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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

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

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةـّيميظنتميسارم

يسائرلا موسرملا ممتيو لدعي،22٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم2٤-22 مقر يسائر موسرم
..................................بابشلا ليغشت معدب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا71٤1 ماع رفص61 يف خّرؤملا٤32-69 مقر

331-11 مقر يسائرلا موسرملا لدعي،22٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم3٤-22 مقر يسائر موسرم
...............................رـّـغصملا ضرقلا زاهجب قلعتملاو11٠2 ةنس سرام22 قــــفاوـــملا23٤1 ماـــع يناــــثلا عــيبر71 يف خّرؤــملا

بدــتـنـملا رــيزوــلا ىلإ دنـسي،22٠2ةـنـس يـفناــج91 قــفاوـملا3٤٤1 ماــع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم٤٤-22 مقر يذيفنت موسرم
..................رــّغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولا ىلع  ةياصولا ةطلس ةرغصملا تاسـسؤـملاــب فـــلـكــملا ،لوألا رــيزوـــلا ىدــل

يذيفنتلا موـسرملا ممتيو لدـــــعـي،22٠2 ةنس يفناج91 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم٥٤-22 مقر يذيفنت موسرم
ينطولا قودنصلل يساسألا نوناقلا نمضتملاو٤991 ةنس ويلوي6 قـــــــفاوـــــملا٥1٤1 ماع مّرحم62 يف خرؤملا881-٤9 مقر
....................................................................................................................................................................ةلاطبلا نع نيمأتلل

يذــــيــفنـتلا موــــسرــــملا لدـــــعـي،22٠2 ةنس يفــناـــج91 قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم6٤-22 مـــقر يذيــفنت موسرم
باـــــبشلل ةـــمدقملا ةـــــناعإلا طورــــش ددـــحي يذــلا3٠٠2 ةـــنس رـــبمتبس6 قـفاوملا٤2٤1 ماـــع بـجر9 يف خرؤملا٠92-3٠ مقر
.................................................................................................................................................................اهاوتسمو عيراشملا يوذ

موــسرــملا مــمــتيو لدــــعـــي،22٠2 ةـــنـــس يــــفــناـــــج91 قــــفاوـــمــلا3٤٤1 ماـــع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم7٤-22 مقر يذيفنت موسرم
قاحتلالا تايفيك ددحي يذلا٥1٠2 ةنس رياني٥2 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا81–٥1 مقر يذيفنـتلا

.................................................................................................................ةاماحـملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاب

يذـيفنتلا موسرملا لدـــعــي،22٠2 ةـــنـــس يــــفــناـــــج91 قــــفاوـــمــلا3٤٤1 ماـــع ةــيناـثــلا ىداـمـج61 يف خّرؤـم8٤-22 مـقر يذـيـفـنت موـسرـم
٤٠–8٠ مقر يذـيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي يذلا61٠2 ةنس ربمفون2 قفاوملا83٤1 ماع رفص2 يف خّرؤملا٠82–61 مقر
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم11 يف خّرؤملا
.................................................................................................................ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل

فينصت ءاغلإنمضتي،22٠2 ةـــنـــس يــــفــناـــــج91 قــــفاوـــمــلا3٤٤1 ماـــع ةيناثلا ىدامج61 يف خّرؤم9٤-22 مقر يذيفنت موسرم
،رئازجلا ةيالو ،ةرديح ةيدلب ،رئازجلا ةنيدمل تايلستلاو تاناويحلا ةــقيدــح ةيــنطوــلا كالمألا ةــباــغــل ةــعــباـــت ضرأ ةــعــطق
.........................................................................................................ةيئامنيس ةنيدم زاجنإل ةهجوم ،ينطولا يباغلا ماظنلا نم

ةـّيدرفميسارم

...................ةبانع ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نيوكتلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

ةفاقثلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................نونفلاو

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................اقباس– ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو

.تايالولا ضعب يف لقنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ليغشتلا طبض ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصمب

ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج6٠٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس يفناج٠٢ 2

سرهف

5

5

6

7

8

8

9

10

11

11

11

11

11

11

12

12



...ةنيطنسق ةيدلبل ماعلا بتاكلا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةينطولا ةلاكولل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................“طفنلأ“ تاقورحملا دراوم نيمثتل

ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلل

ةيبرتلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةينطولا

...وزو يزيت ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيعامتجالا مولعلا ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................ةدكيكس ةعماجب ةيناسنإلا مولعلاو

تاينقتو مولع دهعم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
................................................................................................................تليسمسيت ةعماجب ةيضايرلاو ةيندبلا تاطاشنلا

....2 ةنيطنسق ةعماجل ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.......................ةبانع ةعماجب نييعتلا نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ديمع نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................ةيادرغ ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

لئاسولاو ةيلاملا ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

تالصاوملاو ديربلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيكلساللاو ةيكلسلا

يعامتجالا طاشنلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................سادرموب ةيالو يف نماضتلاو

...فيطس ةيالو يف تاباغلا ظفاحم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ضعب يف لقنلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

يف ةيئاملا دراوملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................ةسبت ةيالو

لمعلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ةيشتفملاب تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................لمعلل ةماعلا

ضعب يف ليغشتلل نيريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

يف ناكسلاو ةحصلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................نازيلغ ةيالو

.....ةئيبلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

)كاردتسا( .ةيلاملا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةرازوــب نيماــع نــيرــيدـــم نييــعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس ربــمــفوــن82 قـفاوــملا3441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................)كاردتسا( .ةيلاملا

6٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧١
3م٢٢٠٢ ةنس يفناج٠٢
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

يريدقتلاو يعونلاو يـّـمكلا درجلا ىلع ةقفاوملا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤم رارق
...............................ةيلاملا ةرازو ىلإ ةلّوحملا ةلحملا يضارألا حسمل ةينطولا ةلاكولا يمدختسمو تابجاوو قوقحو كالمأل

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةفاقثلاو بابشلا تاسسؤمو لكايهلا ةعيبط دّدحي،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم رارق
.................................................عوبسألا لالخ لمعلا تاعاس فييكتب ةينعملا ةيدلبلاو ةيالولل ةعباتلا ةيلستلاو ةضايرلاو

لدعلا ةرازو

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمفون32 قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم رارق
................................................................................تابوقعلا فييكت ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس ربمسيد03

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،12٠2 ةنسربوتكأ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماعلوألاعيــبر81يـف خرؤــم كرــتـشــم يرازو رارــق
دــقــعـلا ةدــمو اهــفـيـنـصتو لــغــشـلا بــصاـنــم دادــعـت دّدـحــي يذــلا٥1٠2 ةـنـستــشــغ٠3 قفاوملا63٤1 ماعةدعقلايذ٥1 يف

...........ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ناونعب تاـمدــخلا وأ ةــــناـــيـصــلا وأ ظـــفحــلا تاــطاــشنيـف نيـلـماــعــلا ناوــعألاــب صاـخلا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

يف خّرؤملا كرتشملا يرازوــــــلا رارقـلا لّدـــعـي،12٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر3 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
صاخلا دـقعلا ةدـمو اــهفينصتو لــغشلا بصانم دادـــعت ددـــحي يذـــــلا31٠2 ةنس رــــــبمتبس32 قفاوملا٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ71
.......تاــــــيالولل نييـنهملا ميلعتلاو نـيوكتلا تاـيريدم ناوـنعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب

خّرؤــملا كرتشملا يرازولا رارقـلا لّدـعي،12٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر3 يف خّرؤــــــــم كرــــــتــــــشم يرازو رارــــــق
دـــقعلا ةدــــــــــمو اـــــــــهفينصتو لـــــــــغشلا بــــــصانم دادـــــــــعت ددحي يذـــــلا31٠2 ةنس رــــــبمتبس32 قفاوملا٤3٤1 ماـع ةدـعقلا يذ71 يف

......نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم ناونعب تامدخلا وأ ةــــــناــــــيصلا وأ ظـــــــفـــــحلا تاــــــطاـــــشن يف نيــلماعــلا ناوـــــــعألاب صاـخلا

كرـــــتــشملا يرازوــــــــلا رارــــــــــقــــلا لّدـــــــــــعي،12٠2 ةنس ربمفون8 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر3 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
اــــــهفينصتو لـــــــــــــــغشلا بـــــــصانم دادـــــــــعت ددـــــــحي يذــــــــــلا31٠2 ةـــــــــنس رـــبمفون71 قــــفاوـــملا٥3٤1 ماــــع مّرـحــم31 يــف خّرؤــــملا

دهاعملا ناوـــــــــنعب،تاــــــمدخلا وأ ةــــــــــــناـــيصلا وأ ظـــــــــــــفـــحلا تاــــــــطاـــــــشن يف نيــــــــــــلماعـــــلا ناوـــــــــــعألاب صاـــــــخلا دـــــــــقعلا ةدــــــمو
ةرازوـــل نيعباتلا نيهمتلاو ينهملا نــيوكتلا زـــــكارمو يـــنهملا مــــيلعتلا دــــهاعمو يـــنهملا نـــــيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا
.......................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ينطولا زكرملل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،22٠2 ةنس يفناج9 قفاوملا13٤1 ماــع ةيناثلا ىداـمج6 يـف خّرؤم كرتشم يرازو رارـق
......................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل تاقباسملاو تاناحتمالل

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت دّدحي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةنمقرلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو
...........................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو
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5م٢٢٠٢ ةنس يفناج٠٢

ةـّيميظنتميسارم
: يتأي ام مسري

نم٥ و2 نيـتداــملا ماــكــحأ مــمـتــتو لدــعــت :ىلوألا ةّداملا
71٤1 ماع رفص61 يف خرؤملا٤32-69 مقر يسائرلا موسرملا
،بابشلا ليغشت معدب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا

: يتأي امك ررحـتو

ثادحإ عيجشت ىلإ بابشلا ليغشت معد فدهي :2 ةداملا"
نم اهعيونتو اهعيسوتو تامدخلاو علسلا جاتنإ ةطشنأ
.عيراشملا يلماح لبق

مــعدــل ةيمومعلا ةزــهـجألا رييسـتب لـــفكـتلا ىلإ فدــهي اـمــك
ميــظنتلاو عــيرـشـتلل اــقـبط اــهـــعـيـسوــتو تاــطاــشــنلا ثادــحإ
."امهب لومعملا

)ىتح رييغت نودب(........................................... :٥ ةداملا"
تاعمجتلا اميس ال ،نييونعملا صاخشألا فرط نم ةزجنملا(
فدهب امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو )تاينواعتلاو
ةـمـيـقـلا تاذ ةرــّغــصملا تاـســسؤــملا نيــب رزآــتــلا حور زـيزــعـت
.''ةفاضملا

وأ ووذ باـــبــشــلا وأ باــشــلا" ةراـــبـــــــع ضّوـــعـــت:٢ ةّداملا
موسرملا ماكحأ يف "عيراشملا يلماح" ةرابعب "عيراشملا يوذ
قفاوملا71٤1 ماع رفص61 يف خرؤملا٤32-69 مقر يسائرلا

صوصنلا عيمج ماكحأ يفو ،هالعأ روكذملاو6991 ةنس ويلوي2
  .ةلصلا تاذ ىرخألا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٣ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قـفاوـملا3٤٤1 ماـــع ةــيــناــثـــلا ىداــــمــج61 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس يفناج91

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

ةيناثلا ىدامج6١ يفخّرؤم٣٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
موسرملا لدعي،٢٢٠٢ ةنس يفناج٩١ قفاوملا٣٤٤١ ماع
يناــــثلا عــيبر٧١ يفخّرؤــملا٣٣١-١١ مقر يسائرلا

قلعتملاو١١٠٢ ةنس سرام٢٢ قــــفاوـــملا٢٣٤١ ماـــع
.رـّغصملا ضرقلا زاهجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرـسألاو يـنــطوــلا نــماــضــتـلا ةرـــيزو رـــيرــقت ىلــع ءاـــنــب –
،ةأرملا اــياــضـقو

ةيناثلا ىدامج6١ يفخّرؤم٢٤-٢٢ مقر يسائر موسرم
ممتيو لدعي،٢٢٠٢ ةنس يفناج٩١ قفاوملا٣٤٤١ ماع
رفص6١ يفخّرؤملا٤٣٢-6٩ مقر يسائرلا موسرملا

معدب قلعتملاو6٩٩١ ةنس ويلوي٢ قفاوملا٧١٤١ ماع
.بابشلا ليغشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

لوألا رــيزوــلا ىدــل بدــتـنـملا رـيزوــلا رــيرـــقـت ىلــع ءاــنــب –
،ةرغصملا تاسسؤملاب فـلـكـملا

1٤1و7–19 ناـــتداــمــلا اــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءانـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرــقفـلا(

يف خرؤملا٤32-69 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا71٤1 ماع رفص61
،مّمتملاو لّدعملا ،بابشلا ليغشت معدب

يف خّرؤملا٥92-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا71٤1 ماع يناثلا عيبر٤2
صاـخــلا صيـصـخـتلا باــسـح رـيـيـســت تايــــفـــيــك ددحــي يذـــلا

ليغشت معدل ينطولا قودنصلا " هــناوـنـع يذــلا2٠3-78٠ مـقر
،مّمتملاو لّدعملا ،"بابشلا

يف خرؤملا692-69 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
6991 ةـنــس ربـمـتـبـس8 قــفاوــملا71٤1 ماــع يــناـثــلا عـيـبر٤2
،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

يف خرؤملا9٥٤-69 مقر يذـــيفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو –
يذـــلا6991 ةـنـس رـبـمـسـيد81 قــفاوـملا71٤1 ماــع ناــبــعـش7
لّدعملا ،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت يتلا دــعاوـقـلا ددحي
،مّمتملاو

يف خرؤملا٠٠2-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8991 ةنـس وـيـنوــي9 قــفاوـملا91٤1 ماــع رـفـص٤1
ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ثادحإ
هــنوــناــق دــيدــحـتو عــيراــشــملا ووذ باـــبــشـلا اــهاـــّـيإ حوـنـمـملا
،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا

يف خرؤملا٠92-3٠ مـقر يذيــفـنتلا موــسرـملا ىــضـتـقـمبو –
ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٤2٤1 ماع بجر9

،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،مّمتملاو لّدعملا
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1٤1و7–19 ناـــتداــمـلا اـــمــيس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنـــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

يف خرؤملا331-11 مقر يـساــئرــلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو –
11٠2 ةـنـس سراــم22 قــفاوملا23٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر71
،مـمــتملا ،رغصملا ضرقلا زاهجب قلعتملاو

يف خرؤــملا٤1-٤٠ مــقر يذــيـفـنـتـلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
٤٠٠2 ةـنــس رـــياـنـي22 قــفاوــملا٤2٤1 ماـــــع ةدـــعـقــلا يذ92
رغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

يف خرؤملا٥1-٤٠ مـقر يذــيـفـنـتلا موـسرــملا ىـــضـتـقــمبو –
يذــلا٤٠٠2 ةنس رــياـنــي22 قــفاوــملا٤2٤1 ماــع ةدـــعــقلا يذ92
رّغصملا ضرقلا نم نيديفتسملل ةمدقملا ةناعإلا طورش ددحي
،ممتملاو لدعملا ،اهاوتسمو

يف خرؤملا61-٤٠ مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو –
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٤2٤1 ماع ةدعقلا يذ92
ديدحتو ةرــّغصملا ضورقلل كرتشملا نامضلا قودنص ثادحإ
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا هنوناق

: يتأي ام مسري

يسائرلا موسرملا نم11 ةداملا ماكحأ لدعت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا23٤1 ماــع يــناــثــلا عـــيــبر71 يـف خرؤــملا331-11 مــقر
،رــــغـصملا ضرــقــلا زاــهــجــب قـــلــعـتملاو11٠2 ةـنــس سراــم22
: يتأي امك ررحـتو

فــلــكـملا رــيزوــلل ةـصـتـخـملا حــلاـصــملا ىلوــتت :11 ةداملا"
هيلع صوصنملا زاهجلا ذيفنت ةعباتم ةرغصملا تاسسؤملاب

." هتبقارمو موسرملا اذه ماكحأ يف

نماضتلاب فلكملا ريزولا" ةـيـــمـســـت لدـــبـتــســت :٢ ةّداملا
"ةرّغصملا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا" ةيمستب "يـنــطوـــلا

يــف خرؤـــمـلا331-11 مـــــقر يــــساـــئرـــلا موـــسرـــملا ماــكـــحأ يــف
11٠2 ةـنـس سراــم22 قــفاوـملا23٤1 ماـــع يناــثــلا عــيـبر71
تاذ ىرـــخألا صوــصـنـلا عيــمج ماـكــحأ يفو ،هالــعأ روــكذـــملاو
.ةلصلا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٣ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج61 يـف رـئازـجـلاب رّرـح
.22٠2 ةنس يفناج91

نوبت ديجملا دبع

ةيناثلا ىدامج6١ يفخّرؤم٤٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
دـنــــســي،٢٢٠٢ةــنـــس يــفــناــــج٩١ قــفاوـــمــلا٣٤٤١ ماــــع
فـلــكـملا ،لوألا رــيزوـــلا ىدــل بدــتـنـملا رــيزوــلا ىلإ
ةلاكولا ىلع  ةياصولا ةطلس ةرغصملا تاســـسؤـــملاـــب
.رــّغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –
،ةأرملا

1٤1و٥–211 ناــتداــمــلا اــمــيـس ال ،روـــتـسدــلا ىلـع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا331-11 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
11٠2 ةـنــس سراــم22 قــفاوــملا23٤1 ماــع يــناـثــلا عــيــبر71
،مّمتملا،رــّغصملا ضرقلا زاهجب قــلـعـتـملاو

يف خّرؤملا٥72-12 مقر يساــئرـلا موـسرــملاىضـــتقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا182-12 مـقر يـساـئرــلا موـسرــملاىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤1-٤٠ مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرـملاىـضــتـقــمبو –
٤٠٠2 ةـنــس رــياـنــي22 قــفاوــملا٤2٤1 ماــع ةدـــعـــقلا يذ92
رــّغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحـتو

: يتأي ام مسري

ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس دنست:ىلوألا ةّداملا
موـسرــملا ماكحأ بــجوــمب ةأشنملا ،رــّغصملا ضرقلا رييستل
٤2٤1 ماــع ةدـــعـقـلا يذ92 يـف خّرؤــملا٤1-٤٠ مـقر يذـيفنتلا
ةــلاــكوــلا ءاـــشــنإ نـمـضـتملاو٤٠٠2 ةنس رــياــني22 قــفاوملا
اـــهـنوــناـــق دــيدــحـتو رـــّـغـصــملا ضرــــقـــلا رــيـيـــســـتل ةــيـنطوـلا
فــّلــكـملا ،لوألا رـيزوــلا ىدـل بدـتـنـملا رـــيزوـــلا ىلإ ،يساـسألا

.ةرّغصملا تاسسؤملاب

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

قفاوملا3٤٤1 ماــع ةـيـناـثـلا ىداـمــج61 يـف رــئازــجلاــب رّرـح
.22٠2 ةنس يفناج91

نامحرلا دبع نب نميأ
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: يتأي ام مسري

ماـكــحأ ضــعـب مــّـمـتيو موــسرــملا اذــه لّدـــعـي:ىلوألا ةّداملا
٥1٤1 ماع مّرحم62 يف خرؤملا881-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا
يساسألا نوناقلا نمضتملاو٤991 ةنس ويلوي6 قفاوملا
.ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل

موـسرـملا نــم٥ ةداـملا ماــــكــحأ مــّمــتـتو لّدــعــت:2 ةّداملا
قـفاوملا٥1٤1 ماع مرحم62 يف خّرؤملا881-٤9 مقر يذيفنتلا

 : يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٤991 ةنس ويلوي6

٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماهملا ىلع ةدايز:٥ ةداملا''
: يف قودنصلا مهاسي ،هالعأ

رـيــغ لاـكشألاب ةـقــلـعتملا تاـساردـــلل يئزــجلا لـــيومــتـلا –
ليــغـشـتلا تالاــجـم صـيـخـشتو روـــجألاو لــمــعـلل ةيجذومنلا

،هنماكمو

لاجـم يف مـهـب لــّفكتي نيذــلا نيـلاــطـبلا ةـقــفارــمب لـــفــكتلا –
كــلذو ،نــيوــكتلاو رحلا لــمـعلا مــعدو لـيـغـشـتلا نــع ثـحـبلا

،ليغشتلل ةيمومعلا حلاصملا عم لاصتالاب

يف تابوعص هجاوت يتلا تاسسؤملل ةدعاسملا ميدقت –
لاكشألا بسح لغشلا بصانم ىلع ةظفاحملا لجأ نم اهلامعأ

،ةيقافتا بجومب ةررقملا غيصلاو

."هتيقرتو ليغشتلا معدل ةيعيجشتلا ريبادتلا ذيفنت –

881-٤9 مقر يذيــفنـتلا موــسرــملا ماـكــحأ مــّمــتـت:٣ ةّداملا
٤991 ةـنـس وـيــلوــي6 قفاوملا٥1٤1 ماع مّرحم62 يف خّرؤملا

ناررـــحـت1 ررــكـم8٤و ررــكـم8٤ نيتداــمــب ،هالـــعأ روـــكذـــملاو
 : يـتأــي اــمـك

ينطولا قودنصلا لصاوي ،ةيلاقتنا ةفصب: رّركم8٤ةداملا''
تاــناــعإلا حــنــمو لــيوــمــتــلاــب لــفــكــتــلا ةــلاــطــبــلا نــع نيمأتــلـــل
نيلاطبلا ةدئافل هب لومعملا ميظنتلا بجومب ةدّدحملا ايازملاو
سمــــخو )٠3( نيثالـــث نيب اـــم نيغـــلاــــبــــلا عــــيراشملا باــــحصأ

ضرق نم ،ةيلعف ةفصب ،اودافتسا نيذلا ،ةنس )٥٥( نيسمخو
.ةيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات دنع أفاكم ريغ

نيغلابلا عيراشملا باحصأ نيلاطبلا تافلمب لفكتلاّ نأ ريغ
نيلصحتملا ،ةنس )٥٥( نيسمخو سمخو )٠3( نيثالث نيب ام
فرط نم مهايإ ةحونمملا ليومتلاو ةيلباقلا ةداهش ىلع
مل نيذلاو ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا حلاصم
يـف موــسرــملا اذــه رـشـن خــيراــت دـنـع لــيوــمت ىلع اولصـحـتـي
ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ىلإ لكوي ،ةيمسرلا ةدــيرجلا
.ةيتالواقملا

يرازو رارق بــجوــمـب ةداــملا هذــه قيـبـطـت تاـيــفـيـك ددـحـت
فــّلــكـملا رـيزوـلاو ةــيـلاـملاــب فــّلــكــملا رــيزوــلا نيـب كرــتـشم
."ةرــّغصملا تاسسؤملاب فّلكملا ريزولاو لـيـغـشتلاب

ةيناثلا ىدامج6١ يفخّرؤم٥٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
ممتيو لدـــــعـي،٢٢٠٢ ةنس يفناج٩١ قفاوملا٣٤٤١ ماع
مّرحم6٢ يفخرؤملا٨٨١-٤٩ مقر يذيفنتلا موـسرملا

نمضتملاو٤٩٩١ ةنس ويلوي6 قـــــــفاوـــــملا٥١٤١ ماع
نع نيمأتلل ينطوــلا قودـنـصـلل يساــسألا نوــناــقــلا
.ةلاطبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

ناــمـضــلاو لـيــغـشـتــلاو لــمــعــلا رــيزو رــيرــقــت ىلــع ءاــنــب –
،يعامتجالا

1٤1و٥–211 ناــتداــمـــلا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا11-٤9 مـقر يـعـيرــشـتلا موــسرــملاىـضـتـقــمبو –
يذلا٤991 ةنس ويام62 قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ٥1
نودقفي دق نيذلا ءارجألا ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأتلا ثدحي
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيداصتقا بابسأل ةيدارإ ال ةفصب مهلمع

ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤملا12-6٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –
ريبادتلاب قلعتملاو6٠٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا72٤1 ماع
،ليغشتلا ةيقرتو معدل ةيعيجشتلا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موـسرــملاىضتــقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يساـئرـلا موــسرــملاىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا881-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو٤991 ةنس ويلوي6 قفاوملا٥1٤1 ماع مّرحم62
،ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل يساسألا نوناقلا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا2٠-٤٠ مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملاىــضـتــقمبو –
يذــلا٤٠٠2 ةـنـس رــياــني3 قفاوـملا٤2٤1 ماــع ةدـــعــقـلا يذ٠1
عيراشملا يوذ نيلاطبلل ةحونمملا تاناعإلا طورش ددحي
،ةنس )٥٥( نيسمخو سمخو )٠3( نيثالث نيب ام نيغلابلا
،ممتملاو لدعملا

يف خّرؤملا3٠-٤٠ مقر يذيفنتلا موــسرــملاىضـتـقـــمبو –
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس رياني3 قفاوملا٤2٤1 ماع ةدعقلا يذ٠1
ضورق راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ثادحإ
نيثالث نيب ام نيغلابلا عيراشملا يوذ نيلاطبلا تارامثتسا
،يساسألا هنوناق ديدحتو ةنس )٥٥( نيسمخو سمخو )٠3(
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نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا لصاوي :1 رّركم8٤ةداملا''
ةأفاكملا ريغ ضورقلا نع هنويد لك ليصحت نامض ةلاطبلا

نيلاـطـبـلـل اـهـحــنــم يتــلا ةــيــفاضإلا ةأفاــكملا رــيــغ ضورــقــلاو
سمــــخو )٠3( نيثالـــث نيب اـــم نيغـــلاــــبــــلا عــــيراشملا باــــحصأ

اقبط ،هنويدل يلكلا ليصحتلا ةياغ ىلإ ،ةنس )٥٥( نيسمخو
."امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٤ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماــع ةــيــناــثــلا ىداــمــج61 يف رـئازــجلاــب رّرـح
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نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

ةيناثلا ىدامج6١ يفخّرؤم6٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
موــسرملا لدــعـي،٢٢٠٢ ةنس يفناج٩١ قفاوملا٣٤٤١ ماع
٤٢٤١ ماـــع بـجر٩ يفخرؤملا٠٩٢-٣٠ مقر يذــيفنتلا
طورــــش ددـــحي يذــلا٣٠٠٢ ةـــنس رـــبمتبس6 قـفاوملا
.اهاوتسمو عيراشملا يوذ باـــــبشلل ةـــمدقملا ةـــــناعإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب –
،ةرغصملا تاسسؤملاب

1٤1و٥–211 ناـــتدامـلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٤32-69 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا71٤1 ماع رفص61
،مّمتملاو لّدعملا ،بابشلا ليغشت معدب

يف خّرؤملا٥72-12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملاىــضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا182-12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملاىـضــتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٥92-69 مـقر يذــيـفنـتلا موـسرـملاىـضـتـقـمبو –
يذلا6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا71٤1 ماع يناثلا عيبر٤2
2٠3-78٠ مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي
لّدعملا ،"بابشلا ليغشت معدل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا

،مّمتملاو

يـف خرؤـملا692-69 مـقر يذـيـفنتلا موــسرملاىـضـتـقـمبو –
6991 ةـنـس رـبـمـتـبس8 قــفاوــملا71٤1 ماــع يناـثــلا عـيــبر٤2
ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

يف خرؤملا٠92-3٠ مـقر يذــيـفنتلا موـسرـملاىـضـتـقــمبو –
ددحـي يذــلا3٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٤2٤1 ماع بجر9

،اــهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام مسري

موسرـملا نــم11و2 نيتداـملا ماـكــحأ لدــعــت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٤2٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا٠92 -3٠ مقر يذيفنتلا

ةمدقملا ةناعإلا طورش ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمتبس6
: يتأي امك ،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل

مــعدــل ينـطوــلا قودـنـصلا ةــناــعإ نـم ةداـــفـتـسالل:2 ةداملا''
لـماـح ىلــع بـجـي ،مـهـتـطـشنأ ثادــحإ دـنـع ،باــبــشــلا لــيــغـشـت
: ةيتآلا ةعمتجملا طورشلا اوفوتسي نأ عيراشملا يلماح وأ

.ةنس٥٥ و81 نيب ام مهرمع وأ هرمع حوارتي نأ –

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

)ىتح رييغت نودب(.......................................... :11ةداملا"
ليومتلا ةغيصو تاطاشنلا عيونت وأ )عــيسوت وأ ثادحإل(
."..................)رييغت نودب يقابلا(....................... : يتأي امك

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

قـفاوملا3٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج61 يف رـــئازجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنـس يــفناـج91

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

ةيناثلا ىدامج6١ يفخّرؤم٧٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
لدــــعـــي،٢٢٠٢ ةـــنـــس يــــفــناـــــج٩١ قــــفاوـــمــلا٣٤٤١ ماـــع
يفخرؤملا٨١–٥١ مقر يذيفنـتلا موــسرــملا مــمــتيو
٥١٠٢ ةنس رياني٥٢ قفاوملا6٣٤١ ماع يناثلا عيبر٤
لوصحلل نيوكتلابقاحتلالا تايفيك ددحي يذلا

.ةاماحـملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لّوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥–211 ناـــتداـــمــلا اـــمــيس ال ،روـــتــسدــلا ىلــع ءاــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(
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ةجحلا يذ٤2 يف خرؤملا7٠–31 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنت نمضتملاو31٠2 ةنس ربوتكأ92 قفاوملا٤3٤1 ماع
 ،ةاماحـملا ةنهم

يف خرؤملا٥72–12 مـقر يساــئرــلا موـسرــملا ىضــتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يـساــئرــلا موـسرـمــلا ىضــتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا233–٤٠ مـقر يذيـفـنتلا موـسرــملا ىـضـتـقــمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا81–٥1 مـقر يذـيفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
يذلا٥1٠2 ةنس رياني٥2 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر٤
ةداــهـش ىلــع لوـصـحلل نيوـكـتـلاب قاـحـتلالا تاـــيـفـيـك ددـحـي
،ةاماحـملا ةنهمل ةءافكلا

: يتأي ام مسري

موـسرـملا مــّمــتــيو موــسرــملا اذــه لّدـــعــي : ىلوألا ةّداملا
63٤1 ماـع يـناـثــلا عـيـبر٤ يـف خرؤملا81–٥1 مـقر يذـيـفـنتلا
قاحتلالا تايفيك ددحي يذلا٥1٠2 ةنس رياني٥2 قفاوملا

 .ةاماحـملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاب

يذيفنتلا موسرملا نــم2 ةداــملا مــمـتـتو لدــعــت:٢ ةّداملا
قــفاوــملا63٤1 ماــع يـــناـــثــلا عــيــبر٤ يـف خرؤــملا81–٥1 مــقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس رياــني٥2

7٠–31 مقر نوناقلا نم٥3 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم:2 ةداملا“
رــبوــتــكأ92 قـــفاوـملا٤3٤1 ماـــع ةـجـحلا يذ٤2 يـف خرؤمـلا

نع ةاماحـملا ةنهمب قاحتلالا متي ،هالعأ روكذملاو31٠2 ةنـس
تارابتخاو ةيباتك تارابتخا ىلع لمتشت ةقباسم قيرـط
.ةيهفش

ددع اذكو اهريسو اهميظنتو ةقباسملا حتف تايفيك ددحت
ةليكشتو اهجمانربو اهلماعمو اهتدمو اهتعيبطو تارابتخالا

،لدـــعـــلا رـــيزو نيب كرــــتشم رارــــق بجومب ،ةــــقــــباسملا ةــــنجل
.”يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو ،ماتخألا ظفاح

خرؤـملا81–٥1 مــقر يذـيـفـنـتلا موـسرـملا مـمـتــي :٣ ةّداملا
٥1٠2 ةـنـس رــياـنـي٥2 قــفاوـملا63٤1 ماـع يـناــثـلا عيبر٤ يف

:يتأي امك ررحت رركم2 ةداــمـب ،هالعأ روكذملاو

نيوكتلاب قاحتلالا ةقباسم حتف رارق ذختي : رركم2 ةداملا“
نيب قيسنتلاب ةاماحـملا ةنهمل ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل
داحتالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوو لدعلا ةرازو
.”نيماحـملا تامظنمل ينطولا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٤ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداـمــج61 يف رــئازــجلاــب رّرـــح
.22٠2 ةنس يفناج91

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

ةيناثلا ىدامج6١ يفخّرؤم٨٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
لدـــعــي،٢٢٠٢ ةـــنـــس يــــفــناـــــج٩١ قــــفاوـــمـــــلا٣٤٤١ ماـــــع
رفص٢ يفخّرؤملا٠٨٢–6١ مقر يذـيفنتلا موسرملا

لدعي يذلا6١٠٢ ةنس ربمفون٢ قفاوملا٨٣٤١ ماع
يفخّرؤملا٤٠–٨٠ مقر يذـيفنتلا موسرملا ممتيو
٨٠٠٢ ةنس رياني٩١ قفاوملا٩٢٤١ ماع مرحم١١
نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا
.ةيمومعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥–211 ناــتداــملا اــمــيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــب–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
 ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خّرؤملا٥72–12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤـملا182–12 مـقر يساــئرـلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٠82–61 مقر يذــيـفـنتلا موـسرــملا ىـضـتــقمبو–
لدعي يذـلا61٠2 ةـنـس رــبـمـفوــن2 قــفاوـملا83٤1 ماـــع رـــفـص2
مرـحم11 يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا مـمـتيو
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع
ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

: يتأي ام مسري

صوصنملا ةيلاـقـتنالا ماـكـحألا ةرـتـف ددــمـت: ىلوألا ةّداملا
٠82–61 مقر يذـيفنتلا موسرملا نم٠٥و9٤ نيتداملا يف اهيلع
61٠2 ةنس رــبـمفوــن2 قــفاوملا83٤1 ماــع رــفص2 يـف خّرؤـملا



ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج6٠٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذـيفنتلا موسرملا ممتيو لدـعـي يذــلا
روــكذـملاو8٠٠2 ةـنـس رياـنـي91 قـفاوــملا92٤1 ماــع مرـحـم11
.12٠2 ةنس ربمفون9 نم ءادتبا ،)2( نيتنس ةدمل ،هالعأ

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

قفاوـملا3٤٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج61 يف رــئازــجلاــب رّرـح
.22٠2 ةنس يفناج91

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

ةـيـناـثـلا ىدامج6١ يفخّرؤم٩٤-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
نـمـضـتي،٢٢٠٢ ةـــنـــس يــــفــناـــــج٩١ قــــفاوـــمــلا٣٤٤١ ماــــع
كالــمألا ةــباـــغـــل ةـعـباـت ضرأ ةــعـطـق فـينــصــت ءاـــــغــــلإ
ةـــنــيدــــمل تاــيـــلـــسـتــلاو تاـــناوـيـحـلا ةــقـيدــح ةـيــنطوـــلا
ماـظـنلا نم ،رئازجلا ةيالو ،ةرديح ةيدلب ،رئازجلا
 .ةيئامنيس ةنيدم زاجنإل ةهجوم ،ينطولا يباـغـلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥–211 ناـــتداـملا اــمــّـيـسال ،روــتـسّدــلا ىلــع ءاـــنــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج22 يف خرؤملا17–٤7 مقر رمألا ىضتقمبو–
دــيدـــحت نــمـضتملاو٤791 ةـنـس وـيــلوــي21 قــفاوـملا٤931 ماـع
،رئازجلا ةنيدمل تايلستلاو تاناويحلا ةقيدح سيسأت ةقطنم
،لدعملا

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ناـضــمر32 يـف خرؤــملا21–٤8 مــقر نوــناـقــلا ىضــتـقـمبو–
ماعلا ماظنلا نمضتملاو٤891 ةنس وينوي32 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،هنم7 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،تاباغلل

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

بـــجر٠2 يـف خرؤــملا٠1–11 مــقر نوـناـــقـــلا ىضــتــقـمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

يف خرؤملا٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنـس وــينوــي٠3 قــفاوـمـلا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــقــلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا182–12 مـقر يساــئرــلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا21٤–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
12٠2 ةـنس رــبوــتــكأ٤2 قـــفاوملا3٤٤1 ماـــع لوألا عـــيــــبر71
،ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلل ينطو زكرم ءاشنإ نمضتملاو

يف خرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون32 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش
،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

فيـنـصت ءاــــغـــلإ ىلإ موـسرــمـلا اذــه فدــــهــي : ىلوألا ةّداملا
تاناويحلا ةــقــيدــح ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق
نم ،رئازجلا ةيالو ،ةرديح ةيدلب ،رئزجلا ةنيدمل تايلستلاو
.ةيئامنيس ةنيدم زاجنإل ةهجوم ،ينطولا يباغلا ماظنلا

ىلوألا ةداملا يف ةنــّيعملا ضرألا ةعطق جمدت:٢ ةّداملا
،موسرملا اذه لصأب قحلملا ططخملا يف ةددحم يه امك ،هالعأ
ةصاخلا ةيكلملا يف ،تاراتكه )6( ةتس اهتحاسم غلبت يتلا
.ةلودلل

،ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلل ينطولا زكرملا ىلوتي :٣ ةّداملا
يف خرؤملا21٤–12 مقر يسائرلا موسرملا بجومب أشنملا

روكذملاو12٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر71
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ضرألا ةعطق رييست ،هالعأ
.امهب

ةدوجوملا ةيباغلا تاءاضفلا ىلع ظافحلا بجي:٤ ةّداملا
.اهتيامحو ،موسرملا اذه عوضوم ،ضرألا ةعطق نمض

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٥ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قفاوـملا3٤٤1 ماــع ةـيـناــثــلا ىداــمــج61 يف رــئازــجلاــب رّرح
.22٠2 ةنس يفناج91

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةـّيدرفميسارم
3441 ماــع ةــيـناـثــلا ىداـمــج8 يفخّرؤــم يذــيفـنت موـسرـم

ماــهـم ءاــهــنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوـملا
.ةبانع ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـيـناـثــلا ىداـمـج8 يـف خّرؤــم يذـــيـــفـنــت موــسرــم بــجوــمب
ةداسلا ماـهــم ىــهنت ،2202 ةنـس يـفـناــج11 قــفاوـملا3441 ماــع
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةبانع ةعماجب ،مهؤامسأ ةيتآلا

نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان هتفصب ،تاكرح يزوف دمحـم–
،يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو جردتلا دعب اميف يلاعلا

يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان هتفصب ،ودحو ءاج اضر–
،تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو جردتلا يف

،ةسدنهلا مولع ةيلكل اديمع هتفصب ،ناديدح ديزي–

موــلــعـلا ةـيـلـكــل ادــيــمع هــتـفـصـب ،ةرــيـبش راــمــع مالـــعوــب–
.رييستلا مولعو ةيداصتقالا

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ةــيـناـثــلا ىداـمــج8 يفخّرؤــم يذـيــفنـت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يـفـناــج11 قــفاوــملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب شتفم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىداـمـج8 يف خّرؤــم يذـيــفنـت موـــسرــم بـــجوــمـب
دــّـيسـلا ماــهـمىهنت ،2202 ةـنـس يـفـناــج11 قــفاوـملا3441 ماــع
نيوكتلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،يبلاط نب فيرشلا دـمحـم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع ةيناثلا ىداـمــج8 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيـناـثــلا ىداــمــج8 يـف خّرؤــم يذــيفـنت موـــسرــم بـــجوـــمب
دّيسلا ماــهـمىهنت ،2202 ةـنـس يـفـناــج11 قــفاوــملا3441 ماــع
نيوكتلا ةرازوب ةبساحملل ريدم بئان هتفصب ،حمقلوب ةوالع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نيينهملا ميلعتلاو

3441 ماــع ةـيـناـثـلا ىداـمـج8 يفخّرؤـم يذــيـفـنت موــسرــم
ماـهـم ءاـهــنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قـفاوــملا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ريدم بئان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـيـناـثــلا ىداــمــج8 يـف خّرؤــم يذـــيـفـنـت موــسرــم بجوــمـب
دــّيسـلا ماــهـمىـهـنت ،2202 ةـنـس يــفـناــج11 قــفاوـملا3441 ماع
ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب ،وشاعم ظوـفـحـم
.هبلط ىلع ءانب ،نونفلاو ةفاقثلا

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع ةـيـناـثـلا ىداـمـج8 يفخّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم
ماـهـم ءاــهـنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قــفاوـملا

– ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردــلاـب فــّلــكـم
.اقباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـيـناـثــلا ىداــمــج8 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بـــجوــمــب
دــّيـســلا ماــهـمىهنت ،2202 ةـنـس يـفناــج11 قــفاوـملا3441 ماــع
ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،مولس قيرط

.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،اقباس– ةراجتلا

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمـج8 يفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماـهـم ءاــهـنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قـفاوملا

.تايالولا ضعب يف لـقـنلل نـيريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــيناـثــلا ىداـــمـــج8 يف خّرؤــم يذيـفـنـت موــسرــم بـــجوــمب
ةداسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع
،ةيتآلا تايالولا يف لقنلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،طاوغألا ةيالو يف ،ةشئاع نب ليعامسا–

،ةفلجلا ةيالو يف ،ينوعوب جاع–

،لجيج ةيالو يف ،يوالمح يقوش دمحـم–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،نيدموب ضاير–

،ةملاق ةيالو يف ،زيزع حيلص–

،مناغتسم ةيالو يف ،رافلب ةداق ىفطصم–

.نازيلغ ةيالو يف ،ةماشوب نيسح–
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا

ليـغـشـتـلاو لــمـعـلا ةرازوــب لــيــغـشتـلا طــبـض رـيدــم
.يعامتجالا نامضلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا ماسحدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا

لمـعـلا ةرازوــب ليــغشـتلا طـبـضـل ارــيدــم هـتـفـصــب ،يــنـيع نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يعامتجالا نامضلاو ليـغشـتـلاو

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ّفلكم نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا
بدتنملا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب
ةــفرـعـملا داـــصـتقاــب فــّلــكـمـلا ،لوألا رــيزوــلا ىدــل

.ةئشانلا تاسسؤملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دمحأاب نب قراط دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا

ىدــلبدتنملا ريزولا حلاصمب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم
تاــسـسؤــملاو ةــفرــعـمـلا داــصـتـقاــب فّلـــكملا ،لوألا رــيزوــلا
.ةئشانلا

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـعــت نمـضـتـي ،1202 ةـنـس رــبـمـسيد03 قــفاوملا
.ةنيطنسق ةيدلبل ماعلا بتاكلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نابـعـت دارــم دــّيـسلا نــّيـعـي ،1202 ةـنـس رـبــمـسـيد03 قــفاوملا

.ةنيطنسق ةيدلبل اماع ابتاك

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا
تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا
.“طفنلأ“

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نوـفــلـخ حــبار دــّـيسـلا نـّيــعـي ،2202 ةنـس يـفــناــج11 قــفاوـملا
تاــقورحملا دراوــم نيـمـثـتل ةــيـنطوــلا ةــلاــكوــلل اــماــع اــنـيـمأ
.“طفنلأ“

3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيـيـعــت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رــبـمـســيد03 قــفاوــملا

.ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمــج52 يـف خّرؤـــم يذـيــفـنت موــسرـــم بــجومــب
يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
: ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم ،امهامسا

،روعل نب مالعوب–

.سابعلب دعس–

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رـبـمـســيد03 قــفاوـملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم بــئاــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤـم يذــيـفـنـت موــسرــم بــجوــمب
دــّـيـســلا نــّيـعـي ،1202 ةـنـس رــبـمـســيد03 قــفاوــملا3441 ماـــع
تاقيبطتلاو ةمظنألا ريوطتل ريدم بئان ،نومحر قازرلا دبع
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ةيتامولعملا

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـعــت نـمـضتي ،1202 ةـنـس رـبـمـسـيد03 قــفاوــملا
.وزو يزيت ةعماجل ماعلا نيمألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوــمـب
ميرــك دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماــع

.وزو يزيت ةعماجل اماع انيمأ ،يلالعش

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس رـبـمـسـيد03 قــفاوــملا

ةيناسنإلا مولعلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلك ديمع
.ةدكيكس ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفنـت موــسرــم بـــجوــمب
رمع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربــمـسـيد03 قــفاوــملا3441 ماــع
ةيناسنإلا مولعلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلكل اديمع ،شاوهلوب
.ةدكيكس ةعماجب
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3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا

ةـيـندـبـلا تاـطاشنـلا تاـيـنـقـتو موـلــع دــهــعــم رــيدــم
.تليسمسيت ةعماجب ةيضايرلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلوألا ىداـــمـــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم بـــجوــمب

ليعامسا ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
ةيندبلا تاطاشنلا تاينقتو مولع دهعمل اريدم ،فيسوب
.تليسمسيت ةعماجب ةيضايرلاو

–––––––––––★–––––––––––
3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

نيمألا نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا
.2 ةنيطنسق ةعماجل ماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيناثلا ىداــمــج8 يـف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرـــم بــجوــمـب

سـيـنأ دّـيــسلا نّيعي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماــع
.2 ةنيطنسق ةعماجل اماع انيمأ ،طيلشوب

–––––––––––★–––––––––––
3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

نييـــعتـلا نـمـضـتي ،2202 ةـنـس يـفـناــج11 قــفاوـملا
.ةبانع ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا
:ةبانع ةعماجب

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،ودحو ءاج اضر–
تاداــهشلاو لصاوــتملا نــيوــكــتــلاو يناــثــلاو لوألا نــيروـــطـــلا

،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاو
نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،تاكرح يزوف دمحـم–

يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلاو

،ايجولونكتلا ةيلكل اديمع ،ناديدح ديزي–
ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،ةريبش رامع مالعوب–

.رييستلا مولعو ةيراجتلاو
–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــعــت نــمضتـــي ،2202 ةـــنس يفـــناـــج11 قــــفاوملا

مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ديمع
.ةيادرغ ةعماجب رييستلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يناور صفحوب دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا
رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع
.ةيادرغ ةعماجب

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيــيـعــت نــمـضـتي ،2202 ةـنـس يـفـناــج11 قــفاوـملا

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملا ريدم
.نيينهملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،حمقلوب ةوالع دّيسلا نّيعي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل اريدم

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــعـت نــمـضـتي ،2202 ةـنـس يـفـناـــج11 قــفاوـملا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل نـيرـيدـم
.تايالولا ضعب يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلانّيعي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا

تايالولا يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل نيريدم
:ةيتآلا

،نوميميت ةيالو يف ،هلـلا دبع نب دـمحـم–

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،ةزمح نب دمحـم–

،لالج دالوأ ةيالو يف ،ملاس لصيف–

،سابع ينب ةيالو يف ،رودق ياب ليبن–

،حلاص نإ ةيالو يف ،يماهوت نامحرلا دبع–

،ترقوت ةيالو يف ،بلاط زيزعلا دبع–

،تناج ةيالو يف ،يبوهوم يندملا–

،ريغملا ةيالو يف ،يديعس دمحـم–

.ةعينملا ةيالو يف ،ةزعموب رداقلا دبع–

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رـبـمـسـيد03 قــفاوــملا

ةـــيالو يـف نـماــضـتـلاو يــعاــمـتـجالا طاـــشنــلا رــيدــم
.سادرــموـب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذـيـفـنت موـــسرـــم بـــجوــمـب
دــّيـسـلا نــّيـعـي ،1202 ةنـس رـبـــمــســيد03 قــفاوــملا3441 ماــع
يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم ،ةطوقز نب ريـصـن
.سادرموب ةيالو
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3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـيـتآلا دّيسلاو تادّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا
:يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،ةلماعلا ديلا لقنتو تاليهأتلل ريدم ةبئان ،يفوع ءامسأ–

،تامدخلل ريدم ةبئان ،ةرشد ةشئاع–

يرازولا بتكملاب تاساردلل ةسيئر ،يلع تيأ ةهزن–
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر ،شوميك يكم–
.ةسسؤملا يف يلخادلا

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةسيئر نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا
.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب تاسارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،بــلاـط ةـيـمال ةدــّيسـلا نـّيـعـت ،2202 ةنـس يـفـناــج11 قـفاوـملا

.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب تاساردلل ةـسـيئر

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــع ةـيـناـثـلا ىداـمـج8 يفخرؤــم يذــيـفـنت موــسرم
نيـيـعـت نــمضــتـي ،2202 ةـنـس يـفــناــج11 قــفاوــملا

.تايالولا ضعب يف ليغشتلل نيريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلانّيعي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا

:ةيتآلا تايالولا يف ليغشتلل نيريدم

،راشب ةيالو يف ،ىلعل رداقلا دبع–

،تسغنمات ةيالو يف ،ةقرو ةعمجوب–

،فيطس ةيالو يف ،محيمح سيردإ–

،يزيليإ ةيالو يف ،يملوع دلاخ–

،يداولا ةيالو يف ،يحي نب يلع–

.ةلشنخ ةيالو يف ،زوزم قازرلا دبع–

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا

.نازيلغ ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمـج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنـت موــسرــم بـــجوـمب
دمحـم دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماع
.نازيلغ ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم ،طاملز ميركلا دبع

3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيـيــعـت نـمـضـتـي ،1202 ةـنـس رـبــمـسـيد03 قــفاوــملا

.فيطس ةيالو يف تاباغلا ظـفاحــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمـج52 يـف خّرؤـــم يذــيـفـنـت موــسرــم بـــجوـمب
دــــّـيـسلا نـــّيــعــي ،1202 ةـــنـــس رـــبـمـســيد03 قـــفاوــملا3441 ماـــع
.فيطس ةيالو يف تاباغلل اظفاحم ،يشمح ظيفحلا دـبـع

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـع ةــيناـثــلا ىداـمــج8 يفخّرؤــم يذــيـفـنت موــسرــم
نييــعـت نــمـضــتـي ،2202 ةــنـس يــفــناــج11 قـــفاوــملا

.تايالولا ضعب يف لقنلل نيرــيدــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلانّيعي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا

:ةيتآلا تايالولا يف لقنلل نيريدم

،لجيج ةيالو يف ،ينوعوب جاع–

،فيطس ةيالو يف ،يوالمح يقوش دمحـم–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،رافلب ةداق ىفطصم–

،ةبانع ةيالو يف ،زيزع حيلص–

،مناغتسم ةيالو يف ،نيدموب ضاير–

،ةيادرغ ةيالو يف ،ةشئاع نب ليعامسا–

.ةعينملا ةيالو يف ،ةماشوب نيسح–

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع ىلوألا ىدامج52 يفخرؤم يذيفنت موسرم
نييــعـت نــمـضـتي ،1202 ةـنـس رــبـمسـيد03 قــفاوـــملا

.ةسبت ةيالو يف ةيئاملا دراوملا رــيدــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـمــج52 يـف خّرؤــم يذــيـفـنت موــسرـــم بـــجوــمـب
يـــكز دــّـيسـلا نّيعي ،1202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا3441 ماــع
.ةسبت ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم ،نيسحلا خيـشلا نب

–––––––––––★–––––––––––

ةيناـثــلا ىداـمــج8 يـف ناــخّرؤــم ناــيذــيـفـنت ناــموـــسرـــم
نانمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع
ناــمـضــلاو لــيــغـشـتــلاو لـــمـــعــلا ةرازوـــب نيــيـعـتلا
.يعامتجالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةـيـناــثــلا ىداــمــج8 يـف خّرؤـــم يذـيــفـنـت موــسرــم بــجوــمب
نيدلا ماسح ّديسلاّنيعي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا3441 ماع
لمعلا ةرازوب مالعإلا ةمظنأو تاساردلل اريدم ،ينيع نب
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

3441 ماــع ةـيــناـثــلا ىداـمـج8 يفخّرؤم يذـيـفـنت موــسرــم
ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا

.ةئيبلا ةرازوب ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ةيناثلا ىدامج8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
تيان ةيديل ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس يفناج11 قفاوملا

.ةئيبلا ةرازوب نواعتلل ريدم ةبئان ،يساق

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـع يــناـثـلا عــيبر32 يفخّرؤم يـساــئر موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمفون82 قفاوملا
)كاردتسا( .ةيلاملا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر03 يف رداصلا19 ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا
.1202 ةنس ربمسيد5 قفاوملا3441 ماع

،7 رطسلا– لوألا دومعلا–42 ةحفصلا–

،” تيندات لصيف “ : نم الدب–

.” تـيـندـت لصيف “ : أرـــقــــي–

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

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماـع يـناـثـلا عـيـبر32 يف خّرؤم يساــئر موــسرــم
نييــعــت نمـضـتي ،1202 ةـنـس رــبـمفوــن82 قــفاوــملا

)كاردتسا(.ةيلاملا ةرازوب نيماع نيريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر03 يف رداصلا19 ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا
.1202 ةنس ربمسيد5 قفاوملا3441 ماع

،3 رطسلا– يناثلا دومعلا–42 ةحفصلا–

،” تيندات لصيف “: نم الدب–

.” تـيـندـت لصيف “ : أرـــقــــي–

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

ةيلاملا ةرازو

قــــفاوـمـــلا3441 ماـــع ىلوألا ىداــمــج4 يـفخّرؤــم رارـق
ىلــع ةـــقــفاوــمــلا نــمــضـتــي ،1202 ةــنـس رــبـــمــــســيد9
قوـــقــحو كالمأل يريدقتلاو يعونلاو يّمكلا درجلا

حــسـمل ةيــنطوــلا ةــلاــكوــلا يــمدــخـتـسـمو تاــبــجاوو
.ةيــلاملا ةرازو ىلإ ةــــلوـحملا ةـــّلـحملا يـضارألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

يـفخّرؤـملا182–12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا554–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس رـبـمـفوــن32 قــفاوملا2141 ماــع ىلوألا ىداـمـج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا152–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس وينوي6 قفاوملا2441 ماع لاوش52
اـــهـــكالـــمأ لــــيوحتو يضارألا حسمل ةــــيــــنــــطوــــلا ةــــلاــــكوــــلا لــــح
،ةـــيـــلاــملا ةرازو ىلإ اــهـيمدــخـتسـمو اـــهــتاــبــجاوو اـــهــقوـــقــحو
،هنم3 ةداملا اميس ال

2441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو1202 ةنس ويلوي41 قفاوملا
يرـيدـقـتـلاو يعوـنـلاو يمــكــلا درجلا دادــعإب ةــفــّلــكملا ةــيرازوــلا

حسمل ةينطولا ةلاكولا يمدختسمو تابجاوو قوقحو كالمأل
،ةلحملا يضارألا

: يتأي ام رّرقي

موــسرــمـلا نــم3 ةداــمـلا ماـــكــحأل اـــقـيـبــطـت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا2441 ماع لاوش52 يف خّرؤملا152–12 مقر يذيفنتلا

يمكلا درجلا ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو1202 ةنس وينوي6
يمدختسمو تابجاوو قوقحو كالمأل يريدقتلاو يعونلاو
،ةيلاملا ةرازو ىلإ ةـّلحملا يضارألا حسمل ةينطولا ةلاكولا
خّرؤملا رارقلا بجومب ةأشنملا ةيرازولا ةنّجللا فرط نم دعملا

1202 ةــنـس وـيــلوــي41 قــفاوــملا2441 ماــع ةـجــحلا يذ4 يـف
.رارقلا اذه لصأب قفرملاو ،هالعأ روكذملاو
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ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــفاوــملا3441 ماـــع ىلوألا ىداــمــج4يـفرـــئازــجـلاــب رّرــح
.1202 ةنس ربمسيد9

نامحرلا دبع نب نميأ

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

قــــفاوــمـــلا3441 ماــــع ىلوألا ىداــمـــج12 يـفخّرؤـــم رارـــق
لـــكاــيــهــلا ةـــعيـبط دّدـحــي،1202 ةــنــس رـــبــمـســـيد62
ةيلستلاو ةضايرلاو ةفاقثلاو بابشلا تاــسسؤــمو
تاعاس فييكتب ةينعملا ةيدلبلاو ةيالولل ةعباتلا
.عوبسألا لالخ لمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــــــئيهتلاوةـــــــيلحملا تاــــــعاـــــمجلاوةــــــيلخادــــــلا رــــــيزو ّنإ
،ةينارمعلا

2341 ماع بجر02 يفخّرؤملا01-11 مقر نوناقلا ىضتقمب –
لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو1102 ةنس وينوي22قفاوملا

،مّمتملاو

لوألا عيبر82 يفخّرؤملا70-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو2102 ةنس رياربف12قفاوملا3341 ماع

يفخّرؤملا182-12 مـقر يـساــئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يــفخّرؤــــملا كرـــتـشــملا يرازوـــلا رارــقـــلا ىــضــتـقـــمـبو –
1202 ةــنـس وــيــلوــي92 قــفاوــمـلا2441 ماــع ةـجـحـلا يذ91
لكايه يف عوبسألا لالخ لمعلا تاعاس فييكت نمضتملاو
ةعباتلا ةيلستلاو ةضايرلاو ةفاقثلاو بابشلا تاسسؤمو
،ةيدلبلاو ةيالولل

: يتأي ام رّرقي

يرازولا رارقلا نم6 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قــــفاوـــمــلا2441 ماــــــع ةـــجــحــلا يذ91 يـفخّرؤـــــملا كرــتـشــملا

رارقلا اذـه فدــهــي ،هالـــعأ روـــكذــملاو1202 ةـنـس وـيــلوــي92

ةـفاـقـثــلاو باــبشلا تاسسؤمو لــكاــيــهــلا ةــعــيــبــط دــيدحت ىلإ
فييكتب ةينعملا ةيدلبلاو ةيالولل ةعباتلا ةيلستلاو ةضايرلاو

.عوبسألا لالخ لمعلا تاعاس

ةفاقثلاو باـبشلا تاـسسؤــمو لــكاــيــهــلا لثمتت :2 ةداملا
فييكتب ةينعملا ةيدلبلاو ةيالولل ةعباتلا ةيلستلاو ةضايرلاو

قــيرــط نــع لـــغــتـسـت يـتــلاو عوـبـسألا لالــخ لــمـعـلا تاــعاــس
: يتأي اميف ،رشابملا لالغتسالا

،ةعلاطملا تاعاقو تابتكملا –

،حباسملا –

،ةضايرلا تاعاق –

،امنيسلا تاعاق –

،ةيفاقثلا زكارملا –

.ةيلستلا تاءاضف –

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوــملا3441 ماـــع ىلوألا ىداــمــج12 يـف رــئازـــجلاـــب رّرــح
.1202 ةنـس رـبـمـسـيد62

دوجلب لامك

لدعلا ةرازو

قــفاوــمـــلا3441 ماـــع يــناــثــلا عــيــبر81 يـفخّرؤــم رارـق
يفخّرؤــمـلا رارـــقــلا لّدــعــي ،1202 ةــنــس رـــبـمــفوـــن32
رـــبـمـسيد03 قـــفاوــملا2441 ماـــع ىلوألا ىداــمــج51

فييكت ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةـنــس
.تابوقعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع يناثلا عيبر81 يف خّرؤم رارق بجومب
ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ربمفون32
نييعت نمضتملاو0202 ةنس ربمسيد03 قفاوملا2441 ماع
: يتأي امك ،تابوقعلا فييكت ةنجل ءاضعأ

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

ةرادإل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم ،يلع ىسيع نب دّيسلا –
يــباــيـــــــط دــــــــــّيــسـلـــــــل اــفــلــخ ،اوــضــع ،جاــمدإلا ةداـــعإو نوــجـسلا

،ناـمـيـلـس

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

،اوضع ،ةيباقع ةسسؤم ريدم ،ريمس ينامح دّيسلا –
،ميسن يبيهذ دّيسلل افلخ

. “ ......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

٣٤٤١ ماعلوألاعيــبر٨١يـفخرؤــم كرــتـشــم يرازو رارــق
يرازولا رارقلا لّدعي ،١٢٠٢ ةنسربوتكأ٥٢ قفاوملا
قفاوملا6٣٤١ ماعةدعقلايذ٥١ يف خّرؤملا كرتشملا
بــصاـنــم دادــعـت دّدـحــي يذــلا٥١٠٢ ةـنـستــشــغ٠٣
ناوــعألاــب صاـخلا دــقــعـلا ةدــمو اهــفـيـنـصتو لــغــشـلا
وأ ةــــناـــيـصــلا وأ ظـــفحــلا تاــطاــشنيـف نيـلـماــعــلا
.ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ناونعب تاـمدــخلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا  ّنإ

 ،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

خّرؤــــمـلا8٠3-7٠ مقر يـــــسائرلا  موــــــسرملا ىضــــــتـقـمـب–
7٠٠2 ةـنـس رـبـمـتـبـس92 قـفاوـمـلا82٤1 ماـع ناـضـمر71 يـف
مـهـقوـقـحو نـيدـقاـعـتـمـلا ناوـعألا فـيـظوـت تاـيـفـيـك ددـحـي يذـلا

ةقلعتملا دعاوقلاو مـهـبـتاورل ةلكشملا رصانعلاو مـهـتاـبـجاوو
اــميـس ال ،مـهـيـلع قـبـطملا يبيدأـتـلا ماــظنلا اذــكو مهرييستب
،هنم8 ةداـملا

يـف خّرؤـمـلا182-12 مـقر يـساــئرـلا موـسرـمـلا ىـــضـتـقـمــبو–
نّـمـضـتـمـلاو12٠2 ةـنـسويلوي7 قـفاوـمـلا2٤٤1 ماـعةدعقلايذ62
،ةـموـكـحـلا ءاـضـعأنـيـيـعـت

يف خرؤملا٤٥-٥9 مــقر يذيـفـنـتلا موسرــملا ىــضتــقــمبو–
يذــلا٥991 ةـنـس رــيارـبـف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماــــع ناــضـــمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا77-31 مقر يذيــفنـتلا موــسرـملا ىضــتــقــمبو–
يذلا31٠2 ةنسيفناج٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

يفخرؤملا391-٤1مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
ددحييذلا٤1٠2ةنسويلوي3قفاوملا٥3٤1ماعناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يفخرؤملا232-91مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا91٠2ةنستشغ31قفاوملا٠٤٤1ماعةجحلايذ21
،اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ماهم ددحي
،ممتملا

يفخرؤملا6٠2-12مـقر يذيـفـنـتلا موـسرــملا ىضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2ةنسويام٠2قفاوملا2٤٤1ماعلاوش8
موــلــعــلا يـف ثــحبـلل ةـيــتاــعوـــضوــملا ةــلاـــكوـــلا ميــظـنــتةداـــعإ

،ايجولونكتلاو

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

يلاعلا ميلعتلا ريزو

يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

يفخرؤملا8٠2-12مقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتـقـــمبو–
ةداعإ نمضتملاو12٠2 ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1ماعلاوش8
ايجولونكتويبلا يف ثحبلل ةيتاعوضوــملا ةــلاــكوــلا مـيـظـنـت
،اهتيمست رييغتو ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو

يفخرؤملا٠12-12مـقر يذيـفـنـتـلا موــسرــملا ىضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وـياـم٠2قــفاوـملا2٤٤1ماــعلاوــش8
ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ميظنت ةداعإ

 ،اهتيمست رييغتو

يــف خّرؤــــمـلا كرــــتــشــمــلا يرازوـــــلا رارـــــقــلا ىـــــضـتــقـمــبو–
يذــلا٥1٠2ةنستشغ٠3 قـفاوـمــلا63٤1 ماعةدعقلايذ٥1
صاـخلا دـقـعــلا ةدـمو اـهــفـينـصـتو لـغــشـلا بـصانـم دادـعت ددحي
،تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
،لّدعملا ،ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ناونعب

: يتأي ام نورّرقي

رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت: ىلوألا ةداملا
قفاوـملا63٤1 ماع ةدقعلا يذ٥1يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٥1٠2ةنستشغ٠3

موسرـملا نـم8 ةداملا ماــــــكحأل اـــــــقـــــــيبطت: ىلوألا ةداــــــملا“
قـــفاوــمـلا82٤1 ماـــع ناـضـــمر71يف خّرؤــمــلا8٠3-7٠ مـقر يـسائرـلا

رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذـــملاو7٠٠2 ةنـسربمتبس92
تاـــطاشــــنلةــــــقباـــطملالغــــشلابــــصاـنمدادــعــت دــيدحت ىلإ
دقعلاةّدماذكواهفينصتوتامدخلاوأةناـيــصلاوأظـــفحلا
ةيتاـعوضوملا تالاـكوـلا ناوـنـعـبنيلماعلاناوعألابصاخلا
."قحلملالودجللاقبط ،ثحبلل

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ٥2قفاوملا3٤٤1 ماعلوألا عيبر81 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس
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يــف خّرؤـــــــملا كرـــــــتشملا يرازوــــــلا رارـــــــقلا ىـــضـتـقـــمبو–

31٠2 ةــنــس رـــبــمـــتــبــس32 قــــفاوـــملا٤3٤1 ماــــع ةدـــعــقلا يذ71

دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لـــغشلا بصاـــنـــم دادــــعـــت ددـــحـــي يذــــلا

وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا

نييـنـهملا ميــلعـتلاو نـيوــكـتلا تاــيرــيدــم ناوـنــعــب تاــمدــخلا

،لّدعملا،تايالوــلل

: يتأي ام نورّرقي

رارـقـــــــــــــلا نـــم ىلوألا ةداــملا ماــــــكـــــــحأ لدـــــعـــت: ىلوألا ةداـمــلا

٤3٤1 ماــــع ةدــــعــــقــلا يذ71 يــف خّرؤــملا كرــتــشــملايرازولا

،هالــعأ روــكذــملاو لدــعـملا ،31٠2 ةنس ربمتبس32 قــــفاوـــملا

: يتأي امك

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىـلوألا ةداملا“

قـــــفاوـمــلا82٤1 ماــــع ناــــضــمر71 يـف خّرؤــــمـلا8٠3-7٠ مـــقر

اذه ددـــــــــحي ،هالــــــعأ روـــــــــــــكذملاو7٠٠2 ةـــــنــــــس رـــــــــبمــــــــتبس92

وأ ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم دادـــعت رارــــــــــقلا

صاــــخلا دــــقعلا ةدــــم اذـــــكو اهفينصتو تامدخلا وأ ةنايصلا

مــــيلعتلاو نــــيوكتلا تاـــيرــــيدم ناوــــــنعب نيــــلماعلا ناوـــــعألاب

.”قحلملا لودجلل اــــــقبط ،تاـــيالولل نيينــهملا

ةــــصاــخلا لــــغـشـلا بـــــصاـنـم دادـــــــعت عــــيزوــــت مـــتي:2 ةداملا

نــيوــكـــتـــلا تاـــيرـــيدـــم ىوـــتسم ىلع نـــيدـــقاــعـــتملا ناوـــعألاـــب

لصأب ةقحلملا لوادجلل اقفو ،تايالولل نيينهملا ميلعتلاو

.رارقلا اذه

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رارقلا اذــه رـشني:٣ ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــــفاوـــمــــلا3٤٤1 ماـــع يــناــــــــثــــــلا عــيــبر3 يـف رـــئازــجلاــب رّرــــــح

.12٠2 ةنس ربمفون8

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازوــــــــلا رارقــــــــــــلا لّدــــــــــعـــــــي،١٢٠٢ ةنس ربمفون٨ قفاوملا
قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يفخّرؤملا كرـــتشملا
بصانم دادـــعت ددـــحي يذـــــلا٣١٠٢ ةـــــنس رــــــبمتبس٣٢
ناوــــعألاــب صاـــخلا دـــــقـــعلا ةدـــمو اـــهـفـيـنـصـتو لـــــغــشــلا
وأ ةــــــــــــناـــيـصـــلا وأ ظــــــــــــــفـــحلا تاـــــــــــطاــــــــــشن يـــف نيــلماــــعـــــلا
مــــــــــيلعتلاو نـــــــيوكتلا تاــــــــيرــــيدم ناوـــــــــنعب تاــــــمدخلا
.تاــــــيالولل نييـــــنهملا

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

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

خّرؤــملا8٠3-7٠ مــــقر يــــساــئرلا موــــسرملا ىــــــضتـــقــمب–
7٠٠2 ةــنس ربمتبس92 قـــفاوملا82٤1 ماــــع ناضمر71 يـــــف
نـــــيدـــقاـــعـــتملا ناوـــــــــعألا فــــــــيـــظوـــت تاــــــيــــفــــيــــك ددــــحــــي يذــــلا

مــهــبــتاورــل ةـــلـــكشملا رصاـــنـــعـــلاو مــــــــهـــتاـــبـــجاوو مــــــهـــقوـــقـــحو
قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع

يف خّرؤـــملا182-12مــــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
12٠2 ةــنس وـــيـــلوـــي7 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ةدــعـــــقــــــلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يــف خّرؤـملا45-59 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضتــقـمبو–
يذــــلا5991 ةــــنس رــــياربف51 قــــــفاوــــملا5141 ماــــع ناـضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يــف خّرؤــملا78-30 مــقر يذيـفـنتلا موــسرـملا ىضتــقــمبو–
يذلا3002 ةنس سرام3 قفاوملا3241 ماع ةّجحلا يذ03
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خّرؤـملا89-٤1 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو–
يذــلا٤1٠2 ةــــنس سراــــم٤ قــــفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج2
يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم ميظنت دعاوق ددحي
،اهريسو ةيالولا

يف خّرؤــملا391-٤1 مـــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىضتقمبو –
ددـحي يذــــلا٤1٠2 ةـــنس وـــيلوي3 قـفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 نيوكتلا ريزو
نيينهملا ميلعتلاو

يبارم نيساي

لّوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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قحلملا لودجلا

تايالولل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم

  نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدمل نـــيدقاعتملا ناوــعألاب ةــصاخلا لــغشلا بــصانملةيلامجإلا ةليصحلا

ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مــــــــهتابجاوو
اميس ال ،مهيـلـع قـبـطملا يـبـيدأـتــلا ماــظنلا اذــكو مــهرـيـيـسـتـب
،هنم8 ةداملا

يف خّرؤـــملا182-12 مــــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدــعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــملا45-59 مــقر يذيــفـنتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو–
5991 ةــــنــــس رــــيارــــبــــف51 قــــفاوــــملا5141 ماــــع ناـــضــــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي يذــــلا

يـف خّرؤـملا78-30 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقــمبو–
يذلا3002 ةنس سراـم3 قـــفاوملا3241 ماـــع ةّجــــحلا يذ03
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خّرؤملا99-٠1 مقر يذيفنـتلا موـــــسرــملا ىـــضتقمبو–
يذــلا٠1٠2 ةــــنس سرام81 قــــفاوملا13٤1 ماــــع يناثلا عيبر2
ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،نيينهملا

٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣يفخّرؤــــــــم كرتشم يرازو رارــــــق
يرازولا رارقلا لدعي،١٢٠٢ ةنس ربمفون٨ قفاوملا
٤٣٤١ ماــــــــــع ةدـــــــــــــعقلا يذ٧١ يفخّرؤـــــــــــــملا كرـــــــــــتشملا
ددـــــــــحي يذـــــــــلا٣١٠٢ ةـــــنــس رــــــبمـتـبس٣٢ قـــفاوــمــلا
دـــقعلا ةدــــــــــمو اـــــــــهفينصتو لـــــــــغشلا بــــــصانم دادـــــــــعت
ظفحلا تاــــــطاـــــــــشن يف نيــــــــــــلماعـــــلا ناوـــــــــعألاب صاـخلا
نــيوــكـتلا دــهاـــعم ناوـنــعب تاــمدــخلا وأ ةــناــيصلا وأ

.نيينهملا ميلعتلاو
````````````````````

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

يــف خّرؤــملا8٠3-7٠ مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىـــضتقمب–
يذلا7٠٠2 ةــنس ربمتبس92 قـــفاوملا82٤1 ماــــع ناضمر71
مــــــهقوقحو نـــــيدقاعتملا ناوـــــــــعألا فــــــــيظوت تاــــــيفيك ددحي
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يف خّرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضــتــقمبو –
ددـحي يذــــلا٤1٠2 ةـــنس وـــيلوي3 قـفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤــــــــملا كرـــــــتشملا يرازوـــــــــلا رارـــــــــــقلا ىــــــــضــتقمبو–
يذلا31٠2 ةنس ربمتبس32 قفاوملا٤3٤1 ماـــع ةدـــــعقلا يذ71
صاــــخلا دـــقعلا ةدـــمو اــــهفينصتو لـــــغشلا بـــــصانم دادـــــعت ددــــحي
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوــــــــعألاب
،لّدعملا ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم ناونعب

: يتأي ام نورّرقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةداملا
قــــــــفاوــــملا٤3٤1 ماـــــــع ةدــــــــــعقلا يذ71 يف خّرؤـــــــملا كرــــــتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو ،31٠2 ةنس ربمتبس32

موسرملا نــــــــــم8 ةداـــــــــــملا ماـكـحأل اـقيـبـــطــت: ىلوألا ةداـملا“
82٤1 ماــــع ناــــضمر71 يف خّرؤــــملا8٠3-7٠ مــقر يسائرلا
ددــــحي ،هالـــــعأ روــــــكذملاو7٠٠2 ةـــــنس رــــبمتبس92 قـــــفاوملا

ظـــفحلا تاطاشنل ةـقباطملا لغشلا بصانم دادـــعت رارقلا اذـــــه

قحلملا لودجلا
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم

  نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل نـــيدقاعتملا ناوــعألاب ةــصاخلا لــغشلا بــصانمل ةيلامجإلا ةليصحلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

 عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
)٢(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

73

21

97

3

11

14

1

18

8

246

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

73

21

97

3

11

14

1

18

8

246

1

1

1

2

3

3

3

5

6

200

200

200

219

240

240

240

288

315

صاخلا دـــــــقعلا ةدم اذكو اهفينصتو تامدخلا وأ ةنايصلا وأ
نييـنهملا ميلعتلاو نيوكتلا دــهاـــــعم ناونعب نيــــلماــــعلا ناوعألاب

.”قحلملا لودـــجلل اقبط

ةــــصاخلا لـــــــــغشلا بـــــــــصاــنـم دادــــعت عــــيزوـــــت مـــتي:2 ةداملا
مـيلعتلاو نـــيوكتلا دــــهاعم ىوـــتسم ىلـــع نــــــيدقاعتملا ناوـــــعألاب
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا لوادجلل اقفو ،نيينهملا

ةّيروهمجلل ّةيـمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذـه رشني:٣ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمفون8 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر3 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 نيوكتلا ريزو
نيينهملا ميلعتلاو

يبارم نيساي

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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يـف خّرؤملا391-٤1 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتــقــمبو –
ددـحي يذــــلا٤1٠2 ةـــنس ويلوي3 قــــفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

مّرحم31 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دادــــعـت ددحي يذــلا31٠2 ةـنس رـبــمـفوــن71 قــفاوـملا٥3٤1 ماـــع
ناوــعألاــب صاـخلا دــقـــعـلا ةدـــمو اهـفيـنـصتو لــغشلا بصاـنـم
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
دـهاعمو يــنهملا نـــيوكتلا يف ةـــصصختملا ةـــينطولا دـــهاعملا
نيعباتلانيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زــكارمو ينهملا ميلعتلا
،لّدعملا ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول

: يتأي ام نورّرقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداــملا ماــكحأ لدـــعت: ىلوألا ةداملا
رــــبمفون71 قــــفاوملا٥3٤1 ماـــــع مرحم31 يف خّرؤملا كرـتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو ،31٠2 ةـــنس

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا“
قــــفاوـــمــلا82٤1 ماــــع ناــضــمر71 يـف خرؤـــمـــلا8٠3-7٠ مــقر
رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس92
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم دادعت
ناوــعألاــب صاخلا دــقــعــلا ةدــم اذــكو اـــهـــفـــيـــنصتو تاـــمدخلا وأ
نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملا ناونعب نيلماعلا
ينـهملا نـيوـكـتـلا زـكارـمو ينـهملا مـيـلـعــتــلا دــهاــعــمو ينــهملا

."ةقحلملا لوادجلل اقفو ،نيهمتلاو

ةـــــــــصاخلا لـــــــــــغشلا بـــــــــــصانم دادـــــــــــعت عـــــــيزوـــت مـــــــتي:2 ةداملا
ةصصختملا ةينطولا دهاعملا ىوتسم ىلع نيدقاعتملا ناوعألاب

نـــيوكتلا زــــكارمو يـــنهملا مــــيلعتلا دــــهاعمو يـــنهملا نــــيوكتلا يف
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا لوادجلل اقفو ،نيهمتلاو ينهملا

ةّيروهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــه رـــــشني:٣ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمفون8 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر3 يف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

٣٤٤١ ماع يناثلا عيبر٣ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
رارـــــقــــلا لّدــــــعـــي،١٢٠٢ ةــنـس رـبـمـفوــن٨ قــفاوــمــلا
٥٣٤١ ماــــع مّرـحــم٣١ يــفخّرؤــــملا كرـــــتــشملا يرازوــــــــلا
دادـــــــــعت ددـــــــحي يذــــــــــلا٣١٠٢ ةـــــــــنس رـــبمفون٧١ قــــفاوـــملا

صاـــــــخلا دـــــــــقعلا ةدــــــمو اــــــهفينصتو لـــــــــــــــغشلا بـــــــصانم
وأ ظـــــــــــــفـــحلا تاــــــــطاـــــــشن يف نيــــــــــــلماعـــــلا ناوــــــــعألاب
ةينطولا دهاعملا ناوـــــــــنعب،تاــــــمدخلا وأ ةــــــــــــناـــيصلا
مــــيلعتلا دــــهاعمو يـــنهملا نـــــيوكتلا يف ةصصختملا
نيعباتلا  نيهمتلاو ينهملا نــيوكتلا زـــــكارمو ينهملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوـــل

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

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

يــف خّرؤــملا8٠3-7٠ مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىـــــــضـتـــقـــمب–
يذلا7٠٠2 ةــنس ربمتبس92 قـــفاوملا82٤1 ماــــع ناضمر71
مــــــهقوقحو نـــــيدقاعتملا ناوـــــــــعألا فــــــــيظوت تاــــــيفيك ددحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مــــــــهتابجاوو
اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خّرؤـــملا182-12مــــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدــعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىــضـتــقـمبو–
يذــــلا5991 ةنس رياربف51 قــــفاوــــــملا5141 ماــــع ناـــضـــــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤــملا78-30 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
يذلا3002 ةنس سراـم3 قـــفاوملا3241 ماـــع ةّجــــحلا يذ03
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا392-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس رــبمـتــبـس٠2 قفاوملا92٤1 ماــع ناـضـــــمر٠2
،ينهملا ميلعتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

يف خّرؤملا٥21-21 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضـتــقــــمبو–
يذلا21٠2 ةنس سرام91 قفاوملا33٤1 ماع يناثلا عيبر62
ةــيــنــطوـــلا دـــهاـــعـــمــلـــل يــــجذوـــمـــنـــلا يساــــسألا نوــــناــــقـــلا ددـــحـــي
،ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

يف خّرؤـملا٠٤1-٤1 مــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
٤1٠2 ةـنس لـــيربأ٠2 قـــــفاوملا٥3٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداـــــمج٠2
نـيوكتلا زــــكارمل يــــجذومنلا يــــساسألا نوــــناقلا ددــــحي يذـــــلا
،نيهمتلاو ينهملا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لّوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

 نيوكتلا ريزو
نيينهملا ميلعتلاو

يبارم نيساي
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لوألا قحلملا لودجلا

نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارم

نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمل نـــيدقاعتملا ناوــعألاب ةصاخلا لــغشلا بــصانمل ةيلامجإلا ةليصحلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

 عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
)٢(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

4262

48

50

81

539

6932

244

684

1072

1469

7

149

15537

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4262

48

50

81

539

6932

244

684

1072

1469

7

149

15537

1

3

5

5

1

1

2

3

3

5

7

6

200

240

288

288

200

200

219

240

240

288

348

315
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يناثلا قحلملا لودجلا

ينهملا ميلعتلا دهاعم

ينهملا ميلعتلا دهاعمل نـــيدقاعتملا ناوــعألاب ةــصاخلا لــغشلا بــصانمل ةيلامجإلا ةليصحلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

 عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
)٢(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

43

4

3

27

97

14

6

30

32

3

259

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

43

4

3

27

97

14

6

30

32

3

259

1

3

5

1

1

2

3

3

5

6

200

240

288

200

200

219

240

240

288

315
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لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

  يناثلا  ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
ةريظح سيئر-

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

 لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

 عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
)٢(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)٢+١(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

1119

20

18

310

1522

128

4

133

229

316

23

5

22

3849

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1119

20

18

310

1522

128

4

133

229

316

23

5

22

3849

1

3

5

1

1

2

4

3

3

5

5

7

6

200

240

288

200

200

219

263

240

240

288

288

348

315

ثلاثلا قحلملا لودجلا

ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملا

ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل نـــيدقاعتملا ناوــعألاب ةــصاخلا لــغشلا بــصانمل ةيلامجإلا ةليصحلا
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،يلآلا مالعإلا مسق–

.ةبساحملاو ةرادإلا مسق–

ةجوتملا تاقباسملاو تاناحتمالا مسق فلكي :٣ ةداملا
،صوصخلا ىلع ،ينهملا ميلعتلاو ينهملا نيوكتلا يراسمل
: يتأي امب

تاناحتمالا عيضاوم رايتخاو دادعإ ناجل ةعباتمو بيصنت–
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم عم قيسنتلاب

تاناحتمالا عيضاوم ىلع ةقداصملاو ديحوتلاو دادعإلا–
دحاو نم ليهأتلا تايوتسم عيمجل نيوكتلا ةياهنل ةينطولا
،ينهملا نيوكتلا ةداهشب ةجوتملا )٥ ىلإ1( ةسمخ ىلإ

يـنوـكـتم ةدــئاـــفل نـيوــكتلا ةــياــهن تاــناــحتما ميظــــنت–
،ينهملا ميلعتلاوأ نيوكتلل ةصاخلا تاسسؤملا

تاناحتمالا عيضاوم ىلع ةقداصملاو ديحوتلاو دادعإلا–
،ينهملا ميلعتلا تاداهشب ةـجوتملا

ةدئافل نيوكتلا ةياهن تاناحتمال ةينطولا ةرودلا ميظنت–
ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم عم قيسنتلاب رارحألا نيحشرتملا
،نيينهملا

لوصحلل ةينهملا تاناحتمالل ةينطولا ةرودلا ميظنت–
ينطولا زكرملا عم قيسنتلاب ينهملا نيوكتلا تاداهش ىلع
،دعب نع نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

اميس ال ،ينهملا نيوكتلاب قاحتلالا تاناحتما ميظنت–
،لوخدلا ناحتماب ةينعملا ةيليهأتلا تايوتسملل

تاقباسملاو تاناحتمالا ريس ىلع ةباقرلاو فارشإلا–
،ينهملا ميلعتلاو ينهملا نيوكتلا يراسمل ةجوتملا

لوخدلاو لطعلاو تامييقتلاو تاناحتمالا ةمانزر حارتقا–
رهسلاو ،ةنس لك نم رياربفو ربمتبس يرهش لالخ ينهملا

ةــفـلــكملا ةــيزــكرــملا ةــيرـــيدــملا عــم قيــسنـتلاــب اـــهذــيـفـنـت ىلـع
،تاقباسملاو تاناحتمالاب

نم حارتقا ىلع ءانب حيحصتلاو ناحتمالا زكارم نييعت–
،تايالولاب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم

ةمظنملا تاناحتمالل ةبسنلاب تاناحتمالا كنب ءاشنإ–
.مسقلا اذه فرط نم

: )2( نيتحلصم يف مظنيو

ينهملا نيوكتلا يراسمل نيوكتلا ةياهن تاناحتما ةحلصم–
،ينهملا ميلعتلاو

تاناحتما اذكو لوخدلاو ةينهملا تاناحتمالا ةحلصم–
.رارحألا نيحشرتملل نيوكتلا ةياهن

تاـقـباـسـمو ةـيـنـهملا تاــناـحــتمالا مـســق فـلـكـي :٤ ةداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،فيظوتلا

تاناحتمالا عــيـضاوــم دادـــعإ ناــجل بـيـصـنتو ليـكـشـت–
ايلعلا بصانملاو كالسألا فلتخمب قاحتلالل تاقباسملاو

ةـــيــناــثـــلا ىداــــمـــج6 يـفخّرؤـــم كرــتــشــم يرازو رارـق
ميظنتلا ددحي ،٢٢٠٢ ةنس يفناج٩ قفاوملا١٣٤١ ماع
تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا زكرملل يلخادلا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةـّيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزوو

يف خرؤملا٥72–12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

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

يـف خّرؤملا٤٥–٥9 مــقر يذيــفـنّـتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةّيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا78–3٠ مــقر يذيفنّتلا موـسرـملا ىضـتقــمبو–
يذلا3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةّجحلا يذ٠3
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالـص دّدحـــي

يف خرؤملا391–٤1 مـقر يذـيفنتلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا2٤–12 مقر يذيــفـنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
12٠2 ةنس يفناج71 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3
تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا زكرملا ءاشنإ نمضتملاو
هميظنتو هماهم ديدحتو ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل
،هريسو

: يتأي اـم نورّرـقي

موــسرــملا نــم7 ةداــملا ماــكــحأل اــقـيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خرؤملا2٤–12 مقر يذيـفـنتـلا
ينطولا زكرملا ءاشنإ نمضتملاو12٠2 ماع يفناج71 قفاوملا
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل تاقباسملاو تاناحتمالل
ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هريسو هميظنتو هماهم ديدحتو
تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا زكرملل يلخادلا ميظنتلا
بلص يف ىعدي يذلاو ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل
."زكرملا" صنلا

تاناحتمالل ينطولا زكرملل يلخادلا ميظنتلا لمشي:٢ ةداملا
ةطلس تحت ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل تاقباسملاو
: يتأي ام ،حلاصم ءاسؤرو ماسقأ ءاسؤر هدعاسي يذلا ريدملا

نيوكتلا يراسمل ةجوتملا تاقباسملاو تاناحتمالا مسق–
،ينهملا ميلعتلاو ينهملا

،فيظوتلا تاقباسمو ةينهملا تاناحتمالا مسق–



6٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧١
27م٢٢٠٢ ةنس يفناج٠٢

اميف زكرملا لكايه فلتخمل ةدعاسملاو ةروشملا ميدقت–
.تايجمربلاو يلآلا مالعإلا تازيهجت ءانتقا صخي

: )2( نيتحلصم يف مظنيو

ريوطتو يلآلا مالعإلا تازيهجت ةنايصو ةكبشلا ةحلصم–
،هتايجمرب

.يمقرلا فيشرألا ةحلصم–

صوصخلا ىلع ،ةبساحملاو ةرادإلا مسق فلكي :6 ةداملا
: يتأي امب

،زكرملا ةينازيم ذيفنتو دادعإ–

ةيداملا لئاسولا صخي اميف تاجايتحالا ديدحتو مييقت–
،زكرملا رييستل ةيرورضلا ةيلاملا دراوملاو

قيسنتلاب ،زكرملا يمدختسمل نيوكتلا ططخم زاجنإ–
،ماسقألا فلتخم عم

،ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملا زاجنإ–

ينـهملا راسملا رـيـيستو فـيـظوـتـلا تاـيـلـمـع مـيـظــنــت–
،اهب لومعملا ةيميظنتلا ماكحألل اقبط زكرملا يمدختسمل

ةيداملاو ةيرشبلا دراوملل يلاملاو يرادإلا رييستلا نامض–
،لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلا ماكحألل اقبط زكرملل

نيرطؤملل ةقحتسملا تاضيوعتلا عفدو باسح نامض–
تاــناــحـتمالا مـيـظـنت ةـيـــلـمـعـب نيــفــلـكملا لـــكو نيحـحصـملاو
،هب لومعملا ميظنتلا بسح تاقباسملاو

ةيرورضلا ةيداملا لئاسولاو تازيهجتلا ءانتقا ىلع رهسلا–
اهعضوو ،ينمألا بناجلاب ةصاخلا اهنم اميس ال ،ماسقألا لمعل

،زكرملا ماسقأ فرصت تحت

ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا تاكلتمملا ةنايصو رييست نامض–
.زكرملل

: حلاصم )3( ثالث يف مظنيو

،نيمدختسملا ةحلصم–

،ةبساحملا ةحلصم–

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوـملا3٤٤1 ماــع ةـيـناــثــلا ىداــمــج6 يـف رــئازــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس يفناج9

عيضاوملا رايتخال ناجل اذكو نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل
نـيوــكـتـلا دــهاــعـم عـم قـيـسنــتلاب ،اــهـيــلع ةــقداــصـمـلل ناــجـلو
،نيينهملا ميلعتلاو

دهاعم عم قيسنتلاب ،حيحصتلا ناجل بيصنتو ليكشت–
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

فلتخمب قاحتلالل تاقباسملاو تاناحتمالا عيضاوم دادعإ–
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل ايلعلا بصانملاو كالسألا

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم عم قيسنتلاب
فلتخمب قاحتلالل تاقباسملاو ةينهملا تاناحتمالا ميظنت–

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل ايلعلا بصانملاو كالسألا
ةيرشبلا دراوملاب ةفلكملا ةيزكرملا ةيريدملا عم قيسنتلاب
،عاطقلل ةعباتلا ةلهؤملا تاسسؤملاو

تاقباسمو تاناحتمالا ريس ىلع ةباقرلاو فارشإلا–
،فيظوتلا

تاناحتمالاو تاقباسملل ةبسنلاب عيضاوملا كنب ليكشت–
،مسقلا اذه فرط نم ةمظنملا

تاقباسملاو تاناحتمالا عيضاوم عيزوتو عبط نامض–
ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم ىلع ،ةقفارملا قئاثولا عيمجو
،ةلاحلا بسح ،ةلهؤملا ناحتمالا زكارمو تايالولل نيينهملا

ةيرورضلا لمعلا قئاثو عيمج خاسنتساو عبطب مايقلا–
.زكرملا ريسل

: )2( نيتحلصم يف مظنيو
،فيظوتلا تاقباسمو ةينهملا تاناحتمالا ةحلصم–
.ةعابطلاو خسنلا ةحلصم–
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،يلآلا مالعإلا مسق فلكي:٥ ةداملا
تاناحتمالا فلتخم يف ليجستلا تايلمع ةعباتمو ميظنت–

،زكرملا اهمظني يتلا تاقباسملاو
زكرملا ةطشنأ رييستل يتامولعم ماظن زاجنإو ميمصت–

،هلكايه عم قيسنتلاب ،هيلع فارشإلاو
يلآلا مالعإلا ةكبش ىلع فارشإلاو بيكرتلاو ميمصتلا–

،اهنمأ نامضو ،زكرملل
فارشإلاو هترادإو زكرملل باولا عقوم ريوطت نامض–

،هنمأ ىلع
،زكرملا ةطشنأب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تانايبلا ليلحت–
ءاشنإ لالخ نم زكرملا فيشرأ ظفحو ةنمقر نامض–

 ،قئاثولل ينورتكلإ ةرادإ ماظن
،زكرملاب ةصاخلا فيشرألاو قئاثولا ةفاك رييستو ميظنت–

،اهنمأ نامضو
،رييستلا تايجمربو تازيهجتلا نم زكرملا تاجايتحا ديدحت–
تاناحتمالا جئاتنو خيراوتب ةقلعتملا تامولعملا رشن نامض–

،زكرملل باولا عقوم ربع تاقباسملاو
مالعإلا تايجمربو تازيهجت ةنايصو ريوطت نامض–

،زكرملل يلآلا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع
،هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

نيوكتلا ريزو
نيينهملا ميلعتلاو

نيساي يبارم
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يفخّرؤملا182-12 مـقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤـملا45-59 مـقر يذــيـفـنتلا موـسرــملا ىضـــتـقـمبو–
يذــلا5991 ةنـس رــيارـبف51 قـفاوــملا5141 ماــع ناـضــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا391-41 مقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىـضـتـقــمبو–
دّدحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
يف خّرؤملا363-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا0202 ةنس ربمسيد5 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر91
،تايئاصحإلاو ةنمقرلاريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام نورّرقي
موــــــسرملا نــــم8 ةداـــملا ماـــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةداملا

قفاوملا8241 ماع ناضمر71 يف خرؤملا803-70 مقر يسائرلا
ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7002 ةنس ربمتبس92

صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ديدحت
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
،تاــيــئاـصــحإلاو ةــنــمقرــلا ةرازوـــل ةــيزــكرــملا ةرادإلا ناونــعــب

: يتآلا لودجلل اقبط

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بصانم دادعت دّدحي ،1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
ناوـعألاـب صاخلا دـقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا
ةـــناـــيــصــلا وأ ظـــفــحـــلا تاـــطاـــشن يـف نــيـــلماـــــعـــلا
ةرازوـــل ةـــيزــكرــملا ةرادإلا ناوـنــعب تاـمدـــخـلا وأ
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزوو

يف خرؤملا803-70 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضــتـقـمب–
دّدحي يذلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماع ناضمر71
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةـلــّكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

 عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ددحم ريغ دقع
)1( ةدملا

 ددحم دقع
)2(ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

1

3

6

1

1

2

41

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

6

1

1

2

51

1

1

2

3

3

5

002

002

912

042

042

882

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.1202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج12 يف رئازجلاب رّرح

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو

ليبحرش نيسح

لوألا ريزولا نع
 هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاوةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب


