هتفصب ،نونحس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ةنيزخلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــــع ةدــــــعقلا يذ11 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم
ماـهم ءاـهنإ نـمضتي ،1202 ةـنس وـينوي22 قــفاوملا

.كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يـسائر موــسرم بـــجومب
ةــيتآلا ةداــــسلا ماــــهمىـــــهنت ،1202 ةــــنس وـــيـــنوي22 قـــــفاوـــملا
: كرامجلل ةماعلا ةيريدملا يف ،مهؤامسأ

ىلــــــــع هـــتلاحإل ،اـــــماع اـــشتفم هــــتفصب ،يوالـــــع رــــيبوز –
،دعاقتلا

هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،اشتفم هتفصب ،حاروفإ يحي –
،ةيلصألا

،ةــيرشبــلا دراوــمــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،يمــهارــب بلاــطوــب –
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل



٣٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٧٢
1111م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يفخّرؤم يسائر موسرم
نـــــــــــيرــــــيدم نييــــــــــــــعت نـــــــــــــمضتي ،1202 ةــــــــنس وـــــــــينوـــــي41
تاــــــــساردلل يــــــنطولا دــــــهعملاب ثـــــحبلاو تاـــــساردلل
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا
تاساردـلـل ينـطوــلا دــهــعملاــب ثحــبــلاو تاساردــلــل نــيرــيدــم
: ةلماشلا ةيجيتارتسالا

،قيزروأ سايلإ –
.ريكأ هـللا دبع –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ3 يفخّرؤم يساـــــئر موسرــــــم

ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا
.لدعلا ةرازوب تاسارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يـــتاوت يـــحيدّيــــسلا نّيـــــعي ،1202 ةــــنس وـــينوي41 قـــــفاوملا
.لدعلا ةرازوب تاساردلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــفاوملا2441 ماـــع ةدــــعقلا يذ3 يفخّرؤــــم يــسائر موــسرم

زـــــــكرم رــــــيدم نييــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةــــــــنس وـــــــينوي41
.ةددجتملا تاقاطلا ةيمنت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدــعقلا يذ3 يف خّرؤــم يــسائر موــسرم بـــجومب

،بارعا جاح رمعأدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا
.ةددجتملا تاقاطلا ةيمنت زكرمل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يفخّرؤم يسائر موسرم

زـكرـم رــيدــم نييــعــت نــمضتــي ،1202 ةـنس وــيــنوــي41
.ةيمنتلا لجأ نم قبطملا داصتقالا يف ثحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يساسعل رذنمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا
.ةيمنتلا لجأ نم قبطملا داصتقالا يف ثحبلا زكرمل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــــــع ةدــــــعقلا يذ3 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موـــــسرم

ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا
اهتاـيـجوـلوـنـكـتو ةضاـيرـلا موـلـعـل اـيـلـعـلا ةسردملا
.ميهاربإ يلادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،لوغلب يــحتفدّيـــسلا نّيــــعي ،1202 ةـــنس وــــينوي41 قــــفاوملا
يلادل اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملل اريدم
.ميهاربإ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــــــعلا رــــيدملا نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس وـــــينوي82
.فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يكرب ميركلا دبعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس وينوي82 قفاوملا

.فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلل اماع اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ3 يفخّرؤم يسائر موسرم
ســــــلجملاب نييــــــعتلا نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــــينوي41
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،1202 ةنس وينوي41 قفاوملا
يعاـــمـــتـــجالاو يداصتـــقالا ينـــطوـــلا سلـــجملاـــب ،مــــــــهؤاـمـسأ

: يئيبلاو

،ةاكاحملاو تامولعملا دراوم مسقل اسيئر ،فوريش دمحأ –

نـــــــمألاب اـــــفّلكم ،تاـــساردلل ارــــيدم ،يـــــنورـــــمس دوـــــلوم –
،ةسسؤملل يلخادلا

ةيتاسسؤملا تاقالعلاب اّفلكم ،تاساردلل اريدم ،يلاو دارم –
،مالعإلا لئاسوو

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،ةرهش دمـحم –

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،حارم ريذن –

،تاساردلل ةريدم ،شيورد لامأ –

،تاساردلل اريدم ،ركبوب ديرف –

،ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلل اريدم ،تياس ملاس –

قئاثولاو تايرشنلاو لاصتالل اريدم ،بوبط كلاملا دبع –
،فيشرألاو

،خاسنتسالاو ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،يتالقم دمـحم –

،سلجملا ءاضعأو يمدختسمل ريدم ةبئان ،يبياش ةينغ –

تاسسؤملل زايتمالا زكرمل ريدم ةبئان ،يدشارب ةزيول –
،قاوسألاو

،فيشرألل ريدم بئان ،شوبك ريهز –

،ةيداصتقالا ةاكاحملا زكرمل ريدم ةبئان ،يدومحم بنيز –

،ماعلا نيمألا ىدل تاساردلل اسيئر ،بقاع دمـحم –

،تاساردلل ةسيئر ،يساق جاح ةزياف –

 .تاساردلل اسيئر ،يدوعسم دمـحم –



ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٣٥٧٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨ 1212

2441 ماـــــــــع ةدــــــعقلا يذ4 يفخّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا

.تليسمسيت ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس ويام4 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا

ةرادإلل ارـــيدم هــــتفصب ،رـــــيثخ دــــمـحمأدّيــــسلا ماـــــهم ،1202
.ةافولا ببسب ،تليسمسيت ةيالو يف ةيلحملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــــــع ةدـــــــعقلا يذ4 يفخّرؤــــــم يذـــــيــــفنت موــــــــسرم

ماهم ءاـهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس وـــينوي51 قــفاوملا
.يزيليإ ةيالو يف نيدهاجملا ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يدق حلاصدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا
.يزيليإ ةيالو يف نيدهاجملل اريدمهتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام62
.ةياجب ةعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

نيدلا لامجدّيسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس وـــيام62 قـــفاوملا
ةـيـجراخلا تاـقالــعــلاــب اــفــّلــكــم ،رــيدــم بئاــن هـــــتــــــفصب ،يتاك
ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةياجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنس وــيام62
رييستلا موــــلعو ةــــــيراجتلاو ةـــــــيداصتقالا موـــــــلعلا
.لجيج ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ريشبلا دمــحمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام62 قفاوملا
ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،كوريبم
.هبلط ىلع ءانب ،لجيج ةعماجب رييستلا مولعو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

رـــــــيدم ماــــــهم ءاــــــهنإ نـــــــمضتي ،1202 ةـــــــنس وـــــــينوي51
.ةسبت ةيالو يف ةفاقثلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

رابجلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا
هفيلكتل ،ةسبت ةيالو يف ةفاقثلل اريدم هتفصب ،نسحلاب
.ىرخأ ةفيظوب

2441 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ21 يفخّرؤم يساـــــئر موسرـــــم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب تاسارد
.يئيبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ21 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يملعلا رامعدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي32 قفاوملا
نييـعاـمـتــجالا كساــمــتــلاو ةــياــمحلا مسقــب تاساردــلــل ارــيدــم
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ71 يفخّرؤم يساـــــئر موسرـــــم

نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وــــينوي82 قـــــــفاوملا
يداـصتقالا يــــنطولا ســـــلجملاب  تاــــسارد ســـــيئر
.يئيبلاو يعامتجالاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،يقوزرم بيجندّيسلا نّيعي ،1202 ةنس وينوي82 قفاوملا
ةــمادــتسملا ةــيداصتــقالا ةــيــمــنــتــلا مسقــب تاساردــلــل اسيــئر
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٤٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٦٢ يفخرؤم يذـيــفــنــت موسرــم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويلوي٧ قفاوملا
ةيريدملا يف راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلا ريدم
يجوـلوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبــلــل ةــماــعــلا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

––––––––––––
ماع ةدعقلا يذ62 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،12٠2ةنس ويلوي7قـــفاوـــملا2٤٤1
رـــــيوـــــطـــــتـــــلـــــل ارـــــيدـــــم هـــــتـــــفصب ،يشتاوـــــلص ناـــــيـــــفس ماشه
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف راكتبالاو يجولونكتلا

ثحــبــلاو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا ةرازوــب يجلوــنــكــتــلا رــيوـــطـــتـــلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يملعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

شتفم ماهم ءاهنإ نمــضــتـــي ،1202 ةـــنـــس وــيــنوـــي01
ةفيظولل ةماعــلا ةـــيرـــيدــمــلــل ةـــماـــعـــلا ةــيــشــتـــفـــملاـــب
.يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــــع لاّوــش92 يف خّرؤــم يذــيــفنت موــسرــم بــجوــمب

ىفـــطــصــمّديسلا ماـــهــمىهـــــنـــــت ،1202 ةـــــنـــــس وـــــيــــنوـــــي01 قــــفاوــــملا
ةيريدملل ةماعلا ةيشتفملاــب اـــشـــتـــفـــم هـــتـــفــــصــــب،فوــــلــــخ نــــب
.هبلط ىلع ءانب ،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ4 يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا
.ةبانع ةيالو يف شتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

قراــــــطدّيـــسلا ماـــــهمىـــــهنت ،1202 ةـــــنس وــــينوي51 قـــــفاوملا
.ةبانع ةيالو يف اشتفم هتفصب ،ةديع نب ميهاربا



٣٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٧٢
1313م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـــــــيلك دـــــيمع نييــــــعت نـــــــمضتي ،1202 ةـــــــنس وـــــــينوي51
.ةركسب ةعماجب ايجولونكتلاو مولعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ناـــــبضغ متاــح دّيــسلانّيــعي ،1202 ةـــنس وـــينوي51 قـــــفاوملا

.ةركسب ةعماجب ايجولونكتلاو مولعلا ةيلكل اديمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ةدــــعقلا يذ4 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
نييـــــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وــــينوي51 قــــفاوــملا
موـــلـــعـــلـــل نـــيدـــموـــب يراوــــه ةــــعــــماجل ماــــعــــلا نيمألا

.ايجولونكتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
انيمأ ،ةدهش دلاخ دّيسلانّيعي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا

.ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماجل اماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـــــــعماجب نييـــــعتلا نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس وــــيام62
.ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـيتآلا ةداـــسلاو ةدّيــــسلا نّيـــــعت ،1202 ةـــنس وــيام62 قــــفاوملا
: ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماجب ،مهؤامسأ

اميف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يرمس دمحأ –
،يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو جردتلا دعب

ةــــــيمنتلاب اــــــفّلكم ،رـــــيدم بـــــئان ،يـــــتانز حاــــــتفلا دـــــبع –
،هيجوتلاو فارشتسالاو

،ءايميكلا ةيلكل ةديمع ،ومح جاح ماهس ايسأ –

.تايضايرلا ةيلكل اديمع ،كاشاطاط رداقلا دبع –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.راردأ ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداــسلا نّيــعي ،1202 ةــنس وــيام62 قـــفاوملا

: راردأ ةعماجب

يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يواتيغ رداقلا دبع –
اذكو يــملعلا ثـــحبلاو يـــعماجلا لـــيهأتلاو ثــــلاثلا روــــطلا يف

،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يفخّرؤم يذيفنت موــسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي51
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــــــع ةدـــــعقلا يذ4 يف خّرؤـــــــم يذـــــــيفنت موــــــسرم بــــــجومب
دّيـــــــــسلا ماــــــــهمىـــــهنت ،1202 ةــــــنس وــــــينوي51 قـــفاوــــملا2441

ةبخنلا ييضايرل ريدم بئان هتفصب ،ينورمع دمحأ ديس
باـــــبشلا ةرازوـــــب ةـــــيفارتحالا ةــــــضايرلاو يلاــــــعلا ىوتسملاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةــــضايرلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،1202 ةــنس وــيـــنوـــي51
تاــيــئاصحإلل ينــطوــلا ناوــيدــلــل ةــيوــهجلا ةــقـــحـــلملا
.ةلقروب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
فيطللا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا

ينطولا ناويدلل ةيوهجلا ةقحلملل اريدم هتفصب ،يوانم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةلقروب تايئاصحإلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ةـبـئاــن نييــعــت نــمضتــي ،1202 ةـنس وــيــنوــي51

ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،باحرأ ةميسن ةدّيسلانّيعت ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا

بدتنملا ريزولا حلاصمب ةقفارملاو معدلا لكايهل ريدم ةبئان
تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل
.ةئشانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ةدـــــعقلا يذ4 يفخّرؤم يذــــيفنت موـــسرم
نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــــنس وــــــينوي51 قـــــفاوملا
يــملعلا ثــــحبلل ةــــماعلا ةـــــيريدملا يف رــــيدم ةــــبئان
يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا ةرازوـب يجوـلوـنـكـتـلا رـيوــطــتــلاو
.يملعلا ثحبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـــــــمـــيتخ ةدّيــــــــسلانّيــــــــعت ،1202 ةــــــنس وـــــينوــــي51 قــــــفاوــــملا
ةــــيرـــيدملا يف لــــيلحتلاو مـــــييقتلل رـــــيدم ةــــبئان ،ةــــيدوأ تــــيأ
ةرازوــــــب يــــــجوــــلونكتلا رـــــــيوطتلاو يــــــملعلا ثــــــحبلل ةـــــماعلا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا



ـه٢٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٣٥٧٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويلوي٨ 1414

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،راعرع قيفش –
اذــكو يمــلــعــلا ثحــبــلاو يعــماجلا لــيـــهأتـــلاو ثلاـــثـــلا روـــطـــلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا

.ايجولونكتلا ةيلكل اديمع ،يناديعس نيدلا رون –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.راشب ةــــــــعماجب نييـــــــعتلا نــــمضتي ،1202 ةــــــنس وــــــيام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش41 يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
،مـهؤامسأ ةـيتآلا ةداـسلا نّيـعي ،1202 ةــنس وــيام62 قـــفاوملا

: راشب ةعماجب

،اماع انيمأ ،رازوب ميركلا دبع –

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،ينامحد زيزع –
اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا
،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يرمغ جات –
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

.ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع ،وشاعم رضخل –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــــــــعماجب نييـــــــعتلا نـــــــمضتي ،1202 ةــــــــنس وــــــيام62
.1 ةديلبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــيتآلا ةداـسلاو ةدّيــسلا نّيــعت ،1202 ةـنس وـــيام62 قـــفاوملا
:1 ةديلبلا ةعماجب ،مهؤامسأ

،اماع انيمأ ،بلاط تاحرف دمحأ –

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،نانقش رمع نب –
اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا
،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،نادور دمـحم –
اذـــكو يـــــملعلا ثـــــحبلاو يـــــعماجلا لــــــيهأتلاو ثــــــلاثلا روـــــــطلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا

ةيجراخلا تاقالعلاب ةفّلكم ،ريدم بئان ،يدعس ىليل –
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

ةيرامعملا ةسدنهلا دهعمل اريدم ،يدعس تيأ نيسح دمـحم –
.ريمعتلاو

ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يلاوزم دمـحم –

،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،نولاق يلاليج –

اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا

،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ،ريدم بئان ،ديعسوب دمـحم –

،هيجوتلاو

ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،ينايدم دمـحم –

،رييستلا مولعو

ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،يدمحلا دمحأ –

.ةيمالسإلا مولعلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

.1 ةنتاب ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام62 قفاوملا

:1 ةنتابةعماجب

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يدومصم لامك –

اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا

،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

.ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،ةرقوب لامك –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

.2 ةنتاب ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام62 قفاوملا

:2 ةنتاب ةعماجب

،اماع انيمأ ،يبرغ لاحر اضر –

ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يديعس ريمل –

،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
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يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،هـللا ظفح رداقلا دبع –
تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف

،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،رـيدم بـــئان ،يدـــج يـــقوش –
اذــــكو يــملعلا ثـــحبلاو يـــــعماجلا لــيـــهأتلاو ثـــــلاثلا روــــطلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا

فارشتسالاو ةيمنتلاب اّفلكم ،ريدم بئان ،يلوزرغ رهزل –
.هيجوتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،روــشاع يلاليج دّيــسلا نّيــعي ،1202 ةــنس وــــيام62 قـــفاوملا

طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان
.فلشلا ةعماجبةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــــيلك دـــيمع نييــــعت نمـــضتي ،1202 ةــــنس وــــيام62
.ةياجب ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يتاك نيدلا لامجدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام62 قفاوملا

.ةياجب ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـــيلك ةدـــيمع نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس وـــيام62
رـيـيستـلا موـلـعو ةـيراــجــتــلاو ةــيداصتــقالا موــلــعــلا
.ةركسب ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يدوــــج ناــنح ةّديــــسلا نّيــــعت ،1202 ةـــنس وــــيام62 قــــفاوملا

رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل ةديمع
.ةركسب ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يف ةفاقثلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي51
.ةيادرغ ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
راـــــبجلا دــــبع دّيـــسلانّيــــعي ،1202 ةــــنس وــــينوي51 قــــفاوملا

.ةيادرغ ةيالو يف ةفاقثلل اريدم ،نسحلاب

62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.2 ةديلبلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع لاوش41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مـهؤامسأ ةـيتآلا ةداــسلا نّيعي ،1202 ةــنس وــيام62 قـــفاوملا
:2 ةديلبلا ةعماجب

،اماع انيمأ ،يغير فسوي –
ةـــــــيناسنإلا موــــــلعلا ةــــيلكل ادـــــــيمع ،يــــشومعز ناوــــــضر –

،ةيعامتجالاو
.ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع ،باقع دمصلا دبع –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.ةبانع ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـــع لاوـــش41 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب

ةيتآلا ةداــسلاو ةدّيــــسلا نّيـــــعت ،1202 ةـــنس وــــيام62 قــــفاوملا
: ةبانع ةعماجب ،مهؤامسأ

ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئان ،يواعم نيسح –
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

نــيوكتلاب اــفّلكم ،رــيدم بـــئان ،تاـــكرح يزوــف دــمـحم –
،يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو جردتلا دعب اميف  يلاعلا

يف يلاعلا نيوــكتلاب افّلكم ،رـيدم بئان ،ودـحو ءاـج اــضر –
،تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو جردتلا

ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلكل ةديمع ،يدعس ةديحو –
،ةيعامتجالا مولعلاو

،ةسدنهلا مولع ةيلكل اديمع ،ناديدح ديزي –
ةــيداصتقالا موـلعلا ةـيلكل ادــيمع ،ةرــيبش راـــمع مالـــعوب –

.رييستلا مولع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام62

.طاوغألا ةعماجل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع لاوــــش41 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــــجومب
،يـــغيور رــيشب دّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس وــــيام62 قــــفاوملا
.طاوغألا ةعماجل اماع انيمأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــــــع لاوــــش41 يف ناــــــخّرؤم ناــــــيذيفنت ناـــــموسرم

باون نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ويام62 قفاوملا
.نيتعماجب نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع لاوــــش41 يف خّرؤــــــم يذــــــيفنت موــــسرم بـــــجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام62 قفاوملا
: ةسبت ةعماجب نيريدم باون
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ةيلاملا ةرازو

ليربأ٣ قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٠٢يفخّرؤم رارق
حــــيرصتلا باــــتتكا تاــــيفيكب قــــــــّلعتي ،١٢٠٢ ةـــــــنس

ةدئافل جراـخلا وـــحن لاوـــمألا لـــيوحـت قـــبسي يذــــلا
نيميقملا ريغ نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا

ةـــــيـــــعضوـــــلا ةداـــــهش مـــــيـــــلست كلذـــــكو ،رـــــئازجلا يف
.اهب ةقلعتملا ةيئابجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ةنس ربمسيد9 يف خّرؤملا1٠1–67 مقر رمألا ىضتقمب –

،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نمضتملاو6791

،هنم2 رركم281 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

ىدامج61 يف خّرؤملا61–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس رـبمسيد13 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا

،هنم91 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةـــنسل ةـــيلاملا نوناق

9 يف خرؤملا87–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

لوألا ريزولا حلاصم

وينوي٠١ قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش٩٢ يفخّرؤم رارق
ىداـــــمج١٢ يفخرؤــــــملا رارـــــــقلا لدـــــــــعي ،١٢٠٢ ةـــــنس

١٢٠٢ ةـــــــنس يــــــفناــج٥ قـــــــفاوـــــــملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا
ةلاكولل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش92 يف خرؤم رارق بجومب
ىلوألا ىدامج12 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس وينوي
نييعت نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج٥ قفاوملا2٤٤1 ماع
ةــــيمنتو مـــعدل ةــينطولا ةــلاكولل هــيجوتلا ســـلجم ءاـــضعأ
: يتأي امك ،ةيتالواقملا

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلا )ىتح رييغت نودب(..............."

ةلافكلا قودنصل مئادلا نيمألا ،فيرشلا دـمحم نايزوب–
بابشلا اهايإ حونمملا ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا
.عيراشملا ووذ

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

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاباغلا ظفاحم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي51

.ةملاق ةيالو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يداو رـــــكبوب دّيـــــسلانّيــــعي ،1202 ةــــنس وــــينوي51 قـــــفاوملا

.ةملاق ةيالو يف تاباغلل اظفاحم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع ةدــــــــعقلا يذ4 يفخّرؤـــــــم يذـــــيفنت موـــــــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب تاسارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لــــيعامسإ دّيـــــسلانّيـــــــعي ،1202 ةــــنس وــــينوي51 قــــفاوملا

ماــعلا نيــمألا ىدــل تاــساردلل ارـــيدم ،يراـــخوب باـــهولا دــــبع
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ4 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ّفلــــــــــــكم نييــــــــــــعت نــــــــــــمضتي ،1202 ةــــــــــــنس وــــــــــينوــــــي51
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

دـــــــمحأ دــــيس دّيــــسلانّيـــــعي ،1202 ةـــــنس وـــــينوي51 قـــــفاوملا
باـبشلا ةرازوـب صيـخـلـتـلاو تاساردــلاــب اــفــّلــكــم ،ينورــمــع
.ةضايرلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـــــــع ةدــــــــعقلا يذ4 يف خّرؤـــــــم يذـــــيفنت موـــــــسرــــم

ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي51 قفاوملا
.ةفلجلا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ةدعقلا يذ4 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ملاـــس قراـــط دّيـــسلانّيــــعي ،1202 ةـــنس وــــينوي51 قــــفاوملا
.ةفلجلا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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صوصنملا ليوحتلاب حيرصتلا قفري نأ بجي:٥ ةداملا
قئاثولاب صوصخلا ىلع ،ةلاحلا بسح ،هالعأ3 ةداملا يف هيلع
: هاندأ ةروكذملا

ةقيثو لك وأ كنبلا ىدل ةنطوملا ةروتافلا نم ةخسن–
،ليوحتلا عوضوم رربت ىرخأ

دقاعتملا فرط نم رداصلا ليوحتلاب رمألا نم ةخسن–
،يرئازجلا

ظفاحم ريرقتو ةماعلا ةيعمجلا رضحم نم ةخسن–
.مهسألا حابرأ عيزوت رربت يتلا ،تاباسحلا

عوضوم غلابملاب ةيئابجلا ةيعضولا ةداهش ّملست :٦ ةداملا
نيبملا جذومنلا بسح ةررحملا جراخلا وحن ليوحتلا بلط

فرـــط نـــم حرصملا ىلإ ،رارـــقـــلا اذـــهــــب يناــــثــــلا قــــحــــلملا يف
هتدم لجأ يف اذهو ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا حلاصملا

.ليوحتلاب حيرصتلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ )7( ةعبس

تاــــمازتلالا مارــــتحا مدــــع ةــــلاح يف ،لـــجألا اذــــه قــــبطي الو
يف طشنــي يذــلا يبــنـــجألا لـــماـــعـــتملا فرـــط نـــم ةـــيـــئاـــبجلا
يف نيميقملا ريغ نطابلا نم هيلوانم فرط نم وأ رئازجلا
ةيوست دعب ّالإ ةداهشلا ملست ال ،ةلاحلا هذه يفو ،رئازجلا
.اهليوحت دارملا غلابملا نم ديفتسملل ةيئابجلا ةيعضولا

ررــــــــــكم281 ةداــــملا نـــــم٥ ةرــــــقفلا ماـــــكحأل اـــــــقبط :٧ ةداملا
عوضوم غلابملا ةداهشلا ميلست يفعي ال ،هالعأ ةروكذملا2
صوصنملا ةبقارملا ةيلمع نم ،جراخلا ىلإ ليوحتلا بلط
.امهب لومعملا نييئابجلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

2 ررـــــكــــم281 ةداـــملا نــم6 ةرــقــفلا ماــكـــــحأل اـــــقــــبـــــط:٨ ةداملا
طارـــتشا ةـــيــــكــــنــــبــــلا تاسسؤملا ىلع بجــــي ،هالــــعأ ةروــــكذملا
بلـطـل مــعدــك ،هالــعأ6 ةداملا يف اــــهــــيــــلــــع صوصنملا ةداــــهشلا

.لاومألا ليوحت

2 رركم281 ةداملا نم7 ةرقفلا ماكحأل اقبط:٩ ةداملا
نيلماعتملا فرط نم ةعوفدملا غلابملا ىفعت ،هالعأ ةروكذملا

باتتكا ةيمازلإ نم ،عئاضبلا وأ علسلا داريتسا ةيلمع لباقم
.جراخلا وحن لاومألا ليوحتب حيرصتلا

٠3٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:٠١ ةداملا
حيرصتلا باتتكاب قلعتملاو9٠٠2 ةـــنس رـــبوتكأ لوأ قـــــفاوملا

.جراخلا وحن لاومألا ليوحت ةداهش ميلستبو

ةـــــّيــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يــف رارقلا اذــــه رــــــشـــنـــــي :١١ ةداملا
.ةّيبعـّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةـــــّيروهمجلل

ليربأ3 قــــفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٠2 يف رئازـجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

٠3٤1 ماــــع لاوــــــش21 يف خّرؤــــملا رارـــــقـــــلا ىضــــــتــــقــــــــمبو –
حيرصتلا باتتكاب قلعتملاو9٠٠2 ةنس ربوتكأ لوأ قفاوملا

،جراخلا وحن لاومألا ليوحت ةداهشميلستبو

: يتأي ام رّرقي

نــــــم2ررــــكـــم281 ةداــــملا ماـــكـــحأل اــقــيــبــطـــت: ىلوألا ةّداملا
اذه فدهي ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلانوناق
قبسي يذلا حيرصتلا باتتكا تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا

وأ نييعيبطلا صاخشألا ةدئافل جراخلا وحن لاومألا ليوحت
ةداـــــهش مـــــيلست اذـــــكو ،رــئازجلا يف نيميقملا ريغ نييونعملا
.اهب ةقلعتملا ةيئابجلا ةـــــــيعضولا

لـــــيوــــحــتــب دصـــقـي ،رارـــقلا اذـــه موـــهـــفـــمل اـــقـــفو :٢ ةداملا
رـيـغ نييوـنـعملا وأ نييـعــيــبــطــلا صاــخشألا ةدــئاــفــل لاوــمألا
وأ ةــــبــــيرضلــــل ةــــعضاخلا غـــــلاـــــبملا ،رـــــئازجلا يف نيمـــــيـــــقملا
يئابجلا عيرشتلل اقيبطت ضيفخت وأ ءافعإ نم ةديفتسملا
.ةيلودلا ةيئابجلا تايقافتالا ماكحأل وأ يرئازجلا

لاوــــــمألا لـــــيوـــحت ةــــــيـــــلـــمــــع نوــــــكــــــت نأ بــــــجـــــي :٣ ةداملا
ةصتــخملا ةــيـــئاـــبجلا حـــلاصملا ىدـــل قـــبسم حـــيرصت لـحـــم
نيبملا ةـيـئاـبجلا ةرادإلا اــهــمــلست ةــعوــبــطــم ىلع ،اــيــمــيــلــقإ
.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف اهجذومن

حلاصملا ىدل لاومألا ليوحتب حيرصتلا بتتكي :٤ ةداملا
لاومألل ليوحت ةيلمع لك ةبسانمب ايميلقإ ةصتخملا ةيئابجلا
: فرط نم ءاوس ،ةلاحلا بسح ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا

،)فرـصلاـــــب ةرــــمآلا ةــــئيـــــهـــــلا( يرـــــئازجلا دـــــــقاـــــعـــــتملا–
ريغ نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألاب رمألا قلعتي امدنع
نــم عاــطــتــقالا ماــظـــنـــل نيعضاخلاو رـــئازجلا يف نييـــمـــيـــقملا
،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلل ةيلآلا ةيفصتلا ماظنل وأ ردصملا

رــمألا قــلــعــتــي اــمدــنــع ،هــعــم دــقاــعــتملا يبــنــجألا فرـــطـــلا–
يف نيمــيــقملا رــيـــغ نييوـــنـــعملا وأ نييـــعـــيـــبـــطـــلا صاـــخشألاـــب
وأ تامدخلا ةيدأت دوقع راطإ يف نوطشني نيذلا ،رئازجلا
ةيزيهجتلا مزاوللاب ةقفرملا ريغ وأ ةقفرملا ،ةيراقعلا لاغشألا
،ماعلا نوناقلا نمض يبيرضلا اهعاضخإ ماظن جردني يتلا

لـــــيحرت ىلإ ىعسي يذلا يعيبطلا وأ يونعملا صخشلا–
فقوو لزاــنــتــلا جتاوــن لـــيوـــحت وأ لاوــــمألا سوؤر لـــيـــخادـــم
حابرأ وأ دئاوـفــلا وأ ىواـــتألا اذـــكو ةــيــفــصــتــلا وأ رامــثــتــسالا
،مهسألا

نيمدختسملا بتاورو روجأب قلعتي اميف نومدختسملا–
.بناجألا
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لوألا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةيلاملا ةرازو

ــــــــــــــــــــــــــ
بئارضلل ةماعلا ةيريدملا

ــــــــــــــــــــــــــ
................................
................................
ةصتخملا ةحلصملا

 لاومألا ليوحــتبحيرصتلا

)ةلثامملا مرسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 رركم281 ةداملا(

حرصملانييعت
.................................................................................................................................................................... : يعامتجالارقملا
...................................................................................................................................................................: رئازجلاب ناونعلا
....................................................................................................................................................................: جراخلاب ناونعلا

 : )ج.ت.ر( يئابجلا فيرعتلا مقر
.................................................................................................................................................................. : ـب يكنبلا نيطوتلا

...................................................................... : ةلاكولا زمر .................................................................. : يكنبلا باسحلا مقر
.................................................................................................................................................................... : ينوناقلا لثمملا
.................................................................................................................................................................................... : ةفصلا

......................................................................................................................................................... : ينوناقلا لثمملا ناونع
: ةيبنجألا ةسسؤملا دقع تانايب
.........................................................................................................................................................: قحلملا وأ دقعلا عوضوم
......................................................... : قحلملا وأ دقعلا ةدم ........................................................................... : ءاضمإلا خيرات
.............................................................................................................................................................. : لاغشألا زاجنإ ناكم
........................................................................................................................................ : دقاعتملا يرئازجلا كيرشلا نييعت
.................................................................................................................................................................................. : ناونعلا

........................................................................................................................................................................ : كيرشلا لثمم
 لاومألا ليوــحـت ةــــهــجو

: هيلإ لسرملا
................................................................................................................................................. : ةكرشلا رقم وأ بقللاو مسالا

............................................................................................................................................................... : هيلإ  لسرملا ناونع

غلابملا)*( ةينعملا ةرتفلا لاومألا ةعيبط

تادادرتسالا
ةيفصتلا وأ رامثتسالا فقو وأ تالزانتلا لصاوح
ىواتألا
دئاوفلا
)لاومألا سوؤر ليخادم( مهسألا حابرأ

)حيضوتلل( اهريغ

................................ موي مّلس

: ةحلصملا ةريشأت

............... يف ....................... ـب ررح
حرصملا متخو ءاضمإ

)٧( ةعبس هاصقأ لجأ يف حرصملا ىلإ ملست نأ بجي ،ليوحـتلا عوضوم غلابملل ةيئابجلا ةجلاعملا حضوت ةداهش : ةظحالم
.حيرصتلا اذه عاديإ خيرات نم ءادتبا ،مايأ

.)اهريغ وأ ةيلصفلا وأ ةيرهشلا ةيعضولا بسح ديدستلا( ديدستلاب ةينعملا لاغشألا زاجنإ ةرتف : )*(
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يناثلا قحلملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ةيلاملا ةرازو
ــــــــــــــــــــــــــ

بئارضلل ةماعلا ةيريدملا
ــــــــــــــــــــــــــ

................................

................................
)ةصتخملا ةحلصملا(

ةيئابجلا ةيعضولا ةداهش

)ةلثامملا مرسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 رركم281 ةداملا(

: فرط نم لاومألا ليوحتبحيرصت ،..................................... :خيراتبيمالتسادعبو ،)1( ..........................هلفسأيضمملاانأ

...................................................................................................................................................... : ةكرشلا رقم وأ  مسالاو بقللا

.......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... : رئازجلا يف ناونعلا

.............................................................................................................................................................................. : نيطوتلا كنب

........................................................................ : ةلاكولا زمر ...................................................................  : يكنبلا باسحلا مقر

 : )ج.ت.ر( يئابجلا فيرعتلا مقر

......................................................................................................................................................................... : غلبملاب ةقلعتملا

................................................................................................................................................................................... : )2( ناونعب

 : ةدئافل
................................................................................................................................................ : ةكرشلا ناونع وأ مسالاو بقللا •

....................................................................................................................................................................... : ديفتسملا ناونع •

: )3( ةلوحملا لاومألا عاضخا مت

...................................................................................................................................................................... : ناونعب ةبيرضلل •

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... : ناونعب ةيوستلل •

.......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................ : نم ........................................................... : ةداملا ماكحأل اقبط ءافعإ •

.......................................................................................................................................................................................................

مرتحا دق ليوحتلاب حرصملا نأ ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق نم2 رركم281 ةداملا ماكحأل اقبط تبثي
.ةداهشلا هذه هل مدقت هيلعو ،ةيئابجلا هتامازتلا

.هالعأ ةروكذملا ةيكنبلا ةسسؤملا ىدل اهب ءالدإلل ،نوناقلا هب حمسي ام راطا يف حرصملل ةداهشلا هذه تملس

.................................... يف ........................ ـب ررح

ةحلصملا ةريشأت

.بئارضلل يئالولا ريدملا ،تاسسؤملا تايربك ريدم )1(

.جراخلا وحن اهليوحت دارملا لاومألا ةعيبط)2(

.اهب مايقلا مت يتلا تاعاطتقالا وأ بئارضلا ةعيبط )3(

غلابملا ىنثتست ال ،ةيئابجلا ةرادإلل لوخملا دادرتسالا قح راطإ يف .يئابج ديدست لصو ةداهشلا هذه لثمت ال : ةظحالم
.ةباقرلا ةيلمع نم ليوحتلا عوضوم
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عنملا ءارجإ قيبطتلا زيح عضو تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا

اذـــكو كراـــمجلا ةرادإل يتاــــموــــلــــعملا ماــــظــــنــــلا مادــــخــــتسا نــــم

.هعفر تايفيك

لوألا لصفلا

فيراعت

:يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي:٢ ةداملا

ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا عنم وه: عنملا ءارجإ

حلاصملا هبلطت يذلا ةتقؤم ةيطايتحا ةفصب ذختملا كرامجلا

تاــــيــــفــــيــــكــــلــــل اــــقــــفو ةصتـــــخملا ةـــــطـــــلسلا هردصتو ،ةـــــلـــــهؤملا

.رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

نم نوعونمملا نولماعتملا : نوعونمملا نولماعتملا

.كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا

 يناثلا لصفلا

قــيـبطتلا لاـجم

نولماعتملا مه عنملا ءارجإب نوينعملا صاخشألا :٣ ةداملا

يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا يف ةروكذملا لاعفألل نوبكترملا

.هالعأ روكذملا و81٠2 ةنس رياربف31 يف خرؤملا36-81 مقر

مقر نوناقلا نم2رركم٠٤3 ةداملا ماكحأل اقبط:٤ ةداملا

ويلوي12 قفاوملا9931 ماع نابعش62 يف خرؤملا97-7٠

نم ىنثتست  ،هالعأ روكذملاو ممتملا و لدعملا ،9791 ةنس

نيطوت لحم يه يتلا وأ ةلسرملا عئاضبلا ،عنملا ءارجإ

 .عنملا ءارجإ ذاختا خيرات لبق ،يكنب

تاـــــــــقيقحتلاب ةـــــــــــفلكملا ةـــــــــيرــــــيدـــملا غـــــــيلبت بــــــــجي:٥ ةداملا

يأ ةنياعم دنع ،لجأ نود كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب ةيكرمجلا

يذيفنتلا موسرملا نم٥ ةداملا يف ةروكذملا لاعفألا نم لعف

نم ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس رياربف31 يف خرؤملا36-81 مقر

.عنملا ءارجإ يف لمتحملا عورشلاو ةساردلا لجأ

ةفلكملا ةيريدملا فرط نم عنملا ءارجإ ررقي:٦ ةداملا

: نم بلط ىلع ءانب ،ةيكرمجلا تاقيقحتلاب

حــــــــلاصملا ءاــــــسؤر وأ كراـــــمجلل نييوــــــهجلا نــــــيريدملا–

،ةلهؤم ىرخأ ةيكرمج حلاصم وأ ةقحاللا ةباقرلل ةيوهجلا

ةنس ويام٥٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع لاّوش٣١ يفخرؤم رارق

ءارــجإ قـــيبطتلا زـــيح عـــضو تاـــيفيك ددــــحي ،١٢٠٢

ةرادإل يــــــتاموــــلعملا ماـــــظنلا مادـــــختسا نــــم عـــــنملا

.هعفر تايفيك اذكو كرامجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا رـيزو ّنإ

ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا ىضتقمب–

،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931

 ،هنم2رركم٠٤3 ة داملا اميسال ،ممتملاو لدعملا

9يـف خرؤــملا87-12 مقر يساـئرلا موسرملا ىضـتقمبو–

نمضتملاو12٠2 ةنس رـياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥2 يف خرؤملا٤8-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا31٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

لامعأ يبكترمل ةينطولا ةيقاطبلا رييستو ميظنت تايفيك

تاــــعــــيرشتــــلــــل ةرــــيــــطخلا تاــــفــــلاــــخملا يبـــــكـــــترـــــمو شغـــــلا

ةـيـكـنـبـلاو ةـيـكرـمجلاو ةـيراـجـتـلاو ةـيـئاـبجلا تاـمـيـظــنــتــلاو

تاـــباسحل ينوـــناـــقـــلا عادـــيإلاـــب ماـــيـــقـــلا مدــــع اذــــكو ةــــيــــلاملاو

،ةكرشلا

ىدامج32 يف خرؤملا٠9-71 يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نـــــــــمضتملاو71٠2 ةــــــنس رـــــيارــــــبف٠2 قـــــفاوملا83٤1 ماــــــع ىلوألا

،اهتايحالصو كرامجلل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

62 يف خرؤملا36-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

81٠2 ةــنس رــيارــبـــف31قفاوملا93٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــــج

ةرادإل يــتامولعملا ماـــظنلل نيلــماعتملا مادـــختساب قــلعتملاو

،هنم٠1 ةداملا اميس ال ،كرامجلا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٠1 ةداــملا ماــــكـــحأل اـــقـــيـــبــــطـــت:ىلوألا ةداملا

93٤1 ماع ىلوألا ىدامج62 يف خرؤملا36-81 مقر يذيفنتلا

اذـه فدــــهي ،هالــــعأ روــــكذملاو81٠2 ةـــنس رـــياربف31 قــــفاوملا
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،ةيمومع ةطلس–

يف لــماعتملا ليــجست دــعب بـــــئارضلل ةــــماعلا ةـــــيريدملا–
.شغلا لامعأ يبكترمل ةينطولا ةيقاطبلا

ثلاثلا لصفلا
مادختسا نم عنملا تابلط ةجلاعم

عنملا راثآو كرامجلل يتامولعملا ماظنلا

6 ةداملا يف ةروكذملا ةصتخملا حلاصملا لسرت:٧ ةداملا
تاقيقحتلاب ةفلكملا ةيريدملا ىلإ عنملا ءارجإ بلط ،هالعأ
 :يتأي امب ةلاحلا بسحو ةساردلا دعب موقت يتلا ،ةيكرمجلا

عابتاب ،ينعملا لماعتملا دض عنملا ءارجإ يف عورشلا–
 : ةيتآلا لحارملا

ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا عنم ررقم دادعإ•
،كرامجلا

ضرغلا اذهل سركملا قيبطتلا يف لماعتملا ليجست•
،كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا يف

ءارجإ ببس ركذ عم عنملا ءارجإب ينعملا لماعتملا مالعإ •
.ءارجإلا اذه عفر طورش اذكو هتبلط يتلا ةحلصملاو عنملا

،ةيفاضإ تامولعم ميدقت وأ يليمكت قيقحت ءارجإ بلط–

    .بلطلا عاجرإ عمرربم ضفر–

،ينعملا لماعتملل ةبسنلاب عنملا رارق نع ّرجني:٨ ةداملا
 : ةيتآلا تايلمعلا فقو ،صوصخلا ىلع

،ةلومحلل ةزجوملا تاحيرصتلا باتتكا–

تاعدوتسملا ىلإ عئاضبلا ليوحت تاحيرصت باتتكا–
،ةتقؤملا نزاخملاو ةيكرمجلا

ّيأ تحت ،اهتبقارم وأ ةيكرمجلا تاحيرصتلا باتتكا–
 ،ناك يكرمج ماظن

تادنس دعب اهل حنمي مل يتلا اهب حرصملا عئاضبلا عفر–
،عفرلا

حلاصل ةلومحلا تاحيرصت ىلع ةنودملا ءامسألا حيحصت–
كلـــم يه ةـــيـــنـــعملا عـــئاضبـــلا نأ تبـــث اذإ ،نـــيرـــخآ نيلـــماـــعـــتـــم
،كرامجلل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عونمملا لماعتملل

ناونعب ،ةحونمملا تادامتعالاو صخرلا نم ةدافتسالا–
.عنملا ءارجإ عفر ةياغ ىلإ ،ةيكرمجلا تاليهستلا

 عبارلا لصفلا

مادختسا عنم ءارجإ عفرو نعطلا قرط
.كرامجلل يتامولعملا ماظنلا

نيلــــــــماعتملا فرــــــط نـــــم ةدـــــــــعملا نوـــــــــعطلا لـــــسرت:٩ ةداملا
تبلط يتلا كرامجلا حلاصم ىلإ عنملا تاءارجإ صوصخب
حلاصملا ىلإ لاسرإلاو ةساردلا لجأ نم ،تاءارجإلا هذه ذاختا
نــــم ءادـــتبا ،اـــموي )٥1(رــــشع ةــــسمخ ىدـــــعتي ال لـــــجأ يف ةــــينعملا

.اهّملست خيرات

يف ةلصفم ريراقتب ةمّعدملاو ةسوردملا نوعطلا لسرت
تاـقــيــقــحــتــلاــب ةــفــلــكملا ةــيرــيدملا ىلإ ،هالــعأ روــكذملا لــجألا
.مايأ )8( ةينامث لجأ يف ررقملا ذاختال ةيكرمجلا

تاقيقحتلاب ةفلكملا ةيريدملا ىلإ ةرشابم نوعطلا لسرت
هذــه اــهــب ترداــب يتــلا عــنملا تاــبــلــط صخــي اــمــيــف ةــيــكرــمجلا
.ةريخألا

ذاختا تبلط يتلا كرامجلا حلاصم ىلع ّنيعتي:٠١ ةداملا
،ةيكرمجلا تاقيقحتلاب ةفلكملا ةيريدملا مالعإ ،عنملا تاءارجإ
عيرشتلل اقبط ،مهتيعضول نيينعملا نيلماعتملا ةيوست روف
.امهب لومعملا ميظنتلاو

اــبــبسم ضرــغــلا اذــهــل لسرملا رــيرـــقـــتـــلا نوـــكـــي نأ بجـــي
.هتيعضول لماعتملا ةيوستل ةتبثملا قئاثولاب قحليو

تاءاعدتسالا ىلع درلا مدعل عنملا ءارجإ عفر متي:١١ ةداملا
نييــنــعملا نيلــماــعـــتملا روضح دـــعـــب كراـــمجلا ةرادإل ةررـــكـــتملا

فرـــــط نــــم ةـــبولطملا قــــئاثولا ميدــــقت وأ تاـــمولعملا لاــــمكتسال
.كرامجلا حلاصم

عنملا عفر ررقم ذيفنتو غيلبتو دادعإ عضخي:٢١ ةداملا
.عنملا ءارجإ ىلع ةيراسلا طورشلا سفنل

ررقمو عنملا ءارجإ بلط دادعإ متي نأ بجي:٣١ ةداملا
2و1جذامنلل اقبط عفرلا ررقمو عنملا عفر بلط اذكو عنملا

.رارقلا اذهب ةقحلملا٤و3و

ةــــــــيمسرلا ةدــــــيرــــــــجلا يف رارـــــــقلا اذــــــــه رـــــــشني:٤١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ةنس ويام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش31 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

نامحرلا دبع نب نميأ
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لوألا قحلملا

ةـيبـعـشلا ةــيـطارـقمـيدـلا ةــيرـئازـجلا ةـيروـهمـجلا

كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ ةرشابم بلط

تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش31 يف خرؤملا رارقلا نم6 ةداملا ماكحأل اقبط(
)هعفر تايفيك اذكو كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا قيبطت

....................... ـب .................... يف ........................... : مقرلا

ةيكرمجلا تاقيقحتلا ريدم ديسلا

.كرامجلل ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ ةرشابم بلط:عوضوملا

نم عنملا ءارجإ ةرشابم بلط مكل مدقأ نأ ينفرشي ،هنم7 ةداملا اميس ال ،هالعأ روكذملا رارقلا ماكحأل اقبط
................................. : ةكرشلا رقم...................................: لماعتملا دض ،كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا

،)ىرخأ تامولعم ةفاضإ( ......................... : يئابجلا فيرعتلا مقر

.)ليصافت( هالعأ روكذملا رارقلا نم3 ةداملا يف ةروكذملا لاعفألا وأ لعفلا بكترا يذلا

لهؤملا لوؤسملا متخو ءاضمإ

: ةقفرملا قئاثولا

،ريرقت–

،يمويلا تامولعملا فشك–

،رضحم–

.ىرخأ قئاثو–

ةيـــــلاـــــــــــــــملا ةرازو

كراـــــمــجلل ةماــــــعلا ةــــــيريدملا
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٢ قحلملا

ةـيبـعـشلا ةــيـطارـقمـيدـلا ةــيرـئازـجلا ةـيروـهمـجلا

ةيـــــلاـــــــــــــــملا ةرازو

كراـــــمــجلل ةماــــــعلا ةــــــيريدملا

قيبطت تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش31 يف خرؤملا رارقلا نم6 ةداملا ماكحأل اقبط(
)هعفر تايفيك اذكو كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا

كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ ةرشابم نمضتي ................. يفخّرؤم ......... مقر ررقم

،كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب ةيكرمجلا تاقيقحتلا ريدم ّنإ

ددحي يذلا31٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر٥2 يف خّرؤملا٤8-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب–
تاميظنتلاو تاعيرشتلل ةريطخلا تافلاخملا يبكترمو شغلا لامعأ يبكترمل ةينطولا ةيقاطبلا رييستو ميظنت تايفيك
،ةكرشلا باسحل ينوناقلا عاديإلاب مايقلا مدع اذكو ةيلاملاو ةيكنبلاو ةيكرمجلاو ةيراجتلاو ةيئابجلا

،81٠2 ةــنس رــياربف31 قـــفاوملا93٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج62 يف خّرؤـــملا36-81 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
،كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلل نيلماعتملا مادختساب قلعتملاو

نم عنملا قيبطت تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش31 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
،هعفر تايفيك اذكو كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا

،كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ ةرشابمب قلعتملا ................... مقر بلطلا ىضتقمبو–

: يتأي ام ررقي

........................... : لماعتملا دض كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ ةرشابم متت: ىلوألا ةداملا
.......................................... : رقملا ...................................... : يئابجلا فيرعتلا مقر

ةبسنلاب ،هالعأ روكذملا رارقلا نم8 ةداملا يف ةروكذملا تايلمعلا فيقوت ،اصوصخ ،ررقملا اذه نع مجني:٢ ةداملا
.ينعملا لماعتملل

.ينعملا لماعتملل ررقملا اذه غلبي:٣ ةداملا

رارقلل اقبط ،ةساردلا لجأ نم عنملا ءارجإ ةرشابم بلط يذلا لوؤسملا ىدل نعط ميدقت ينعملا لماعتملل قحي:٤ ةداملا
.هالعأ وكذملا

.هعيقوت خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا زيح ررقملا اذه لخدي:٥ ةداملا

ةيكرمجلا تاقيقحتلا ريدم
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٣ قحلملا

ةـيبـعـشلا ةــيـطارـقمـيدـلا ةــيرـئازـجلا ةـيروـهمـجلا

قيبطت تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش31يف خرؤملا رارقلا نم6 ةداملا ماكحأل اقبط(
)هعفر تايفيك اذكو كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ

........................................... يف.........................ـب ........................... : مقرلا

ةيكرمجلا تاقيقحتلا ريدم ديسلا

.كرامجلل ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ ةرشابم بلط:عوضوملا

.كرامجلل ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ عفر بلط:عجرملا

ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ عفر بلط مكل مدقأ نأ ينفرشي ،هنم31 ةداملا اميس ال ،هالعأ روكذملا رارقلا ماكحأل اقبط
........................................... : رقملا ................................................ : لماعتملا دض هذاختا مت يذلا كرامجلا ةرادإل يتامولعملا

اذه مايق دعب كلذو .عجرملا يف هيلإ راشملا بلطلل اقبط ،)ىرخأ تامولعم ةفاضإ( ................................ : يئابجلا فيرعتلا مقر
.)ليصافت( امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هتيعضو ةيوستب لماعتملا

لهؤملا لوؤسملا متخو ءاضمإ

: ةقفرملا قئاثولا

،ريرقت–

،يئاضق رارق–

،ةحلاصم رّرقم–

،لوفكم مازتلا باتتكا–

.ىرخأ قئاثو–

ةيـــــلاـــــــــــــــملا ةرازو

كراـــــمــجلل ةماــــــعلا ةــــــيريدملا
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٤ قحلملا

ةـيبـعـشلا ةــيـطارـقمـيدـلا ةــيرـئازـجلا ةـيروـهمـجلا

ةيـــــلاـــــــــــــــملا ةرازو

كراـــــمــجلل ةماــــــعلا ةــــــيريدملا

قيبطت تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش31يف خرؤملا رارقلا نم6 ةداملا ماكحأل اقبط(
)هعفر تايفيك اذكو كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ

كرامجلل ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ عفر نمضتي .................... يفخّرؤم ............ مقر ررقم

،كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب ةيكرمجلا تاقيقحتلا ريدم ّنإ

ددحي يذلا31٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر٥2 يف خّرؤملا٤8-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب–
تاميظنتلاو تاعيرشتلل ةريطخلا تافلاخملا يبكترمو شغلا لامعأ يبكترمل ةينطولا ةيقاطبلا رييستو ميظنت تايفيك
،ةكرشلا باسحل ينوناقلا عاديإلاب مايقلا مدع اذكو ةيلاملاو ةيكنبلاو ةيكرمجلاو ةيراجتلاو ةيئابجلا

قلعتملاو81٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا93٤1 ماع ىلوألا ىدامج62 يف خّرؤملا36-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلل نيلماعتملا مادختساب

نم عنملا قيبطت تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش31 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
،هعفر تايفيك اذكو كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا

،كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ عفرب قلعتملا ................... مقر بلطلا ىضتقمبو–

: يتأي ام ررقي

................................. : لماعتملا دض كرامجلا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ عفري: ىلوألا ةداملا
............................................................................... : رقملا ..................................................................... : يئابجلا فيرعتلا مقر

ماظنلا مادختسا نم عنملا ءارجإ ةرشابم نمضتملاو ....................... يف خّرؤملا ..................... مقر ررقملا ىغلي:٢ ةداملا
.ينعملا لماعتملا دض كرامجلا ةرادإل يتامولعملا

.ينعملا لماعتملل ررقملا اذه غلبي:٣ ةداملا

.هعيقوت خيرات نم ءادتبا ذيفنتلا زيح ررقملا اذه لخدي:٤ ةداملا

ةيكرمجلا تاقيقحتلا ريدم
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71 يف خرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك

،هنم31 ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
11 يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نـــــمضتملاو8٠٠2 ةــــنس رــــياني91 قــــفاوملا92٤1 ماــــع مرـــحم
كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خرؤملا692-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا92٤1 ماع ناضمر٠2
ةبخنلاو بهاوملا ريضحتو عمجتل زكارم ثادحإ طورش ددحي
،اهلمعو اهميظنتو ةيضايرلا

12 يف خرؤملا7٠-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــــــمضتملاو٠1٠2 ةـــــنس رـــــياني7 قـــــفاوملا13٤1 ماـــــع مرــــــحم
كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا

٥ يف خرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــحي يذــلا٤1٠2 ةــنس وـــيلوي3 قـــفاوملا٥3٤1 ماـــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
12 يف خرؤملا٤8-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماع لوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

عيبر٥1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا٠3٤1 ماع يناثلا
عمجتل ةيوهجلا زكارملاو ينطولا زكرملل يلخادلا ميظنتلا

،ةيضايرلا ةبخنلاو بهاوملا ريضحتو
: يتأي ام نوررقي
موــــسرملا نــــم31 ةداــــملا ماــــكحأل اـــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا

82٤1 ماــــــــع ناـــــــضمر71 يف خرؤــــــملا7٠3-7٠ مــــــقر يــــسائرــــــلا
اذه فدهي ،هالعأ روـــكذملاو7٠٠2 ةــنس رـــبمتبس92 قــــفاوملا
ةيوهجلا زكارملاو ينطولا زكرملا فينصت ديدحت ىلإ رارقلا
طورـــــشو ةـــيضايرلا ةـــبخنلاو بـــهاوملا رــــيضحتو عـــمجتل
.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

عمجتل ةيوهجلا زكارملاو ينطولا زكرملا فنصي :٢ ةداملا
."3" مسقلا ،"ب" فنصلا يف ةيضايرلا بهاوملا ريضحتو

ةعباتلا ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت :٣ ةداملا
بهاوملا ريضحتو عمجتل ةيوهجلا زكارملاو ينطولا زكرملل
اـــــقبط بــــصانملا هذــــهب قاــــــحتلالا طورــــشو ةـــــيضايرلا ةـــــبخنلاو
: يتآلا لودجلل

وــــينوي٨ قــــفاوملا٢٤٤١ ماـــــع لاوــــش٧٢ يفخّرؤـــــم رارــــــق
ريدملا ىلإ ءاــــضمإلا ضيوــــفــت نمـــضـــتي،١٢٠٢ ةنـــــس

.ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ماعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ
بجر9يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرـملا ىضتقمب –

نييعت نمضتملاو12٠2 ةنسرياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ

يـف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىضـتـقــمبو–
يذــلا5991 ةـنـس رــيارـبـف51 قــفاوملا5141 ماــع ناضــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

81 يف خّرؤملا463-70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7002 ةـنـس رــبـمـفوـن82 قــفاوــملا8241 ماـــع ةدـــعــقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا40-02 مـــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتــقـمبو–
0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج51
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري يذلا

يــف خّرؤــملا يـساــئرــلا موــــسرــــملا ىلــع عالـــطالا دــــــــعــــبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر31
ةيداصتقالا تاقالعلل اماع اريدم ،ةوارهوب يلع دّيسلا نييعت
،ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو

: يتأي ام رّرقي
رـــيدملا ،ةوارـــهوب يلـــع ّديـــــسلا ىلإ ضّوــــــفي : ىلوألا ةداملا

يف ءاضمإلا ،ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ماعلا
قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح
ةــــــــينازيم رــــــييست اذــــــكو ،تارارــــــقلا كلذ يف اـــــــمب ،تاررـــــقملاو
.6٠-2٤و2٠-2٤ نيبابلا يف ةلجسملا ةكرتشملا ءابعألا

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

وــــينوي8 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع لاوـــش72 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

٢٤٤١ ماــــع ناـــــضمر٠٢ يفخّرؤــــــم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
زكرملا فــينصت ددــحي ،١٢٠٢ ةــــنس وــــيام٢ قـــــفاوملا
رـــــــــيضحــتو عــــمجتل ةـــــيوهجلا زــــكارملاو يـــنطولا
قاـحـتـلالا طورشو ةـيضاـيرـلا ةـبــخــنــلاو بهاوملا
.اهل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو
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تاسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

زكرملا
ينطولا
زكارملاو
ةيوهجلا

عمجتل
ريضحتو
بهاوملا

ةبخنلاو
ةيضايرلا

ريدم
زكرملا
ينطولا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

22٤م3ب

ةقيرط
نييعتلا

موسرم

بصانملاب قاحتلالا طورش

ريدم
زكرملا
يوهجلا

نم رارق12٥1-م3ب
ريزولا

ىلع ،ةضايرلا يف يسيئر راشتسم -
نـــم )2( نيتــنس تبــثـــي ،مسرـــم ،لـــقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

،مسرم ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
نم )2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

تـــــــبثي ،مـــسرــــــم ،يـــــــــسيئر دـــــــــــصتقم -
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس
)3( ثالث تبثي ،ةضايرلا راشتسم -
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
وأ ،فرصتـــم وأ ،لـــلـــحــــم فرصتــــم -
تاونس )3( ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا نم

نم تاونس )3( ثالث تبثي ،دصتقم -
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا

سيئر
ةرئاد

لابقتسالا
ةجمربلاو
عاجرتساو

ةوقلا
طيشنتلاو

زكرملاب
ينطولا

نم رارق12٥1-م3ب
ريزولا

ىلع ،ةضايرلا يف يسيئر راشتسم -
نـــم )2( نيتــنس تبــثـــي ،مسرـــم ،لـــقألا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

)3( ثالث تبثي ،ةضايرلا راشتسم -
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

سيئر
ةرئاد
ةرادإلا
لئاسولاو
زكرملاب
ينطولا

نم رارق12٥1-م3ب
ريزولا

،مسرم ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
نم )2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

تــــــــــبثي ،مــــــــــــسرــــم ،يـــــــــــــسيئر دــــــــصتقم -
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم )2( نيتنس
وأ ،فرصتـــم وأ ،لـــلـــحــــم فرصتــــم -
تاونس )3( ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا نم

نم تاونس )3( ثالث تبثي ،دصتقم -
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا

سيئر -
ةحلصم

لابقتسالا
ءاويإلاو
ماعطإلاو
سيئر -

ةحلصم
ةينازيملا
ةبساحملاو

زكرملاب
ينطولا

نم ررقم219-م3ب
ريدم

زكرملا
ينطولا

،مسرم ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
 ،ةلداعم ةبتر وأ

 ،مسرم ،يسيئر دصتقم -
وأ ،فرصتـــم وأ ،لـــلـــحــــم فرصتــــم -
نـــم )2( نيتـنس تبـثـي ،ةــلداــعــم ةــبــتر
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا

ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي ،دصتقم -
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا

فينصتلا
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تاسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

زكرملا
ينطولا
زكارملاو
ةيوهجلا

عمجتل
ريضحتو
بهاوملا

ةبخنلاو
ةيضايرلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

بصانملاب قاحتلالا طورش

نم ررقم
ريدم

زكرملا
ينطولا

ىلع ،ةضايرلا يف يسيئر راشتسم -
،مسرم ،لقألا

نيتــنس تبــثـــي ،ةضاـــيرـــلا راشتسم -
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا نم )2(

ةـيــندــبــلا ةــطشنألل يسيــئر يبرــم -
نـــــــم تاوـــــــنس )٥( تــــــــــبثي ،ةـــــــيضايرـــــلاو
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

نم ررقم
ريدم

زكرملا
ينطولا

،مسرم ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
،ةلداعم ةبتر وأ

وأ ،فرصتـــم وأ ،لـــلـــحــــم فرصتــــم -
نـــــــم )2( نيــــــتنس تــــــبثي ،ةــــــلداعم ةـــــبتر
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا

نم ررقم
ريدم

زكرملا
ينطولا

،مسرم ،لقألا ىلع ،يسيئر فرصتم -
،ةلداعم ةبتر وأ

 ،مسرم ،يسيئر دصتقم -
وأ ،فرصتـــم وأ ،لـــلـــحــــم فرصتــــم -
نـــــم )2( نيـــــتنس تــــــبثي ،ةـــــــلداــعم ةــــبتر
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا

ةمدخلا نم  )2( نيتنس تبثي ،دصتقم -
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا

سيئر
ةحلصم

ةجمربلا
عاجرتساو

ةوقلا
طيشنتلاو

زكرملاب
ينطولا

219-م3ب

سيئر
ةحلصم
رييست

نيمدختسملا
زكرملاب
ينطولا

219-م3ب

نم ررقم
ريدم

زكرملا
ينطولا

رــــبــــخملا يف يسيـــــئر سدـــــنـــــهـــــم -
 ،مسرم ،لقألا ىلع ،ةنايصلاو

،لــــــقألا ىلع ،يسيــــــئر فرصتــــــم -
،ةلداعم ةبتر وأ ،مسرم

،مسرم ،يسيئر دصتقم -
،ةنايصلاو ربخملا يف ةلود سدنهم -
ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي
،ةفصلا هذهب

وأ ،فرصتم وأ ،للحم فرصتم -
نم )2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا

نـــــم )2( نيـــــتـــنس تـــــــــــبثي دـــــــــصتقم -
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

سيئر
ةحلصم
لئاسولا

ةماعلا
ةنايصلاو
زكرملاب
ينطولا

219-م3ب

سيئر
ةحلصم

لابقتسالا
ءاويإلاو
ماعطإلاو
زكرملاب
يوهجلا

219-م3ب

سيئر
ةحلصم

ةجمربلا
عاجرتساو

ةوقلا
طيشنتلاو

زكرملاب
يوهجلا

نم ررقم219-م3ب
ريدم

زكرملا
ينطولا

ىلع ،ةضايرلا يف يـسيئر راــشتسم -
،مسرم ،لقألا

نيتنس تبثي ،ةضايرلا راشتسم -
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا نم )2(

ةـيــندــبــلا ةــطشنألل يسيــئر يبرــم -
نـــــم تاوـــــــنس )٥( تـــــــبثي ،ةــــــيضــايرــــلاو
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

فينصتلا
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تاسسؤملا
ةيمومعلا

بصانملا
ايلعلا

زكرملا
ينطولا
زكارملاو
ةيوهجلا

عمجتل
ريضحتو
بهاوملا

ةبخنلاو
ةيضايرلا

ىوتسملامسقلافنصلا
يمّلسلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ةقيرط
نييعتلا

بصانملاب قاحتلالا طورش

نم ررقم
ريدم

زكرملا
ينطولا

رــــــــبــخملا يف يــــــســيئر سدــــــنهم -
،مسرم ،لقألا ىلع ،ةنايصلاو

،لـــــــــقألا ىلـــــع ،يـــــسيئر فرــــصتم -
،ةلداعم ةبتر وأ ،مسرم

،مسرم ،يسيئر دصتقم -
،ةنايصلاو ربخملا يف ةلود سدنهم -
ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس تبثي
،ةفصلا هذهب

وأ ،فرصتم وأ ،للحم فرصتم -
نم )2( نيـتنس تـــــبثي ،ةـــــلداعم ةــــبتر
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا

نـــــم )2( نيـــــتنس تـــــبثي دــــصتقم -
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

سيئر
ةحلصم
ةيلاملا
لئاسولاو

ةماعلا
ةنايصلاو
زكرملاب
يوهجلا

219-م3ب

نم ررقم
ريدم

زكرملا
ينطولا

ىلع ،ةضايرلا يف يسيئر راشتسم -
،مسرم ،لقألا

نيتنس تبثي ،ةضايرلا راشتسم -
،ةفصلا هذهب ،ةيلعفلا ةمدخلا نم )2(

ةيندبلا ةطشنألل يسيئر يبرم -
نـــم تاوـــنس )٥( تبـثـي ،ةـيضاـيرــلاو
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

سيئر
ةدحولا
زكرملاب
ينطولا

زكرملاو
يوهجلا

219-م3ب

فينصتلا

ةضايرلاو بابشلا ريزو
يدلاخ يلع ديس

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

نوــــــلغشي نـــــيذلا نوــــــفظوملا يــــــمتني نأ بـــــــجي:٤ ةداملا
لكايهلا تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوكت بتر ىلإ ايلع بصانم
.ةينعملا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٥ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويام2 قــــفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٠2 يف رئازــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ٥ يفخّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارـــــق

بـصانم دادــعت ددــحي ،١٢٠٢ ةــنس وــينوي٦١ قـــفاوملا
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا

ناونعب تامدخلا وأ ةنايـصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.تاطشنملا يطاعت فشكل ينطولا ربخملا

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةـــيـلاــملا ريزوو
،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

71 يف خّرؤملا8٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مــــهرييستب ةــــقلعتملا دــــعاوقلاو مــــهبتاورل ةـلـــكشملا رــــصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نّمــضتملاو12٠2 ةــنس رــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماــع ناـــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥ يف خّرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـــحي يذــلا٤1٠2 ةــنس وـــيلوي3 قـــفاوملا٥3٤1 ماــــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

12 يف خّرؤملا٤8-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

6 يف خّرؤملا6٤3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـــــنس رـــــبمفون22 قـــــفاوملا2٤٤1 ماــــع يـــناثلا عــــيبر
يطاــعت فــشكل يـــنطولا رــــبخملا مــــيظنت ةداـــــعإ نــــــمضتملاو
،هتحفاكمو تاطشنملا
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صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت رارقلا
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
اـــقبط ،تاــطشنملا يــطاعت فـــشكل يـــنطولا رــــبخملا ناوــــنعب
: هاندأ لودجلل

: يتأي ام نورّرـــــــــــقي

موـــــسرملا نـــــم8 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
82٤1 ماـــــــع ناـــــضمر71 يف خّرؤـــــــملا8٠3-7٠ مــــقر يــــسائرــــلا
اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

 لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

 يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

 عومجملا

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

دادعتلا
)٢+١(

ددحم ريغ دقع
)١(ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

ةدملا ددحم دقع
)٢(

200

200

219

240

288

348

1

1

2

3

5

7

6

٤

1

1

1

1

٤١

6

٤

1

1

1

1

٤١

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةضايرلاوبابشلاريزو

يدلاخيلعديس

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةّداملا

.12٠2 ةنس وينوي61 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٥يف رئازجلاب رّرح
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 تالصاوملاوديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

ليربأ لوأ قفاوملا2441 ماعنابعش٨١ يف خّرؤم رارق
ماع بـــجر٤٢ يف خّرؤــــملا رارــــقلا لدــــعي ،١٢٠٢ ةــــنس
ددــــحي يذــــلا٠٢٠٢ ةــــنس سراـــــم٩١ قفاوـــــــملا١٤٤١
تابذبذلا مزح حنم ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا
.تابذبذلل ةينطولا ةلاكولل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوأ قفاوملا2441 ماعنابعش81 يف خّرؤم رارق بجومب
1٤٤1 ماع بجر٤2 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنسليربأ
ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام91 قفاوملا

،تابذبذلل ةينطولا ةلاكولل تابذبذلا مزح حنم ةنجل ءاضعأل
: يتأي امك

،تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا لوؤسم ،ينوتيق ميكحلا دبع–“
،اسيئر

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

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،زاوف يسوم–
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

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

،اوضع ،لقنلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،يحلاص ملاس–

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وـــيام٥ قـــــفاوملا2441 ماــــــعناــــضمر٣٢ يف خّرؤـــــم رارــــق
لوألا عيبر٩٢ يفخّرؤملا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس
يذــــــــلا٠٢٠٢ ةــــــنس رـــــبمفون٥١ قــــــفاوملا٢٤٤١ ماـــــــع
ةرادإ سلـــجــــم ءاضعأل ةــــيــــمسالا ةــــمــــئاــــقــــلا ددــــحــــي
ةيجولونكـتـلا رـئاـظحلا ةـيـقرـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا

.اهريوطتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥ قفاوملا2441 ماعناضمر32 يف خّرؤم رارق بجومب
ماعلوألا عيبر92 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،12٠2 ةنس ويام
ةــمئاقلا ددـــحي يذـــــلا٠2٠2 ةـــــنس رــــبمفون٥1 قـــــفاوملا2٤٤1
ةيقرتل ةــينطولا ةــــلاكولا ةرادإ ســــلجم ءاــــضعأل ةـــــيمسالا
: يتأي امك ،اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا

)ىتح رييغت نودب(.........................................................“

فلكملا ريزولا لثمم ،نايفس ماشه يشتاولص ديسلا–
،اوضع ،يملعلا ثحبلاب

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

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

،ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ناسح رارد ديسلا–
،اوضع

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

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

٢٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يتلا تايالولا ددحي ،١٢٠٢ ةنس وينوي١٢ قفاوملا
ةــــعارزلا ةــيــمــنــت ناوـــيد لــــخدـــت لاـــجـــم يف لـــخدـــت
.ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

––––––––––

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

 ،ةيـلاــملا رـيزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،مّمتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ىدامج لّوأ يف خّرؤملا٥2-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠991 ةنس ربمفون81 قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا
،هنم81 ةداملا اميس ال ،ممـــــتملاو لدــــعملا ،يراقعلا هيجوتلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

9 يف خّرؤــــملا87-12 مــقر يسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
نّمـــضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خّرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
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ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا

ينادمح ديمحلا دبع

ةيئاملا دراوملا ريزو

يبوهيم لامك ىفطصم

،تسغنمات ةيالو–

،ةلقرو ةيالو–

،يزيليإ ةيالو–

،فودنت ةيالو–

،يداولا ةيالو–

،ةيادرغ ةيالو–

،نوميميت ةيالو–

،راتخم يجاب جرب ةيالو–

،لالج دالوأ ةيالو–

،سابع ينب ةيالو–

،حلاص نإ ةيالو–

،مازق نإ ةيالو–

،ترقوت ةيالو–

،تناج ةيالو–

،ريغملا ةيالو–

.ةعينملا ةيالو–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي12 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٠1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

12 يف خّرؤملا88-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ممتملاو لدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي

٤1 يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا81٠2 ةـــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماــــــع يناثلا عــــيبر
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

يف خّرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

٤ يف خّرؤملا٥62-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نــمضتملاو٠2٠2 ةـنس رــبمتبس22 قــفاوملا2٤٤1 ماــع رــــفص

،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد ءاشنإ
،هنم2 ةداملا اميس ال

: يتأي ام نورّرـــــــــــقي

موــــــسرملا نــــم2 ةّداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤ يف خّرؤملا٥62-٠2 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس22
ةيمنت ناويد لخدت لاجم يف لخدت يتلا تايالولا ديدحت

.ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا

لــــخدت لاـــجم يف لـــخدت يـــتلا تاـــيالولا لــــثمتت:٢ ةّداملا
يتلا ،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد

اـــقـــبـــط ،راـــطــــمألا طـــقاـــست ةـــبـــســـن ىلع ءاـــنــــب اــــهدــــيدــــحت مت
يف خّرؤـــــــملا٥2-٠9 مــــقر نوــــناــــــقلا نم81 ةداــــــملا ماـــــكــــــــــــحأل
ةنس ربمفون81 قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا ىداــــــــــمـــج لّوأ
: يف ،هالعأ روكذملاو٠991

،راردأ ةيالو–

،طاوغألا ةيالو–

،ةركسب ةيالو–

،راشب ةيالو–


