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ةّيميظنت ميسارم

ىلإ داــــــــمتعا ليوحـت نمضتـي ،١2٠2 ةنس ويلوي لّوأقــفاوـملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤم٦٧2-١2 مقر يسائر موسرم
............................................................................................................................ةيجراخلا نوؤـشلا ةرازو رــييست ةـــينازــــــيم

لــــيوحتو نيباـــب ثادــحإ نــــمضتـي ،١2٠2 ةنس ويلوي لّوأقفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــعقلا يذ٠2 يف خّرؤــــم٧٧2-١2 مــقر يـــسائر موـــسرم
.................................................................................................................ةيئاملا دراوملا ةرازو رـــــييست ةــــينازيم ىلإ داــــمتعا

8٥٣–٤8 مقر موسرملا ممتيو لدعي ،١2٠2 ةنس ويلوي٤ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف خّرؤم8٧2-١2 مقر يسائر موسرم
....ةيركسعلا يحاونلل يميلقإلا ميظنتلا ةداعإ نمضتملاو٤8٩١ ةنس ربمفون82 قفاوملا٥٠٤١ ماع لوألا عيبر٥ يف خرؤملا

يف ،لــفكتلاو باستنالا طورــــش ددـــحي ،١2٠2 ةنس ويلوي٤ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2  يف خّرؤم٩٧2-١2 مقر يسائرموسرم
زجعلا شاعم باحصأ ،نيهيبشلا نييندملا نيـمدختسملاو نيـيرــكسعلا نيـمدختسملل ةــبسنلاب ،يعاــمتجالا ناــمضلا لاــجم
..................................................مهب ةقلعتملا يعامتجالا نامضلا تاـكارتشا عــفد تاــيفيك اذــكو ،مــهقوقح يوذو طقف يركسعلا

تايفيكو يليمكتلا شاعملا غلبم ددـــحي،١2٠2 ةنس ويلوي٤ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يفخّرؤم٠82-١2 مقر يسائرموسرم
................طقف يركسعلا زجعلا شاعم باحصأ ،نيــــهيبشلا نيـــيندملا نيــــمدختسملاو نيــــيرــكسعلا نيمدختسملل هصيصخت

ماـــظـــن رـــيـــبادـــــت ديدمت نمضتي ،١2٠2 ةنس ويلوي١١ قفاوملا2٤٤١ماع ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤم٣82-١2 مقر يذيفنتموسرم
.....................................................................................هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريــف ءاـــبو راشـــتـــنا نم ةــــياـــقولا

ةّيدرف ميسارم

طيسول يلحم بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةملاق ةيالو يف ةيروهمجلا

...لوألا ريزولا ناويد ســــيئر ماــهـــم ءاهـــــنإ نمـــضـــتي ،١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2 يف خرؤم يسائر موسرم

.............نيتيالو نمأ يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم

.........لدعلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم

.....................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم

ةماعلا ةيريدملاب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................كرامجلل

يف شيتفتلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا

ةسسؤملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا

ةيمسرلا تاماقإلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةيروهمجلا ةسائرب لقنلاو

..ةينطولا تاظوفحـملا زكرم ريدم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم

دهعملاب ثحبلاو تاساردلا ريدم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا

.........لوألا ريزولا ناويد ســــيئر نييعت نمـــضـــتي ،١2٠2 ةنـــــس وـــيلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2 يف خرؤم يسائر موسرم

.............ةلودلا سلجمل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم

يملعلا ثحبلا زكرم ريدم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................ةيبرعلا ةغللا ريوطتل ينقتلاو

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ةينالديصلا داوملل
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يداصتقالا ينطولا سلجملاب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو

ةـــيالو يف ةلودلا كالــــمأ رــــيدم ماــــهم ءاهنإ نمـــــضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قفاوــــــملا2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤــــم يذيــــفــــــنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................وزو يزيت

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

..........١ فيطس ةعماج ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

...نيتعماجب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نانمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش82 يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم

يف تاباغلل نيظفاحم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................................................................نيتيالو

ةعانصلا ةرازوب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................اقباس– مجانملاو

ةيئاملا دراوملل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش82 يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم
.....................................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................اقباس– ةيوارحصلا ةئيبلاب فلكملا ،ةئيبلا ةريزو ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب

ةئيبلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو

.............نيتيالو يف ةئيبلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

.............لوألا ريزولا حلاصمب نيريدم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

تاقاطلاويوقاطلا لاقتنالا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةددجتملا

ريوـــطتو يـــتاذلا كالهـــتسالا رـــيدم نيـــيعت نمــــضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.................................................ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ةيئابرهكلا ةكبشلا جراخ ةددجتملا تاقاطلا

........قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم

.............دهاجملل ينطولا فحتملا ريدم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم

.............دهاجملل ةيوهج فحاتمل نيريدم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم

........تايالولا ضعب يف ةيبرتلل نيريدم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

.....................................ةريوبلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

.....................................وزو يزيت ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

.....................................١ فيطس ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

.....................................ةدكيكس ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

.....................................ةملاق ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

...ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

.....................................١ نارهو ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

.....................................سادرموب ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

.........................سارهأ قوس ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

.جيريرعوب جرب ةعماجل ةماعلا ةنيمألا نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

..........ةديعس ةعماجب ايجولونكتلا ةيلك ةديمع نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم

45  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه244١ ماع ةجحلا وذ لّوأ
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ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلك ةديمع نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةنايلـم سيـمـخ

.....................................ترايت ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم

.............نيتعماجب نيريدم باون نييعت نانمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا١٤٤2 ماع لاّوش82 يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم

تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلا ريدم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب

ضعب يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................تايالولا

ضعب يف تاباغلل نيظفاحم نييعت نمضتت ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف ةخرؤم ةيذيفنت ميسارم
.....................................................................................................................................................................................تايالولا

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةـيــئاملا دراوملا

يف ةيئاملا دراوملل نيريدم نييعت نانمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش82 يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم
.........................................................................................................................................................................تاـيالوـلا ضعـب

..ةئيبلا ةرازوب لاصتالاو نواعتلا ريدم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................ةئيبلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،١2٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
......بتاكمو حلاصم يف ةيالولل ةماعلا ةنامألا ميظنت ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩ يف

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتيو لّدعي ،١2٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ةيريدمل يلخادلا ميظنتلا ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥١ يف

.............................................................................................................بتاكمو حلاصم يف ،ةيالولاب ةيلحملا ةرادإلا ةيريدمو

...........ةيالو لكل ناويدلاب نيقحلملا ددع ددحي ،١2٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق

ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفملا ددع ددحي ،١2٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.................................................................................................................................................................................................................ةيالولل

ينطولا زكرـــــملا ةرادإ ســـلجم ءاضـــعأ نيـــيعت نمـــــضتي ،١2٠2 ةنس ويــــنوي١2 قـــــفاوــــملا2٤٤١ ماع ةدـــــــعقلا يذ٠١ يف خّرؤم رارق
.........................................................................................................................ةيمنتلاو ناكسلاب ةصاخلا ليلاحتلاو تاساردلل

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةظفحملا ليوحـت تايفـيكو طورش ددحي ،١2٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا2٤٤١ ماـــع ناـضــمر٣2 يـف خرؤـــم كرــتـشــم يرازو رارـــق
يضارألاـب ةـيـعاـنصلا ةـعارزـلا ةـيـمـنـت ناوـيد ىلإ ،ةـيـفارـغجلا اـهـتاـيــثادــحإ اذــكو اــهدودــحو تاــطــيحملا تاــحاسمو ةــيراــقــعــلا
.......................................................................................................................................................................................................ةيوارحصلا

يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد حنم تاءارجإ دّدحي ،1202 ةنس سرام12قفاوملا2441 ماع نابعش7 يف خّرؤم رارق
.............................................................زايتمالا راـــــــطإ يف حالــــصتسالل ،ةـــــلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا ةيوارحصلا
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45  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه244١ ماع ةجحلا وذ لّوأ
5م١202 ةنس ويلوي١١

ةـّيميظنت ميسارم
ماع ةدعقلا يذ02 يفخّرؤم٦٧2-١2 مقر يسائر موسرم

نــــــــــمضتـي ،١202 ةــــــنــــــس وـــــــيلوي لّوأقــــفاوـــملا244١
ةرازو رــــــــــــييست ةــــــــينازــــــــيم ىلإ داــــــــمتعا لــــــــــيوــحــت
.ةيجراخلا نوؤـــــــــــــــشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدــــلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىدامج٦١ يف خرؤمـلا٦١-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع لاوش٧2 يف خرؤمـلا٧٠-١2 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2441
  ،1202 ةنسل يليمكتلا

ةدـعقلا يذ٦ يف خرؤــملا يــسائرلا موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
عـــيزوت نــمضتملاو١2٠2 ةــنس وــينوي٧١ قــفاوملا2٤٤١ ماــع

نــم ةــكرتشملا فـــيلاكتلا ةــينازيمل ةـــصصخملا تاداــــمتعالا
ةـنسل يليـمـكـتـلا ةـيـلاملا نوـناـق بجومب رـيـيستــلا ةــيــنازــيــم
١2٠2،

8١ يف خرؤملا2٠-١2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــــــــنس يــــــفناج2 قــــــفاوـــملا2٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــمج
نوؤشلا رـــيزول ةـــصصخملا تاداـــمتعالا عــــيزوت نــــمضتملاو
ةـــيلاملا نوـــناق بــــجومب رــــييستلا ةـــينازيم نــــم ةــــيجراخلا
،١2٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا١2٠2 ةنـــس ةـــينازــــيم نـــم ىغـــــلي : ىلوألا ةّداملا

يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠2.٦١( راـنيد فلأ اـتئامو اـنويلم رــشع ةــتس
تاقفن”١٩-٧٣ مـــــقر باـــبلا يفو ةــــكرتشملا فـــيلاكتلا ةـــينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردــــق داــــمتعا١2٠2 ةـــنــس ةـــينازــــيمل صصـــــــخي:2 ةّداملا
دّيقي )جد٠٠٠.٠٠2.٦١( رانيد فلأ اتئامو انويلم رشع ةتس
نيـــبابلا يفو ةــيجراخلا نوؤـــشلا ةرازو رــــييست ةـــينازيم يف

.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نينّيبملا
،ةـــيجراخلا نوؤــــــشلا رــــــيزوو ةــيلاملا رـــــــيزو فــــــلكي :٣ ةّداملا

يف رــــــــشنــي يذــــــــــلا موــــــسرـــــملا اذـــــــه ذــــــــيفنتب ،هــــــصخي اــــــميف لـــــــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

لّوأ قــــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــــعقلا يذ٠2 يف رـــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

10 - 37

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخم تاقفن

تاـــــباختنالا مــــيظنتو رـــيضحتب ةـــقلعتملا تاــــقفنلا - ةــــيزـــكرـــــملاةرادإلا
.........................................................................١2٠2 ةنسل ةيعيرشتلا

.......................عباسلا مسقلا عومجم
.....................ثلاثلا ناونعلا عومجم
..............لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
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)عبات(قحلملا لودجلا

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

16.200.000

16.200.000

32 - 37

يناثلا يئزجلا عرفلا
جراخلا يف ةدوجوملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عباسلا مسقلا
ةفلتخم تاقفن

تاباختنالل ةــــــلقتسملا ةـــــينطولا ةـــــطلسلا تاـــــيبودنم رــــييست تاـــــقفن
..................................)١2٠2 ةنسل ةيعيرشتلا تاباختنالا( جراخلا يف

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

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

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

ماـــع ةدـــعقلا يذ02 يفخّرؤــــم٧٧2-١2 مــقر يـــسائر موـــسرم
ثادــحإ نــــمضتـي ،١202 ةنس ويلوي لّوأقفاوملا244١
ةرازو رـــــييست ةــــينازيم ىلإ داــــمتعا لــــيوحــتو نيباـــب
.ةيئاملا دراوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٧-١٩ ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤمـلا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ىداـــمج٦١ يف خرؤــــمـلا٦١-٠2 مــــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد١٣ قـــفاوملا2٤٤١ ماـــع ىلوألا

  ،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ماــع لاوــش٧2 يف خرؤــمـلا٧٠-١2 مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق  نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤١
  ،١2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةدــــعقلا يذ٦ يف خرؤـــملا يــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
عيزوت نمضتملاو١2٠2 ةنس وــينوي٧١ قـــفاوملا2٤٤١ ماــع
نـم ةــكرتشملا فـــيلاكتلا ةـــينازيمل ةــــصصخملا تاداـــــمتعالا

ةــنسل يلــيمكتلا ةـيلاملا نوــناق بـــــجومب رـــــييستلا ةـــينازيم
١2٠2،

8١ يف خرؤملا٧2-١2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
نــــــم ةــــيئاملا دراوـــــملا رـــــيزول ةــــصصخملا تاداـــــمتعالا عـــــيزوت
،١2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

: يتأي ام مسري
ةرازو رييست ةيـــنازيــــم لودـــج يف ثدــــحي : ىلوألا ةّداملا

: يتأي امك امهاناونع ناباب١2٠2 ةنسل ةيئاملا دراوملا
دودسلل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسم'' ،٥٠-٤٤ مقر باب –

،''تاليوحتلاو
دراوملل ةينطولا ةلاكولا يف ةمهاسم'' ،8٠-٤٤ مقر باب –

.''ةيئاملا
ةعبرأ هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي :2 ةّداملا

)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٦.٤2( رانيد نويلم ةئامتسو ارايلم نورشعو
١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن”

ةعبرأ هردق دامتعا١2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:٣ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٦.٤2( رانيد نويلم ةئامتسو ارايلم نورشعو
باوـــبألا يفو ةيئاـــملا دراوـــملا ةرازو ريــــيست ةيــــنازــــيم يف ّديقي
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةّنيبملا

لـك ،ةيئاــملا دراوـــملا رــــيزوو ةــيلاــــملا ريزو فلكي :4 ةّداملا
ةدـيرجلا يف رـشنــي يذــلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هــــــصخي اــميف
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا

لّوأ قـــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس ويلوي

 نوبت ديجملا دبع
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لوألا عيبر٥ يف خرؤملا8٥٣-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
ةداعإ نمضتـــملاو٤8٩١ ةنـــس ربـــمفون82 قــــفاوــــملا٥٠٤١ ماع
،لّدعملا ،ةيركسعلا يحاونلل يميلقإلا ميظنتلا

: يتأي ام مسري
٤ داوملا ماكحأ ممتيو موـسرـــملا اذـــه لّدــــعي: ىلوألا ةّداملا

ماع لوألا عيبر٥ يف خرؤملا8٥٣-٤8 مقر  موسرملا نــم٧و٥و
ررحتو ،هالعأ روكذملاو٤8٩١ ةنس ربــــمفون82 قــــفاوملا٥٠٤١
 : يتأي امك

يــتلا ،)٣( ةـــثلاـــــثلا ةــيرـــكسعلا ةيـــحاـــنلا لمــــشت :٤ ةداملا“
،راردأو ،راشــب نـــم لك تاعاـــــطق ،راشـــبب اهـــتداـــيق رـــقم ددـــحي
لك دودح نوكت ثـيــــح ،فودنـــتو ،ساـــبع ينـــبو ،نوميــــميتو
.مسالا سفن لمحت يتلا تايالولل ةموسرملا كلت يه عاطق

يتلا ،)٤( ةعـــــبارلا ةــــيرـــكســـعلا ةيـــحاـــــنلا لمـــــشت:٥ ةداملا
،ترقوتو ،ةلقرو نم لك تاعاطق ،ةلقروب اهتدايق رقم ددحي
،ةيادرغو ،ريغملاو ،يداولاو ،طاوغألاو ،لالج دالوأو ،ةركسبو
يه عاطق لك دودح نوكت ثيح ،تناجو ،يزيليإو ،ةعينملاو
.مسالا سفن لمحت يتلا تايالولل ةموسرملا كلت

ماع ةدعقلا يذ٣2 يفخّرؤـــــم٨٧2-١2 مقر يسائر موسرم
مـــمـــتيو لدــــعي ،١202 ةـــنـــس وـــيــــلوـــي4 قــــفاوــــملا244١
ماع لوألا عيبر5 يفخرؤملا٨5٣–4٨ مقر موـــسرملا
نــمـــضتـــملاو4٨٩١ ةنــــس ربـــمــفوـــن٨2 قـــفاوـــــملا504١
.ةيركسعلا يحاونلل يميلقإلا ميظنتلا ةداعإ

–––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

١٤١و )٧و١(١٩ ناتداـملا امــــيس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ىداـــــمـــــج2 يف خرؤـــملا٩٠-٤8 مــــقر نوـــناـــقلا ىــــضتقمبو –
ميظنتلاب قلعتملاو٤8٩١ ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ماع بجر لّوأ يف خرؤملا٩٧-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
تايالولا ءامسأ ددــحي يذلا٤8٩١ ةنـــس ليرــبأ٣ قــــفاوملا٤٠٤١
،مّمتملا ،اهراقمو
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ماــــع لاوـــش٣١ يف خرؤــمـلا٦٠-٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةينطولا ةمدخلاب قلعتملاو٤١٠2 ةنس تشغ٩ قفاوملا٥٣٤١

ماع مرحم٧2 يف خرؤمـلا٠٦-٤٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –
راطإ ءاشنإ نمضــــتملاو٤٧٩١ ةنــــس رياربف٠2 قفاوملا٤٩٣١
يف نييركسعلا نيفظوملاب نيهيبشلا نييندملا نيفـظوملا نم
قبطملا يساسألا نوناقلا دعاوق ديدحتو ينطولا عافدلا ةرازو
،ممتملا ،نييركسعلاب نيمئادلا نيهيبشلا ىلع

: يتأي ام مسري

مقر رمألا نم٤2١ ةداـــملا ماـــكـــحأل اقيـــبــــطت : ىلوألا ةّداملا
ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١ ماع ةجحلا يذ٧١ يف خرؤمـلا٦٠١-٦٧

روكذملا ،ةـــيرـــكســـعلا تاــــشاـــعملا نوناق نمضتملاو٦٧٩١ ةنس
باــــستنالا طورــش ديدـــحت ىلإ موـــسرـــملا اذـــــه فدـــــهي ،هالــعأ

نيمدختسملل ةبسنلاب ،يعامــتـــجالا نامضلا لاجم يف ،لفكتلاو
باــــحـــصأ ،نيهيــــبشلا نيـــيندـــملا نيمدخــــتسملاو نييركـــسعلا

تايفيك اذكو مهقوقح يوذو طقف يركســـعلا زـــجـــعلا شاـــعـــم
.مهب ةقلعتملا يعامتجالا نامضلا تاكارتشا عفد

نودقاعتملاو نولماعلا نويركسعلا نومدختسملا دعي :2 ةّداملا
نومدختسملا اذكو مهؤاعدتسا داعملاو ةينطولا ةمدخلا ووعدمو
طقف ،يركسعلا زجعلا شاعم باحصأ ،نوـهيــبـــشلا نوــيندـــملا

ناونعب ،مهب لفكتلا متيو يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيبستنم
ةجحلا يذ٧١ يف خرؤمـلا٦٠١-٦٧ مقر رمألا نم يناثلا باتكلا

نيذلاو ،هالـعأروكذــملا ،٦٧٩١ ةــنس ربــــــمــسيد٩ قـفاوــملا٦٩٣١ ماــع
رـــمألا نــم٥ ةداــملا يــف ةددــــحملا طورـــشلا مـــهـيف رـــفوــتـت ال
.يركسعلا دعاقتلا شاعم نم ةدافتسالل ،هالعأ روــكذـــملا

ةمدقملا يعامتجالا نامضلا تامدخ يف قحلا حنمي :٣ ةّداملا
طايتحالاو يعامـتجالا ناـــمـــضلل يرـــكســـعلا قودـــنـــصلا لـــبــــق نــم

2 ةداملا يف نيروكذملا نيمدخـتســـملا باســـــتنا مدع ةـــطيرـــش
.يعامتجالا نامضلل رخآ ماظن ىلإ ،مهجاوزأو هالعأ

نيروكذــملا نيمدـــختـــسملا باـــســـتـــنا ىلع بــــترــــتي :4 ةّداملا
يرــكســـعلا قودـــنـــصلا ىلإ مـــهـــقوـــقح يوذو ،هالــــعأ2 ةداــــملا يف

،قحلا حنمل لفكت ةداهش دادعإ ،طايتحالاو يعامتجالا نامضلل
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ايونس اهديدجت متي

2 ةداملا يف نوروكذملا نومدــختـــسملا ديفتــــسي :5 ةّداملا
نامضلا  لاجم يف ،انوناـــق نوــــلوــــفكملا مـــهقوـــقـــح ووذو ،هالــــــعأ
يطغت يتلا ةيعامتجالا تانيمأتلا تاـمدـــخ نـــم ،يــــعاـــمــــتـــجالا
.زجعلاو ةمومألاو ضارمألاب ةقلعتملا راطخألا

يعامتجالا نامـضلا تاـــكارتـــشا غلـــبم عـــفد مـــتي :٦ ةّداملا
ةيعضو ساسأ ىلع ،فلكملا ةنيزخلا بساحم لبق نم ،ايونس

قودــنـــصلا حـــلاـــصل ةقـــحــــتســـملا غـــلاـــبــملا ددــــحت يـــتلا تادارـــــيإلا
ةمئاقلاب ةقفرم طاــــيـــتـــحالاو يـــعاـــمــــتــجالا ناــــمـــضلل يرــــكـــسعلا
ريدم لبق نم انوناق اهيلع ارـشؤـــمو نيديفـــــتسملل ةيــــمسالا

.قودنصلا اذه

يتلا ،)٦( ةسداسلا ةيرـــكســـعلا ةيـــحاـــنلا لمـــــشت:٧ ةداملا
،تسغنمات نـــم لك تاعاـــــــطق ،تسغـــــنماتب اهتدايق رـــــقم ددحي
دودح نوكت ثيح ،راتخم يجاب جربو ،مازـق نإو ،حلاــــص نإو
 .”مسالا سفن لمـــحت يتلا تاـــــيالولل ةموسرملا كلت يه عاطق لك

ّةيــــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــــه رـــشــــني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٤ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
––––––––––––H–––––––––––

ماع ةدعـــــقلا يذ٣2 يفخّرؤم٩٧2-١2 مقر يسائرموسرم
طورــــــش ددــــــحي ،١202 ةنـــــس وـــيـــلوـــي4 قـــــــفاوــــملا244١
،يعاــمتجالا ناــمــضلا لاــــــــجــــم يف ،لــفــــــــكتلاو باســتنالا
نيــمدـــختســملاو نيـيرــكــــسعلا نيـمدـــخـــتسملل ةــبـــسـنلاب
يركسعلا زجعلا شاعم باحصأ ،نيهيبشلا نييندملا

تاـكارتشا عــفد تاــيــفــــيـــك اذــكو مــهــــقوقـــح يوذو طقـــف
.مهب ةقلعتملا يعامتجالا نامضلا

––––––––––– 
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)٧و٦و١(١٩ ناتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاــــــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(١41و

ةجحلا يذ٧١ يف خرؤــــــــمـلا٦٠١-٦٧ مـــقر رـــمألا ىضــــتقمبو –
نوـــناـــق نـــمضـــتملاو٦٧٩١ ةنـــس ربــــمـــسيد٩ قفاوملا٦٩٣١ ماع
،هنم٤2١ ةداملا اميـــس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيركسعلا تاشاعملا

ماع ةجـحلا يذ٧١ يف خرؤــــمـلا١١١-٦٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
طايتحالا ماهم نمضتملاو٦٧٩١ ةنـس ربمــــسيد٩ قفاوملا٦٩٣١
،هميظنتو

ماع ةجحلا يذ٧١ يف خرؤمـلا2١١-٦٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
يساسألا نوناقلا نمضـتملاو٦٧٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١
،ممتملاو لدعملا ،طايتحالا طابضل

ماع ناضـــمر١2 يف خرؤمـلا١١-٣8 مقر نوناـقلا ىضــــتـــقمبو –
،ةيعامتجالا تانيمأتلاب قلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ماع ناضمر١2 يف خرؤمـلا٣١-٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لمعلا ثداوحب قلعتملاو٣8٩١ ةنس وــيـــلوـــي2 قـــفاوــــملا٣٠٤١
،ممتملاو لدعملا ،ةينهملا ضارمألاو

٧2٤١ ماع مرحم٩2 يف خرؤمـلا2٠-٦٠ مقر رــمألا ىضتقمبو –
يــساــسألا نوناـــقلا نمــضــتملاو٦٠٠2 ةنـــس رــياربف82 قـــــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا
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٥٣٤١ ماع لاوش٣١ يف خرؤمـلا٦٠-٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةينطولا ةمدخلاب قلعتملاو٤١٠2 ةنس تشغ٩ قفاوملا

ماع مرحم٧2 يف خرؤمـلا٠٦-٤٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –
راطإ ءاشنإ نمضتملاو٤٧٩١ ةنس رياربف٠2 قــــفاوــــملا٤٩٣١
يف نييركسعلا نيفظوملاب نيهيبشلا نييندملا نيفظوملا نم
قبطملا يساسألا نوناقلا دعاوق ديدحتو ينطولا عافدلا ةرازو
،ممتملا ،نييركسعلاب نيمئادلا نيهيبشلا ىلع

: يتأي ام مسري

رمألا نم رركم8٧ ةداــملا ماــــكحأل اقيـــبـــــطت: ىلوألا ةّداملا
٩ قفاوملا٦٩٣١ ماــع ةـــجـــحلا يذ٧١ يف خرؤـــــــمـلا٦٠١-٦٧ مـــــــقر
موــــسرـــملا اذـــه فدهي ،هالعأ روكذملا ،٦٧٩١ ةنس رــــبمسيد
هصيصخت تايفيكو يليــمكـــتلا شاـــعـــملا غـــلـــبـــم دـــيدـــحت ىلإ
،نيهيبشلا نييندملا نيمدختــسملاو نيــيركسعلا نيمدخـــتسملل
.طقف يركسعلا زجعلا شاعم باحصأ

ةداملا يف روكذملا يليمكتلا شاعـــملا صـــصــــخي:2 ةّداملا
نيدقاعتملاو نيلماعلا نييركسعلا نيمدختسملل ،هالعأ ىلوألا

نيمدختسملل اذكو مهؤاعدتسا داعمللو ةينطولا ةمدخلا يوعدملو
،طقف يركسـعلا زــــجـــعلا شاعــــم باحـــصأ ،نيهــــيبشلا نييندملا

٧١ يف خرؤمـلا٦٠١-٦٧ مقر رمألا نم يناثلا باـتــــكلا ناوـــــنـــعب
،٦٧٩١ ةـــنــــس رـــبـــمـــسيد٩ قـــفاوملا٦٩٣١ ماــــع ةــــــــــجــحلا يذ
بجومبةددحملا طورشلا مهيف رفوتت ال نيذلاو ،هالعأ روــكذـــملا
دعاقتلاشاعم نم ةدافتسالل ،هالعأ روكذملا رمألا نم٥ ةداملا
.يركسعلا

ةعبسب يليمكتلا شاعملل يرهشلا غلبملا ددحي:٣ ةّداملا
.)جد٠٠,٠٠٠.٧2( رانيد فلأ نيرشعو

بساحم لبق نم ايرهش يليمكتلا شاعملا عفد متي :4 ةّداملا
زجعلا شاعمل ةــبســـنلاب ةغـــيـــصلا ســـفـــنب ،فلـــكـــملا ةـــنـــيزـــخلا
ريزو نــم ةاـــضمـــملا حـــنـــملا تاررـــقم ساـــسأ ىلع ،يرـــــكســــعلا
.ينطولا عافدلا

ةيرازو ةميلـعت بجومب ةداـــملا هذه قيـــبــــطت تايفــــيك ددــــحت
.ةيلاملا ريزوو ينطولا عافدلا ريزو نيب ةكرتشم

خيرات نم ءادتبا يليمكتلا شاعملا حنم يرسي :5 ةّداملا
يليمكتلا شاعملا اذه عفد نأ ريغ .يركسعلا زجعلا شاعمب عافتنالا

نيمدختسملل ةبسنلاب١2٠2 ةنس ويام لوأ نم ءادتباّ الإ يرسي ال
.طقف يركسعلا زجعلا شاعم نم لبق نم نيديفتسملا

ّةيــــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــــه رـــشــــني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٤ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةيرازو ةميلعت بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةيلاملا ريزوو ينطولا عافدلا ريزو نيب ةكرتشم

ويام لوأ نم ءادتبا موسرملا اذه لوعفم يرسي :٧ ةّداملا
.١2٠2 ةنس

ّةيــــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــــه رـــشــــني:٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٤ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٣2 يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

––––––––––––H–––––––––––

ماع ةدعقلا يذ٣2 يفخّرؤم0٨2-١2 مقر يسائرموسرم
شاعملا غـلبم ددحي،١202 ةنس ويلوي4 قفاوملا244١
نيــمدـــخــتســـملل هـــصــيـــصـــخـــت تاــيـــفــيـــكو يلـــيــمـــكــــتلا
،نيــــهيـبـــشلا نيـــيـــندـــملا نيــــمدختـــسملاو نيــــيرــكــــسعلا
.طقف يركسعلا زجعلا شاعم باحصأ

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)٧و٦و١(١٩ ناــــتداـــــمـلا امـــيــــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاـنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(١41و

ماع ةجحلا يذ٧١ يف خرؤمـلا٦٠١-٦٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
تاشاعملا نوناق نمضتملاو٦٧٩١ ةنــس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١
،هنم رركم8٧ ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيركسعلا

ماع ةجحلا يذ٧١ يف خرؤمـلا١١١-٦٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
طايتحالا ماهم نمضتملاو٦٧٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١
،هميظنتو

ماع ةجحلا يذ٧١ يف خرؤمـلا2١١-٦٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
يساسألا نوناقلا نمضتملاو٦٧٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١
،ممتملاو لدعملا ،طايتحالا طابضل

ماع ناضمر١2 يف خرؤمـلا١١-٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيعامتجالا تانيمأتلاب قلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١
،ممتملاو لدعملا

ماع ناضمر١2 يف خرؤمـلا٣١-٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لمعلا ثداوحب قلعتملاو٣8٩١ ةنس وـــيـــلوي2 قــــفاوـــملا٣٠٤١
،ممتملاو لدعملا ،ةينهملا ضارمألاو

٧2٤١ ماع مرحم٩2 يف خرؤمـلا2٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
يساسألا نوناقلا نمـضـــتملاو٦٠٠2 ةنـــس رـــيارـــبف82 قــــفاوـــملا
،ممتملاو لدعملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا
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يف خرؤملا٣٩2-٣١ مــــــقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو٣١٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينــــجب ةدمـــتعــــمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحــصلا حئاوللا رشـــن
،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خرؤــــملا٥٧2-١2 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــــملا١82-١2 مـــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٦2 يف خرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
قلعـــــتـــــملاو٠2٠2 ةنــــس سرام١2 قــــفاوــــمـلا١٤٤١ ماـــع بــــجر
اـــــــــــــنوروــــــــــك سورــــــــيــــفءاـــــــبو راشــــتـــنا نم ةـــياـــــقولا رــــيــــبادــــتب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك(

: يتأي ام مسري

ماظن ريبادت ديدمت ىلإ موسرمـلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
)٩١– ديفوك( اـنوروــــك سورـــيف ءاــــبو راشــــتــــنا نـــم ةــــياـــــقولا

ىلع ظافـــــحلا ىلإ ةيـــمارلا  ماكـحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو
سوريف راشتنال رطـــخ يأ نـــم مهتياــــمحو نينـــطاوـــمـلا ةحــــص
.انوروك

١2 ةدمل يلزـــنملا يئزـــجلا رـــجـــــحلا ءارـــــجإ ددــــمي:2 ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،ًاموي

ليللا فصتنم نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
تايالولا ىلع ،يلاومـلا مويلا حابص نم ةعبارلا ةعاسلا ةياغ ىلإ
،ةديلبلاو  ،ةياجبو ،ةنتابو ،طاوغألا :ةيتآلا )٤١( ةرشع عبرألا

،سابعلب يديسو ،فيطسو  ،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ةسبتو
 ،سادرموبو ،نارهوو ،ةلقروو ،ةليسمـلاو ،ةنيطنسقو

نيعبرألاو عبرألا تايالولا يلزنملا رجـــحلا ءارجإ صــــخي ال –
،راشبو ،ةركسبو  ،يقاوبلا مأو ،فلشلاو ،راردأ : ةيتآلا )٤٤(
،لجــــــــيجو ،ةفلجلاو ،ترايتو ،ناسملتو ،تسغنماتو ،ةريوبلاو
،مناغتسمو ،ةـــيدــــملاو ،ةـــملاــــقو ،ةباـــنعو ،ةدكيــــكسو ،ةديـــــعسو
،فراـــــطلاو ،جيريرعوب جربو ،يزيليإو ،ضيبلاو ،ركسعمو
قوــسو ،ةلـــــشنـــــــخو ،يداوـــلاو ،تليســــــــمســـــيتو ،فودــــــنــــتو
نيــــــعو ،ةماعـــــنلاو ،ىلــــــفدلا نيعو ،ةلـــــيمو ،ةزابيــــتو ،سارـــــــهأ

جرــــبو ،نوــــــمــــيـــمــــيـــتو ،نازـــــــــيــــلــــغو ،ةـــــــيادرـــــغو ،تـــــــــنــــشوــــــمت
نإو ، حلاص نإو ،سابع ينبو ،لالج دالوأو ،راتـــخم يجاب
.ةعينملاو ،ريغملاو ،تناجو ،ترقوتو ،مازق

ماع ةجحلا يذ لوأ يفخّرؤم٣٨2-١2 مقر يذيفنتموسرم
ديدمت نمضــتي ،١202 ةنـــس وـــيلوي١١ قفاوملا244١
سوريــف ءاـــبو راشـــتـــنا نم ةــــياـــقولا ماـــظـــن رـــيـــبادـــــت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

١٤١و٥-2١١ ناــتداــــمـلا امـــيــــس ال،روــــتـــــــسدلا ىلع ءانب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفـــص8١ يف خرؤــــمـلا٦٥١-٦٦ مـــــقر رـــمألا ىضـــتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىداـــمـــــج٧ يف خرؤـــمـلا٧٠-88 مـــقر نوــــناقلا ىضتقمبو–
قلـــــعتـــمـلاو88٩١ةنــــس رياــــني٦2 قــــفاوـــملا8٠٤١ ماع ةيــناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر٣ يفخرؤمـلا٦٠-8٩ مقر نوــــناـــــقلا ىضـتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنــس وـــينوي٧2 قفاوـــمـلا٩١٤١ ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىداـــمــــج٧١ يف خرؤـــمـلا٣١-١٠ مـــقر نوــــناقلا ىضــــتقمبو–
نمـــضـــتمـــلاو١٠٠2 ةنس تشــــغ٧ قــــفاوـــمـلا22٤١ ماــــع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىداــــمــــج٧2 يف خرؤــــمـلا8٠-٤٠ مــــقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو–
قلعـــتمـلاو٤٠٠2 ةنــــس تشـــغ٤١ قـــفاوـــــمــلا٥2٤١ ماــــع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خرؤمـلا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو٦٠٠2 ةـــنـــس ويلوي٥١ قفاوــمـلا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بـجر٠2 يف خرؤـــمـلا٠١-١١ مقر نوـــناقلا ىضــــتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاوش8١يف خرؤمـلا١١-8١ مـــقر نوـــناــــقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنــــس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١
،ممتملاو
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قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم
يســيئر ماهـــم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،١202 ةنـــس وــــينوي١2
.نيتيالو نمأ

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيّديسلا ماهمىـــهنــــت ،١2٠2ةنس وينوي١2قفاوملا
: نيتيالو نمأ يسيئر امهتفصب ،امهامسا

 ،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،سابعلب يديس ةيالو يف ،رادوش رامع–

  .هبلط ىلع ءانب ،ةلقرو ةيالو يف ،ةدياد نب نايزوب–

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم
بئاـــن ماــــهـــم ءاـــهـــنإ نمـــضـــتي ،١202 ةنــــــس ويــــنوي١2
.لدعلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤــــم يسائر موـسرم بجومب
،دايع يلع ّديسلا ماهمىـهنت ،١2٠2ةنس وينوي١2قفاوملا

هجامدإ ةداعإل ،لدعلا ةرازوب فارشتسالل ريدم بئان هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف

قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم
بودنم ماــهم ءاهــنإ نمـــضـــتي ،١202 ةنـــس وـــينوي١2
.ةملاق ةيالو يف ةيروهمجلاطيسول يلحم

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رون دّيسلا ماهم ىهنت ،١2٠2ةنس وينوي١2قفاوملا

ةيالو يف ةيروهمجلا طيسول ايلحم ابودنم هتفصب ،يرارز
 .ةملاق

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ٦2 يفخرؤم يسائر موسرم
ســــيئر ماــهـــم ءاهـــــنإ نمـــضـــتي ،١202 ةنـــــس وـــيلوـــــي٧
.لوألا ريزولا ناويد

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيمل دـمحم ّديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا

 .لوألا ريزولا ناويدل اسيئر هتفصب ،كوربم يدوعس

،ةيامحلاو ةياـــقولا رـــيبادـــتب مازـــتلالا نم ققــــحتلل ةصتـــــخملا
لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت اذكو
 .نيفلاخملا دض هب

ةــــــيامــــحلاو ةياـــقولا رـــيـــبادـــت لك ةقبــــطم ىقـــــبت:٦ ةّداملا
سوريف ءاــبو نم ةـــياــــقولا ماــــظــــن راـــــطإ يف ةذـــختــــمـلا ىرـــــخألا

بجومب اهيـــلع صوصنـــمـلا ،هتـــــحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

ويلوي2١ نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرــــست :٧ ةّداملا
.١2٠2 ةنس

ةّيمـــــسّرلا ةدـيرـــــــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــــــني :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي١١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

،ةــصـــتـــخملا تاطـــلسلا ةقـــفاوـــم دعب ،ةالولا نــــــكمي :٣ ةّداملا
،ةيالو لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

،يلزـــنم رــجـــح تاــــقوأ طــــــبــــض وأ ليدعــــــــت وأ رارــــــقإ  امـــيــــس ال
،رثكأ وأ اًيح وأ اًناكم وأ ةــــيدلب فدـــــهـــتـــسي ،يلــــــك وأ يـــئزـــــــج
.ىودعلل اًرؤب دهشت يتلا

رــــــظــــح ،ينـــــطولا بارــــتلا لـــــماـــك رـــــبـــع دّدــــمي:4 ةّداملا
تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخـــشألا تاعمــجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتـــخلاو جاوزلا تالفــــح امـــيس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب

رظحلا ريبادتب ديقتلا ضرف ىلع رهـــسلا ةالولا ىلع بجيو
قيبطت ىلع لمعلاو ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنمـلا
نكامألا يكلام دض اذكو ،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا
.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت:5 ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو

ةّيدرف ميسارم
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قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييــــعت نمـــضتي ،١202 ةنــــس ويــــنوي١2
.ةيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينسح نايز دمـحم ّديسلا ّنيعي ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا

.ةيروهمجلا ةسائرب لقنلاو ةّيمسّرلا تاماقإلل اماع اريدم
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم
زكرم ريدم نيــيعت نمـــضـــتي ،١202 ةنــــس وــــيـــنوـــي١2
.ةينطولا تاظوفحـملا

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،نيويلت دمـحم ّديسلا ّنيعي ،١2٠2ةنــس وينوي١2قـــفاوـــملا

.ةينطولا تاظوفحـملا زكرمل اريدم
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم
تاساردلا ريدم نييعت نمضتي ،١202 ةنس وينوي١2
ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب ثحبلاو
.ةلماشلا

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،هامهم رامع ّديسلا ّنيعي ،١2٠2ةنس ويــــنوــي١2قــــفاوــــملا

تاـــــساردلل ينــــطولا دهــــعــــملاب ثـــحــــبلاو تاــــساردلل ارـــــيدــــم
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ٦2 يفخرؤم يسائر موسرم
ناويد ســــيئر نييعت نمــــــضـــتي ،١202 ةنـــــس وـــيلوي٧
.لوألا ريزولا

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نايفس دـمحم دّيسلا ّنيعي ،١2٠2ةنس ويــلوــــي٧قـــــفاوــــملا

 .لوألا ريزولا ناويدل اسيئر ،قودص جاح
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييعت نمــضـــتي ،١202 ةنــــس وــيـــــنوـــي١2

.ةلودلا سلجمل
––––––––––––

2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةيحلوب شايع ّديسلا ّنيعي ،١2٠2ةنس وينوي١2قـــــفاوـــملا
.ةلودلا سلجمل اماع انيمأ

قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم
.ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس وينوي١2

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

نيّديسلاو تاّديـسلا ماهم ىـــهنـت ،١2٠2 ةنـــــسويـــنوي١2 قفاوملا
: ةاضق مهتفصب،مهؤامسأ ةيتآلا

،يرصان ميرك–
،كوزرم نيدلا دعس–
،ةصرخوب ةحيتف–
،ليهس نب ىليل–
.رايق ةميرك–

–––––––––––H–––––––––––
قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم

ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس وينوي١2
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

يتآلا نيّديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،١2٠2 ةنـــــس وينوي١2 قـــفاوـــــــملا
: كرامجلا ةماعلا ةيريدملاب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا

ليصحتلا تاعزانــــمل رـــــيدــــم بئاــــن ،ةداعــــس ميـــهارـــبا–
،تاقفصلاو

عّقوتو جماربلا ةعباتمل ريدم بئان ،ةرامعا نب يلكاب–
.ةينازيملا

–––––––––––H–––––––––––
قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم

فلــــكم ماهـــم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،١202 ةنــــس وـــيــــنوــــي١2
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يفشيتفتلاب

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

شايع دّيسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،١2٠2 ةنس وينوي١2 قـــفاوـــملا
ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف شيتفتلاب افلكم هتفصب ،ةيحلوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

–––––––––––H–––––––––––
قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم

ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس وينوي١2
.تارايسلل ةينقتلا ةبقارملل ةينطولا ةسسؤملل

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ليربأ لوأ نـــــــم ءادتباىهـنت ،١2٠2ةنس وينوي١2قفاوملا
اماع اريدم هتفصب ،بيرغل هـللا دبع دّيسلا ماهم ،١2٠2 ةنس

هتلاحإل ،تارايسلـل ةـيـنـقـتـلا ةـبـقارـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةسسؤمـلـل
.دعاقتلا ىلع
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٩ قفاوملا244١ ماع لاّوش٨2 يفخرؤم يذيفنت موسرم
كالمأ رـــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نمــــضتي ،١202 ةنس وينوي
.وزو يزيت ةيالو يف ةلودلا

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديعــــس ّديـــــسلا ماـــهم ىهـــنت ،١2٠2ةنــــس ويــــنوي٩قـــفاوـــملا
وزو يزـيت ةـــيالو يف ةلودلا كالمأل اريدم هتفــــصب ،يرــــــكسعل

.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع لاّوش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
فلكم ماهــــم ءاــــهـــنإ نمـــضـــتي ،١202 ةنـــس وــــياــــم0٣
يلاــــــعلا ميـــلــــعتلا ةرازوب صيـــــخلتلاو تاـــــساردلاب
.يملعلا ثحبلاو

––––––––––––

2٤٤١ ماـــع لاّوــــش8١ يف خرؤــــم يذيفــــنت موسرم بجومب
نامحرلا دبع ّديـــــسلا ماهم ىهنت ،١2٠2ةنسويام٠٣قــفاوملا

ميلعتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،نايزم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع لاّوش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس ويام0٣
.١ فيطس ةعماج

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
كلاملا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،١2٠2ةنسوياــــم٠٣قـــفاوـــملا
روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان هتفصب ،يبيود
يلاعلا نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا

.هبلط ىلع ءانب١ فيطس ةعماجب جردتلا دعب اميف
–––––––––––H–––––––––––

244١ ماع لاّوــش٨2 يف ناــــخرؤم نايذيـــــفنت ناـــموــــسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،١202 ةنس وينوي٩ قــــفاوـــملا
.نيتعماجب ريدم يبئان

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يمالس زيزع ّديسلا ماهم ىهنت ،١2٠2ةنسوينوي٩قفاوملا

نـــــيروـــطلا يف يلاــــعلا نيوــــكتلاب افلــــكم ،ريدــــم بئاـــن هتــــفــــصب
نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا
.١ رئازجلا ةعماجب جردتلا يف يلاعلا

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يرضخأ ىسيع ّديسلا ماهم ىهنت ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قفاوملا

لوألا نيروطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان هتفصب
يلاعلا نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو

.هبلط ىلع ءانب ،ةفلجلا ةعماجب جردتلا يف

قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم
زكرم ريدم نييـعت نمـــضــــتي ،١202 ةنـــس وـــــيـــنوـــي١2
.ةيبرعلا ةغللا ريوطتل ينقتلاو يملعلا ثحبلا

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
رــــهاـــطلا ّديــــسلا ّنيــــعي ،١2٠2ةـــنــــس وـــيــــنوــــي١2قـــفاوـــملا
ةغللا ريوطتل ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرمل اريدم ،فيصول
.ةيبرعلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمـــضــــتي ،١202 ةنــــس ويــــنوي١2
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يروصنم لامك ّديسلا ّنيعي ،١2٠2ةنس ويــنوي١2قـــفاوـــملا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخرؤم يسائر موسرم
سلـــجملاب نييــــعتلا نمـــضـــتي ،١202 ةنــــس وـــيـــنوــــي١2
.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

––––––––––––

2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداــــسلاو تاّديـــــسلا ّنيــــعت ،١2٠2ةنــــس ويــــنوي١2قـــفاوـــملا
يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: يئيبلاو

،ةماعلا ةنامألاب تاساردلل اريدم ،رايخ ميرك–

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،لوفلاوب ةيفاش–

،ةكارشلاو نواعتلل ريدم ةبئان ،جاحلب ةنمآ–

،ةيلودلا تاقالعلل ريدم ةبئان ،دهاس ةيروص–

،نييكولسلا ةساردلاوليلحتللريدمةبئان ،دياحداعس–

،تامولعملاكونبل ريدم بئان ،ونربكلاملا دبع ديزي–

،تاساردلل اسيئر ،نومحر نب لداع–

،تاساردلل ةسيئر ،يسامر تيدعست–

،تاساردلل اسيئر ،فولخم يلع ماسح–

،تاساردلل ةسيئر ،يديج ةيدان–

.تاساردلل ةسيئر ،نامحد ةيماس–
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5 قفاوملا244١ ماع لاّوش42 يفخرؤم يذيفنت موسرم
فلـــكــم ماــــهم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،١202 ةنــــس وــــيـــنوـــي
بدتنملا ريزولا ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب
– ةيوارحصلا ةئيبلاب فلكملا ،ةئيبلا ةريزو ىدل

.اقباس
––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يلع دّيــــسلا ماهــــم ىهـــنت ،١2٠2ةــــنــــسوــــيــــنوــــي٥قـــفاوـــملا

ريزولا ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،يبطارق
–ةيوارحصلا ةئيبلاب فلكملا ،ةئيبلا ةريزو ىدل بدتنملا

 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس
–––––––––––H–––––––––––

5 قفاوملا244١ ماع لاّوش42 يفخرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماـهم ءاهـــنإ نمضــــتي ،١202 ةنــــس وينوي
.اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
وينوي٣2 نم ءادتبا ،ىهــــنت ،١2٠2ةنـــسوــــينوي٥قـــفاوـــملا

ةبئان اهتفصب ،دابع ءارهزلا ةمطاف ةدّيسلا ماهم ،٠2٠2 ةنس
،اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب نيوكتلل ريدم
 .لكيهلا ءاغلإ ببسب

–––––––––––H–––––––––––

5 قفاوملا244١ ماع لاّوش42 يفخرؤم يذيفنت موسرم
نيريدـــم ماهــــم ءاــــهنإ نمـــضـــتي ،١202 ةنـــس وــــيـــنوــــي
.نيتيالو يف ةئيبلل

––––––––––––

2٤٤١ ماــــع لاّوـــش٤2 يف خرؤــــم يذيفــــنت موــسرم بجومب
يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنـت ،١2٠2ةنـــسوـــيــــنوـــي٥قـــفاوـــملا
: نيتيتآلا نيتيالولا يف ةئيبلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

هتبتر يف هجاـمدإ ةداــــعإل ،ةباــــنع ةــــيالو يف ،رــــباــــخ رمع–
،ةيلصألا

.ةنيطنسق ةيالو يف ،قيرطوب يقزرأ–
–––––––––––H–––––––––––

5 قفاوملا244١ ماع لاّوش42 يفخرؤم يذيفنت موسرم
حلاصمب نيريدم نييعت نمضتي ،١202 ةنــس وـــــينوي
.لوألا ريزولا

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،١2٠2ةنسوينوي٥قفاوملا

: لوألا ريزولا حلاصمب نيريدم
،شربل نيسح–

.ةريدز نب ديحولا دبع–

244١ ماـــع لاّوـــش42 يف ناــــخرؤـــم نايذيـــــفنت ناـــموـــسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،١202 ةنس وينوي5 قفاوملا

.نيتيالو يف تاباغلل نيظفاحم
––––––––––––

2٤٤١ ماـــــع لاّوــــش٤2 يف خرؤــــم يذيـــفنت موـــسرم بجومب
نومـــيم دّيــــسلا ماــــهم ىهــــنت ،١2٠2ةنسوينوي٥قـــفاوـــملا

هفيلكتل ،ةليسملا ةيالو يف تاــباغلل اظفاــــحـم هتفصب ،مامع
 .ىرخأ ةفيظوب

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
فسوي ّديـــسلا ماـــــهم ىهـــنـــت ،١2٠2ةنـــسويــــــنوي٥قـــفاوـــملا

،ةماعـــنلا ةــــيالو يف تاـــباـــغلل اظــــفاحـم هتــــفـــــصب ،دـمـــحم دلو
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––H–––––––––––

5 قفاوملا244١ ماع لاّوش42 يفخرؤم يذيفنت موسرم
تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس وينوي
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديحولا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،١2٠2ةنسوينوي٥قـــفاوـــملا

– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب تاساردلل اريدم هتفصب ،ةريدز نب
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس

–––––––––––H–––––––––––

244١ ماـــــع لاّوـــش٨2 يف ناـــــخرؤم نايذيــفنت ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،١202 ةنس وينوي٩ قـفاوـــــملا

.تايالولا ضعب يف ةيئاملا دراوملل نيريدم
––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيّديسلا ماهم ىهـنت ،١2٠2ةنـــسوـــيــــنوـــي٩قـــفاوـــملا
نيتيالولا يف ةيئاملا دراوملل نيرـــيدم امهــــتـــــفصب ،امهاــــمسا
 : ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا

،راردأ ةيالو يف ،ليعامس ميركلا دبع–

.ةنتاب ةيالو يف ،يربش ميركلا دبع–

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
بيبـــح ّديـــسلا ماــــهـــم ىهـــنت ،١2٠2ةنــــسوـــيــــنوي٩قـــفاوـــملا

،ةريوبلا ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب ،راونلوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل
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٩ قفاوملا244١ ماع لاّوـــش٨2 يفخرؤم يذيفنت موسرم
فحاتمل نيريدم نييعت نمضتي ،١202 ةنـــس وينوي
.دهاجملل ةيوهج

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،١2٠2 ةنـــس ويـــنوي٩ قـــفاوـــملا
: ةيتآلا دهاجملل ةيوهجلا فحاتملل نيريدم ،مهؤامسأ

،ناسملتب ،تاموح يحي–

،ةدكيكسب ،رابرب ةيماس–

.ةـيدملاب ،نفوع دـمحم–

–––––––––––H–––––––––––

5 قفاوملا244١ ماع لاّوش42 يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةيبرتلل نيريدم نييعت نمضتي ،١202 ةنــس ويــــنوي

.تايالولا ضعب يف

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةّديسلا ّنيعت ،١2٠2ةنسويــنوــــي٥قـــفاوـــملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةيبرتلل نيريدم ،مهؤامسأ

 ،ةــياجب ةيالو يف ،رارز دـــيشر–

 ،ناسملت ةيالو يف ،شوكب ةيروح–

 ،تراــيت ةيالو يف ،ينادم رداقلا دبع–

 ،فيطس ةيالو يف ،ةباحسوب ةعمجوب–

 ،تليسمسيت ةيالو يف ،دــيبع يحتف–

 .ةلشنخ ةيالو يف ،فيرش نب ميلح–

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع لاّوش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
.ةريوبلا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١202 ةنس ويام0٣

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداـــسلا ّنيـــعي ،١2٠2 ةنــــس وـــياـــم٠٣ قــــــفاوـــملا

: ةريوبلا ةعماجب

 ،اماع انيمأ ،شالــط لامج–

 ،ةيسايسلا مولعلاوقوقحلاةيلكلاديمع ،يسينول يـلع–

،ةيقيبطتلا مولعلاو مولعلا ةيلكل اديمع ،داـــمع دارــم–

مولعو ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع ،غاقوز حــتاف–
.ضرألا

قــفاوـــملا244١ ماـــع لاّوـــش٨١ يفخرؤــــم يذيفنت موسرم
لاقتنالا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،١202 ةنس ويام0٣
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

––––––––––––

2٤٤١ ماــــع لاّوـــش8١ يف خرؤـــــم يذيــفـــنت موــــسرـــم بجومب
ةيتآلا ناّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،١2٠2ةنسويام٠٣قـــفاوـملا
: ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،نايزم نامحرلا دبع–

،ةـــماعلا ةرادإلل اريدم ،نونحس ناـيفس–

.لئاسولاو ةينازيملل ريدم ةبئان ،دولوملب ةـنيهك–
–––––––––––H–––––––––––

5 قفاوملا244١ ماع لاّوش42 يفخرؤم يذيفنت موسرم
كالهتسالا ريدم نييعت نمــضتي ،١202 ةنـــس وـــيــــنوي
ةكبشلا جراخ ةددجتملا تاقاـــطلا ريوـــطتو يتاذلا
تاقاـــطلاو يوـــقاطلا لاقتـــنالا ةرازوب ةيئاـــبرـــهكلا
.ةددجتملا

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يخيـــش دارـــم ّديـــسلا ّنيــــعي ،١2٠2ةنـــسويـــنوـــي٥قـــفاوـــملا

جراخ ةددجتملا تاقاطلا ريوطتو يتاذلا كالهتسالل اريدم
تاـــقاـــطلاو يوــــقاـــطلا لاقـــتــــنالا ةرازوــب ةيئابرـــــهكلا ةكبــــشلا
.ةددجتملا

–––––––––––H–––––––––––

٩ قفاوملا244١ ماع لاّوش٨2 يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوــــــب نيـــيـــعـــتلا نــــمـــضــــتي ،١202 ةـــنــــس وـــيــــنوـــي
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيـــتآلا ةداسلا ّنيعي ،١2٠2 ةنـــــس وـــيــــنوـــي٩ قـــفاوـــــملا

: قوقحلا  يوذو نيدهاجملا ةرازوب

،قوقحلا يوذل ريدم بئان ،ديعاسم كلاملا دبع–

،ءاصحإلاو ةيتامولعملل ريدم بئان ،يــبرغ حتاف–

يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر ،نوشيش مالسلا دبع–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

–––––––––––H–––––––––––

٩ قفاوملا244١ ماع لاّوش٨2 يفخرؤم يذيفنت موسرم
فحتملا ريدم نييـعت نمـــضتي ،١202 ةنــــس ويــــنوـــــي
.دهاجملل ينطولا

––––––––––––

2٤٤١ ماــــع لاّوـــش82 يف خرؤــــم يذيفـــنت موــــسرــم بـــــجومب
،يجاـــنزو دارم ّديـــــسلا ّنيعي ،١2٠2 ةنـــــس ويــــنوـــي٩ قــــــفاوــــــــملا

 .دهاجملل ينطولا فحتملل اريدم
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قفاوملا244١ ماع لاّوش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
.ةملاق ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١202 ةنس ويام0٣

––––––––––––

2٤٤١ ماــــع لاّوـــش8١ يف خرؤـــــم يذيــــفـــنت موـــسرم بــــجوـمب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،١2٠2 ةنــسوياــــم٠٣ قــــــفاوـــــــملا

: ةملاق ةعماجب

يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،ةبيجروب قراط–
نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا

ةيمنتلاب افلـــكم ،رـــيدــــم بئاــــن ،يــــفـــيــــفــــعل نيــــساي–
،هيجوتلاوفارشتسالاو

ةايحلاو ةعـــيبـــطلا مولع ةــــيلكل اديـــمـــــع ،يـــشاـــق ناميــــلس–
،نوكلاو ضرألا مولعو

.ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،ملعم يزوف دـمحم–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع لاّوش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
نارهو ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١202 ةنـــس ويام0٣
.ايجولونكتلاو مولعلل

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوــش8١ يف خرؤــــم يذيـــفــــنت موـــسرم بــــــجوــــمب
،امهامسا يتآلا ناّديــــسلا ّنيعي ،١2٠2 ةنس وـــيام٠٣ قـــــــفاوــــــــــملا

: ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب

نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،يناجيت يرابلا فيطللا دبع–
يملعلا ثحبلاو يعماجلا لـيهأتلاو ثلاثلاروطلا يفيلاعلا

 ،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو

.ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع ،يمام سنأ–

–––––––––––H–––––––––––

0٣ قفاوملا244١ ماع لاّوش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
.١ نارهو ةعماجب نييـــعتلا نمضتي ،١202 ةنـــس ويام

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيــــعت ،١2٠2 ةنــــس وـــيام٠٣ قــفاوملا
:١ نارهو ةعماجب ،مهؤامسأ

ةيجراخلا تاقالعلاب ةفلكم ،ريدم ةبئان ،سلإ ةيدان–
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

يف يلاعلانيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،ةبيدحوب قيفوت–
نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا

.ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع ،يجاهنص ديشر–

قــــفاوـــملا244١ ماــــع لاّوــــش٨١ يفخرؤم يذيـــفنت موسرم
يزيت ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١202 ةنــــس ويام0٣
.وزو

––––––––––––

2٤٤١ ماــع لاّوـــش8١ يف خرؤــــم يذيـــفـــنت موــــسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،١2٠2 ةنــس وياـــم٠٣ قـــــــــفاوــــــــملا

: وزو يزيت ةعماجب

يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،ىمصع دـيرف–
تاداــــهــــشلاو لـــصاوـــتملا نـــيوـــكــــتلاو يـــناـــثلاو لوألا نــــيروــــــطلا

 ،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاو

،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،ةــباطوب دــــيرف–

.مولعلا ةيلكل اديمع ،زامح ينغلا دبع–
–––––––––––H–––––––––––

0٣ قفاوملا244١ ماع لاّوش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
.١ فيطس ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١202 ةنس ويام

––––––––––––
2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداـسلا ّنيعي ،١2٠2 ةنــس ويام٠٣ قــــــــفاوـــــــملا
:١ فيطس ةعماجب

ةيجراخلا تاقالعلاب افلـــكم ،رــــيدم بئان ،شاركنســـــــحل–
 ،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،شوديمحدـمحم–
نيوكتلاو ،يملعلا ثحبلاو يعماجلا لــــيهأتلاو ثلاثلا روطلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا

،ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع ،فونخ قيدصلا–

.ةقدلا كيناكيموتايرصبلادهعملاريدم ،رــيخلبلـيبن–
–––––––––––H–––––––––––

قــــفاوــــملا244١ ماع لاّوــــــش٨١ يفخرؤم يذيـــفنت موـــسرم
.ةدكيكس ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١202 ةنس ويام0٣

––––––––––––
2٤٤١ ماع لاّوـــــش8١ يف خرؤــــم يذيــــفنت موـــسرم بـــجومب

ةــيـــــتآلا ةداـــسلاو ةّديسلا ّنيعت ،١2٠2 ةنــــس ويام٠٣ قــــــفاوــــــــملا
: ةدكيكس ةعماجب ،مهؤامسأ

 ،اماع انيمأ ،وندخش ديشر–

يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،ديدحوب سراف–
اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروـطلا
 ،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

،ةيسايسلا مولعلاوقوقحلا ةيلكلةديمع ،قيتعةريظن–

،تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع ،قاور نامثع–

ةيراجـــــتلاوةيداصـــتقالاموــــلعلاةيلكلاديــــمع ،شومــــيك لالب–
.رييستلا مولعو
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قفاوملا244١ ماع لاّوش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
بادآلا ةيلك ةديمع نييعت نمضتي ،١202 ةنس ويام0٣
.ةنايلم سيمخ ةعماجب تاغللاو

––––––––––––

2٤٤١ ماـــع لاّوـــش8١ يف خرؤــــم يذيـــــفنت موـــسرم بــــجومب
ةديمع ،نادهم ىليل ةّديسلا ّنيعت ،١2٠2 ةنس وياـم٠٣ قـفاوـــملا
.ةنايلم سيمخ ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلكل

–––––––––––H–––––––––––

٩ قفاوملا244١ ماع لاّوش٨2 يفخرؤم يذيفنت موسرم
.ترايت ةعماجب نييعتلا نمـــضتي ،١202 ةنــــس ويـــنوــــي

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوـــش82 يف خرؤم يذيــــفنت موـــسرم بــــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداـــــسلا ّنيعي ،١2٠2 ةنس ويـــنوي٩ قـــفاوـــملا

: ترايت ةعماجب

،اماع انيمأ ،ناميلس نب رداقلا دبع–

ةيجراخلا تاقالعلاب افلكم ،ريدم بئان ،ةيرداوق ىفطصم–
 ،ةيملعلا تارهاظتلاولاصتالاوطيشنتلاونواعتلاو

،ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع ،يساس دـمحم–

.ةيقيبطتلا مولعلا ةيلكل اديمع ،ملسم فسوي–
–––––––––––H–––––––––––

244١ ماــــع لاّوــــش٨2 يف ناـــــخرؤم ناــــيذيـــــفـــنت ناموسرم
باون نييعت نانمضتي ،١202 ةنس وينوي٩ قفاوملا

.نيتعماجب نيريدم
––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نيساقوأ لامك ّديسلا ّنيعي ،١2٠2 ةنــــس ويـــنوـــي٩ قـــــــفاوـــملا

يناثلاو لوألا نيروطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدـــم بئان
يف يلاــــعلا نيوـــكتلا اذــــكو تاداهــــشلاو لــــصاوـــتملا نـــيوــــكتلاو
.١ رئازجلا ةعماجب جردتلا

––––––––––––

2٤٤١ ماــــع لاّوـــش82 يف خرؤــــم يذــــيفـــنت موـــسرم بـــجومب
ةيتآلا ناّديسلاو ةّديسلاّنيــعت ،١2٠2 ةنـــس وــــينوي٩ قـــفاوـــملا
     : ةـــفلجلا ةعماجب ريدم باون ،مهؤامسأ

لوألا نيروطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ةـطيبح يلع–
يلاعلا نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو

،جردتلا يف

ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب ةفلكم ،يوارمع ةيرام–
اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو
،جردـتلا دعب

.هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب افلكم ،يراتخم ىفطصم–

قفاوملا244١ ماع لاّوــــش٨١ يفخرؤـــــم يذيـــــفنت موسرم
.سادرموب ةعماجب نييعتلا نمضتي ،١202 ةنس ويام0٣

––––––––––––

2٤٤١ ماـــــع لاّوــــش8١ يف خرؤـــم يذيــــفنت موـــسرم بـــجوـــمب
،مهؤامـــــسأ ةيــــتآلا ةداـــسلا ّنيــــعي ،١2٠2 ةنـــس ويام٠٣ قـــــــفاوـــــملا

: سادرموب ةعماجب

يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،يرداق دـمحم–
نيوكتلا اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا

،تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع ،ريصبل نيدلا رون–

.ايجولونكتلا ةيلكل اديمع ،يدـــيعس دــمحم–

–––––––––––H–––––––––––

قــفاوـــملا244١ ماـــع لاّوــــش٨١ يفخرؤــــــم يذيفنت موسرم
ةعــــماـــجب نييـــــعــــتلا نمــــضتي ،١202 ةنس ويام0٣

.سارهأ قوس

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،١2٠2 ةنس ويام٠٣ قـــفاوـــملا

: سارهأ قوس ةعماجب

فارشتسالاو ةيمنتلاب افلكم ،ريدم بئان ،ةــيكيالم رــماع–
،هيجوتلاو

.ةيرطيبلاو ةيحالفلا مولعلا دهعمل اريدم ،هـللا مسق نيدلا رون–

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع لاّوش٨١ يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةماعلا ةنيمألا نييــعت نمـــضتي ،١202 ةنـــــس وــــيام0٣

.جيريرعوب جرب ةعماجل

––––––––––––

2٤٤١ ماـــــــع لاّوش8١ يف خرؤــــم يذيـــفــــنت موــــسرم بـــجومب
،يواوز ةــــياــــب ةّديــــسلا ّنيــــعت ،١2٠2 ةنــــس وـــياــــم٠٣ قــــــفاوــــــملا
.جيريرعوب جرب ةعماجل ةماع ةنيمأ

–––––––––––H–––––––––––

قفاوــملا244١ ماــــع لاّوــــش٨١ يفخرؤــــم يذيفنت موسرم
ةيلك ةديمع نييــــعت نمــــضـــتي ،١202 ةـــنـــــس وــــياــــم0٣
.ةديعس ةعماجب ايجولونكتلا

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش8١ يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةيرسعوب ةمطاف ةّديسلا ّنيعت ،١2٠2 ةنس وياــــم٠٣قـــفاوـــــــملا

.ةديعس ةعماجب ايجولونكتلا ةيلكل ةديمع
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٩ قفاوملا244١ ماع لاّوش٨2 يفخرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،١202 ةنـــس وينوي
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب صيخلتلاو

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يشواش ىفطصم ّديسلا ّنيعي ،١2٠2 ةنس ويــــنوي٩ قـــفاوـــملا

.ةيئاملا دراوملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم
–––––––––––H–––––––––––

244١ ماع لاّوش٨2 يف ناخرؤم نايذيفنت ناموسرم
نيريدم نييعت نانمضتي ،١202 ةنس وينوي٩ قفاوملا
.تايالولا ضعب يف ةيئاملا دراوملل

––––––––––––

2٤٤١ ماــــــع لاّوــــش82 يف خرؤـــــم يذــــيفنـــت موـــسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلانّيعي،١2٠2 ةنس وينوي٩ قـــفاوـــملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةيئاملا دراوملل نيريدم
،ةريوبلا ةيالو يف ،ليعامس ميركلا دبع–
،فيطس ةيالو يف ،يرــبش ميركلا دبع–
،ةـلقرو ةيالو يف ،وتاديمح نيدلا رون–
.يداولا ةيالو يف ،سيلح نامحرلا دبع–

–––––––––––– –––––––

2٤٤١ ماــــع لاّوـــش82 يف خرؤــــم يذيــــفنت موــــسرــم بـــــجومب
،راونلوب بيبح دّيسلا نّيعي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قـــفاوـــملا

.تسغنمات ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم

–––––––––––H–––––––––––

5 قفاوملا244١ ماع لاّوش42 يفخرؤم يذيفنت موسرم
نواعــتلا رـــيدم نييـــعت نمـــضـــتي ،١202 ةنــــس ويـــنوي
.ةئيبلا ةرازوب لاصتالاو

––––––––––––

2٤٤١ ماـــع لاّوـــش٤2 يف خرؤــــم يذيــــفنت موـــسرم بـــجومب
،يبطارق يلع دّيسلا نّيـــعي ،١2٠2 ةنــــس وـــيــــنوــــي٥ قـــــفاوــــــملا

.ةئيبلا ةرازوب لاصتالاو نواعتلل اريدم

–––––––––––H–––––––––––

5 قفاوملا244١ ماع لاّوش42 يفخرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب فلكم نييعت نمضتي ،١202 ةنس وينوي
.ةئيبلا ةرازوب صيخلتلاو

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ناـيزـم رـيــهز دــّيسلا نــّيــعــي ،١2٠2 ةـنس وـيــنوــي٥قـــفاوـــملا

.ةئيبلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افلكم

٩ قفاوملا244١ ماع لاّوش٨2 يفخرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلا ريدم نييعت نمـضـــتي ،١202 ةنــــس وــــينوي
ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب تاعزانملاوةينوناقلا
.رامثتسالا

––––––––––––

2٤٤١ ماــــــع لاّوش82 يف خرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
اريدم ،زارخ يقوش ّديسلانّيعي ،١2٠2 ةنس وينوي٩ قـــفاوـــملا
ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلل
.رامثتسالا

–––––––––––H–––––––––––

5 قفاوملا244١ ماع لاّوش42 يفخرؤم يذيفنت موسرم
حلاصملل نيريدم نييعت نمضتي ،١202 ةنس وينوي
.تايالولا ضعب يف ةيحالفلا

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةّديــــسلانّيــــعت ،١2٠2 ةنـــــس ويـــنوي٥ قـــفاوـــملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم ،مهؤامسأ

،راردأ ةيالو يف ،ةردسوب ةحيبص–

،ةــسبت ةيالو يف ،نـــــمات دـيعسلا–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،يــــلاغ راونلوب–

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا244١ ماع لاّوش42 يف ةخرؤم ةيذيفنت ميسارم
نيـظـــفاـــحم نيــيـــعت نمــــــضـــتـــت ،١202 ةنــــس وـــيـــنوــــي5
.تايالولا ضعب يف تاباغلل

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ّنيــــعت ،١2٠2 ةنــــس ويــــنوـــي٥ قــــــفاوـــــــملا
 : نيتيتآلا نيتيالولا يف تاباغلل نيظفاحم ،امهامسا

،ةديلبلا ةيالو يف ،ينانب ةليلد–

.ةيدملا ةيالو يف ،شركوب دـمحم–

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوش٤2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دـمحم دلو فسوي ّديسلا ّنيعي ،١2٠2 ةنس وينوي٥ قـــفاوـــملا

.وزو يزيت ةيالو يف تاباغلل اظفاحم

––––––––––––

2٤٤١ ماع لاّوـــــش٤2 يف خرؤــــم يذيــــفنت موـــسرم بــــجوـــــمب
،مامــع نومـــيم دّيــــسلا نّيعــي ،١2٠2 ةنــــس ويــــنوي٥ قــــــفاوـــملا

.ةماعنلا ةيالو يف تاباغلل اظفاحم
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: يتأي ام نورّرـــــــــــقي

نم٦ ةداملا ماكحأ ممتيو رارـقلا اذـــه لدــــعي : ىلوألا ةّداملا
2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا
.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا

يرازولا رارقلا نم٦ ةداـــملا ماـــكحأ مّمــــــتتو لّدعت :2 ةداملا
٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩ يف خّرؤملا كرتشملا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد

راردأ تايالو يف ةيالولل ةماعلا ةنامألا مظنت:٦ ةداملا "
ضــــيـــبلاو لـــجـــيــــجو تسغـــنـــماتو يــــقاوـــبلا مأو طاوـــــــغألاو
ةماعنلاو ةلشنخو تليسمسيتو فودنتو فراطلاو يزيليإو
لالج دالوأو راتخم يجاب جربو نوميميتو تنشومت نيعو
،ريغملاو تناجو ترقوتو مازق نإو حلاص نإو سابع ينبو
: يتأي امك )2( نيتحلصم يف ،ةعينملاو

،صيخلتلا ةحلصم )١
."فيشرألاو قئاثولا ةحلصم )2
ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
وينوي22 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١١يف رئازجلاب رّرح

.١2٠2 ةنس

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

244١ ماع ةدعقلا يذ١١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا مّمتيو لّدعي ،١202 ةنـــــس ويـــنوي22 قفاوـــملا
ماع ىلوألا ىدامج٩ يفخّرؤملا كرتـــشملا يرازولا
ددـــحي يذلا0202 ةنـــس رـــبـــمـــســـيد42 قــــفاوــــملا244١
.بتاكمو حلاصـــم يف ةيالولل ةماــــعلا ةناـــمألا ميــــظنت

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

 ،ةـــــــــــــيـلاــملا رــــــــــيزوو

لّوأ يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٩١٠2 ةـــنــــس ربمـــــسيد82 قــــفاوــــملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىداـــــمـــــج
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٩ يف خّرؤملا8٧-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نّمضـــــتملاو١2٠2 ةنــــس ريارــــبف١2 قـــــفاوـــملا2٤٤١ ماـــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥١2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
طبضي يذلا٤٩٩١ ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٥١٤١ ماع رفص٤١
،اهلكايهو ةيالولا يف ةماعلا ةرادإلا ةزهجأ

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدــــحي يذلا٥٩٩١ ةنـــس رياربــــف٥١ قفاوــملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥ يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــــحي يذلا٤١٠2 ةنـــس وـــيلوـــي٣ قــــفاوــــملا٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنــــس ربــــمـــسيد22 قــــفاوـــملا٠٤٤١ ماــع يناثلا عيبر٤١
ةيلـحملا تاـــعاـــمـــجلاو ةـــيلــــخادلا رــــيزو تاــــيــــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

ىدامج٩ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحـــي يذلا٠2٠2 ةنـــــس ربــــمسيد٤2 قفاوـــملا2٤٤١ ماع ىلوألا

،بتاكمو حلاصم يف ةيالولل ةماعلا ةنامألا ميظنت

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

تاعامجلاوةيلخادلاريزو
ةينارمعلاةئيهتلاوةيلحملا

دوجلبلامك

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

244١ ماع ةدعقلا يذ١١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا مّمتيو لّدعي ،١202 ةنس وينوي22 قفاوملا
ماع يناثلا عيبر5١ يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا
ددحـــي يذلا0202 ةنــــس ربمــــسيد لّوأ قـــفاوـــملا244١
ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ةيريدمل يلخادلا ميظنتلا

.بتاكمو حلاصم يف ،ةيالولاب ةيلحملا ةرادإلا ةيريدمو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
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ترـــقوـــتو مازـــق نإو حـــلاص نإو ساـــبــــع ينــــبو لالــــج دالوأو
: حلاصم )٣( ثالث يف ،ةعينملاو ريغملاو تناجو

،تاكلتمملاو تاينازيملا ةحلصم )١
،يلحملا طيشنتلا ةحلصم )2
."ةيرشبلا دراوملا ةحلصم )٣
ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
وينوي22 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١١يف رئازجلاب رّرح

.١2٠2 ةنس

لوأ يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،لّوألا ريزولا نييعت

٩ يف خّرؤملا8٧-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نّمضتملاو١2٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا2٤٤١ ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥٦2-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٩٩١ ةنـــــس ربـــمـــتبـــس٦ قــــفاوــــملا٦١٤١ ماع يناثــــلا عيبر١١
ةرادإلاو ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا حلاصم تايحالص ددحي يذلا
،اهلمعو اهميظنت دعاوقو ةيلحملا

يف خّرؤــملا٣٩١-٤١ مـــقر يذيــــــــفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

عيبر٥١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا
ةيريدمو ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا ةيريدمل يلخادلا ميظنتلا
،بتاكمو حلاصم يف ،ةيالولاب ةيلحملا ةرادإلا

: يتأي ام نارّرـــــــــــقي

رارقلا ماكحأ ضعب ممتيو رارقلا اذه لّدعي : ىلوألا ةّداملا
2٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا

رارقلا نـــم٦١و٧ نيــــتداـــملا ماـــكحأ مّمـــــتتو لّدعت :2 ةّداملا
قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد لّوأ

يف ةماـعــــلا نوؤـــشلاو نينقـــتلا ةـــيرـــيدم مـــظــــــنت:٧ ةّداملا "
ضيبلاو لجيجو تسغنماتو يقاوبلا مأو طاوغألاو راردأ تايالو
ةماعنلاو ةلشنخو تليسمسيتو فودنتو فراطلاو يزيليإو
لالج دالوأو راتخم يجاب جربو نوميميتو تنشومت نيعو
،ريغملاو تناجو ترقوتو مازق نإو حلاص نإو سابع ينبو
: حلاصم )٣( ثالث يف ،ةعينملاو

،ماعلا ميظنتلا ةحلصم )١

،تاكلتمملاو صاخشألا لقنت ةحلصم )2

."تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم )٣

تاـيالو يف ةــيــلحملا ةرادإلا ةــيرــيدــم مــظــنــت:٦١ ةداملا"
ضـــيــــبلاو لـــجيـــجو تسغـــنماـــتو يـــقاوـــبلا مأو طاوــــــغألاو راردأ

ةلـــشـــــنــــــخو تليـــــــســـمــــسيتو فودـــــــــنـــــــتو فراـــــطـــلاو يزيــــلــــيإو
راتخم يجاب جربو نوميميتو تنشومت نيعو ةماعــــنلاو

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب

ةيلخادلاريزو
ةيلحملاتاعامجلاو

ةينارمعلاةئيهتلاو

دوجلبلامك

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

244١ ماـع ةدعــقلا يذ١١ يفخّرؤــــم كرتـــشم يرازو رارق
نيقحلملا ددع ددحي ،١202 ةنــس ويــــــنوي22 قفاوملا
.ةيالو لكل ناويدلاب

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

 ،ةـــــــــــــيـلاــملا رــــــــــيزوو

يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٩١٠2 ةنس ربمــــسيد82 قفاوـــملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٩ يف خّرؤملا8٧-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نّمضتـــملاو١2٠2 ةنـــــس رياربف١2 قفاوــملا2٤٤١ ماع بــــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤـــــملا٥١2-٤٩ مــــقر يذيفـــنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
طبضي يذلا٤٩٩١ ةنــــس وـــيلوي٣2 قفاوملا٥١٤١ ماع رفـص٤١
،اهلكايهو ةيالولا يف ةماعلا ةرادإلا ةزهجأ

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس ريارــبف٥١ قفاوــــملا٥١٤١ ماـع ناضـــمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥ يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـــــحــي يذلا٤١٠2 ةنـــــس ويلوي٣ قــــفاوـــملا٥٣٤١ ماـع ناـــضـــمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
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يف خّرؤـــملا٠٦-٧١ مـــقر يذيفــــنتلا موــــسرملا ىضـــتقمبو–
يذلا٧١٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا8٣٤١ ماـــع ىلوألا ىدامـــج8
طورشو ةيالولا يف ةماعلا ةرادإلل ايلعلا بصانملا ةمئاق ددحي
،اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا اذكو ،اهيف نييعتلا

يف خّرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنــــس ربمــــسيد22 قــــفاوــــملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
ةـــيلــــحملا تاـــعامـــجلاو ةيلــــخادلا ريزو تايــــحالــــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام نورّرـــــــــــقي

يذيفنتلا موسرملا نم٧ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ويلوي٣2 قفاوملا٥١٤١ ماع رفص٤١ يف خّرؤملا٥١2-٤٩ مقر

ددع ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدــهي ،هالــــعأ روكذــــملاو٤٩٩١ ةنـــــس
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيالو لكل ناويدلاب نيقحلملا

يقحلم ددع
ناويدلا

تايالولا مقرلا

٧
8
٧
٧
٩
8
8
٧
٩
8
٧
8
8
8
٩
٠١
٧
٧
٩
٦
8
8

راردأ
فلشلا
طاوغألا
يقاوبلا مأ

ةنتاب
ةياجب
ةركسب

راشب
ةديلبلا
ةريوبلا
تسغنمات

ةسبت
ناسملت
ترايت

وزو يزيت
رئازجلا

ةفلجلا
لجيج
فيطس
ةديعس
ةدكيكس

سابعلب يديس

١٠
2٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
8٠
٩٠
٠١
١١
2١
٣١
٤١
٥١
٦١
٧١
8١
٩١
٠2
١2
22

يقحلم ددع
ناويدلا

تايالولا مقرلا

8
٧
٩
8
8
8
8
٧
٩
٧
٦
8
8
8
٦
٦
8
٦
8
8
8
8
٦
٧
٧
8
٦
٦
٦
٦
٦
٦
٦
٦
٦
٦

ةبانع
ةملاق

ةنيطنسق
ةيدملا
مناغتسم
ةليسملا

ركسعم
ةلقرو
نارهو
ضيبلا
يزيليإ

جيريرعوب جرب
سادرموب
فراطلا

فودنت
تليسمسيت

يداولا
ةلشنخ

سارهأ قوس
ةزابيت

ةليم
ىلفدلا نيع

ةماعنلا
تنشومت نيع

ةيادرغ
نازيلغ

نوميميت
راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ
سابع ينب

حلاص نإ
مازق نإ
ترقوت

تناج
ريغملا
ةعينملا

٣2
٤2
٥2
٦2
٧2
82
٩2
٠٣
١٣
2٣
٣٣
٤٣
٥٣
٦٣
٧٣
8٣
٩٣
٠٤
١٤
2٤
٣٤
٤٤
٥٤
٦٤
٧٤
8٤
٩٤
٠٥
١٥
2٥
٣٥
٤٥
٥٥
٦٥
٧٥
8٥

٨24عومجملا
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ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

22 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١١يف رئازجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس وينوي

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

تاعامجلاوةيلخادلاريزو
ةينارمعلاةئيهتلاوةيلحملا

دوجلبلامك

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

244١ ماع ةدعقلا يذ١١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
نيشتفملا ددع ددحي ،١202 ةنــــس ويــــنوي22 قــفاوـــملا
.ةيالولل ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
،ةيلاملا ريزوو
لّوأ يف خّرؤملا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،لّوألا ريزولا نييعت

٩ يف خّرؤملا8٧-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نّمضتـــــملاو١2٠2 ةنـــس ريارـــبف١2 قفاوــــملا2٤٤١ ماع بــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥١2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
طبضي يذلا٤٩٩١ ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٥١٤١ ماع رفص٤١
،اهلكايهو ةيالولا يف ةماعلا ةرادإلا ةزهجأ

يف خّرؤملا٦١2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قـــلعـــتملاو٤٩٩١ ةنــــس ويلوي٣2 قـــــفاوـــملا٥١٤١ ماــــع رفــــص٤١
،ةيالولا يف ةماعلا ةيشتفملاب

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماــــع ناـــضــــمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
٥ يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددــــــحي يذلا٤١٠2 ةنــــس وـــيلوي٣ قــــفاوـــــملا٥٣٤١ ماع ناضــمر
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفـــنتلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
يذلا8١٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي
،ةينارمعلا

: يتأي ام نورّرـــــــــــقي
موـــسرـــملا نـــم٥ ةداــــملا ماـــكــــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةّداملا

قفاوملا٥١٤١ ماع رفص٤١ يف خّرؤملا٦١2-٤٩ مقر يذيفنتلا
ىلإ رارقلا اذه فدهــــي ،هالعأ روــــكذملاو٤٩٩١ ةنــــس ويـــلوــــي٣2

.ةيالولل ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفملا ددع ديدحت
ةيالولل ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفملا ددع ددحي :2 ةداملا

.نيشتفم )٣( ةثالثب
ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
وينوي22 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١١يف رئازجلاب رّرح

.١2٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو
نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

تاعامجلاوةيلخادلاريزو
ةينارمعلاةئيهتلاوةيلحملا

دوجلبلامك

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

وينوي١2 قفاوملا244١ ماع ةدعقلا يذ0١ يفخّرؤم رارق
ةرادإ سلــجم ءاـــضـــعأ نييـــعت نمـــضتـــي ،١202 ةـــــنـــــس

ةــصاـــخلا ليـــلاـــحتلاو تاــــساردلل ينـــــــطولا زكرملا
.ةيمنتلاو ناكسلاب

––––––––––

١2 قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف خرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،١2٠2 ةنس وينوي
ىدامج٧ يف خرؤملا٤٦-٤8 مقر موــــسرــــملا نم٩ ةداملا ماكحأل
لعجي يذلا٤8٩١ ةنس سرام٠١ قفاوملا٤٠٤١ ماع ةيناثلا
،طيطــــــختلاب ةصاــــخلا ليلاــــحتلاو تاــــــساردلل ينطولا دهـــعملا

،طيطختلاب ةــصاخلا ليلاـــحتلاو تاــــساردلل اينــــــطوازكرم
تاساردلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا

: ةيمنتلاو ناكسلاب ةصاخلا ليلحتلاو

،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ريدم ،رادح ديشر ّديسلا–
،اسيئر

فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةريدم ،حومرقوب ةنيكس ةّديسلا–
،اوضع ،ةيلخادلاب

فلكملا ريزولا لثمم ،تاسارد ريدم ،يلايخ دلاخ دّيسلا–
،اوضع ،ةيلخادلاب

فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةريدم ،دعاس ةجيدخ ةدّيسلا–
،اوضع ،ةيلاملاب
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فلكملا ريزولا لثمم ،ريدم ،يناربج ميكحلا دبع دّيسلا–
،اوضع ،يملعلا ثحبلاب

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،يدادغب ماركإ ةنيمأ ةّديسلا–
،اوضع ،يعامتجالا نامضلاو لمعلاب فلكملا ريزولا ةلثمم

ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ريدم ،يلاو رمع دّيسلا–
،اوضع ،ناكسلاو

.اوضع ،ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ينادب دمحأ ّديسلا–

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

244١ ماـــع ناضمر٣2 يـف خرؤـــم كرــتـشــم يرازو رارـــق
تايفـكو طورش ددحي ،١202 ةنس ويام5 قفاوملا
تاطيحملا تاحاسمو ةيراقعلا ةظفحملا ليوحـت
ناويد ىلإ ،ةيفارغجلا اهتايثادحإ اذكو اهدودحو
.ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةيلاملا ريزو ّنإ

 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتلاب قلعتملاو٤8٩١ ةنــــس ريارـــبف٤ قفاوــملا٤٠٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

بــجر٠2 يف خرؤـــملا٠١–١١ مـــقر نوـــناــقــلا ىضـتـــقـمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس ويــــنوي22 قـــفاوـــملا2٣٤١ ماــع

لوألا عيبر82 يف خرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس ريارــــــبف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

يف خرؤملا٠٤١–٥١ مـقر يـساـئرلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ويام٧2 قفاوــــملا٦٣٤١ ماع نابــعش8
دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
،ممتملاو لدعملا ،اهب ةطبترملا ةصاخلا

يف خرؤملا8٧–١2 مــقر يــساـــئرــلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس رياربــــف١2 قفاوــملا2٤٤١ ماع بجر٩
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــملا٤٥–٥٩ مقر يذيفــــنتلا موـــــــسرــملا ىضـتـقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١

 ،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا١٤١–٥١ مقر يذيفنـتـلا موــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنــــس وياـــم82 قـــفاوــملا٦٣٤١ ماع نابعش٩
،هنم٥١ ةداملا اميس ال ،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت

يف خرؤملا88–٦١ مــقر يذيـــفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
،ممتملاو لدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا82١–٠2 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص
يف خرؤملا٥٦2–٠2 مــقر يذيــفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٤
،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد ءاشنإ

: يتأي ام نورّرقي
موــسرــــــملا نم٩ ةداـــملا ماــــكـــحأل اقـــيــــبـــــطــت: ىلوألا ةداملا

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٤ يف خرؤملا٥٦2–٠2 مقر يذيفنتلا
ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس22

تاحاسمو ةيراقعلا ةظفحملا ليوحت تايفيكو طورش ديدحت
ناويد ىلإ ،ةيفارغجلا اهتايثادحإ اذكو اهدودحو تاطيحملا

.ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت
ليوحتلا رارق عوضوم ،ةيراقعلا ةظفحملا حنمت:2 ةداملا

قيرـط نع اهـــتـــيـــقرتو اــــهرـــيـــيــــست ناـــمـــضل ناوــــيدلا ىلإ ،اذـــــه
  .زايتمالا راطإ يف حالصتسالا

ناويدلا ىلإ ةحونمملا ةيراقعلا ةظفــــحملا ددحت :٣ ةداملا
تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةيلوألا تاساردلا ساسأ ىلع اهعقومو
: صوصخلا ىلع ،رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ةينعملا

،اهحالصتسا دارملا تاردقلا تاذ يضارألا رفوت–
،يئاملا دروملا رفوت–
.نيرخآلا نيلمعتسملا عم لخادتلا قطانم داعبتسا–
ناويدلل ةـــحوـنــمملا ةــيراــقــعــلا ةـظـفحملا ددـــحت :4 ةداملا

اذه قحلمب ةيفارغجلا اهتايثادحإ اذكو اهعقومو اهتاحاسمو
.رارقلا

.لاكشألا سفنب ،ءاضتقالا دنع ،قحلملا نّيحي
ةحونمملا ةيراقعلا ةظفحملا نمض ،ناويدلا موقي:5 ةداملا

ةيعارزلا ىربكلا عيراشملل ةهجوملا تاطيحملا ديدحتب ،هل
 .ةقمعملا ةينقتلا تاساردلا رشابيو ،ةيعانصلا ةيعارزلاو

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

ويام٥ قـــفاوـــملا2٤٤١ ماـــع ناضمر٣2 يف رئازـــــجلاب رّرح
.١2٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو

ينادمح ديمحلا دبع

ةيئاملا دراوملا ريزو

يبوهيم لامك ىفطصم
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قحلملا

ةياورحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويدل ةحونمملاةيراقعلاةظفحملا

)ـه( ةحاسملاةيالولا
ع س ملعملا

MTU ــب ةيفارغجلاتايثادحإلا

3 380 199

3 375 761

3 370 379

3 363 567

3 359 936

3 353 312

3 347 881

3 347 923

3 343 299

3 339 591

3 322 011

3 319 282

3 319 782

3 336 159

3 338 537

3 342 094

3 345 250

3 352 054

3 351 746

3 353 631

3 366 303

3 372 209

3 374 332

3 377 497

269 433

272 018

280 860

287 458

284 784

264 396

264 728

262 792

262 909

261 088

261 090

256 076

252 104

255 882

255 968

254 805

255 232

254 718

258 338

258 562

274 912

271 906

266 304

265 278

١ م

2 م

٣ م

٤ م

٥ م

٦ م

٧ م

8 م

٩ م

٠١ م

١١ م

2١ م

٣١ م

٤١ م

٥١ م

٦١ م

٧١ م

8١ م

٩١ م

٠2 م

١2 م

22 م

٣2 م

٤2 م

ةلقرو

٠٠٠١٥يزيليإو



45  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه244١ ماع ةجحلا وذ لّوأ
25م١202 ةنس ويلوي١١

)عبات(قحلملا

)ـه( ةحاسملاةيالولا
ع س ملعملا

MTU ــب ةيفارغجلاتايثادحإلا

3 046 821

3 035 286

3 028 471

3 040 110

3 145 019

3 142 834

3 141 392

3 139 847

3 135 763

3 139 560

3 226 356

3 224 436

3 221 479

3 215 418

3 211 522

3 219 298

3 034 356

3 029 442

3 022 959

3 028 469

3 253 662

3 243 669

3 243 672

3 253 657

244 631

250 676

236 636

230 826

236 344

239 297

238 193

240 110

235 618

231 107

313 260

314 581

310 007

314 338

308 213

302 254

288 507

289 808

280 560

280 380

276 823

276 836

266 829

266 834

١ م

2 م

٣ م

٤ م

١ م

2 م

٣ م

٤ م

٥ م

٦ م

١ م

2 م

٣ م

٤ م

٥ م

٦ م

١ م

2 م

٣ م

٤ م

١ م

2 م

٣ م

٤ م

راردأ

٠٠٠٠2

٠٠2٤

٠٠٥8

٠٠٩٤

٠٠٠٠١
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)عبات(قحلملا

)ـه( ةحاسملاةيالولا
ع س ملعملا

MTU ــب ةيفارغجلاتايثادحإلا

3 462 537

3 461 614

3 461 318

3 459 812

3 459 374

3 459 170

3 458 872

3 458 683

3 458 587

3 457 334

3 455 320

3 454 427

3 454 321

3 454 126

3 451 246

3 450 449

3 441 227

3 436 447

3 437 582

3 439 104

3 440 702

3 441 479

3 441 904

3 445 925

3 452 060

3 452 166

3 456 281

3 455 661

3 456 669

586 539

586 155

585 757

585 421

585 420

586 246

586 570

587 895

589 604

591 504

590 797

590 659

591 602

592 370

561 860

599 782

598 862

601 704

605 393

604 968

610 127

610 648

611 084

616 365

618 172

618 159

619 402

617 987

617 205

١ م

2 م

٣ م

٤ م

٥ م

٦ م

٧ م

8 م

٩ م

٠١ م

١١ م

2١ م

٣١ م

٤١ م

٥١ م

٦١ م

٧١ م

8١ م

٩١ م

٠2 م

١2 م

22 م

٣2 م

٤2 م

٥2 م

٦2  م

٧2 م

82 م

٩2 م

٠٠٥٥٣ةيادرغ
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)عبات(قحلملا

)ـه( ةحاسملاةيالولا
ع س ملعملا

MTU ــب ةيفارغجلاتايثادحإلا

3 454 410

3 455 106

3 455 328

3 454 566

3 456 962

3 457 352

3 456 880

3 460 039

3 458 590

3 459 755

3 459 625

3 462 389

3 462 363

3 461 862

615 498

612 985

609 419

606 142

602 149

601 829

600 258

596 908

594 664

593 770

592 854

590 158

589 355

588 684

٠٣ م

١٣ م

2٣ م

٣٣ م

٤٣ م

٥٣ م

٦٣ م

٧٣ م

8٣ م

٩٣ م

٠٤ م

١٤ م

2٤ م

٣٤ م

ةيادرغ

)عبات(
٠٠٥٥٣

ناضمر٣2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
طورــــش دّدــــحي يذلا١2٠2 ةنــــــــس وــــياـــم٥ قــــــــفاوـــــــملا2٤٤١ ماــــــع
تاطيــــحملا تاحاـــسموةيراقعلا ةظفحملا ليوـــحت تايـــفيــــكو
ةعارزلا ةيمـــنت ناوـــيدل ،ةيفارغـــجلا اهتاـــيثادحإ اذكواهدودحو
،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

:يتأي ام رّرقي
موـــسرـــملا نم31 ةداـــملا ماـــكـــحأل اقيـــبـــطت:ىلوألا ةداملا

قفاوملا2441 ماع رفــص4 يف خّرؤملا562-02 مـــقر يذيفـــنتلا
ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمتبس22

يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد حنم تاءارجإ ديدحت
،ةلودـــــلل ةـــصاـــخلا كالـــمألل ةعــــــباــــتلا يــضارألا ،ةــــيوارــــحـــــصلا
.زايتمالا راطإ يف حالصتسالل

:رارقلا اذه موهفمب دصقي :2 ةداملا
يتلا ةيراقعلا ةظفحملا نمض ةددحملا ضرألا:طيحملا–

.ةيضرألا عطقلا لك اهيلع عمتجت
.امطيحم لخاد ةددحملا ةحاسملا:ةعطقلا –
ناويدل ةحونمملا ةــــيراقــــعلا ةـــظفـــــحملا راـــــطإ يف:3 ةداملا

حنم نكمي ،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت
اهلماكب عيراــــشملا يلماــــحل حالــــصتـــسالل ةهـــجوملا تاطيـــحملا
 .ينقتلا مييقتلاوةربخلا ةنجل تارارق بسح ةأزجم وأ

ةنس سرام12قفاوملا2441 ماع نابعش7 يفخّرؤم رارق
ةعارزلا ةيمنت ناويد حنم تاءارجإ دّدحي ،1202
ةعباتلا يضارألا ةيوارـــــحصلا يضارألابةيعانصلا
.زايتمالا راـــــــطإ يف حالــــصتسالل ،ةـــــلودلل ةصاخلا كالمألل

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

 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤملا03-09 مقر نوـناقلا ىـضـتـقـمب–
نوــناق نمـــضــــتملاو0991 ةنـــس ربمــــــــــسيد لّوأقفاوملا1141 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

9 يف خّرؤـملا87-12 مـــقر يــسائرلا موــــسرملا ىضـــتقمبو–
نمضـــتملاو1202 ةنـــس ريارـــبف12 قـــفاوـــملا2441 ماع بـــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا821-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا0202 ةنس ويام12 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

4 يف خّرؤملا562-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو0202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا2441 ماع رفص

،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويدءاشنإ
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ةساردب ينقـــتلا مييـــقتلاو ةربـــخلا ةنــــجل موقت :01 ةداملا
نيلسرملا لامعألا ططخم اذكوهيف لصفلاوههيـــجوتوفلــــملا

ءاقتنا ريياعم ساـسأ ىلع ،رامـــثتسالا عورشم لماح لبق نم
لجأ يف ،ضرغلا اذهل ةددحملا ،رامثتسالا عيراشم فينصتو
 .اموي )03( نيثالث ىدعتي ال

عورـــشم لماـــح نم بلــــطت نأ ،ةجاحلا دنع ،ةنجللا نكميو
 .ةيفاضإ تامولعم ينعملا رامثتسالا

ينقــــــتلا ميـــيقـــتلاو ةربـــخلا ةنـــجل رارــــــق غلــــبـــي :11 ةداملا
 .اينورتكلإ ،عورشملا لماحل

.ضفرلا ةلاح يف اررـــبم رارـــقلا نوـــكي نأ بــــجي:21 ةداملا
،ناويدلا ىدل نعط عاديإ عورشملا لماح نكمي ،ةلاحلا هذه يفو
رارق غيلبت يلت يتلا اموي )51( رشع ةســـــمخلا لالخ ،اينورتكلإ
.هبلطل اميعدت ةديدج تاريربت وأ تامولعم ميدقت عم ،ضفرلا

،ةيناديم ةرايزب لوبقــملا عورشملا لماـــح موــــقي:31 ةداملا
 .ناويدلا يلثمم ةقفارمب

ةعطقلا لوبــقو ةرايزلاب حيرـــــصتلاب ةراـــيزلا هذه جوـــــتت
لّوألا قحلملا يف هجذومن دّدحي يذلا حنملا عوـــــضوم ةيــضرألا

.رارقلا اذهب
ةرايزلاب حيرصتلا ىلع ءانب ،اروف ناويدلا دعي:41 ةداــملا

زايتمالل ليهأتلا ةداهش ،هالعأ روكذملا ةيضرألا ةعطقلا لوبقو
يف اهجذومن دّدحي يتلا لوبقملا عورشملا لماحل اهّملسيو
 .رارقلا اذهبيناثلا قحلملا

قيرط نع ديفتسملا بيصنتب ناويدلا موقي:51 ةداملا
نم وأ لهؤم تاسارد بتكم لبق نم ةيضرألا ةعطقلا ميلعت
 .يراقع ريبخ سدنهم لبق

ةعطقلا ميلعت ةيلمع يف ،ديفتسملا ةدعاسم ناويدلا نكمي
 .ريخألا اذه اهرشاب اذإ ،ةيضرألا

يذلا بيصنت رضحم دادعإب ديفتسملا بيصنت جّوتي
.رارقلا اذهبثلاثلا قحلملا يف هجذومن ددحي

رتفد عيقوـــتب ،هبيصـــنت دعب ،ديفتــــسملا موــــقي:61 ةداملا
لاغشألا ةرشابم هيلع نيعتيو .ناويدلا ىوتسم ىلع طورشلا
.خيراتلا اذه نم ءادتبا

ىلإ زاــــيــتمالا مـــيـــسرت فــــــلم ناوــــيدلا لـــــــسري :71 ةداملا
ةددحملا لاجآلل اقبط ،زايتمالا دقع دادعإل ةلودلا كالمأ حلاصم
.ضرغلا اذهل

ديفتسملل هغيلبتب ،زايتمالا دقع همالتسا روف ،ناويدلا موقي
.اينورتكلإ

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :81 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام12قفاوـملا2441 ماع نابـــــــعش7 يف رئازـــــجلاب رّرـــح
.1202 ةنس

ينادمح ديمحلا دبع

ةحونمملا ةيراقعلا ةظفحملا نمـــض ناوـــيدلا موــــقي :4 ةداملا
عيراشــــملا لابقتـــسا اهنأـــش نم يتلا تاطيـــــحملا ديدــــحتب ،هل
اهتئزجتوةيعانصلا ةيعارزلاوةيعارزلا تارامثتسالل ىربكلا

نأ بــــجي يتلا ،ةقمــــعم ةيـــنـــــقت تاـــسارد ساــــسأ ىلع اهحــــنمل
.ةيمومع تائيه وأ ةصصختم تاسارد بتاكم قيرط نع اهزجنت

 :يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،تاساردلا هذه زربت نأ بجي
،ةيعارزلا ةبرتلا ملع قيرط نع حالصتسالا ىلع ةردقلا–
،عرزلا ةمءالم–
،لوصولا ةيناكمإ –
،تاطيحملا ةئيهت –
ةبسنلاب ةيعضولاوتاقرطلل ةيتحتلا ةينبلا نم برقلا –

،ةيئابرهكلا تاكبشلل
،هايملا فرص ةيناكمإوةحولملا رطاخم –
 .ةقيمعلارابآلا عقوم –
ساسأ ىلع طيحم لكب صاخ ططخم دادعإ متي:5 ةداملا

:ددحي ،ةقمعم ةينقت تاسارد
،طيحملل ةيفارغجلا تايثادحإلا–
،طيحملا لخاد ةبرتلا تايناكمإ–
،ةقيمعلا رابآلا عقوم –
،روبعلا كلاسم –
 .ىرخألا ةقاطلا دراوم لكوةيئابرهكلا ةقاطلا بلج –
اهديدحت مت يتلا تاطيحملا زيمرتب ناويدلا موقي:6 ةداملا

.اهتساردو
لكل امسا ،ةراشإلا ليبس ىلع ،يطعي نأ ناويدلا نكمي

  .طيحم
حشرتلا نع نالعإلاب راعشإ قالطإب ناويدلا موقي :7 ةداملا

نايب عــــــم ،نيرداقلا نيرــــمثتــسملل ،ينورتـــكلإلا هعـــــــقوم ىلع
:يتأي ام

،ةينعملا ةيالولا –
،اهحنم دارملا تاطيحملا وأ طيحملا ةحاسم –
،اهتيمنت دارملا ةيجيتارتسالا عورفلا وأ عرفلا –
،ةوجرملا فادهألا –
،هميدقت بجاولا فلملا –
،دهعتلا لجأ –
.دهعتلا فيلاكت –
زايتمالا بلط عورشملا لماح ،اينورتكلإ ،لسري :8 ةداملا

ىلإ ،هميدقت بــــجاولا فلـــملاب اقـــفرم تنرـتنإلا ىلع دوـجوملا
.ينورتكلإ عاديإ لصو لباقم،ناويدلا

لماح لبق نم لسرملا رامثتسالا فلم لجسي :9 ةداملا
ينـــقـــتلا ميـــيقـــتلاو ةربـــخلا ةنـــجل ىلع ضرــــعيوعورـــــشملا
562-02 مــــقر يذيــفنتلا موـــسرملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا
0202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا2441 ماع رفص4 يف خّرؤملا

.هالعأ روكذملاو
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لوألا قحلملا

ةيضرألا ةعطقلا لوبقوةرايزلاب حيرصتلا جذومن

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد

ةيضرألا ةعطقلا لوبقوةرايزب حيرصت

.................................. طيحملل ................................... يف خّرؤملا .................. مقر

ةعارزلا ةيمنت ناويدل حونمملا ،هاندأ ددحملا طيحملا نمض ةدوجوملاوحنملا لحم ةيضرألا ةعطقلا ةرايز ىلع ءانب
: ماكحأل اقبط ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

ناويد ءاشنإ نمضتملاو0202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا2441 ماع رفص4 يف خّرؤملا562-02 مقر يذيفنتلا موسرملا –
،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت

تايفيكوطورش ددحي يذلا١2٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاو –
ةـيـعاـنصلا ةـعارزـلا ةـيـمـنـت ناوـيدـل ،ةـيـفارـغجلا اـهـتاـيـثادـحإ اذـكواهدودحوتاـطـيحملا تاـحاسموةيراـقـعـلا ةـظـفحملا لـيوحت

:ةيوارحصلا يضارألاب

،...................................................................................................... :طيحملا –

،....................................................................................................... :ةيالولا –

........................................................................................................ :ةيدلبلا –

ةيمنت ناويد حنم تاءارجإ دّدحي يذلا١2٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا2٤٤١ ماع نابعش٧ يف خّرؤملا رارقلا ماكحأل اقبطو
.زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا ،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا

،..................................... ـب ...................................... يف )ة( دولوملا .................................................،هلفسأ )ة( يضمملا انأ
ةعارزلا ةيمنت ناويد لثمم ةقفارمب ،حنملا لحم ةيضرألا ةعطقلا ةرايزب تمق .................................. ينطولا فيرعتلا مقر
:ةيتآلا ةيفارغجلا تايثادحإلا اهيدل يتلا ،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

................................................................. س –

................................................................... ع –

.اهعقوموةيضرألا ةعطقلل ةلماشلا ةيعضولا ىلع تعلطا امك

.حنملا تاءارجإ لامكتسا لجأل ةيضرألا ةعطقلا لبقأ

ةيمنت ناويدل ماعلا ريدملاعورشملا لماح
يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا

هلثمم وأ ةيوارحصلا
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يناثلا قحلملا
زايتمالاب ةصاخلا ليهأتلا ةداهش جذومن

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيفيرلا ةيمنتلاوةحالفلا ةرازو

ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد

 زايتماب ةصاخلا ليهأتلا ةداهش
...................................... طيحملا.................................. يف ةخرؤملا ........................ مقر

...........................................*ةيالولاو............................. ةيالولا
:ماكحأل اقبط
ناويد ءاشنإ نمضتملاو0202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا2441 ماع رفص4 يف خّرؤملا562-02 مقر يذيفنتلا موسرملا –

،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت
تايفيكوطورش ددحي يذلا١2٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاو –

ةيعانــــصلا ةعارزلا ةيمــــنت ناويدل ،ةيفارغــــجلا اهتايــــثادحإ اذكواهدودـــــحوتاطيــــحملا تاحاــــــسموةيراقـــــعلا ةظفــحملا ليوحت
،ةيوارحصلا يضارألاب

ةعارزلا ةيمنت ناويد حنم تاءارجإ ددحي يذلا١2٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا2٤٤١ ماع نابعش٧ يف خّرؤملا رارقلاو –
،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

،...................................................... يف خّرؤملا ...................... مقر ينقتلا مييقتلاوةربخلا ةنجل رضحمو –
،..................................................... يف خّرؤملا .................. مقر ينقتلا مييقتلاوةربخلا ةنجل لوبق رارقو –
.......................... طيحملا نم ..................................... يف خّرؤملا .............. مقر ةيضرألا ةعطقلا لوبقوةرايزب حيرصتو –
:يتأي امب ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويدل ماعلا ريدملا دهشي
لبق نم هيلع قداصملا عورشملل اقبط حالصتسالا راطإ يف ةيضرألا ةعطقلل ةبسنلاب زايتمالل الهؤم دعي:ىلوألا ةداملا

:فرط نم مدقملا ،ينقتلا مييقتلاوةربخلا ةنجل
.................................................................................................................................................... :)يعيبط صخش( مسالا –
................................................................................................................................................... :)يعيبط صخش( بقللا –
................................................................................................................................................ :)يعيبط صخش( ناونعلا –
..................................................................................................................................................... :ينطولا فيرعتلا مقر –
......................................................................................................................................... :)يونعم صخش( ةكرشلا مسا –
......................................................................................................................................... :)يونعم صخش( ةكرشلا رقم –
................................................................................................................................ :)يونعم صخش( ريسملا بقلومسا –
.................................................................................................................................................. :يبيرضلا فيرعتلا مقر –
ىلع ةدوجوملا ،..................)زيمرتلا( طيحملاب  راتكه ..................... ـب ةينعملا ةيضرألا ةعطقلا ةحاسم ردقت:2 ةداملا

:ىوتسم
................................................................................................ :تايالو وأ ةيالو –
................................................................................................:تايدلب وأ ةيدلب –
:يه ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ةيضرألا ةعطقلا تايثادحإ:3 ةداملا
.................................................................... س –
...................................................................... ع –

...................................... ـب قلعتي .................................................. عرفل عورشملا اذه يمتني:4 ةداملا
....................................يف ....................................... ـب رّرح

ةعارزلا ةيمنت ناويدل ماعلا ريدملا
ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

.تايالو ةدع وأ نيتيالو ىلع دتمت يتلا ةيضرألا ةعطقلا *



ثلاثلا قحلملا

ديفتسملا بيصنت رضحم جذومن

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيفيرلا ةيمنتلاوةحالفلا ةرازو

ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد

ديفتسملا بيصنت رضحم

................................................ يفخّرؤملا .................. مقر

:ماكحأل اقبط

ءاشنإ نمضتملاو0202 ةنس ربمتبس22 قفاوملا2441 ماع رفص4 يف خّرؤملا562-02 مقر مقر يذيفنتلا موسرملا –
،ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا ةعارزلا ةيمنت ناويد

تايفيكوطورش ددحي يذلا١2٠2 ةنس ويام٥ قفاوملا2٤٤١ ماع ناضمر٣2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلاو –
ةـيـعاـنصلا ةـعارزـلا ةـيـمـنـت ناوـيدـل ،ةـيـفارـغجلا اـهـتاـيـثادـحإ اذـكواهدودحوتاـطـيحملا تاـحاسموةيراـقـعـلا ةـظـفحملا لـيوحت

،ةيوارحصلا يضارألاب

ةعارزلا ةيمنت ناويد حنم تاءارجإ ددحي يذلا١2٠2 ةنس سرام١2 قفاوملا2٤٤١ ماع نابعش٧ يف خّرؤملا رارقلاو –
،زايتمالا راطإ يف حالصتسالل ،ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا يضارألا ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

............................ طيحملا نم ........................... يف خّرؤملا ..................... مقر ةيضرألا ةعطقلا لوبقوةرايزب حيرصتو –

ةيالو ...................................... طيحملا نم ................................ يف ةخّرؤملا ......... مقر زايتمالل ليهأتلا ةداهشو –
 .......................................*ةيالولاو................................

)ة( دــيسلا بيصنــتــب ،ةــيوارــحصلا يضارألاــب ةــيــعاــنصلا ةــعارزــلا ةــيــمــنــت ناوــيد ماــق ،..................................... خــيراــتــبو
....................................... :طيحملا نم ................................. مقر ةيضرألا ةعطقلا ىلع )ة( لصاحلا ..............................................
،راتكه ................................. ـب ردقت ةيلامجإ ةحاسم تاذ ........................................ :ةيالو ............................................. : ةيدلب

:رضحملا اذهب قفرملا ديدحتلا ططخموةيفارغجلا تايثادحإلل اقبط

.................................................................... س –

..................................................................... ع –

45  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه244١ ماع ةجحلا وذ لّوأ
31م١202 ةنس ويلوي١١

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

ةعارزلا ةيمنت ناويدل ماعلا ريدملا ةريشأت
هلثمم وأ ةيوارحصلا يضارألاب ةيعانصلا

.تايالو ةدع وأ نيتيالو ىلع دتمت يتلا ةيضرألا ةعطقلا*

ديفتسملا عيقوت يراقعلا ريبخلا سدنهملا وأ تاساردلا بتكم ةريشأت


